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Szárnyas

idő cimü film cenzuraszövege:

Főcim:
Borovszky Ambrus, a Dunai Vasmü vez ár-Lg az gat j a, Visy Zsol t muzeuraigazgató _
A szárnyas idő ••• - Operatőr: Zöldi István, Dramaturg: Vitéz Gábor, Szaktanácsadó: Visy Z~olt. Hangmérnök: Wechter Ernű, Vágó: Csöndes Klára, Gyártásvezető: Pa l Ló s Bva, Munkatársak: Baranyai László, Bérci Ilona, Zádori Anna.
Készül t: aMAFILM Hiradó- és Dokumentumfilm Studiój ában. Magyarországon
forgal.mba hozza aMOKÉP.
Eng.sz.: M-007286/75. Rendezte: Kis József, Kossu~
dijas, érdemes müvész. Köszönet a Dunai Vasmü munkásainak és vezetőinek önzetlen segitségükért.
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Dunaujváros ez az ország legfiatalabb városa, és hogy emellett a város
mellett egy ilyen nem tudom hány ezer évesnek tekinthető ••. - hát a négy
ezer, a római ko~ időszámitásunk szerinti első század,mádodik felében indult
itt m~nálunk. - Igen, tehát ez azt jelenti, hogy nemcsak mi találtuk ezt egy
alkalmas településnek, hanem négyezer évvel ezelőtt mások is. - Hagyarörszágon nagyon kevés ölyan hely van, ahol régmult időkben ne éltek volna emberek.
Dunaujváros is ezek közé a helyek közé tartozik, mig akkor is,hogyha a középkor folyam~ csak egy kis'falu állt ezen a helyen. A 60-as évektől kezdődően,
amikor már a:kezdeti nehézségeken tulesett ~ város, attól kezdve kiemeIt
programként szerepel a ku lt.ur l í.s élet fejlesztése is. És ebben )renne van
többek között az is, hogy egy olyan muzeumot hozzon létre a város, amelyik
méltóképpen képviseli nemcsak a jelen épités,és
a' jelen fejlődés eredményeit,
hanem a multat is. A fő hangsulya
régészeten belül a római kor kutatására
terelődött át. Az uj városrész épitése során olyan komoly objektumot találtunk, amit mindenképpen meg kellett menteni, azzal a céllal, hogy be is mutathassuk. Ebben már nemcsak a város segit, hanem a Dunai Vasmü is, a legkomolyabb ipari látesitm~ny. Olyan anyagi tá@ogatissal folyik pillanatnyilag a
munka, hogy remélhetőleg néhány éven belül mir komoly, müemlékileg helyreállított felületeket tudunk átadni ezen a területen is. Borovszky elvtárs engedjen meg egy kérdést. Óriási segitség az, amit mi kapunk a Vasmütől évek óta.
Bizonyára van egy speciális oka, amit a Borovszky elvtárs és a Vasmü vezetősége nyilván alaposan megfontolt mielőtt a konkrét segitségnyujtásra
került
volna a sor, mik voltak azok az inditékok, emberi inditékok, amik hit ehhez
vezettek? - Az a véleményem, hogy ebben a városvezetásben nagyon sokan. va~yunk olyanok, akik ezt a várost igy mindennel együtt a magunkénak, sajátunknak tekihtjük, és mi mindennel igyekszünk t~r6dni, amivel ezt a városké~et,
a városnak a hangulatát kellemesebbé, szebbé lehet tenni. Szerencsére naSyen
sok fiatal van, ebben a városban és a fiatalokkal a szokásos sporton és szórakozáson kivül, ha e~y ilyen területre is elhozzák, az a véleményem, hogy
ezáltal ezeknek a fiataloknak szélesbedik a lát6k~rük, az általános müveltségük nó, és tUlajdonképpen amikor mi ezt a segitséget megadjuk, akkor a
felnövő generációnak segitünk. - Azt ugye tudják, hogy hol vagyunk körülbelül, tehát benn a kasztellumnak a k~zé~ső részében és ezek a kiszedett
falak azt sejtetik, hogy nemsokára sikerül majd az egész principiát, tehát
a parancsnoki t~mbBt föltárni. Most ahol itt ülünk, ez a fal, ami itt látszik,
ez éppen ennek az udvarnak a ker~tező fala. Ennek a-folytatása derékszögben,
nézzék csak, ott láthat6, ez a kiszedett árok, de ott még k~vok is vannak
benne és ez, a két fala igy deréksz~gben találkozik, ugye ez határolta a
principia udvarát. Namost moglepő dolog volt ugye tavaly, mikor ezt a principiát megtaláltuk és a principiában ezt a ciszternát. Eddig m~g meg kell mondanom, nekem is, hogy analóg esetekben, amikor hát mir föl sikerült tárni
~
más helyeken a kasztellumoknak
a központi épületét, a principiáját, ilyot mág
nem találtak, illetve csak ogy vagy két helyon, ugyhogy nagyon sokáig mí.k or :
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- 2 el5kerUlt, gondolkod6ba estbw, hogy vajon wi lehetett. ~s késobb, amikor
kezdett kialakulni, hogJ ogy 6ri~si nagy Jodancérol van sz6, a~inok vizzir6 burkolata volt, h~t akkor v~lt nyilvánva16vá, hogy oz ogy viztirol6
medence, ami csak mint ciszterna értékolhet6. - Hogy hordták ida a vizot?
- Hit,n§zze, ol6sz~r mikor rijBttem, hogy oz ciszterna, akkor ténylog azt
pr6b~ltam n2zelődni, n3zegotni k~rben, hogy van-e v21ahol ogy cS2.torna, sőt
akár abban az als6 szintben, aminok megvan a vala, do hát 610mcsonok a
nyomát sem találtam. A val6szinUnok ogyábkánt azt tartanám, hogy majd hogyha
meglosz az a bizonyos kut, amire annyira áhitozunk, akkor ott fogunk találni
egy kis vizvozutéket, mivel a kórnyékon, illetvo a ciszterna k~rUI nem találtunk lefodőt, elsődlogesen ilyen t~zoltisi feladatot látok obben a .isztornában. Gondolják ol, hogy ezek aZ épUlotek~ ha nagyrészt kob51 is voltak
emelve, do a tetőzet is éppen alég éghető anyag volt benne, aztán vagyUk
még hozzá, hogy kaptak egy támad~st, amikor gyujt6nyilakkal
és egyebekkel
is pr6bálnak harcolni az ollenség részéről, hit akkor bizony nagyonj61
j~n
:.-gynagy viztárol6. Kiszedték a falakat, visszahull ott apr-ó k
meg habarcs.
Addig §rhet az egész. Pénz is van? Na ne~ az mir ~élyebben is van. Igen, do
meddig? Nézzen csak ido. TGh~t ei ~ir nem fal, ugye vigyázzon, ugyhogy
akkor most egyenlőre ne is azt, hanem ezt a vonalat szodedesse 10 a kóvok
totejéig, j6? Azt ott tisztitsik ol. Omlad~k, do egyenlőre hagyjuk meg azt
ugy, ahogy van. Itt van valami. Aha. Ezért koll lejjebb menni, ás az ilyen
f~ldot •.. lelotre is vigy~zzunk mert az koll nekem, ha van bonno valami.
Az még nem. Adja csak egy kicsit azt aspaklit.
- Ezek az omberok egész nap.
napi nyotc 6ra hosszát 70-80 fokos h6ségben a kemenc~k mullott dolgoznak,
ás akkor a~ikor hát szabad volnának, kij~nnek ido. Hogy mokkora kUlónbség
van a kát munka kBzBtt addig amig ott noházfizikai
munkát végez, itt finoc
ecsetokkol és spaklikkal kell dolgozniuk. Ugy koll kibontani egy sirt, hogy
az eredetileg, mint amikor valamikor letették, vagy a r6maiak kirabolt~k ás
ugy maradt, teh~t ugy kell azt kibontani, hogy sommi ol ne mozduljon a
helyér61, ott egy csontnak, vagy ogy pénznek, egy karperecnek, Dindonnek
ugy kell tennie, mint ahogy term§szetesen a fóldbe belokerUlt annak idején.
Azok az omberek olyan nagy szoretettel csinálják ezeket a feltárási munkikat,
mintha ezt tanulták volna. Ez lonne a szakmijuk. Ha Dunaujvárosban
ezt a ter~letet, amit mink itt felbontottunk) már csak régészek bontották volna f~l,
akkor az ország ósszes régésze kevés lett volna ehh~z a munk~hoz. Tehát itt
lényegében be kellett tanitani az emberekot ezoknek a munkáknak az elvégzésére, hogy p6tolni tudják a rágészekot. T~bb mint kátozer r6mai kori sirt
bontottunk, nom szimitta 'az avarkoriakat, va3Y a bronzkoriakat. - Mivel én
az ~nt6daruban az ac§lmUnél dolgozom, ol6szór ugye, mig odakerUl az ember,
nom mehetUnk mindjárt rá, hogy na gyorUnk, felbontottunk ogy sirt, hanom
meg kell tanulni annak is a fortályit, §s bizonyelág
sokat kol lett 2ddig
dolgozni, ott kint, aoig megtanultunk egy sirbontást. Mire tal~ltunk egy
sirt, és azt szépen kipucoltuk ugyhogy teljesen ép volt a csontváz. Ezt
naGyon mugszorettem én, és az6ta is, amikor csak tudok, mindig j~vök a
wuzeumbn. - Nagyon sokáig tartotta magit az a szemlélet iSt hogy ez egy
olyan uj város, aminok a ter~lot§n hit nem is volt semmi. S nom volt jelentős az, ami ezen a holyen volt. ~s éppen ezek a régészoti ásatások mutattak
ki valaQit, ami onnok az ellenkozoját mutatja. Ez egy olyan telepUlési ter Lo t , ami önké n t adta magát arra, hoby itt az o mb orck mog t el opü l j enck .
EGyro t.obb otib or jött ide, hát n cuc sak a város Lak os ság a , hano m az összes
látogat6, aki idejBn, tapasztalja ás hit §rtákeli azt, hogy t~rt§neti folyamatában látja rögtön ezt a dolgot, án azt hiszem, hogy ez az a dolog, amiben
a muzeumnak ás a feltárásainak nagy szerepe van. - Az, amik itt előkerUItek
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- 3 hosszu évük során, azt ku l t.u r It ko rdl mán yok koz o t t be lehet nuíatn i ,
~s nem eldugva van most, Deu raktárban van, haneu ~indonkinok láthat6 helyen,
aki mog akarja n§zni, az oind láthassa, Mink itt hosszu ~vekün keresztül
bontottuk a sirokat, kint a város tarületán és körülöttünk voltak amikor
10C-150
omb or Ll t t ott ás nézte, hogy rií.k kerülnek elő. Egy o l rauLt időszak
kulturáját, az akkori áletát Deg lehet mutatni, hiszon egyik a másikra tolopült rá. A 4000 ~vvel ezelőtti bronzkorszak tolopülésénok a nyomait is mcgtaláltuk. Annak a toootkezését, a lak6torülotét, később a r60ai kor, megtaláltuk Árpád korabeli eclékoinket. - Azt hiszem nagyon sok kérdésre egyszerüon azzal lohetno válaszolni, hogy Dunaujváros egy uj szocialista város.
~s oz szinte mindent magában foglal. Az a tény, hogy oz a vir~s itt föl~pült,
az a tény, hogy itt számtalan az orszig mis torületén álő ás onnan származ6
embor idekerült ás itt nemcsak élni akarnak, hanem egy városi közösséget is
mag akarnak toro~teni, ez minden tekintotbon, do a kulturális életben és
azon belül a muzoumi ás régászeti területen is rondkivülsokat
jolent.
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