
Botond BARTOK 

Ruinele bisericilor romanice 
şi gotice târzii de la Vârghiş 
(j. Covasna) 

(Rezumat) 
Cercetările sistematice din 1994, de la 
complexul ecleziastic de la Vârghiş, au 
permis decopertarea în întregime atât a 
bisericii de fază romanică, cât şi a celei 
gotice. Astfel, pe baza cercetărilor s-a 
putut surprinde existenţa unei biserici de 
secol XII-XIII„ cât şi, prin lărgirea şi 

reconstrucţia acestuia, a uneia de secol 
XV -XVI. aparţinând fazei gotice târzii. 

Cercetările începute într-o primă fază de 
salvare în 1994, au continuat şi în cursul anului 
1995, sub forma unor săpături sistematice la 
obiectivul ecleziastic de la Vârghiş. Situaţia din 
1.eren, îngreunată de săparea unei fundaţii pentru 
o nouă biserică în 1993, care a intersectat atât 
absida semicirculară romanică, cât şi pe cea po
ligonală gotică târzie, săparea gropii pentru stin
gerea varului, care a distrus în mare parte fun
daţia turnului clopotnitei pentru faza gotică, ca şi 
existenta pe nava bisericii în cele două faze de 
construcţie a unei construcţii din lemn executate 
în 1841, care a servit cultului reformat, au făcut 
dificilă cercetarea obiectivului de la Vârghiş. 

În această situaţie în 1995 s-a trecut la 
demolarea construcţiei din lemn, după care s-au 
trasat şi executat 14 şanţuri de control şi 7 casete 
care au permis decopertarea şi surprinderea fazei 
romanice, gotice târzii şi a fundaţiei turnului 
clopotniţei pentru faza gotică târzie, a obiectivului 
cercetat. Prin trasarea şi executarea şanţurilor de 
control, pe latura nordică şi pe cea vestică şi sud-

vestică din apropierea turnului clopotniţei, s-au putut 
surprinde urmele fundaţiei zidului de incintă pen
tru faza bisericii gotice târzii . Construcţia din lemn 
din 1841, care s-a situat pe navele celor două bi
serici cercetate, a avut o lungime de 11 ,40 m, o 
lăţime de 6,40 m, fiind aşezată pe latura sudică , 

direct pe fundaţia bisericii în faza gotică târzie. 
Biserica de la Vârghiş în faza romanică a 

avut în interior o lungime de 12,5 m şi o lăţime 
de 4,10 m, dispunând pe latura nordică de o sa
cristie cu dimensiunile interibare de 2,40x3,10 
m, latura sa estică şi nordică uşor înclinate înspre 
interior, în forma unui trapez. 

Absida seinicirculară a fost prevăzută cu 
4 contraforturi, fiind decopertate 3, al patrulea 
fiind înglobat în fundaţia peretelui nordic al bi
sericii din faza gotică târzie. 

În privinţa bisericii în faza romanică tre
buie să se aibă în vedere şi faptul că înspre vest 
aceasta se prelungeşte prin fundaţiile descoperite 
cu un spatiu de 4,80x4, 10 m, care poate fi con
siderat drept o prelungire ulterioară a navei, fie 
fundaţia turnului clopotniţei din faza initială a 
acesteia. Înclinăm spre aceasta din urmă întru-cât 
această zonă a fost prevăzută cu 4 contraforturi, 
din care au fost surprinse câte unul pe latura 
sudică şi pe cea sud-vestică, celelalte două fie 
înglobate în peretele nordic al fazei gotice târzii, 
fie dislocate, ori folosite ca bază pentru con
trafortul gotic de pe latura nord-vestică. 

Ca urmare a situaţiei constatate şi mai 
ales a faptului că la închiderea vestică a navei nu 
s-a surprins existenţa unei întăriri (situaţie dato
rată faptului că s-a păstrat doar nivelul inferior al 
fundaţiei) , ci dimpotrivă pe aceeaşi latură a zonei 
prelungite, ori initiale a uneia care a servit şi 

pentru faza gotică târzie (peretele vestic al aces
tei din urmă faze fiind construit pe fundaţia fazei 
romanice, probabil al clopotniţei , atunci intrarea 
în biserică din faza romanică s-a realizat pe sub 
turnul clopotniţei. Acest lucru este întărit şi de 
faptul că în afara intrării vestice a fazei gotice, la 
baza pragului de piatră a fost depus cu ocazia 
demolării primei biserici un element decorativ 
din andezit aparţinând unui ancadrament de uşă 
de fază romanică. 
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În zona arcului de triumf au mai fost 
descoperite încă 21 de monede din .secolul al 
XV-iea, precum şi un fragment din vasul ceramic 
în care au fost depozitate. Astfel tezaurul mone
tar aparţinând lui Sigismund (1387-1437), cu
prinde 53 de piese, fiind considerat ca unic, nu 
numai prin numărul său pentru descoperirile din 
sud-estul Transilvaniei. 

Pentru faza gotică târzie biserica de la 
Vârghiş a avut în interior o lungime de 23m, o 
lă\ime de 7m, dispunând pe latura sa nordică de o 
sacristie şi un ossarium cu dimensiunile interioare 
de 5,60x3,10m, respectiv 3,10x2,60x2,40m. Sa
cristia gotică înglobează în perimetrul ei pe cea 
romanică, iar începerea ossariului lipit de sa
cristie are o formă trapezoidală. Pardoseala sa
cristiei era din pietre nefinisate, plate, ca de altfel 
şi pardoseala bisericii. În interiorul sacristiei s-a 
descoperit cada de botez din piatră, pentru faza 
romanică, care a fost folosită în faza gotică drept 
element de pardoseală. 

Absida poligonală a fost prevăzută la 
închidere cu 4 contraforturi, iar peretele sudic al 
bisericii cu încă 3 contraforturi în zona altarului. 
Laturile nord-vestice, respectiv sud-vestice au 
fost prevăzute de asemenea cu contraforturi (câte 
una pe fiecare parte). Cu ocazia cercetărilor fazei 
gotice târzii, s-a descoperit şi platforma din pia
tră a altarului pentru faza avută în vedere, la 1,30 
m de peretele de închidere a absidei poligonale, 
având dimensiunile de 2, lOxl,10 m. Pe laturile 
vestice şi sudice au fost surprinse câte o intrare 
prevăzută cu prag cioplit din piatră (gresie), de 
formă trapezoidală . Intrarea de pe latura vestică 
dispunea de un portic, din care s-au păstrat doar 
fundaţiile şi un registru din pardoseala de piatră . 

Dimensiunile porticului în interior au fost de 
3,50x2,00 m, iar deschiderile intrărilor : vestică 

1,40 m; sudică -1,10 m, respectiv 1,60 m (s-a 
avut în vedere deschiderea minimă şi maximă a 
intrărilor) . 

La 4,30m de peretele vestic al bisericii 
gotice târzii, s-au descoperit fundaţiile masive 
ale turnului clopotniţei pentru faza avută în 
vedere, care în proporţie de 80% era în afara 
zidului de incintă . Prin săparea gropii pentru stin-

gerea varului în 1993, o mare parte a funda -
acestuia a fost distrusă şi excavată în totalitate. -
perimetrul absidelor romanice şi gotice au fost 
descoperite numeroase morminte de inhuma -
marea majoritate fiind răvăşite, probabil 
ocazia lucrărilor de construcţie a bisericii în 
două faze, cele nederanjate având o orientare E
Atât în cazul mormintelor deranjate, cât şi în ca
zul celor asupra cărora nu s-a intervenit, nu s
găsit inventare, existenţa acestora trebuie să fie 
rezolvată prin cercetările viitoare din perimetrele 
nederanjate de lucrările de construcţie . 

În cadrul fazei gotice târzii, în apropierea 
zonei arcului de triumf şi în apropierea peretelui 
vestic au fost descoperite două monede apar
ţinând una din ele lui Iancu de HUNEDOARA, 
iar cealaltă lui Matei CORVINUL, care înca
drează această fază de construcţie pentru sfârşitul 
secolul al XV-iea, începutul de secol XVI. 

Cercetările Ia obiectivul arheologic de la 
Vârghiş va continua şi în 1996, avându-se în 

vedere perimetrul nederanjat al cimitirului, zonei 
turnului clopotnitei pentru faza gotică târzie, pre
cum şi conservarea in situ a vestigiilor des
coperite. 

A Kovaszna megyei Vargyas 
kozsegbeli roman kori es keso 

g6tikus templomok romjai 
(Jelentes) 

A vargyasi reformatus egyhaz telken a 
leletmento kutatăsok 1994-ben kezdOdtek, majd 
1995 nyaran rendszeres asatăsokkal folytat6dtak. 

A munkalatokat tobb koriilmeny is meg
nehezitette: egy 1993-ban megkezdett uj temp
lom alapjanak kiontese, amely keresztezte roman 
kori templom felkor alaku apszisat, valamint a 
keso g6tikus templom sokszogiI (poligonalis) ap
szisat. 

A ket templom uj haj6jara 1841-ben ra
epitettek egy faepiiletet, amelyet a reformatus 
egyhâz imahazkent hasznalt, a meszgodor kiasa
saval pedig megrongal6dott a g6tikus templom
hoz epitett haranglab alapja. 



Az 1995-os munkalatok a faepitmeny le
ntâsaval kezdodtek, ezutân kovetkezett a tulaj
nkeppeni kutatâs: 14 kutatasi arok valamint 7 

szelveny kijelolese es megasasa. 
Az eszaki es nyugati iranyu kutatâsok 

!"eltârasakor felszinre keriikek a roman kori es 
' 6 g6tikus templomok alapjai, valamint del
yugati iranyban a keso g6tikus templomhoz epi
tt haranglab alapja. 

Az 1841-ben kesztilt faepitmeny, amely 
ket templom haj6jara eptilt es 11,40 m hosszu 

es 6,40 m szeles volt, deli oldala kozvetlen a ke
s6 g6tikus templom alapjara epiilt. 

A vargyasi roman kori templom belseje 
12,50 m hosszu es 4,10 m szeles volt, eszaki ve
geben egy 2,40x3, 10 m-es sekrestyevel, keleti es 
eszaki foiai enyhen befele ejtve trapez alakuak. A 
felkor alaku apszist 4 tâmaszt6pillerrel Iattak el 
(oveztek), ebbol hârmat feltârtak, a negyedik be 
van epitve a keso g6tikus templom eszaki alapja
ba. Az asatasok soran kideriilt, hogy a nyugati re
szen van egy 4,80x4, 10 m-es terseg, amely lehet 
a haj6 egy kes6bbi megnagyobbitasa, vagy az 
eredeti haranglab alapja. A kutatas ez ut6bbi fel
tetelezest tartja va16szintlbbnek, ugyanis negy ta
maszt6piller fedezheto fel. Ezekbol a deli es del
nyugati oldalon egyet-egyet sikeriilt feltarni , a 
masik kettot vagy beepitettek a keso g6tikus 
templom eszaki falaba, vagy lebontottâk es fel
hasznaltâk a keso g6tikus resz eszaknyugati tâ
maszt6pillerehez. 

Figyelembeveve azt, hogy a haj6 nyugati 
vegeben nem fedezheto fel bejarat, val6szinu, 
hogy a roman kori templom bejârata a haranglab 
al61 nyilt. Ezt tâmasztja ala az is, hogy a keso g6-
tikus templom alapjâra eptilt, es hogy a nyugati 
bejarat koktiszobe ala egy diszitett andezit tomb 
van beepitve, amely a roman kori templom ajt6-
keretenek egy resze. 

A diadaliv kornyeken talaltak meg 21 da
rab 15. szâzadi penzermet es az azokat târol6 kera
miaedeny tăredeket. Ezzel a Zsigmond ( 1387-
1437) korabeli penzerme kincs 53 darabot szâmlal, 
ami a delkelet-erdelyi leletek kozott egyedtila116. 

A vargyasi keso g6tikus templom belseje 
23 m hosszu es 7 m szeles, eszaki vegeben egy 

5,60x3,10 meteres sekrestyevel es egy 3,10x2,60x 
x2,40 m-es ossariummal. A g6tikus sekrestye 
magaba foglalja a roman korit, a sekrestyehez 
kotodo ossarium trapez alaku. 

A sekrestye padl6zata a templomehoz 
hasonl6 !apos, csiszolt k6o61 kesztilt. A sekrestye 
padl6elemei koztil e16kertilt a roman kori temp
lom k6o61 faragott keresztelo edenye. 

A templomot tampillerek oveztek: negy 
a poligonalis apszist, harom a deli reszen fekvo 
oltârreszt, egy-egy az eszaknyugati es delnyugati 
oldalakat. 

A keso g6tikus templom feltar6 munka
latai soran, 1,30 meterre az apszis zar6dasât61 
megtalaltâk az oltar 2,10xl,10m-es kolapjât. 

A nyugati es deli oldalon levo bejaratok
nal trapez alaku homokk6o61 faragott kiiszobok 
talalhat6k. A nyugati bejarat oszlopos elocsarno
kab61 csak az alap es a padl6zat egy resze maradt 
meg. A portikus belso meretei : 3,50x2,00 m, a 
bejâratok meretei - nyugaton 1,00 m valamint 
1,40 m, delen 1,10 m illetve 1,60 m (a legkisebb 
es legnagyobb erteket vettek figyelembe) . 

4,30 meterre a keso g6tikus templom 
nyugati falat61 egy massziv haranglab alapjait fe
deztek fel, amely 80%-ban a falon kivtil van. 
1993-ban a meszgodor kiasasakor az alap 
nagyreszet megsemmisitettek. 

A roman kori es g6tikus apszisokban 
tăbb, val6szinu az epitkezesek sorân feldult sir
maradvanyra bukkantak, a hâboritatlanok K
Ny fekvesuek. Sem a feldult, sem a haboritat
lan sirok nem tartalmaznak mellekleteket, ezek 
feltarasa egy kovetkezo kutatâs târgyât kepez
heti . 

A keso g6tikus resz diadalivenek nyugati 
fala kozeleben ket penzermet talaltak, egyik HU
NY ADI Janos, a masik CORVIN Matyas ideje
bol, aminek alapjân ez az epitkezes a 15. szazad 
vegere - 16. szazad elejere teheto. 

A vargyasi regesztelepen 1996-ban to
vabb folytat6dnak az asatasok, melyeknek celja a 
haboritatlan sirok (temetkezesi helyek) es a keso 
g6tikus haranglab feltârâsa, valarnint a feltârt 
maradvanyok (romok) helybeni konzervâlasa, 
meg6vasa. 
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The Ruins of the Romanesque 
and Gothic Period at Vârghiş 
(Vargyas), Covasna County 
(Report) 

The investigations at the church building 
at Vârghiş (Vargyas) begun in 1994, the system
atic diggings in 1995. The situation was difficult 
for severa! reasons. First of all the digging of the 
foundation for a new church in 1993. This cut 
through the semicircular Romanesque absidis as 
well as the poligonal one part of the late Gothic 
period. The digging of the ground for quicklime 
destroyed to a great extent the foundations of the 
tower beli. 

During the tracing and digging of the 
control ditches and cassettes, on the northern 
part and on the western and South-Western sides 
close to the tower beli - the remainders of the 
foundation of a wall were found, part of the late 
Gothic period. The wooden building from 1841, 
which had been placed on both naves of the 
churches in view was l l ,40m long and 6,40m 
wide, positioned on the southern side directly on 
the foundation of the late Gothic church. 

The church at Vârghiş (Vargyas), in its 
Romanesque phase, had a lenght of 12,50m and a 
width of 4, lOm consisting on the northern side 
of a sacristy having Lhe inner dimensions of 
2,40m x 3,lOm while the eastern and northern 
walls were slightly inclined toward the interior, 
giving an aspect of trapesium. The semicircular 
absydis was fortified on four points, three of 
them were discovered, the fourth was incorporat
ed in the foundation of the northern part of the 
wall of the church of the late Gothic period. 

Looking upon the church in its 
Romanesque phase one must have in view that it 
is prolonged through the discovered foundation 
with a space of 4,80m x 4,lOm which may be 
considered as a late prolongation of the nave or 
the foundation of the tower beli in its premier 
phase. We rather tend to accept the latter hypoth
esis, because this zone had been set up by four 
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counterforts each on the southern and western 
sides, the other two being built in the northem 
wall of the late Gothic phase, or displaced or 
used as foundation for the Gothic counterfort on 
the north-western side. 

At the western closing of the ship no 
entrance was found . It is probable that the door 
of the Romanesque church was under the tower 
beli. 

In the zone of the triurnphal arch 21 coins 
from the 15th century were discovered, as well as 
a fragment of a ceramic pot in which the coins 
had been stored. Thus the monetary treasure 
belonging to the period of Sigismund's rule 
(1387-1437) contains already 53 pieces, and this 
makes it unique among the treasures discovered 
in South-Eastern Transylvania. 

As for the late Gothic phase at Vârghiş 

(Vargyas), this had inner dimensions of 23m 
lenght and 7m width and having on its northern 
part a sacristy with the inner dimensions of 
5,60m x 3,lOm, respectively 3,lOm x 2,60m x 
2,40m. The Gothic sacristy also incorporates in 
itself the Romanesque one and the ossarium, 
which is trapezoid. The floor of the sacristy was 
made of smooth finished stones, just like the 
floor of the church itself. Inside the sacristy the 
stone baptising vessel was discovered which was 
used during the Romanesque phase, but in the 
Gothic phase it was only a floor ornament. 

The poligonal absydis had four counter
forts at the closing side and the southern part of 
the church with three more counterforts in the 
zone of the altar. The north-western side, as well 
as the south-western had counterforts ( one on 
each side). On the occasion of the late Gothic 
phase investigations, the altar groundplatform 
was also discovered. lt was .at l,30m from the 
closing wall of the poligonal absydis and having 
dimensions of 2,lOm x l,lOm. On the southern 
and western walls an entrance with a threshold 
cut in stone, having a trapesium form was dis
covered. The entrance on the western side also 
had a wicket, where only the foundation was 
found and a part of the stone floor. The dimen
sions of the wicket to the inner side were 3,50m x 



:.oom and the openings to the entrances were as 
~:."l lows : to the west l,OOm respectively l ,40m, to 
:..:x south 1, IOm respectively l ,60m (we had in 
.ew the minimal and the maximal openings of 

entrances). 
At 4,30m from the western wall of the 

le Gothic church the mas sive foundations of the 
r.Jwer beli t~r the phase had in view were discov
aed, about 80 percent of which was outside the 
••all of the building. Through the separation of 
lhe lime hole in 1993, a great part of this founda
tion was destroyed by the excavations. In the 
perimeter of the absydis of the Romanesque and 
Gothic period numerous graves have been dis-
overed, the majority of them being destroyed 

probably by the church building works in the two 
phases, those undestroyed having the orientation 
East-West. Incase of the disturbed graves as well 
as in those which have suffered no disturbances 
no inventories have been found and therefore 
need further investigation. 

In the late Gothic period, around the tri
umphal arch and clase to the western wall two 
coins were discovered, one belonging to Janos 
HUNY ADI and the other to King Mathias, a fact 
which puts this phase to the end of the 15th cen
tury and the beginning of the l 6th. 

The investigations at the archaeological 
objective of Vârghiş (Vargyas) will also go on in 
1996, where the undisturbed perimeter will be 
investigated and the other part of the graveyard, 
the zone of the tower beli for the Gothic phase, as 
well as the preservation of the discovered foun
dations. 
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