
BŐS — NAGYM AROS EGY RÉGÉSZ SZEMÉVEL
Beszélgetés Soproni Sándorral 
(Grynaeus András interjúja)

Soproni Sándort, az EL TE BTK Régészeti Tanszékének tanárát, aki 1959 
óta dolgozik a Dunakanyarban a római kori emlékek feltárásán, kérdeztük 
a nagymarosi vízlépcső régészeti "hatásáról".

— Lehet-e tudni, hogy az építkezések m iatt hány lelőhely kerül veszély
be?

— A nagymarosi vízlépcső duzzasztása következtében hozzávetőlegesen 
50—60 régészeti lelőhely kerül majd víz alá. Ez a szám nem teljes annyi
ban, hogy a terepbejárások során a felszíni leletek alapján csak a telepek 
helyét tudjuk azonosítani, a temetők a felszínen nem jelentkeznek. ... Ezek
hez a telepekhez temetők is tartoztak, ezeket viszont nem ismerjük. M ind
össze néhánynak a helyét sikerült megállapítani, azonosítani, ületve feltár
ni.

— E nagyszámú lelőhely közül körülbelül hány tárható fel?
— Ezek jelentős részéi igyekszünk feltárni — ez idő és pénz kérdése... 

Én a római kori feltárásokat végzem, o tt gyakorlatilag minden római lelő
helyet feltárunk, méghozzá rendes, normális menetben, precízen. A többi 
korszaknál általában nagyobbak a2 objektumok, a telepek. így egy őskori te
lep feltárása esetleg évtizedekig tartó  munka lenne. Több ezer négyzetmé
tert kellene megkutatni, ezek legtöbbször csak részben kerülnek feltárásra. 
A középkori emlékeknél hasonló a helyzet, bár o tt valamivel jobban állunk. 
A középkori temetők feltárása elég nehézkes, és a falvak, így például Esz- 
tergom-Szentkirály megásása több évtizedes munkát jelentene. így repre
zentatív mintavétel készül a területen és más lelőhelyeknél is ez a helyzet. 
I tt inkább leletmentésről van szó, a római kornál gyakoriatüag úgy folyik 
az ásatás, m int egy tervásatásnál. Tehát minden sietség kapkodás nélkül. 
Ezek viszont kis objektumok, általában kis, négyszögletes őrtornyok, jól kö
rülhatárolhatok és így ezeket mind teljesen föl lehet tárni...

A  római kornál elsősorban az erődrendszernek, a limesnek az emlékei 
kerülnek víz alá. A dunai limesnek, a Római Birodalom dunai határának, 
pont itt, Visegrád és Esztergom között található a legjobban m egerősítet 
szakasza, ahol 6 kilométerenként vagy egy tábor, és általában egy kilomé
terenként egy-egy őrtorony. Itt 27 őrtorony, kis erőd, hídfőállás van, ebből 
22 fog víz alá kerülni és elpusztulni... A korábbi, I—H. századi, római fa  őr
tornyok helyét nehezen tudjuk felkutatni, így ezeket csak itt-o u  tudjuk meg
határozni. Ezek elpusztulnak feltárás nélkül.

— Van-e a feltárásokhoz elegendő pénz, szakember és legfőképpen idő?
— Szakember még csak-csak akadna... A beruházó, az OVTBER által ren

delkezésre bocsájtott pénz annak idején talán elég lett volna, de az időköz
beni inflálódás és a munkabérek bruttósítása következtében ez az összeg 
majdnem a felére zsugorodott. A megadott hitelkeretből nem tudjuk elvé
gezni a munkát, de van ígéret rá, hogy ezt szükség szerint fogják emelni.
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Úgy néz ki, hogy pénzügyi akadálya nem lehet a feltárásnak. Inkább az idő 
az, ami sürget minkéi, hiszen 1991 végéig be kell fejeznünk a munkát: az 
m ár nem hosszú idő, ám még elég sok a teendő.

— Ki a gyorsabb, a régész vagy a gépek? Azaz: igaz-e, hogy több lelő
helyet m áris elpusztítottak anélkül, hogy lehetséges lett volna a feltárás?

— Ez így nem igaz: pusztult el lelőhely, de úgy, hogy részben meg tud
tuk menteni. A gép természetesen gyorsabb, mint a régész, am it egy régész 
egy napig kotorász, kapargat, azt a gép néhány másodperc alatt eltünteti... 
Éppen ebben az évben Esztergom-Szentkirály dűlőnél egy olyan lelőhely ke
rült elő, amiről eddig nem tudtunk, és több ezer négyzetméteres területen 
helyezkedett el. I tt a gépek után szaladgáltak a régészek és m entették, ami 
menthető. Érdekes anyag került elő, a rézkorszaktól gyakorlatilag a török 
korig minden korszak képviselve volt ezen a területen, és eddig nem ism er
tük... Mi sem ismerhetünk minden lelőhelyet, m ert nem látunk a föld alá. 
így nem tudjuk, hogy a földmunkák során a későbbiekben mi fog még el
pusztulni, hiszen a beruházó sem tudja például meghatározni azokat a he
lyeket, ahonnan a gátakhoz, töltésekhez fogják a földet elvinni, mivel eze
ket általában kiemelkedő helyekről viszik, és a kiemelkedő helyeken vannak 
a régészeti lelőhelyek, még számolhatunk további nem várt leletmentési te 
rületekkel.

— A m ár feltárt és esetleg helyreállított emlékek közül fenyegeti-e va
lamelyiket a pusztulás?

— A helyreállítottak közül nem — mivel ezen a területen nem állíto t
tunk semmit helyre. A feltártak közül van már, ami elpusztult, am it kiko
tortak, vagy rátöltöttek. Az általam feltártak közül van olyan, aminek a he
lyén ma m ár hajók járnak... A római kori emlékek közül egy objektum meg
mentésére ígéretet kaptunk a beruházótól. Ez Visegrád-Gizellatelepen egy 
róm ai erőd, aminek az idei évben kezdtük meg a feltárását. Talán műsza
kilag megoldható, hogy ne kerüljön víz alá...

— A szakemberek szerint Esztergom és Visegrád történelmi emlékei mi
lyen károsodást fognak szenvedni?

— Visegrádon szerencsére a középkori romterület az erőmű alatti te rü 
letre esik, így o tt semmi károsodás nem fog bekövetkezni. Más a helyzet 
Esztergomnál, ahol egyelőre nagy gond: tudniülik a középkori királyi város 
a mai belváros területén van. Jelenleg is csak alacsony vízállás mellett le
hetséges az Árpád-kori rétegek feltárása, különben talajvíz alatt vannak. A 
beruházó Ígéretet te tt arra, hogy a talajvízszint nem fog emelkedni Eszter
gom belterületén, de ezt senki sem tudja biztosan...

A m unkálatokat 1978 óta a Magyar Nemzeti Múzeum irányítja, addig 
a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti K utatóintézete végezte, 1959- 
től kezdődően. Többszöri megszakítással, most már negyedik alkatommal 
folytatjuk a munkát, amiben én kezdettől fogva részt veszek.

— Az Esztergom fölötti területek pusztulásáról lehet valam it tudni?
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— Ezen a területen is folynak mentési munkálatok. O tt viszonylag ke
vesebb a lelőhely, ami veszélybe kerül, ületve már folytak föltárások. A  leg
jelentősebb róm ai kori objektum itt Szönyben/Brigetio/ a légiós tábor, ahol 
idén kezdődtek meg a leletmentési munkálatok, de m ár korábban, 1959-ben 
is folytak. A másik az almásfüzitői tábor, amelyet 1959-ben elkezdtünk fel
tárni, de időközben oda tették a timföldgyár zagy-telepét és az egész ró
mai tábort elpusztították. A neszmélyi szigeten is, ami elkotrásra kerül, foly
tak feltárások: egy kora vaskori temetőé. Esztergom-Szentkirály, Esztergom- 
Zsidód /egy középkori templom és a hozzátartozó temető/ feltárása folyt 
az idei évben, és folytatódik jövőre is...

Ezen a területen nem annyira vészes a helyzet, mert csak a jelenlegi 
partvonalat megtartva, töltést építenek, így csak ez van veszélyben. Az Esz
tergom és Nagymaros közti szakasz veszélyeztetettebb inkább és az Ipoly- 
mente, ahol elsősorban honfoglalás- és középkori lelőhelyek vannak.

— Befejezésül engedjen meg még egy kérdést! Ön szerint mi lenne az 
egyetlen és "üdvös" megoldás?

— Én kezdettől fogva a vízlépcső ellen voltam, és az egyetlen és üdvös 
megoldás az lenne számunkra, régészek számára, hogy ha ez az erőmű nem 
épülne meg!

— Köszönöm a beszélgetést!*

*A beszélgetés 1989 elején készült
A magyar kormány 1989. május 13-i rendkívüli ülése után bejelentette: az 
építkezést két hónapra felfüggesztik.
M iután ez év nyarán és őszén az országgyűlés több ülésszaka foglalkozott 
e kérdéssel, döntése alapján november 3-án jegyzéket nyújtottak át Cseh
szlovákia budapesti nagykövetének, amely kezdeményezi az 1977-es állam
közi szerződés m ódosítását, a nagymarosi létesítmény elhagyását, a bősi 
erőmű alapüzemmódú használatát és javasolja a dunakiliti tározó feltölté
sével együttjáró ártalmak kiküszöbölését garantáló kormányközi egyezmény 
megkötését (A szerk.)

103


