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Leletmentő ásatások a 15-16. 
századi vargyasi gótikus 
templomnál (Kovászna megye) 

1994 szeptemberének első felében lelet
tö ásatások kezdődtek Vargyason, a jelenlegi 

- rmátus imaház telkén. Mivel az illető évben 
_ mészoltó gödör kiásása során román kori és 

i ·us építészeti elemekre és egy csiszolt, 
·ás írással ellátott kődarabra (valószínűleg 

ztelő medence darabja) bukkantak, az ásatá
megkezdése szükségszerűnek bizonyult. 

A fent említett emlékek mellett az új re
rmá tus templom alapjainak kiásásakor 
ostani járószinttől számított-1 ,5 méteres mély

-.-gbő l számos emberi csontváztöredék is felszín
~ ·erült. Két kiásott csontváz koponyáján a 

müreg peremén és a halántékon zöldes oxidáló 
• liok figyelhetők meg, amelyeket pénzérmék és 

~karikák okozhattak. Hasonló jelenséget észlel
tünk a 12-13 . században elhalálozottak csontvá
·nak kiásásakor, így a zabolai és petőfalvi (Ko

ászna megye) 12. századi temetők feltárásánál. 
Összevetve ezeket az eredményeket az írá

sos emlékekkel , amelyek a helység unitárius 
parókiája archívumának tulajdonában vannak, 
-eltételezhettük egy középkori templom meglétét, 
ezt az utólagos ásatások igazolták is. A középkori 
templom maradványai sürgős mentőmunkálatokat 
igényeltek. A kutatást a szóban forgó területen el
helyezkedő . a 19. század közepén épült, ma re
formátus imaház, és az új református templom alap
jának kiásásából származó nagy földtömeg ottléte 
nehezítette . 

Mindezek ellenére sikerült feltárni egy 
· éső gótik~s, 15-16. századi , 24 méteres belső 

hosszúságú templom északi falait , és a templom 

sokszögű szentélyének északkeleti felét, az eddigi 
kutatások alapján kettősnek bizonyult sekrestye 
falait és alapját. Egy északkelet-délnyugati irányú 
kutatási árok révén felszínre került a gótikus temp
lom nyugati falának alapja is, amely valószínűleg 
a diadalív közelében helyezkedett el , és kb. 7 mé
teres belső szélességre enged következtetni. A hajó 
és a szentély közti választótérben, az északi fal 
vonalán, a mai járószinttől számított -0,88 méter 
mélységben , a másik, valószínűleg román kori 
alapban 32 ezüstérmét és néhány kerámiatöredéket 
talál.tunk. Az első tisztítás és konzerválás után négy 
pénzérme a 13. századra datálható, egyikük 
Habsburg Rudolf ( 1276-1282) ezüstpénze. 

A pénzérmék felbukkanása új meg
világításba helyezi a jövőbeli kutatást - mind 
a román, mind a gótikus korszakra, mind pedig a 
13. századi pénzforgalomra vonatkozóan Erdély 
ezen részén. 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell 
említenünk azokat a freskótöredékeket, amelyek 
mind a gótikus, mind a román szinten fellelhetőek, 

és amelyek. pontosabb képet adhatnak az eddig 
feltárt hasonló emlékekről. 

A további kutatások célja az egész épít
ményegyüttes (templom, harangtorony és kő
kerítés) teljes feltárása, konzerválása és romkert
té nyilvánítása. 

Cercetari arheologice de 
salvare la biserica gotica din 
secolul XV-XVI. de la Varghi~ 
(j. Covasna) 
(Rezumat) 

in primajumatate a lunii septembrie 1994, 
ln localitatea Varghi~ s-au lntreprins pe terenul cul
tului reforma! cercetari arheologice cu caracter de 
salvare. Cercetari le au fost necesare, lntruciit ln 
vara acelui~i an, cu ocazia saparii pe terenul avut 
ln discu\ie a unei gropi pentru stingerea varului , 
au aparut la nivelul funda\iei unei constructi i 
masive elemente arhitectonice apar\iniind stilulu i 
romanic ~i gotic, precum ~i un element cioplit din 
piatra (probabil cristelnita ori suport pentru o sta
tuie), prevazut cu o inscrip\ie runica. La aceste 



vestigii se adauga ~i cete care au aparut nu departe 
de groapa de var, pe acela~i teren, cu ocazia exe
cutarii funda\iei pentru noua biserica reformata. 
Ultimele constau din numeroase fragmente de 
schelete umane care au fost rava~ite ~i scoase la 
suprafa\a, din adiincimea de -1 ,50 m fa\a de nive
lul actual de calcare. Pe doua cranii s-au surprins 
tn regiunea ochilor ~i a tiimplelor pete verzui de 
oxizi datorate unor monede, respectiv unor inele 
de tiimpla, ceea ce ne face referiri la practicile util i
zate cu ocazia lnhumarii celor deceda\i ln peri
oada secolelor Xll-XIII., situa\ie surprinsa ~i cu 
ocazia cercetarilor lntreprinse ln cimitirele din 
secolul XII. , de la Zabala ~i Peteni. 

in urma cercetarilor lntreprinse s-a reu~it 
decopertarea zone lor perete lui nordic ~i 

a jumata\ii nord-estice a absidei poligonale , 
apar\iniind unei biserici gotice tiirzii , din seco lele 
XV-XVI., aviind ln interior o lungime totala de 24 
m ~i o la\ ime de 7 m. S-á reu~it de asemenea ~i 
localizarea laturii nordice a zidurilor ~i a funda\iei 
sacristiei care pe baza cercetarilor de piina acum 
pare a fi dubla. 

ln zona de delimitare dintre nava ~i altar, 
pe latura peretelui nordic, au aparut la baza altei 
funda\ii (probabil a fazei romanice), 32 de monede 
de argint, precum ~ i ciiteva fragmente dintr-un vas 
ceramic, ln care au fost probabil depuse ~i ascunse. 
Pe baza unei prime interven\ii de cura\ire, con
servare ~i determinare la un numar de 4 monede, 
tezaurul s-a putut data din seco lul al XIIl-lea - una 
din ele apar\ine lui Rudolf de Habsburg ( 1276-
1282). 

Apari\ia tezauru lui monetar ridica noi 
probleme pentru cercetarile viitoare la acest obiec
tiv arheologic, atiit ln cazul fazei romanice, ciit ~i a 
celei gotice, dar ~i ln privin\a circula\iei monetare 
ln seco lul al Xlll- lea din aceasta parte a Transil
vaniei . Nu ln ultima instan\a trebuie amintite frag
mentele de fresca aparute atiit ln nivelul gotic, ciit 
~i ln cel probabil romanic, care la riindul lor vor fi 
supuse determinarilor de laborato r. 

Preserving Archaeological 
Researches at the 
Gothic Church of the 15-161h 

Centuries atVargyas (Varghi~, 
Covasna County) 
(Abstract) 

ln the summer ofthe same year, when dig
ging on the same place, at the basement of a mas
sive building there appeared Romanesque and 
Gothic sty le architectonic elements as well as some 
stone cut elements (holy water pot or a statue sup
port), with a runic inscription on them. Besides 
there vestiges we can also count those which were 
discovered not far from the lime of whole on the 
same territory, when the new foundation for the 
Protestant church was built. Here there were found 
numerous fragments of human skeletons, which 
were dug up and brought to the surface - to about 
1.50 m compared to the present-day levei. On two 
sku lls, near the eye hole and on the forehead part 
there were discovered green oxide stains which 
may come from some coins or forehead rings. Ali 
this take us back to the customs and practices on 
the occasions ofburyi ng ceremonials between the 
l 2- l 3'h centuries, the same aspects being noticed 
at the researches at Zabala and Peteni on the f2lh 
century. Afier the finalising ofthe researches they 
reached the covering ofthe northern wall part and 
half part of the north-eastern absydis of a Gothic 
church ofthe l 5-l 6'h centuries having a wall length 
of24 m, and width of7 m, as the northern part of 
the wall reflects part of the sacred room seeming 
to be doubled. ln the limit zone between the ship 
and altar on the northern part at the basis of a new 
fundament (m ight be that of the romanic phase) 
there were discovered 32 silver coins, as well as 
numerous fragments of a ceramic pot, where the 
former had probably been kept and hidden. After 
a first phase of clean ing process, on four of the 
coins - the period they existed could be established 
for the l 3'h century, much likely beca4se one of 
them belonged to Rudolf of Habsburg ( 1276-
1282). The discovery of this monetary trea-sure 
raises new problems for the future researches at 
this archaeological objective. 




