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Gyergyóditró múltját keresték
A község több helyszínén is ásatások folytak az elmúlt időszakban
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Cîţu emlékeztetett: a PNL vezetősé-
ge olyan határozatot fogadott el, 

amely szerint a PNL nem köthet ko-
alíciót olyan párttal, amely megsza-

vazta a kormány elleni bizalmatlan-
sági indítványt, ami eleve kizárná az 
együttműködést az USR-rel, ezért sem 
könnyű túllépni a történteken.

Sok még a kérdés

Megjegyezte, hajlandó tárgyalni az 
USR-rel, ha az „beismeri tévedését”, 
és kifejtette: amikor leült Cioloşsal 
tárgyalni, azt abban a hiszemben tet-
te, hogy az USR elnöke azért kapott 
kormányalakítási megbízást, mert a 
bizalmatlansági indítványt szintén 
megszavazó PSD-vel és AUR-ral közö-
sen kormánytöbbséget tud alakítani. 
Cioloş viszont ehelyett a PNL-lel és az 
RMDSZ-szel kormányozna tovább. 
„A koalíció helyreállítása fontos, de a 
koalíciót a PNL körül kell helyreállí-

tani” – szögezte le Cîţu. Cioloş egyéb-
ként jelezte: az USR mindenképpen a 
parlament elé áll bizalmat kérni egy 
kormánynévsorral, akkor is, ha sike-
rül megállapodásra jutni, akkor is, 
ha nem. Utóbbi esetben értelemsze-
rűen egyszínű, kisebbségi kormány-
ról lenne szó.

Mint arról beszámoltunk, a kije-
lölt kormányfő Florin Cîţu ügyvivő 
miniszterelnökkel, a PNL elnökével, 
Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel és 
Varujan Pambucciannal, a nemzeti 
kisebbségek parlamenti frakcióve-
zetőjével egyeztetett. A tárgyalás 

után elmondta, a partnerek időt kér-
tek, hogy a csütörtöki nap folyamán 
pártjuk vezetésével is megvitassák 
a helyzetet. Cioloş mindazonáltal 
azt is hozzátette: nem zárja 
ki egy PNL és RMDSZ által 
támogatott kisebbségi kor-
mány lehetőségét. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök sze-
rint egyébként a szerda esti 
egyeztetést bizalomhiány jel-
lemezte, „márpedig bizalom nélkül 
nehéz bármit is felépíteni”.

Balogh Levente

GERGELY IMRE

1953-ban a ditrói kőhídi iskola mel-
lett több sírt találtak, az egyikben 
talán egy nyílhegy is volt – leg-
alábbis így jegyezte fel a gyergyó-
szentmiklósi múzeum névadója, Ta-
risznyás Márton. Tulajdonképpen 
ez keltette fel a régészek érdeklődé-
sét – tudtuk meg Puskás-Kolozsvári 
Frederic muzeográfustól. Korábban 
Ditró belterületén nem folytak ilyen 
jellegű kutatások, a szakemberek 
pedig arra számítottak, hogy egy 
kis szerencsével akár 15–16. századi 
leletanyagot is találhatnak, hiszen 
a falu ebben az időszakban kelet-
kezett, első írásos említése 1567-ből 
való, amikor 26 kapuval szerepelt a 
feljegyzésben.

Hiányzott a pontos helyszín

Nehézséget jelentett, hogy Tarisz-
nyás Márton nem írta le pontosan, 
hogy konkrétan hol is volt az ’50-es 

években megtalált sírok helye, így 
eléggé nagy területen kellett vol-
na vizsgálódni. A Székely Nemzeti 
Múzeum régésze, Sztáncsuj Sándor 
által vezetett ásatás során a kőhídi 
iskola területét több szelvénnyel is 
kutatták, de 20. századinál régeb-

bi leletek nem bukkantak elő (az 
egyetlen kivételt egy szórványként 
előkerült őskori szilex penge töre-
déke jelenti), így kizárható, hogy ott 
lett volna az egykori temetkezőhely. 
Ezután továbbra is a közelben, de a 
Martonka-pataktól délre folytatták 
a munkát, ahol már az 1700-as évek 
második felében rajzolt térképeken 
is megjelenik az a csatorna, amely-
lyel a Martonka és a Ditró patakokat 
összekötötték. Itt már számos, a 18. 
századra jellemző cserepet és kály-
hacsempe-töredéket is találtak, va-

lamint egy kisebb épület kötőanyag 
nélküli kövekből kirakott oldalfalá-
val is találkoztak, de nem állapít-
hatták meg, hogy pontosan mi ez az 
építmény, mert az ásatási szelvényt 
abba az irányba nem lehetett tovább 
bővíteni. Mint Puskás-Kolozsvári 
Frederic megjegyezte, több, régé-
szeti szempontból érdekesnek tűnő 
hely magánterület, így azokon nem 
kutathattak, csak önkormányzati és 
egyházi tulajdonban lévő telkeken 
folyt feltárás.

Folytatnák a munkát

A Tarisznyás Márton Múzeum hon-
lapján olvasható, hogy a kutatók két 
további szelvényt nyitottak a szom-
szédos domboldalon, azt feltételez-
ve, hogy esetleg itt lett volna egy régi 
temető, ezek a szelvények azonban 
teljesen üresnek bizonyultak. „Mind-
azonáltal egy fejedelemség kori ká-
polna meglétére utalhat a felszegi I. 
tízesben található, mára már beépült 
Kápolna dombja, amely Vámszer 
Géza gyűjtésében is megjelenik. A 
felszíni kutatásaink során ennek 
helyét sajnos egyelőre nem sikerült 
azonosítanunk, további szel-
vények nyitására pedig már 
nem adódott lehetőségünk. 
Az egykori kápolna azono-
sítására és feltárására talán 
majd a jövőben vállalkozha-
tunk, egy újabb célirányos régészeti 
kutatás keretében” – olvasható a mú-
zeum honlapján.

Puskás-Kolozsvári asztalán több 
Ditróban előkerült fémtárgy is talál-
ható,  de még további kutatómunkát 
igényel ezek korának, funkciójának 
megállapítása. Egyelőre nem lehet 
tudni, hogy mikor folytatódhat a 
ditrói régészeti kutatás. A gyergyó-
szentmiklósi múzeum szakemberé-
től megtudtuk, további gyergyószéki 
kutatásokat is szeretnének megva-
lósítani, például a dancurási első 
világháborús katonai temető vagy a 
Gac-oldali katonasírok feltárásán is 
gondolkodnak, de ezek mindenkép-
pen hosszabb, többéves munkálato-
kat jelentenének.

Cîţu: a koalíciót a PNL-nek kell vezetnie
• A felbomlott kormánykoalíció helyreállítása fontos, 
de annak a Nemzeti Liberális Párt (PNL) irányításával kell 
megtörténnie – jelentette ki csütörtökön Florin Cîţu ügy-
vivő miniszterelnök, a PNL elnöke annak kapcsán, hogy 
Dacian Cioloş kijelölt miniszterelnök, a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke az eredménytelen szerda 
esti egyeztetés után péntekre újabb egyeztetésre hívta a 
PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselőit.

• Több helyszínen is ásatások folytak Gyergyóditró 
belterületén az elmúlt hónapokban, amelyek során a 
falu múltjához köthető tárgyi emlékeket kerestek a ré-
gészek. Egyelőre nem sok lelettel gazdagodtak, de úgy 
látják, a jövőben érdemes lenne folytatni a kutatásokat.

Ásatások Gyergyóditróban. A falu múltjához köthető 
tárgyi emlékek után kutattak a régészek
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