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Egyre tisztább képet kapnak a 
régészek a középkori Nagyvárad-
ról az ortodox katedrális mellett 
zajló ásatás során. A vár elővéd-
műjének több szakasza mellett 
Péntekhely templomát és pa-
lánkját is megtalálhatták, előbbit 
meg is mutatnák.

 » PAP MELINDA

T öbb mint három hete dolgoz-
nak a szakemberek a nagyvá-
radi ortodox katedrális körüli 

terület – ahova Park and Ride típusú 
mélygarázst épít az önkormányzat – 
régészeti feltárásán, és legalább eny-
nyi ideig állni fog még a munka az 
építőtelepen, mondta el a Krónikának 
Doru Marta. A feltárást vezető régész 
szerint elértek a csontvázak kiásásá-
hoz, másrészt egy olyan épületet is ta-
láltak, amely része lehetett az egykori 
Szentlélek székesegyháznak – ez volt 
a középkori Nagyvárad központjá-
nak, Péntekhelynek az epicentruma.

A munkálatot nehezíti, hogy a te-
rületet hatalmas fűtésvezeték szeli 
át, jövő héten ennek túloldalán is 
elkezdenek ásni, ahol szintén ren-
geteg csontváz mutatkozik – ez a 
templom körüli temető lehetett –, 
így itt a székesegyház újabb részeire 
bukkanhatnak. Egyelőre nem sike-
rült a dolog mélyére hatolni, mond-
ta Marta, aki szerint a csövek a teljes 
területet kettészelik, a katonai épít-
ményeken, középkori házakon és a 
temetőn is áthaladnak.

Biztos, hogy 
az elővédműre akadtak
Az ásatás eredményeiről elmondta: 
biztosak benne, hogy ráakadtak az 
osztrákok által épített elővédműre, 
amely a várárok előtt állt – ennek 
újabb négy helyen találták meg a ré-
szeit. A kőből készült építmény egy-
szerre masszív és látványos, mondta 
a régész, az osztrák katonai mérnö-
kök építhették a vár törökök alóli 
felszabadítása után. A vár védelmét 
szolgáló elővédműről először 1732-
ben tesznek említést a források, 
mondta kérdésünkre Doru Marta, 
közel negyven évvel azután, hogy az 

osztrákok elfoglalták a váradi várat.
Továbbá egy fából készült palánk-

ra is rábukkantak, sorolta a további 
felfedezéseket a szakember, aki sze-
rint a régész- és történészkollégáival 
való konzultáció során arra jutottak, 
hogy ez védhette annak idején Pén-
tekhelyt. Meg is jelenik egy 16. száza-
di ábrázoláson, melyen több, a Körö-
sön és a Pecén átívelő híd is látható. 
Utóbbi sokkal közelebb volt a folyó-
hoz, és a Körösnek is több ága volt, 
így a terület mocsaras volt, ugyanis 
az első mederszabályozási munkála-
tokra csak a 1900-as évek elején ke-
rült sor a város terjeszkedésével. Saj-
nos a palánk nagy része tönkrement, 
mondta Marta, de sok eleme megma-
radt, és nem lehet más, mint a várost 
védő cölöpsor. Ahhoz képest, hogy 
több évszázada épült, elég jó minő-
ségben megőrződött, vélte.

Félidőnél tarthatnak
Középkori építményekre is szép 
számban bukkantak, mesélte a to-
vábbi eredményeket Doru Marta, 
aki szerint ezeket már nagyrészt ki-
ásták. Jövő héten elkezdik az ásást a 
terület nyugati és délnyugati részén, 
ahol a csontok tanulsága szerint az 
egykori templom folytatása lehet. 
Ezután erre a részre koncentrálnak, 
de az előírások szerint az építkezési 
helyszín teljes területét „átfésülik”. 
Több tucat csontot találtak eddig, 
ezek egy részét kielemzik, múzeum-
ba kerülnek, míg a többit helyben 
konzerválják.

A további munkálatokról a régész 
elmondta, immár 24. napja kezdték 
meg a régészeti feltárást, akkor a 
kivitelezőcég teljesen leállt a mun-
kával. Eddig a legsérülékenyebb 
részeket tárták fel, például a temp-
lomot. Legalább ennyi időre lesz 
szükségük a teljes feltárás befeje-
zéshez, még ha a kevésbé érzékeny 
részeken egy kisebb markológép is 
segíti a munkát, ugyanis a legtöbb 
helyen csak spaklival és csákánnyal 
tudnak dolgozni.

„Kevés ilyen hely van”
A régészeti feltárás jelentőségéről 
Doru Marta elmondta: ez azon kevés 
helyek egyike Nagyváradon, ahol na-
gyobb területen, viszonylag érintet-

lenül megmaradtak a középkori épü-
letek, nem semmisítették meg ezeket 
a modern kori építkezések során. Hi-
ába volt Nagyváradnak – mely több 
település egyesüléséből jött létre – 
több középkori vásárhelye is. Ugyan 
Péntekhely maradványait is érintet-
ték a 20. század fordulóján lezajlott 
építkezések, a kommunizmusbeli 
tömbházépítési láz, az ortodox szé-
kesegyház építése, a csatornázási 
munkálatok, itt még mindig látható 
és kutatható a középkori város.

„Sajnos a középkori városra teljes 
egészében ráépült a modern város. 
És Nagyváradnak, ellentétben Ko-
lozsvárral vagy a szász városokkal, 
nem voltak védőfalai, így a külön-
böző támadások – törökök, osztrá-
kok, kurucok – az erődített várat 
leszámítva, porrá zúzták. Ezért 
Nagyváradon nincsenek 18. száza-
dinál öregebb épületek, templomok 
sem” – világított rá az összefüg-
gésekre Marta. A legtöbb, legyen 
katolikus, református vagy más, a 
18. századtól áll, ahogy civil épüle-
tek sem maradtak meg korábbról. 
„Ez azon kevés helyek egyike, ahol 
még felszínre kerülnek a középkori 
Nagyvárad nyomai” – fogalmazott a 
régész, aki szerint ezért ragaszkod-
tak hozzá, hogy minél aprólékosab-
ban feltárhassák a területet. Az elő-
védmű egyes részeit a felszínen is 
meg kell mutatni, mivel látványos, 
és ezzel a mélygarázst tervező Pafk a 
Ernő építész is egyetért, mondta a 
régész, aki szerint a létesítmény fö-
lötti sétáló- és zöldövezet alkalmas 
is lenne erre.

Mint arról beszámoltunk, a nagy-
váradi vár szomszédságában, az 
ortodox katedrális körül zajló mély-
garázs-építési munkálatok során 
február közepén csontokra és falma-
radványokra bukkantak a munká-
sok, így régészeti feltárás kezdődött 
a területen. A Kolozsvári út és a vár 
szomszédságában található ortodox 
katedrális körül építi az önkormány-
zat a város első P&R típusú mélyga-
rázsát. A december elején elkezdett 
beruházás célja, hogy a városba be-
hajtók itt letegyék a gépkocsijukat, 
és a helyi tömegközlekedésre vált-
sanak, megszabadítva a belvárost a 
zsúfolt autós forgalomtól.
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Népboldogítás éjszaka, 
mint a tolvajok

Bár egy világjárvány kellős közepén természetesen még az 
átlagosnál is kevésbé hiányzik egy kormányválság, kétség-
telen tény, hogy a tárcánál történtek nyomán indokolt volt 
Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter és államtitkára, 
Andreea Moldovan szerdai menesztése. Olyan ugyanis, 
amit Andreea Moldovan tett, egyetlen, magára valamit is 
adó ország kormányában sem fordulhat elő. Mint ismere-
tes, az államtitkár úgy adott ki rendeletet a karantén elren-
delése feltételeinek módosításáról, hogy kormányzati for-
rások szerint a miniszterelnököt nem is értesítette róla, így 
kormányfői jóváhagyás nélkül született meg a határozat. 
Egy miniszterelnök természetesen nem tűrheti el, hogy egy 
alárendeltje ilyen szinten semmibe vegye a hierarchiát. Ha 
ugyanis eltűrné, akkor egyszerre bizonyítaná gyengeségét 
és alkalmatlanságát a tisztségre.

Nem kevésbé jogos Voiculescu miniszter leváltása sem. 
Persze lehet, hogy a mostani incidens ürügynek sem volt 
rossz a korábbi balfogások és konfl iktusok után, de az már 
önmagában is elegendő ahhoz, hogy egy tárcavezetőnek 
vennie kelljen a kalapját. Ha nem tudott Moldovan akciójá-
ról, akkor azért, hiszen mégis milyen miniszter az, akin csak 
így túlléphet egy beosztottja egy ilyen fontos kérdésben?

Ha viszont tudott – és természetesen ezt tartjuk a való-
színűbb forgatókönyvnek –, akkor azért, hiszen ő maga 
falazott ahhoz, hogy a miniszterelnök és a koalíciós part-
nerek megkerülésével jelenjen meg a rendelet a Hivatalos 
Közlönyben. Bár a Voiculescut a kormányba küldő USR–
PLUS-pártszövetség most csapkod, mint hal a szatyorban, 
és még a koalícióból való kilépést is meglebegtette, illetve 
a kormányfő távozását követeli, a helyzet az, hogy a jóhi-
szeműségük bizonyítékaként nekik maguknak kellett volna 
a gerillaakció miatt legalább a Moldovan visszahívását kez-
deményezniük. Ehelyett úgy viselkednek, mintha ők lenné-
nek a koalíció vezető ereje, és zsarolással próbálják védeni 
a védhetetlent. Amúgy akár még el is hisszük, hogy a civil-
ben orvos Moldovan szakmai szempontok alapján ragasz-
kodott a karanténszabályok szigorításához, csak hát egy 
demokráciában, illetve egy demokratikusan megválasztott 
koalíciós kormányban nem ez az eljárás. Ez ugyanis teljes 
mértékben egyenértékű azzal, ahogy anno az USR–PLUS 
legfőbb ellenségének kikiáltott szociáldemokrata kormány 
járt el: ahogy a PSD az igazságügyi törvényekkel kapcsola-
tos rendeletet, ugyanúgy, „éjszaka, mint a tolvajok” akarta 
az USR–PLUS-os vezetésű tárca államtitkára keresztülverni 
a módosítást. Márpedig az nem kicsit csorbítja egy pártszö-
vetség hitelét, ha ugyanúgy jár el, mint a sokat és amúgy 
joggal bírált ellenfél. Ez a gesztus amúgy ismét csak kirí-
vó példája a „nyugatosság” és a „szakértőiség” jelszavai 
mögé bújó gőgre, amellyel minden áron le akarják nyomni 
a társadalom torkán világmegváltónak gondolt ötleteiket. 
Igazi, aufklérista magatartás ez, amolyan „akkor is bol-
doggá teszlek, ha belegebedsz” attitűd. És ez még akkor 
is így van, ha Voiculescu tényleg komolyan gondolta, hogy 
nekimegy az egészségügyi rendszerben kiépült korrupt, 
urambátyám viszonyokon alapuló rendszernek. A jelek 
szerint hiába a külföldi diploma és a nagy arc, ez a mellény 
túl nagynak bizonyult számára. Az USR–PLUS pedig ennek 
ellenére még a kormányválság kirobbantását is bevállalta 
a védelmében, ami nem vall túl felelős magatartásra. Nem 
mintha amúgy Cîțu vagy a többi kormánytag teljesítmé-
nye makulátlan lenne. Egyrészt elmulasztották az intenzív 
terápiás ágyak számának növelését. Másrészt a jelenleg 
legfontosabb projekt, az emberéletek megmentését és a 
normalitáshoz való minél hamarabbi visszatérést szavatoló 
oltási kampány nemigen akar felgyorsulni, és egyelőre úgy 
tűnik, hiába érkezik a következő hetekben egyre több oltás, 
amint a jelenleg várólistás jelentkezők megkapják a vakci-
nát, az újabb jelentkezők száma már nem növekszik olyan 
ütemben, mint a kampány elején. Ilyen körülmények között 
a kormányfő még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy Románi-
ában nem biztosítanak kedvezményeket a már beoltottak-
nak, pedig annak a lehetővé tétele, hogy a már immunizált 
polgárok szabadabban utazhassanak, üdülhessenek, vá-
sárolhassanak vagy járhassanak vendéglátóhelyekre, vél-
hetően jelentős mértékben növelné az oltakozási kedvet.

Cîțu ennek ellenére sem enged a rosszul értelmezett 
„diszkriminácómentességből”, amivel nem csupán a saját 
és kormánya esélyeit rontja a kitűzött cél, tízmillió ember 
nyár végéig történő beoltása elérésére, de az emberek éle-
tét is tovább nehezíti, és a türelmüket is próbára teszi.

Igaz, az egészségügyi miniszter menesztésével erről most 
egy időre minden bizonnyal sikerrel terelte el a fi gyelmet.
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