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„Eddig ez a legnagyobb le-
let, amit találtam, jó len-
ne tudni a történetét” 

– mondta a madéfalvi Turcas Já-
nos, az ezüst torques-nyakdísz 
megtalálója, akinek hobbija a 
kincsvadászat. Mint mesélte, 
eddig többnyire régi pénzér-
mékre bukkant fémdetektorja 
(fémkereső) segítségével. „A föld 
sok mindent rejt, régen nem 
volt széf, ahová elrejthették vol-
na kincseiket az emberek” – je-
gyezte meg. Magyarázata sze-
rint a vasat és a nemesfémet is 
érzékeli a fémdetektor, keresés 
közben pedig sok gödröt kell ás-
ni, 99 százalékban eredmény 
nélkül. „A nyakék nem vízszin-
tesen, hanem merőlegesen volt a 
földben, a felső fele a talajszint-
től hozzávetőleg 15-20 centimé-
terre volt. Első benyomásra azt 
gondoltam, hogy csavart huzal. 
Eltettem, majd otthon megmos-
tam, ránézésre hajpántnak tűnt. 
Megosztottam róla egy képet a 

Facebook közösségi oldalon ta-
lálható szakcsoportban, így 
derült ki, hogy értékes nyak-
ék” – osztotta meg a lelet útját 
a megtalálója. Hozzátette, 206 
grammos ezüst tárgy, és mi-
vel a törvény értelmében a 150 
évesnél régebbi tárgyakat le kell 
adni az illetékes hatóságoknak, 
ezért ő is így járt el.

Átvette a kulturális igazgatóság

Szőcs László, Madéfalva pol-
gármesteri feladatkörrel megbí-
zott alpolgármestere érdeklődé-
sünkre megerősítette, hogy a le-
letet a helybéli lakos bevitte a hi-
vatalba, amelyet átvettek tőle a 
törvény előírásai szerint, majd 
még aznap továbbadták azt a 
Hargita Megyei Kulturális Igaz-
gatóságnak. „Április 11-én vettük 

át adásvételi jegyzőkönyv alap-
ján a talált leletet” – közölte Ba-
kos László. A Hargita Megyei Kul-
turális Igazgatóság vezetője hoz-
zátette, ezután az a feladatuk, 
hogy összeállítsák a lelet doku-
mentációját, amelyet eljuttatnak 
a kulturális minisztériumhoz. Az 
igazgatóság szakembereinek el-
ső vizsgálata alapján feltételezik, 
hogy egy 2000 éves, vaskori ezüst 
dák torques nyakékről van szó. 
Bakos elmondása szerint a tárgy 
besorolását (klaszálását), szak-
értői vizsgálatát az intézmény 
kellene elvégeztesse, azonban a 
törvény előírásai szerint nem for-
díthatnak erre pénzt. Így a kul-
turális minisztérium bizottsága 
dönti majd el, hogy melyik múze-
umnak adják át, hogy az végez-
tesse el a lelet besorolását, adott 
esetben műkinccsé nyilvánítta-

tását. Valószínűnek tartja, hogy a 
Csíki Székely Múzeumnak fogják 
átadni, a múzeumnak pedig 30-
60 napja lesz arra, hogy elvégez-
tesse a lelet szakértői vizsgála-
tát. A megtalálónak pedig a tárgy 
értékének 30 százalékát, ha mű-
kincsnek nyilvánítják további 15 
százalékát kell kifizetniük.

Európa-szerte használták

Kosza Antal, a kulturális igaz-
gatóság régészfelügyelője el-
mondta, keltezése szerint való-
színűleg egy vaskori, 2000 éves 
torques nyakékről van szó. Ezt 
a fajta nyakdíszt Európa-szer-
te használták, nemcsak a dá-
kok, hanem például a kelták is. 
Hasonló nyakék található példá-
ul a római múzeum Haldokló gall 
szobrán. A madéfalvi lelet első-

sorban régisége miatt értékes, és 
nem azért, mert ezüstből van. Az 
elképzelések ellenére a nyitott 
végétől lefelé fordítva hordták, 
tudtuk meg érdekességként. A 
szakember ugyanakkor elmond-
ta, a talált helyszín alapján felté-
telezik, hogy elásott kincsről van 
szó, hiszen nem régészeti lelőhe-
lyen találták. Ezt azonban le kell 
ellenőrizni, régészeti vizsgála-
tot kell lefolytatni, ezért értesí-
tették az illetékes polgármeste-
ri hivatalt, hogy a talált helynek 
50 méteres körzete védett régé-
szeti lelőhelynek minősül legke-
vesebb egy évig. A dák lelet mel-
lett három vasból készült nyílhe-
gyet is talált a közelben a kincs-
kereső, amelyek szintén a kul-
turális igazgatósághoz kerültek. 
Ezek valószínűleg a középkorból 
származnak, tudtuk meg. Sze-
rettünk volna fényképet készíteni 
a leletről, de nem engedélyezték, 
így az igazgatóság által rendel-
kezésünkre bocsátott fotót hasz-
nálhattuk. Megtekinteni sem állt 
módunkban, mert nem volt az il-
letékesnél a széf kulcsa, amely-
ben a leletet tárolták.

Eláshatta menekülés közben

„Eléggé különleges darab” 
– véleményezte az ezüst tár-
gyat Darvas Lóránt régész, a 
Csíki Székely Múzeum munka-
társa, hozzátéve, hogy hason-
lót a gyulafehérvári múzeum-
ban őriznek. Mint mondta, el-
ásott kincsről lehet szó, dák 
torqueznek nevezik. Nem fur-
csa, hogy Madéfalván ilyet talál-
tak, itt éltek egykoron a vaskori 
dákok, és itt húzódik az egyko-
ri római birodalom határvidéke 
is. A római hódítások során a dá-
kok várait lerombolták, feléget-
ték, a lakosságot elűzték. Felté-
telezése szerint ilyen helyzetben 
menekülhetett a nyakék tulajdo-
nosa, és ásta el a földbe kincsét.

BARABÁS HAJNAL

2000 éves ezüst nyakéket találtak Madéfalva területén

Első ránézésre hajpántnak tűnt

Legalább kétezer éves ezüst nyakéket találtak Madéfalván. A megyei kulturális igazgatóságnál őrzik
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Kisebb megszakításokkal fo-
lyamatosan havazott tegnap 
Csíkszeredában és környékén: 
a szerda délután elkezdődött 
havazás éjszaka tovább erősö-
dött, majd másnap is folytató-
dott. A csütörtök délutáni mé-
rések szerint Csíkszéken 15-20 
centiméter vastagságú vizes hó-
réteg alakult ki, Csíkszeredát 
15 centiméteres hóréteg borítot-
ta. A városi parkban a hó súlyá-
tól több faág is letört, ugyanak-
kor a 13A jelzésű országút Csík-
szereda–Szentegyháza közötti 
szakaszán több autó is elakadt. 
A tegnap reggeli órákban ugyan-
akkor több órán át leállt a vas-
úti forgalom a 400-as fővonalon 
Csíkszentsimon és Tusnádfürdő 
között, miután az erős szél a sí-
nekre döntött egy fát – közölte a 
rendőrség közlekedési osztálya. 
Gheorghe Filip, a megyei rend-
őr-főkapitányság szóvivője sze-
rint gondot okoz, hogy nagyon 
sok gépkocsitulajdonos már le-
cserélte a téli gumiabroncsokat. 
„Nem az a célunk, hogy bírságol-
junk, hanem az, hogy megelőz-

zük a szerencsétlenségeket” 
– mondta a szóvivő, aki azt java-
solja, hogy a sofőrök ne várjanak 
a rendőrök utasítására, hanem 
vegyék figyelembe a meteoroló-
gusok előrejelzéseit. 

Kölcsönkért munkagépek 

Az illetékesek szerint az egész 
napi havazás ellenére fenn-
akadás nélkül lehetett közle-
kedni Hargita megyében a me-
gyei- és az országutakon is. 
Cătălin Romanescu, az orszá-
gos útügyi társaság Hargita me-
gyei kirendeltségének igazgatója 
érdeklődésünkre elmondta, bár 
szerdán több helyen is voltak út-
lezárások, csütörtökön már nem 
volt szükség hasonló intézkedé-
sekre. Hozzátette, mivel csak egy 
hóeke állt rendelkezésükre, más 
megyékből kellett kölcsönkér-
jenek munkagépeket, tegnapra 
azonban a közlekedésrendészet 
segítségével megfelelően csú-
szásmentesítették az utakat. 
Mint mondta, azokon a helyeken, 
ahol hóvihar van, mint például a 

Gyimesekben és a Bucsin-tetőn, 
télies körülmények között zajlik 
a közlekedés. A Hargita megyei 
önkormányzat útügyi diszpé-
cserszolgálatának tájékoztatása 
szerint a megyei utakon is télies 
körülmények között lehet közle-
kedni, ezért felhívják az autóve-
zetők figyelmét, hogy nyári gumi-
abroncsokkal ne induljanak út-
nak. A diszpécser hozzátette, se-
hol sem volt fennakadás a forga-
lomban, a megyében 7, a csíki zó-
nában pedig 3 hóeltakarító mun-
kagéppel dolgoztak. 

-10 Celsius-fok várható

Nagy mennyiségű csapadékra, 
kiadós havazásra és erős szél-
re figyelmeztető másodfokú (na-
rancssárga) riasztást adott ki 
csütörtökön az országos meteo-
rológiai szolgálat az ország kele-
ti részére, Moldvára, valamint a 
Déli- és a Keleti-Kárpátok egész 
térségére, a Székelyföldet is be-
leértve. Csíkszeredában foly-
tatódik a havazás, és lehűlés-
re lehet számítani – tudtuk meg 

Györfy Zoltántól, a marosvásár-
helyi területi meteorológiai köz-
pont ügyeletes meteorológusá-
tól. „A péntek reggeli minimum 
hőmérséklet -5 Celsius-fok lesz 
Csíkszeredában, a maximum pe-
dig 2 Celsius-fok körül várható. 
Szombat reggelre tovább csök-
ken a hőmérséklet, a minimum 
érték -10 Celsius-fok körül vár-

ható. Újra visszatér a csapadék 
is, ezért ismét havas esőre, ha-
vazásra lehet számítani. A hava-
zás vasárnap délelőttig tart majd, 
akkor lesz egy kisebb szünet, de 
délután újra egy hosszabb csapa-
dékos időszak várható” – magya-
rázta a meteorológus.

ISZLAI KATALIN

Hargita megyébe visszatért a tél, és itt is marad

Csíkszereda nyugati kijáratánál tegnap. Bolondos április
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