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Árpád-kori temetkezési helyet 
találtak a régészek a középkori 
Nagyvárad központjában, ahol a 
Péntekhelynek a nevét is adó pén-
teki vásárokat kiszolgáló épületek 
maradványait is megtalálták.

 » KRÓNIKA

N agyjából húsz csontvázra bukkan-
tak a régészek a nagyváradi vár 
közelében zajló ásatás során, a P + 

R típusú mélygarázs építőtelepén, a szak-
emberek elmondása szerint az egykori 
Szentlélek székesegyház köré a középkor-
ban elhantolt halottakról van szó. „Mosta-

náig nagyjából húsz csontvázat találtunk, 
és mindennap találunk újakat. Sajnos sok 
közülük régen sérült, a környék házainak 
építése során rongálódott meg” – osztotta 
meg a kutatás részleteit a Bihoreanul című 
helyi lappal Doru Marta régész. A szakértők 
abban reménykednek, hogy pontosan meg 
tudják állapítani a csontvázak korát a kör-
nyékükön talált műtárgyak segítségével.

„Lehet, hogy a temető még a 13. század-
nál is régebbi, de ennek a megállapítása 
még hátravan. Két-három csontváz mellett 
Árpád-kori pénzérméket találtunk, kis ér-
tékűek. A hozzátartozók az elhunytak kezé-
be vagy szájába helyeztek el érméket, hogy 
legyen mivel megfi zetniük a túlvilágba 
való átlépést. Vannak vidékek, ahol még 

ma is megvan ez a szokás” – magyarázta 
Doru Marta. Jelezte egyúttal, hogy sajnos 
a bronzérmék nincsenek jó állapotban, 
ennek oka, hogy annak idején rossz minő-
ségű anyagot használtak.

A régész egyúttal arról is beszámolt, 
hogy a középkori Nagyvárad központjá-
nak, Péntekhelynek a nevét is adó pénteki 
vásárokat kiszolgáló épületek maradvá-
nyait is megtalálták. „A 13. század végén, 
14. század elején itt péntekenként vásá-
rokat tartottak, a kereskedőknek házaik 
is voltak. Egy részük vagyonos volt, mivel 
nem kunyhók voltak, hanem kőfallal ren-
delkező házak. Nagy műgonddal faragott 
kőtömböket találtunk, ami akkoriban elég 
drága volt” – fektette ki a régész. Doru Mar-

ta elmondása szerint az írásos források em-
lítik a vásárt, azonban mostanáig erre nem 
voltak régészeti bizonyítékok.

Mint arról beszámoltunk, a nagyváradi 
vár szomszédságában, az ortodox katedrá-
lis körül zajló mélygarázsépítési munkála-
tok során február közepén csontokra és fal-
maradványokra bukkantak a munkások, 
így régészeti feltárás kezdődött a területen. 
A Kolozsvári út és a vár szomszédságában 
található ortodox katedrális körül építi az 
önkormányzat a város első P + R típusú 
mélygarázsát. A december elején elkezdett 
beruházás célja, hogy a városba behajtók 
itt letegyék a gépkocsijukat, és a helyi tö-
megközlekedésre váltsanak, megszabadít-
va a belvárost a zsúfolt autós forgalomtól.

MÁR NEM CSAK ÍRÁSOS, HANEM RÉGÉSZETI BIZONYÍTÉKOK IS VANNAK A PÉNTEKHELYI VÁSÁROKRA

Árpád-kori temetőt találtak Nagyváradon

Megújul a mezőzáhi kastély. Egyelőre a külső állagmegóváson dolgoznak

Feltárt múlt. Jóval régebbi a sztánai templom, mint eddig hitték
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 » ANTAL ERIKA

Folytatódik a mezőzáhi Ugron-kastély fel-
újítása: amennyiben sikerül az idei ter-

vekkel haladni, és a jövőre kitűzött célokat 
is megvalósítani, akkorra sikerül stabilizálni 
az ingatlan állapotát, elérni, hogy ne romol-
jon tovább. Arról még nem születtek tervek, 
mi lesz a rendeltetése a kastélynak a felújí-
tás után. Egyelőre a külső állagmegóváson 
dolgoznak, az oda nem illő építményeket le-
bontják az udvaráról, majd következik a bel-
ső restaurálás – ismertette a terveket Ötvös 
Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum 
igazgatója, hozzátéve, a kastély 2018 decem-
berében került a közgyűjteményhez, még 
nem volt idő arra, hogy a felhasználásával 
kapcsolatos terveken gondolkodjanak.

A Maros megyei önkormányzat 2021-es 
költségvetéséből több mint 1,5 millió lej jut 
a Maros Megyei Múzeum számára, amelyből 
az új kiállítások létrehozását, valamint a mú-
zeumhoz tartozó épületek karbantartását, 
köztük a mezőzáhi Ugron-kastély javítási 
munkálatainak folytatását is fi nanszírozzák. 
A nagyobb munkálatokhoz tavaly kezdtek 
hozzá, az épület tetőzetét megjavították, és 
hozzáláttak a főhomlokzatok javításához 
is. Az igazgató érdeklődésünkre elmondta, 
a főbejárat feletti kis teraszt megjavították, 
most az árkádos teraszhoz készülnek neki-
látni. A munkálatokat végző céggel hama-
rosan szerződést kötnek és a jövő héten el is 
kezdik, amire nagyon nagy szükség is van, 
hiszen az épület omlásveszélyes. Nekilátnak 
az udvaron található, a kastélyhoz nem illő 

melléképületek lebontásának is, amelyeket 
az utóbbi évtizedekben építettek oda. Ám 
ahhoz, hogy az épület visszanyerje a stabili-
tását, az idei és a jövő évi tervekkel is jól kell 
haladni, teljesíteni kell azokat – tette hozzá 
Ötvös Koppány. „Olyan pontra kell eljutni, 
ahonnan nem romlik tovább” – fogalmazott.

Különben két elképzelés is felmerült a 
kastély hasznosítására. Az első egy rendez-
vényközpont kialakítása, konferenciákat, 
más rendezvényeket, akár esküvőket, bálo-
kat szerveznének az impozáns épületben, 
míg egy másik elképzelés rehabilitációs köz-
pont berendezését célozza. Néhány szoba 
ugyanakkor megmarad a megyei múzeum 
számára, ahol kiállítást rendeznének be. 
Ötvös Koppány közölte, elsősorban külső 
fi nanszírozót kell találniuk, hiszen anyagi 
lehetőségeik végesek, de arra még nincse-
nek konkrét tervek, hogy pontosan mire 
fogják használni az épületet. A mezőzáhi 
kastély építtetője Ugron István (1862–1948) 
volt, aki 32 évig tartó diplomata pályafutá-
sa után, az első világháborút követően visz-
szavonult, és hazatelepedett Erdélybe, ahol 
fontos közéleti és politikai funkciókat töltött 
be. Az 1908–1912 között épült kastély bútor-
zatát, berendezését, értékes gyűjteményét az 
államosítást követően széthordták, semmi 
nem maradt belőle. Az épületben iskolát, 
majd árvaházat működtettek, belsejében 
kisebb-nagyobb változásokat eszközöltek. 
A család megpróbálta visszaszerezni, de si-
kertelenül. Jelenleg a Maros megyei önkor-
mányzat alárendeltségében működő Maros 
megyei múzeum használja.

Megmentik az Ugron-kastélyt

 » KRÓNIKA

Ú jraíródik a sztánai református templom 
története – számolt be honlapján az Er-

délyi Református Egyházkerület, ugyanis az 
eredetileg 1400-as évekre datált Szilágy me-
gyei település templomáról kiderült, hogy 
sokkal régebbi. A sztánai templom felújítási 
munkálatai tavaly márciusban kezdődtek 
el, ehhez régészeti feltárás is társult, mely a 
múlt héten ért véget. A Református.ro portál 
szerint az elmúlt két hétben az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem szervezésében egy 
magyarországi régészcsapat is részt vett az 
ásatáson, az ELTE-BTK és a kolozsvári szék-
helyű Erdélyi Történeti Múzeum közremű-
ködése révén. A sztánai régészeti feltárást 
dr. Csók Zsolt, a kolozsvári múzeum régésze 
vezette. Mordovin Maxim régész elmondta: 
a félköríves záródású, Árpád-kori szentély 
arról tanúskodik, hogy a 12. században már 
állt az épület. Most a korai templom nyugati 
falát is megtalálták, és az is kiderült, hogy a 
déli és északi fal egy-egy szakasza szintén 
800 éves.

„Erdélyben, főleg Kolozsvár környékén 
minden álló, középkori eredetű templom-
ban elvárhatjuk, hogy vannak korai marad-
ványok. De hiába várjuk el, mégis meglepő-
dünk, amikor ilyen falat találunk. Főleg az 
meglepő, amikor kiderül, hogy a templomok 
egy része még korábbi, mint amire számí-
tottunk – ahogyan ebben az esetben is” – 
mondta a portálnak Mordovin Maxim.

A régész szerint itt fekvése alapján villa 
lehetett, amely feltételezhetően egy őskori 
településre épült rá, tehát Sztána a római 

kor előtt is lakott terület lehetett. A templom 
befalazott, gótikus nyugati bejárata előtt egy 
régi lépcsőt is találtak, amelyet a 15. század-
ban alakíthattak ki, alsó fokához pedig egy 
római faragott követ használtak.

Papp Hunor református lelkipásztor el-
mondta: amikor először belenézett az ira-
tokba, nem gondolta, hogy újat mondhat 
majd a templom történetéről. „Azt feltéte-
lezték, hogy 1470-ben állt az első templom, 
néhány gótikus elemet is észleltünk. Ez most 
megdőlt, sokkal távolabb visszamegyünk 
az időben” – mondta a lelkész, aki szerint a 
sztánai templom felújítására eredetileg egy-
millió lejt szántak, de a munkálatok előreha-
ladtával kiderült, hogy többe fog kerülni, a 
kazettás mennyezet restaurálására is meg 
kell teremteni az anyagi fedezetet. Papp Hu-
nor úgy számol, a munkálatok befejezéséhez 
még legalább 300 ezer lejre lenne szükség.

Az épület teljes külső-belső felújításon 
esik át. A tornyot már újravakolták, új temp-
lomsüveg került az épületre, amelyben egy 
időkapszulát is elhelyeztek, és a tetőt is tel-
jesen ki kellett cserélni a rossz állapotban 
lévő faszerkezet miatt. Kívül nem kerül va-
kolat a falakra, csak fugázás, hogy láthatóak 
legyenek a most feltárt, 800 éves falrészek. 
A továbbiakban a belső munkálatok követ-
keznek, a vakolás követni fogja a régi kövek 
vonalát, a mennyezeten betonkoszorú ön-
tése szükségessé vált, amely stabilizálja az 
épületet, míg a térköves padlón megmutat-
ják majd, hol húzódik a templom régi alapja. 
A római oszloptartót kiemelik, és új úraszta-
lát alakítanak ki belőle, de fontolgatják egy 
régi, befalazott ajtó újranyitását is.

Római kori emlékek Sztánán




