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Második napja újra dolgoznak 
a régészek a nagyváradi orto-
dox katedrális melletti ásatá-
son. Doru Marta a Krónikának 
elmondta: a leleteket in situ 
őrzik meg, de ezek helyét akár a 
felszínen is megjelölhetik majd 
az építészek.

 » PAP MELINDA

H étfőn sikerült újrakezdeni a 
munkát a régészeknek a nagy-
váradi ortodox katedrális kö-

rüli építőtelepen, ahol vélhetően a 
város középkori központjának, Pén-
tekhelynek a maradványaira bukkan-
tak. A helyszínen tartózkodó Doru 
Marta régész, történész a Krónikának 
úgy nyilatkozott, hogy két hét múlva 
tudnak majd pontosabbat mondani 
a katedrális körüli mélygarázs mun-
kálatai során felszínre bukkant lele-
tek értékéről. A Körösvidéki Múzeum 
szakembere – aki könyvet is publikált 
a nagyváradi várról, melynek köz-
vetlen közelében az lelőhely találha-
tó – elmondta: eddig befejeződött a 
földnek a markológéppel való kiásá-
sa, és a modern kor szintjét elhagyva 
sikerült lejutniuk a szakembereknek 
a történelmi rétegekhez.

Itt már hétfő óta kézzel zajlik a mun-
ka, igaz, ezt részben akadályozza az 
esős idő, így a sírok feltárásával még 
várni kell. „A sírokhoz sajnos még nem 
nyúlhatunk, hiszen esik az eső, tele 
van minden sárral” – mondta a szak-
ember, azt tartva, hogy ez kárt tenne 
a leletekben. Reményének adott han-
got, hogy hamarosan sikerül ezeket 
is kinyitni, addig az erődítményszerű 
építmény feltárása zajlik, amely a vár 
elővédőfala lehetett. A terület ugyanis 
a nagyváradi vár közvetlen közelében 
található, korábban csak a várárok vá-
lasztotta el az erődítménytől.

Szisztematikusan haladnak
Emellett két kutat is találtak a szakem-
berek, ezeknek zajlik a kiásása, mond-
ta Marta, aki szerint megtörténhet, 
hogy még a 17–18. századból valók, 
ám a bennük talált leletanyag egye-
lőre későbbi korból, a 19 századból, a 
20. század elejéről való. A régész sze-
rint ennek magyarázata, hogy a több-
emeletes tömbházak megépülte előtt a 
Kolozsvári út és városközpont közötti 
helyszínen házak álltak, melyeket a 
70-es években bontottak le, amikor 
megépült a város Centrul Civic-ként 
emlegetett kommunista „központja”.

„Haladunk előre a munkásokkal, 
valószínűleg két hét múlva már tisz-
tább képünk lesz az itteni helyzetről” – 
jelentette ki lapunknak Doru Marta. A 
régész szerint a környék sokszori átépí-
tése egyáltalán nem kedvez a régészeti 
munkának, többek között az is akadá-
lyozza őket, hogy a kommunizmusbeli 
csatornázás épp középen vágja ketté a 
lelőhelyet. „Most, hogy vannak kapá-
val, lapáttal és csákánnyal felszerelt 
munkásaink, már rendszerezettebben 
közelíthetünk a helyszínhez, így már 
fi nomabb munka zajlik” – nyilatkozta 
a régész, arra utalva, hogy korábban 
az is akadályozta az ásatást, hogy a 
polgármesteri hivatal nem bocsátott 
elegendő munkást a rendelkezésükre.

Doru Marta szerint az építőtelep 
teljes feltárása még eltarthat egy ide-
ig, hiszen „ nagy területről van szó”, 
még ha egy részén a kommunizmus-
beli építkezések során tönkre is tették 
a leleteket. „Vannak részek, melyek 
teljesen tönkre vannak téve, főleg a 
vasbeton csatornázás miatt, de van-
nak olyan tekintélyes részek is, ahol 
nagyon jól lehet ásni” – magyarázta 
a Krónikának a szakember. Elmond-
ta, jelenleg 20 munkással dolgoznak, 
ezek egyelőre elegendők, már csak 
az idő javulásában reménykednek, 
ugyanis az esős, hideg idő nem kedvez 
a szabadtéri munkának.

A felszínen is megmutatnák
Az itt talált leletek további sorsáról 
Doru Marta elmondta: mivel a járó-
felülethez viszonyítva 2–2,5 méternél 
mélyebben található épületmaradvá-
nyokról van szó, ezeket in situ, azaz 
helyben kell konzerválni. De olyan 
megoldás is lehetséges lenne – és ezt 
a mélygarázs tervezője, Pafk a Ernő 
építész is kivitelezhetőnek tartja –, 
hogy a felszínen jelöljék meg a közép-
kori építmények helyét, ahogy a vár-
ban is tették annak felújítása során. 
Ez megoldható, hiszen a katedrális 
körül épülő mélygarázs felett járó-
lap, gyalogos övezet lesz, ráadásul itt 
fognak eljárni a várba érkező turisták 
is. Emlékeztetett, hasonló módon 
jelölték meg a várban is az egykori 
székesegyház azon részeit, amelyeket 
elhelyezkedésük miatt nem tudtak a 
maga valóságában bemutatni a láto-
gatóknak. Rámutatott, a katedrális 
melletti helyszínen tájékoztató táblá-
kat is fel lehetne állítani román, ma-
gyar és angol nyelven, ahol el lehetne 
magyarázni, hol áll a látogató. „Ez 
azon is múlik, milyen állapotban van-
nak a leletek” – mondta a régész, aki 
szerint ezek állapotán sokat ronthat, 
hogy a középkorban újrahasznosított 
kőből dolgoztak, többnyire az egy-

kori várbeli dóm köveit használták 
fel építkezéskor. A megjelölésnél az 
építészszakembereké az utolsó szó, 
mondta.

„Mindenki tiszteletben akarja tar-
tani a határidőket” – jelentette ki 
Doru Marta, amikor arról kérdeztük, 
milyen a polgármesteri hivatal hoz-
záállása a feltáráshoz. Hozzátette, 
bár egy régészeti ásatásnak egyetlen 
beruházó sem örül, miután ismertet-
ték a városházán ennek jelentőségét, 
segítséget kaptak a további munká-
hoz. Úgy vélte, az itteni feltárás ami-
att is fontos, mivel az ortodox kated-
rális építésekor a törvények még nem 

követelték meg a régészeti ásatást, 
holott akkor sokkal többet megtud-
hattak volna a város múltjáról.

Mint arról beszámoltunk, a nagyvá-
radi vár szomszédságában, az ortodox 
katedrális körül zajló mélygarázs-épí-
tési munkálatok során február köze-
pén csontokra és falmaradványokra 
bukkantak a munkások. A régészek 
szerint vélhetően a középkori Várad 
városmagjának, Péntekhelynek a 
maradványairól van szó, amely a vár 
megépülte után, annak nyugati olda-
lán jött létre. A leletek azért is nagyon 
fontosak, mivel a környék kommuniz-
musban való beépítése során a kö-
zépkori város maradványai nagyrészt 
megsemmisültek, így ezek lehetnek az 
egyetlenek, amelyek a városnak ezen 
időszakáról árulkodnak.

Nagyvárad egyik legforgalmasabb 
pontján, a Kolozsvári út és a vár szom-
szédságában található ortodox kated-
rális körül építi meg az önkormányzat 
a város első P&R (Park and Ride, azaz 
parkolj és utazz) típusú mélygarázsát. 
A december elején elkezdett beruhá-
zás célja, hogy a városba behajtók itt 
letegyék a gépkocsijukat, és a helyi 
tömegközlekedésre váltsanak, meg-
szabadítva a belvárost a zsúfolt autós 
forgalomtól.

Erdélyi tudósítások 2021. március 17.
szerda

HÉTFŐ ÓTA ISMÉT DOLGOZNAK A RÉGÉSZEK AZ ORTODOX KATEDRÁLIS KÖRÜL VÁRADON

Felszínre került történelem 
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Két napja kétkezi munkával keresik a város múltját a régészek és a munkások  

Mozgó autóba ugorva 
tanulunk vezetni

Találó a hasonlat, miszerint az egész oltási 
kampány kicsit olyan, mintha a már mozgó 
autóba beugorva kezdenénk megtanulni 
vezetni. Míg „csak” addig terjedt a min-
dennapjainkat dominánsan meghatározó 
bizonytalanság, hogy nem tervezhetünk, 
hogy az anyagi perspektívák romlanak, és 
hogy a legtöbben elveszetten bolyonganak 
a járványról szóló információk dzsungelé-
ben, addig talán nem volt annyira „húsba 
vágó” a sok-sok kétely, mint most, amikor 
a kampánnyal kapcsolatban a korábbiak-
nál is több kérdés merül fel. A 2021-es év-
től az erőteljesen reménykedők azt várták, 
hogy a vakcinák majd elhozzák a „megvál-
tást”, hogy a tömeges oltás ha nem is tel-
jes egészében és gyorsan, de bár részben 
régi életünk visszatérésének ígéretét fogja 
jelenteni.

Nos, a jelek szerint ez egyelőre akadozik, 
mert az oltások körüli történések épp annyira 
ellentmondásosak, épp annyira elbizonytala-
nítóak, mint oly sok minden a pandémia jel-
lemzői közül. Tegye fel a kezét, akiben nem 
okoz kételyt, hogy az elmúlt napokban több 
mint egy tucat európai ország döntött úgy, 
hogy meghatározatlan időre felfüggeszti az 
AstraZeneca brit–svéd gyógyszergyár és az 
Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina 
használatát az egyes beoltottaknál tapasz-
talt vérrögképződés miatt. Ez már önmagá-
ban kétségeket szülhet, amit csak tetézhet, 
hogy az egyes, az egészségünkért felelni 
hivatott, rangos intézmények egymásnak 
ellentmondó kĳ elentésekkel rukkolnak elő. 
Az Egészségügyi Világszervezet, az Európai 
Gyógyszerügynökség erőteljesen tiltakozik 
a vakcina felfüggesztése ellen, mondván: 
„nincs bizonyíték” arra, hogy valóban káros 
lenne. Az egyes országok szakértői más-más-
féleképpen döntenek: sok európai ország 
„szükségesnek látja az oltóanyag további 
vizsgálatát”, és egyelőre szünetelteti az im-
munizálást. A hazai szaktekintélyek ezzel 
szemben jelenleg nem állítják le az AstraZe-
neca beadását, mivel szerintük „nincs bizo-
nyíték” arra, hogy káros lenne. Mindeközben 
a kétszavas közlés, hogy „nincs bizonyíték”, 
szép csendben a pandémia egyik legfonto-
sabb címkéje lett, beszédesen jellemzi az 
immár több mint egy éve tartó helyzetet. És 
akárcsak oly sok minden a járvánnyal kap-
csolatban, ez a „címke” is ellentmondást rejt 
magában: megesik, hogy kapaszkodóként 
azt üzenheti: nem kell félni, más szempont-
ból pedig riasztó információt is hordozhat: 
igenis, van amitől tartani.

Közben el-elhangzik, hogy a vakcina be-
adását követően életüket vesztik valakik, de 
arra egyelőre még várni kell, hogy megbízha-
tó információkkal szolgáljanak a hatóságok: 
valóban volt-e közvetlen kapcsolat az oltó-
anyag beadása és a haláleset között. Már-
pedig, ha kiderülhetne az egyes esetekről: 
nem volt közvetlen kapcsolat, és ezt közöl-
nék az egyébként is meglehetősen tanácsta-
lan lakossággal, talán zökkenőmentesebbé 
válhatna a megakadni látszó oltáskampány.

Mindeközben rebesgetik azt is, hogy a 
nagy gyógyszergyárak közti harc jéghegyé-
nek a csúcsa, ami az oltások körüli zűrza-
varból kiviláglik. De hát ki tudhatja biztosan 
ebben a mindent átható, sűrű homályban, 
ahol az átlagember számára erre „sincs bi-
zonyíték”.

A járvány és a vele járó kellemetlenségek 
megszűnésére vágyó egyszerű polgárt pedig 
a korábbinál is töményebb bizonytalanság 
veszi körül. Mozgó autóba ugorva tanulunk 
vezetni. Bár még nincs bizonyíték rá, re-
ménykedjünk benne, hátha sikerül kormá-
nyozni a járművet.
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