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Jelentős leletekre is bukkantak
Dacia provincia egyik határvédő várát tárták fel Énlakán
• Régészeti ásatások 
zajlottak Énlaka határá-
ban, ahol a szakembe-
rek a Római Birodalom 
Dacia provinciájának 
egy határvédő (limes) 
táborát tárták fel. A 
munka során több érde-
kes leletre bukkantak: 
egy korabeli csatra, 
egy vélhetően geniust 
ábrázoló faragványra 
és egy írásos kőtáblára.
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A Római Birodalomhoz tartozó 
Dacia provincia nagyjából 150 
évig létezett, 101-től körülbelül 

a 250-es évek végéig, de csak 271-ben 
született meg a döntés, hogy a polgári 
lakosságot is áttelepítik onnan – fej-
tette ki előadása során Visy Zsolt, a 
Pécsi Tudományegyetem professzor 
emeritusa, aki magyarországi ré-
gészhallgatók részvételével vezetett 
régészeti feltárást Énlaka közelében, 
ami a tartomány egy határvédő várá-
nál zajlott. Elmesélte, hogy a provin-
ciában valójában nagyon kevés dák 
lakott, hiszen a rómaiak elkergették 
onnan őket, a fi ataljaikat pedig beso-
rozták. A tartományba ugyanakkor 

más területekről telepítettek be népe-
ket. Így próbáltak meg elkerülni min-
denféle ellenállást.

A határvédő várról

Visy elmondta, a szükséges engedé-
lyek beszerzése után ötéves kutatás-
ba kezdtek Énlaka határában – en-
nek most a második évét zárták –, 
amit Hargita Megye Tanácsa, illetve 
a székelykeresztúri önkormányzat 
is támogat. A feltárás során néhai 
Molnár István székelykeresztúri 
néprajzkutató kutatásait, valamint 
egy németországi szakemberekből 

álló csapat geofi zikai felmérésének 
eredményét is felhasználták. Utóbbi 
során is sikerült kimutatni a tábor 
körvonalát, valamint a körülötte lévő 
polgári települést és a közelben lévő 
fürdőt is, aminek létesítése alapkö-
vetelmény volt a katonák számára. 
A táborban nagyjából ötszáz katona 
lehetett, a mellette lévő faluban pedig 
a feleségeik, gyerekeik, veteránok, 
kereskedők éltek. A korábbi és a nem-
rég befejezett kutatások is igazolták a 
tábor alatti agyagos talaj mozgását, 
ami a várfalak elcsúszását, megrepe-
dezését eredményezte. A régészek az 
elmúlt három hétben egyebek mellett 

feltártak egy kőből épített tornyot, 
amely hat méter magas lehetett. Ez 
ugyanakkor beledőlt a vár védőár-
kába. Persze egy ehhez közeli másik 
torony romjaira is rábukkantak.

Érdekes felfedezések

Noha elsősorban az építmények feltá-
rása volt a cél, azért eközben igencsak 
érdekes leletekre is bukkantak – ma-
gyarázta Visy Zsolt. A kerámia- és 
állatcsontmaradványok mellett talál-
tak például egy bronzcsatot, amely 
kelta motívumokat tartalmaz, illetve 

egy régi ládika kulcsát is. Ráleltek 
ugyanakkor egy több darabba törött, 
homokkőből készült faragványra 
is, amely vélhetően genius istensé-
get ábrázolja. A legjelentősebb lelet 
ugyanakkor egy betűket is tartalma-
zó, törött kőtábla darabja, amelyet 
éppen az ásatás utolsó napján 
fedeztek fel. A fennmaradt 
szövegből kikövetkeztethető, 
hogy ezt a falépítési feliratot 
Antoninus Pius császár tiszte-
letére állították. A tábla a 149-
es évszámot is tartalmazza. 
A szakember szerint szintén 
izgalmas, hogy megtaláltak 
egy befalazott kaput is. Így próbál-
tak védekezni a germánok, gepidák és 
gótok támadásaival szemben a római-
ak a 3. század közepén.

Visszatemetett romok

A régészek az elmúlt hétvégén geo-
textillel fedték be, majd visszatemet-
ték a romokat, hogy ne romoljon az 
állaguk. Visy Zsolt ugyanakkor úgy 
gondolja, hogy noha nagy befekte-
tés, mégis érdemes lenne költeni a 
tábor maradványainak konzerválá-
sára és azok bemutatására. Szerinte 
ebből hosszú távon a helyi közösség 
előnyt kovácsolhatna, ám minden-
nek megvalósítását akarniuk kell. 
Az ásatások egyébként további há-
rom éven át folytatódnak a projekt 
részeként. Ha sikerül bejegyezni Da-
cia limesét világörökségként, akkor 
ennek részeként az énlaki tábor is 
közkinccsé nyilváníthatóvá válik a 
feltárásokat követően.

Írott kőtáblát, csatot és farag-
ványt is találtak a romok között

▴  FOTÓ: PROF.  VISY ZSOLT
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S zékely Csaba nyikómalomfalvi 
gyümölcstermesztő ha előre lát-

ta volna, hogy milyen csapadéksze-
gény és forró lesz a nyár, gyérítette 
volna a gyümölcsöket az almafákon, 

hogy a meghagyottak jobban 
fejlődjenek. „Apró a gyü-
mölcs. Ahhoz képest, hogy 
augusztus végén vagyunk, 
túl kicsik. Azokon a fajtá-
kon, amelyeken sok van, 
gyéríteni kellett volna” – 
fogalmazott, viszont azt is 
megjegyezte, hogy a meny-

nyiség tekintetében elég szép 
termés ígérkezik. „Június utolsó hete 
óta volt vagy 16–17 milliméter csapa-
dék itt. Tehát szinte két hónap alatt. 
És az egy dolog, hogy kevés volt a 

csapadék, de szinte mindennap har-
minc fok fölött volt a hőmérséklet” – 
sorolta a termés gyenge fejlődésének 
okait az agrármérnök. Elmondta, ez 
nemcsak az alma-, hanem a körtefé-
léket is érintette. Van azonban még 
remény arra, hogy javul a helyzet, 
hiszen mintegy másfél hónap van 
még hátra a szüretig, és addig még 
pótolhatja az időjárás a kiesett csa-
padékmennyiség egy részét.

Gond az időjárással

„Állandóan gond van az időjárással: 
vagy túl meleg van, vagy igen sokat 
esik” – jegyezte meg Székely Csaba. 
A szakember szerint a szilvafélék 
termése – már amelyik fajtának van 
egyáltalán termése idén – megfelelő 
méretű. A besztercei fajtára azonban 
ez nem érvényes, ugyanis azok a 
gazdag virágzás ellenére nem terem-

tek idén. Ennek az volt az oka, hogy 
a tavaszi virágzás idején hideg és 
csapadékos volt az időjárás, emiatt 
nem jártak a beporzó rovarok. Hiába 
volt annyi virág a fákon, hogy „kéz-
zel se lehetett volna többet felrakni”, 
termés csak a kései virágzású fajtá-
kon lett, elsősorban az elterjedtebb 
szerb szilvafajtán. A hideg tavaszi 
időjárás következményeként elköny-
velt terméskiesés érintette a többi 
csonthéjas gyümölcsöt, például a 
cseresznyét és a meggyet is. A diófák 
termése is fajtánként változik idén, 
van, amelyik szépen terem, de olyan 

is, amelyiken alig van dió – mondta 
az agrármérnök.

Kártevők

A kártevők is nagyon sok gondot okoz-
tak a gyümölcstermesztőknek idén, 
főként a nyár elején, amikor nagyon 
csapadékos volt az időjárás. „Utána 
beállt a száraz idő, amikor már csak 
a takácsatkák és az alma-, illetve 
szilvamoly lepkék lárvái ellen kellett 
védekezni. Utóbbiaknak két nemze-
déke van, ezek okozzák az alma és a 
szilva nyüvesedését” – magyarázta. 

A meleg, száraz időszak beköszönté-
vel sok gyümölcstermesztő elhanya-
golta a növényvédelmet, gondolván, 
hogy a nehezén már túl vannak, 
aztán kétségbeesve hívták fel a szak-
embert tanácsért, amikor idő előtt 
elkezdett lehullni a nyüvesedő termés 
a fákról. A takácsatkák kifejezetten 
szeretik a meleg, száraz időjárást, így 
azok is sok gondot okoztak azoknál, 
akik nem védekeztek ellenük, ráadá-
sul ez a kártevő a jövő évi termést is 
megrövidítheti. „Kezdenek vörösöd-
ni az almafák levelei, távolról is fel 
lehet ismerni, hogy mi a gond. Korai 
lombhullást okoznak a takácsatkák, 
a gyümölcs nem fejlődik ki, és a korai 
lombhullás miatt nem lesz rűgydiff e-
renciálódás – aminek a nyár második 
felében és ősszel kellene megtörtén-
nie – jövőre” – sorolta a növényvédel-
mi tevékenységek elhanyagolásának 
veszélyeit Székely Csaba.

Az almafélék jól teremnek idén, de a csapadékhiány miatt kicsik a gyümölcsök
• Nem a legjobb gyümölcstermő év az idei: tavasszal a 
hideg, csapadékos, nyáron pedig a száraz, forró időjárás 
okozott gondokat a gyümölcsösökben. Az almatermésűek 
esetében mennyiségre ugyan szép termés ígérkezik, a 
gyümölcsök mérete viszont kicsi a csapadékhiány miatt.

Örülhet, akinek jó szilvatermése 
lesz, ugyanis egyes fajták idén 
egyáltalán nem hoztak gyümölcsöt
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