
TÁNCZOS VILMOS

MOLDVABÁNYA MAGYAR EMLÉKEI 
A TÖRTÉNETÍRÁSBAN ÉS A FOLKLÓRBAN

Az egykori fejedelmi és püspöki székhely Moldvabánya (Baia) ma kis román falu a Mol-
dova folyó partján. Az Észak-Moldvában, Fălticeni városa szomszédságában található te-
lepülés 15–16. századi építészeti emlékei jelentõs történelmi múltról tanúskodnak.

Moldvabánya középkori története és mûvelõdéstörténete számos olyan kérdést vet fel,
amelyeket a tudományos kutatásnak máig sem sikerült megnyugtató módon tisztáznia. Egy
román mûvészettörténész néhány évtizeddel ezelõtt találóan írta a 15. századi volt ferences
templom ma is álló romjairól: „A moldvabányai Szûz Mária római katolikus templom azok
közé a mûemlékek közé tartozik, amelyek fukar módra tárják fel titkaikat, és éppen ezért az
a hely, amit ez a templom a mûvészettörténetben elfoglal, túlságosan szerény ahhoz a sze-
rephez képest, amit ténylegesen játszott Moldva középkori mûvészetének fejlõdésében.”1

A történeti, mûvelõdéstörténeti adatokkal való elsõ ismerkedés során is azonnal sze-
münkbe ötlik, hogy a megoldatlan, rejtélyesnek joggal nevezhetõ tudományos kérdések-
nek hangsúlyos magyar vonatkozásaik vannak, illetve lehetnek. A Moldvabányára vonat-
kozó impozáns román szakirodalom talán épp ezek miatt kezelte némiként mostohán az
itteni kulturális örökség egyik-másik kérdését. Bár az elsõ moldvai fejedelmi székhely
középkori történelmérõl számos szakmunka látott már napvilágot, bennük a magyar és
német vonatkozások rendre elsikkadnak, vagy legalábbis kevés hangsúlyt kapnak.

A jelen tanulmányban a város történetének és mûvelõdéstörténetének ezekkel az iz-
galmas, olykor rejtélyes kérdéseivel foglalkozunk. Egyszersmind azt is reméljük, hogy
valamelyest sikerül megvilágítanunk a nemrég felfedezett moldvabányai székely (ma-
gyar) rovásírásfelirat kultúrtörténeti hátterét.

A MAGYAR HELYNEVEK ÉS A VÁROS NEVE

Moldvabánya környékének régi helynevei túlnyomórészt magyarok – Hanga, Békás, De-
lelõ, Meggyeske, Halom, Somos, Malom, Gerinces, Homoród, Farkas, Patak, Sár, Ráró,
Gyula stb.2 – és a Keleti-Kárpátok vonalát követõ külsõ sávban, ott, ahol a középkori ma-

1 Drăguţ, V. 1975. 59.
2 Domokos P. P. 2001. 507., 33. jegyzet.



gyar védelmi vonal húzódott,3 ugyancsak bõven találunk az államalapítás (1352–1353)
elõtti magyar helyneveket, amit a román szakirodalom is természetesnek tart.4

A város „Bánya” neve, ami a 16. századtól különbözõ formában (Ban, Banya, Markh
Bayna, Beyna, Bania, Bánya, Banya stb.)5 tömegesen jelenik meg a forrásokban, az itteni
hajdani aranymosásra vagy bányászatra utal, és nyilvánvalóan magyar eredetû,6 noha ezt
több román történész nem fogadja el.7 A román történetírás összefoglaló munkái elhallgat-
ják, illetve tagadják a moldvai városok német vagy magyar, esetleg német-magyar alapí-
tását, legfeljebb annyit hajlandók elismerni, hogy a többséget alkotó autochton román né-
pesség mellett „idegen”, „allogén” elemek is voltak a középkori moldvai városokban, így
Moldvabányán is, de szerintük ezeknek nem lehet úgynevezett „civilizatorikus” szerepet
tulajdonítani.8 Egy Moldvabánya középkori történelmérõl szóló román monografikus
munka régészeti leletekre, mindenekelõtt a feltárt kerámiaanyag vizsgálatára alapozva je-
lenti ki, hogy az itteni lakosság többsége kezdetektõl fogva „autochton román” volt.9 A ro-
mán történetírás nem szívesen beszél arról, hogy Észak-Moldva több városa is erdélyi szá-
szok által alapított település volt (pl. Szucsava, Nemc, Románvásár, Moldvabánya stb.),
amelyekben a németek mellett magyarok is éltek, és hogy a dél-moldvai városokat (Bakó,
Tatros, Husz, Barlád stb.) jobbára magyarok alapították.10 Késõbb, a 15–16. században a
moldvai városok német és magyar lakossága azonban fokozatosan kihalt, elvándorolt, il-
letve asszimilálódott. A 17. században német lakosság már csak Moldvabányán és Kutná-
ron mutatható ki, de a század végén a német etnikum ezeken a helyeken is végleg eltûnik,11

és a magyar népesség is csak a falvakban marad fenn.12

Nicolae Iorga és néhány más történész is Moldvabányát a besztercei és radnai szászok
13. század végi alapításának tartja. Ez elképzelhetõ, azonban valódi városi élet csak azu-
tán alakulhatott ki a térségben, miután Lackfi Endre 1343-as nagy hadjárata kiûzte a tatá-
rokat a Kárpátok elõterébõl, és magyar protektorátus alatt létrejött a moldvai államiság.
Ugyanis az Aranyhorda uralma alatt álló 13–14. századi Kumánia területén – amelynek la-
kossága vegyesen kun, besenyõ, úz, tatár, magyar és német volt – az állandó veszélyezte-
tettség, sõt fosztogatások miatt nem fejlõdhetett ki olyan városi kultúra, ami késõbb, a 14.
század második felében Moldva több városában is kialakult.13 A moldvabányai régészeti
ásatások eredményei például azt mutatják, hogy a korábban is létezõ város valódi „urba-
nizálása” csak a század második felében történt meg.14
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3 Giurescu, C. C. 1942. I. 395.
4 Giurescu, C. C. 1942. 396.
5 Domokos P. P. 2001. 129.
6 Lepădatu, A. 1909. 53. (Iorga, N. munkáira hivatkozva); továbbá: Benda K. 1989. I. 19., 41. jegyzet.
7 Auner, C. 1915. 92.; Ciurea, D. 1955. 33.
8 Ciurea, D. 1955. 32., 37–39.
9 Neamţu, E.–Neamţu, V.–Cheptea, S. 1980. 151. et passim

10 Weczerka, H. 1960; Benda K. 1989; Iorga, N. 1993. 175.
11 Benda K. 1989. I. 24–25., 62. jegyzet.
12 Benda K. 1989. I. 34–35.
13 Horváth L. 2000. 59.
14 Gheorghiu, T. O. 1990. 188.



Mindez természetesen nem zárja ki azt, hogy – amint ezt több történész is állítja – Mold-
vában a vásároshelyek körül kialakult városok léte megelõzte az államalapítást.15 Tudjuk
például, hogy már a 14. század elsõ felében a Szeret mentén és a folyótól nyugatra vásá-
roshelyek és városok alakultak, amelyek a Fekete-tengertõl a Lemberg (Lvov) felé tartó
kereskedelmi utak mentén helyezkedtek el. Ekkor keletkeztek Szeretvásár, Moldvabánya,
Szucsáva, Nemc városok.16 Továbbá tudunk arról is, hogy a dél-erdélyi kereskedõk már
1300 táján a Kárpátokon túli városokban, például Moldvabányán és Hosszúmezõn (Câm-
pulung) árusították termékeiket.17

Moldvabánya a 14. század második felétõl a Keleti-Kárpátokkal párhuzamosan futó
magyar külsõ védelmi vonal központja volt, így a század derekán természetszerûen lett a
megalakuló moldvai fejedelemség elsõ székvárosává. A magyar király által 1352–1353
táján kinevezett Dragoş vajda, majd I. Bogdán idejében is itt van a fejedelemség székhe-
lye. A város még akkor is õrizte a Moldva fõvárosa címet, amikor a fejedelmi székhely
már Szeretvásárra majd Szucsávára került át.

VÁROSI ÉLET A 15. SZÁZADBAN

A 15–16. században Moldvabánya fontos kézmûves és kereskedelmi központ, valamint
vámhely volt, nagyobbrészt szász, kisebb részben pedig magyar lakossággal. Az itteni
szûcsök, szíjgyártók, csizmadiák mûködése dokumentumokkal igazolható,18 de minden
bizonnyal más mesterségeket is folytattak a városban. Egyes mesterségek mûvelésére
a fennmaradt sírkövek feliratai is utalnak („Petrus sartor”, illetve „Peter Schneider” –
1607, „Simon carnifex” – 1484), és a szász családnevek is beszédesek (Georgius Schmidt
– kb. 1580, Nicolaus Shacz – 1500). A század második felében a város jelentõs vásá-
ros központ volt.19

A moldvai kézmûves és kereskedõ városok jogállása azonban más volt, mint az erdé-
lyieké. Az iparosok, kereskedõk szervezettsége nem érte el az erdélyi társaikét, ezért
Moldvában az erdélyihez hasonló céhekrõl még a legvirágzóbb korszakokban sem be-
szélhetünk.20 Az viszont igazolható, hogy egyes moldvabányai mesteremberek a 16. szá-
zad folyamán brassói céhek tagjai voltak. Egy 1503-ból származó vámjegyzék szerint a
Barcaságra jött 95 moldvai nagykereskedõ közül 32 moldvabányai volt.21 A moldvai vá-
rosok nem rendelkeztek olyan fokú autonómiával, mint az erdélyiek, aminek következ-
tében lehetséges volt a románok betelepedése is a városokba, akik a városi tanácsba is
bekerültek. Többen feltételezik, hogy a 16. században a más városokban (Bákó, Tatros

344 TÁNCZOS VILMOS

15 Lásd: Giurescu, C. C. 1967.
16 Giurescu, C. C. 1943. II. 164.; Ciurea, D. 1955. 32.
17 Giurescu, C. C. 1943. II. 127.
18 Giurescu, C. C. 1943. II. 567. és 581.
19 Giurescu, C. C. 1943. 846.
20 Ciurea, D. 1955. 36.
21 Gonţa, A. I. 1982. 525–529.



stb.) is meglévõ gyakorlat szerint Moldvabányán is évenként választottak egy-egy kato-
likus (szász vagy magyar) és román bírót,22 de ez a feltételezés nem igazolható.

A FERENCESEK MOLDVÁBAN. A MOLDVABÁNYAI PÜSPÖKSÉG

Moldvában már a 13. század elejétõl szerzetesi missziók tevékenykedtek. A domonko-
sok 1221-tõl munkálkodtak a kunok megtérítésén (vö. milkói kun püspökség létesítése
1228-ban), majd az 1230-as években IX. Gergely pápa küldte be Moldvába a ferencese-
ket. Mivel az 1241-es tatárjárás nyomán a Kárpátokon kívüli kun birodalom összeom-
lott, az azt megelõzõ missziós tevékenységnek nem maradt nyoma.

A tatár uralom megtörése (1343) után, Laczkó vajda idején (1365–1373) a ferences rend
újra megjelent Moldvában. A vajda két minoritát küldött Rómába követként V. Orbán pápá-
hoz, hogy kész felvenni a katolikus vallást. Kérésére a pápa 1371-ben Szeretvásárra püspö-
köt nevezett ki András ferences atya személyében, aki Nagy Lajos király édesanyjának volt
a gyóntatója.23 Az ekkor alapított püspökség 1497-ig maradt fenn, vagyis 125 évig mûködött.

Laczkó vajda után a katolikus hitre való hivatalos áttérés orosz nyomás miatt meg-
szûnt, de a szerzetesi missziók folytatódtak. A katolikusok fõ pártfogója a 14. század
legvégén Petru Muşat herceg (késõbb II. Péter fejedelem) katolikus édesanyja, Csáki
Margit (Csáki István erdélyi vajda lánya) lett, akinek kezdeményezésére 1377-ben
Szeretvásár fejedelmi székhelyen domonkos nagytemplom és kolostor épült Keresztelõ
Szent János tiszteletére.24 A 15. század elsõ harmadában Alexandru cel Bun (Jó Sándor,
1400–1432) fejedelem támogatta a szerzeteseket, katolikus templomok sorát építve fel.

A ferencesek moldvai jelenléte azonban a 15. században nem volt folyamatos. 1439-ben
IV. Jenõ pápa hiába utasította Benedek szörényi missziós püspököt, hogy küldjön obsz-
erváns ferenceseket Moldvába (továbbá a székelységbe és Havasalföldre), mert nagy ott a
vallási romlás – a pápa itt nyilvánvalóan a huszitizmusra utalt –, a püspöknek nem állt
módjában a pápai utasítás teljesítése. A levél világosan említi, hogy azidõtájt nincsenek fe-
rencesek Moldvában.25 Néhány év múlva, 1443-ban nagyszámú ferences csoport misszió-
zott Moldvában Vajai Sándor obszerváns ferences fõnök és egyben hitvizsgáló, valamint
Újlaki Dénes missziós fõnök és pápai biztos irányításával. Az akció, amelynek célja a hu-
szita eretnekek és félhitûek megtérítése volt, sikerrel járt, úgyhogy IV. Jenõ pápa megdi-
csérte, és további munkára buzdította õket.26 (Ugyanez a misszió 1442-ben a véres mold-
vai trónviszályok miatt Csíkban idõzött, megalapítva a csíksomlyói kolostort.)27 Amikor
Hunyadi János 1448-ban elfoglalta Kilia várát, itt is ferences kolostort szándékozott alapí-
tani, és 1453-ban két erdélyi ferences atyát rendelt ide. 1461-ben újabb népes ferences

22 Auner, C. 1908. 11; Ciurea, D. 1955. 39.; Binder P. 1982. 110.
23 Pozsony F. 2005. 58–59.
24 Giurescu, C. C. 1942. I. 449.
25 Benedek F. P. 2005. 225.
26 Benedek F. P. 2005. 225–226.
27 Benedek F. P. 2005. 225–226.
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misszió érkezett Moldvába, de rövidesen vissza kellett vonulniuk, mert megromlott a vi-
szony Mátyás és István vajda között, amelynek nyomán Mátyás Kilia várát is elveszítette.

A Moldvában missziózó ferenceseknek nagy szerepük volt abban, hogy a 15. század
elsõ harmadában a szeretvásári szomszédságban, Moldvabányán egy másik püspökség
is megalakult. (A Kárpátokon kívüli területeken – Milkó, Szörénytornya, Szeretvásár és
Argyes után – ez lett az ötödik katolikus püspökség.) 1413-ban a lengyel király és ki-
rályné Moldvabánya püspöki székhellyé való nyilvánítását kérte Rómától, és 1423 táján
XIII. János pápa ki is nevezett ide püspöknek egy Ryza János nevû lengyel dominiká-
nus szerzetest.28 1431-ben a moldvabányai püspök a lembergi püspökhöz fordult, hogy
az járjon közbe a lengyel királynál és Jó Sándor moldvai vajdánál a huszita eretnekek-
kel szembeni erélyes fellépés érdekében.29

A szeretvásári és moldvabányai püspökség 15. századi megléte jelentõs katolikus – ma-
gyar és német – lakosság jelenlétérõl tanúskodik Észak-Moldvában. (Az 1497-ben kine-
vezett szegedi származású domonkos rendi Batcha nevû püspök magyar etnikumú volt.)30

A moldvai püspökségeknek azonban nem volt biztos politikai hátterük, és szervezeti éle-
tük is bizonytalan volt. Így a 15. század végén, de fõként a 16. század elején Moldvabánya
is elveszítette vezetõ szerepét a moldvai katolikus vallási élet irányításában, ami az észak-
moldvai magyarság számbeli fogyásának és asszimilálódásának, továbbá egyes vajdák,
bojárok ellenséges viszonyulásának tulajdonítható. A 16. század elején a moldvabányai
katolikus püspökség végleg megszûnt, az utolsó moldvabányai püspökrõl 1510-bõl van
említés (Marinoski Mihály).31 Ezzel párhuzamosan Moldvabánya helyett a dél-moldvai
magyar városok (Bákó, Tatros) jutottak egyre nagyobb szerephez. 1518-ban elõbb rövid
idõre Tatros lett a moldvai katolicizmus központja (ti. a husziták tanát innen lehetett a leg-
hamarabb kiirtani), majd nemsokára Bákó lett az új püspöki székhely.32

A KATOLICIZMUS TÉRVESZTÉSE. 
DEMOGRÁFIAI VISZONYOK A 16–17. SZÁZADBAN

Mohács után a magyar és szász katolikusok egész Moldvában egyre nehezebb helyzet-
be kerültek. Számuk, ami az évszázad elején még 20–30 000 fõ közöttire volt tehetõ,33
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28 Giurescu, C. C. 1942. I. 523.
29 Giurescu, C. C. 1943. II. 403.
30 Domokos P. P. 2001. 51.
31 Domokos P. P. 2001. 51. és Makkai L. 1936. 55.
32 Ide kívánkozik annak megemlítése, hogy a magyar királyság szétesése és a reformáció következté-

ben a katolikusok sorsa a 16. század derekára Dél-Moldvában is egyre nehezebbé válik. Erdélyben
gyõz a reformáció, 1556-ban lefoglalják a kolostorokat, szétûzik a ferenceseket. A század közepén
lassan elsorvad az erdélyi obszerváns ferencesek bákói kolostora is, míg végül 1574-ben, a török há-
ború idején Ioan cel Cumplit vajda a kolostorépületet is felégetteti. Az erdélyi magyar ferencesek
ezt követõen végleg kiszorulnak Moldvából, és a bákói kolostoruk is omladékká lesz.

33 Mikecs L. 1941. 245–246.



egyrészt a háborús viszonyok, másrészt egyik-másik moldvai vajda drasztikus intézke-
dése nyomán egyre fogyatkozott. Egy ferences misszionárius, Paolo Bonnici da Malta
1632-es jelentésében például leírja, hogy Ştefăniţă Rareş vajda (1517–1527) az ortodox
püspökök és papok tanácsára átkereszteltette a katolikusokat, ágyúval romboltatta le a
templomaikat, és csak a moldvabányai katolikus templomnak kegyelmezett meg, annak
is csak az oda eltemetett fejedelemasszony iránti kegyeletbõl. A nevezett misszionárius
azt is megjegyzi, hogy a vajda halála után sokan visszatértek a katolikus hitre, mások
pedig eretnekekké (értsd: huszitákká) lettek.34

A kedvezõtlen történelmi viszonyok következtében Moldvabánya katolikus lakossága
is erõsen megfogyatkozott. A 16. századi és korábbi demográfiai viszonyokat illetõen nin-
csenek megbízható adataink, csak a 17. századi misszionáriusi jelentések bocsátkoznak
olykor becslésekbe a nagy háborús pusztítások elõtti Moldva egyes közösségeinek, tele-
püléseinek körülbelüli lélekszámáról. Ezek a jelentések egyöntetûen arról tudósítanak,
hogy a század elsõ felében a település szász és magyar katolikus lakosainak száma csak
mintegy 200–300 fõre tehetõ. 1597-ben Bernardino Quirini missziós püspök járta be
Moldvát, és olasz nyelvû jelentésében arról tudósított, hogy Moldvabányán 63 katolikus
család, összesen 316 lélek él, akik magyarok és szászok („di natione Ungara e Sassoni”).35

Egy alig néhány évvel késõbbi, 1605-bõl származó, ismeretlen szerzõségû ugyancsak
olasz nyelvû tájékoztatás azt írja, hogy lakói szász és magyar katolikusok, de van közöt-
tük egy kevés szakadár román is.36 Paolo Bonnici de Malta minorita 1630-as jelentésébõl
megtudjuk, hogy Moldvabányán van pap is (ezenkívül csak Huszban, Kotnáron és
Szucsáván van pap), és hogy 40 katolikus család él itt.37 1636-ban Jan Baptista Zamoyski
bákói püspök tett vizitációs körutat Moldvában. A püspököt Remondi Emánuel konven-
tuális ferences is elkísérte, aki két jelentést is készített a Hitterjesztés Szent Kongregáció-
ja titkárának, amelyekben ugyancsak azt írja, hogy Moldvabányán 38 katolikus szász csa-
lád él, akiknek papjuk is van.38 Az 1640-es években több jelentéstevõ is megfordult Mold-
vabányán. A katolikus lakosok számát Petrus Deodatus 1641-ben 240 fõre (160 felnõtt és
80 gyermek, többségük szász, de magyarok is vannak közöttük), Bartalomeo Bassetti
1643-ban 215 fõre (44 ház), Marcus Bandinus 1646-ban pedig 256 fõre (40 ház) becsül-
te.39 Az ortodox románok száma P. Deodatus szerint 900 fõ (150 ház), B. Bassetti szerint

34 Benda K. 1989. I. 172.
35 Benda K. 1989. I. 123. – Az 1597-es Quirini-féle jelentés a katolikusok számát helyesen becsüli meg

(63 ház és 316 lélek), de a jelentésnek az az „adata”, miszerint Moldvabányán összesen – az orto-
doxokkal együtt – 3000 ház van, ami kb. 15 000 lakosnak felel meg, teljesen meghökkentõ. A jelen-
tés számadatait, amelyek a teljes Moldvára nézve, egyéb településekre nézve is hasonlóképpen túl-
méretezettek, a román történészek is túlzásoknak (pl. Giurescu, C. C. 1943. II. 838.), sõt egyenesen
tévesnek (Ciurea, D. 1955. 38.) tartják. Mint láttuk, még az sem bizonyos, hogy a 16. század végén
Moldvabányán a román lakosság volt többségben (lásd pl. a 1605-ös jelentést), de a moldvabányai
románok száma a 17. század folyamán már biztosan meghaladta a katolikusokét.

36 Benda K. 1989. I. 145–147.
37 Domokos P. P. 2001. 64.; Dipl. It. 1930. II. 330–331.
38 Benda K. 1989. I. 184–191., 42. és 43. dokumentum; Domokos P. P. 2001. 64.; Auner, C. 1908. 29.
39 Benda K. 1989. I. 395.
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pedig 600 fõ (180 ház) volt.40 Marcus Bandinus azt is megjegyzi, hogy a várost korábban
szászok lakták, és ezernél több ház volt benne, hatezernél is több lakossal.

A lakosság számának fogyatkozásával együtt a 16. század végére a város a korábbi gaz-
dasági-kereskedelmi jelentõségét is elveszítette. Ha azonban a meggyengült moldvai ka-
tolicizmus általános helyzetét vesszük alapul, a 17. században Moldvabányát továbbra is
az egyik legjelentõsebb katolikus központnak kell tekintenünk. A források egyöntetûen ar-
ról tudósítanak, hogy a legnagyobb paphiány közepette is mindig volt saját papja, aki
szükség esetén Szucsáván és Nemcben is szolgált. Amikor 1642-ben a moldvai római ka-
tolikus papság összefoglaló jelentést készített egy általános papi gyûlésrõl a Hitterjesztés
Szent Kongregációja számára, ebben megemlítették, hogy egész Moldvában csak négy
olyan plébánia van, amely képes a papját eltartani: Kutnár, Moldvabánya, Bákó és Husz.41

A NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM ÉPÍTÉSE. 
MARGIT FEJEDELEMASSZONY EPITÁFIUMA

A 15. század elején Moldvabánya fejedelmi városban nagy katolikus kõtemplom épült a
Boldogságos Szûz tiszteletére (1. kép), amely ugyanebben az idõben egy Margit nevû feje-
delemasszonynak – egy késõbb feljegyzett, de azóta megsemmisült sírfelirat tanúsága sze-
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40 Holban, M. 1973. 183. és 240–241.
41 Benda K. 1989. I. 231–233.

1. kép. A moldvabányai 15. századi Nagyboldogasszony ferences templom romjai



rint Alexandru cel Bun fejedelem elhalt elsõ feleségének – lett végsõ nyughelyévé. A temp-
lom építésérõl és a fejedelemasszony ide történt eltemetésérõl az említett latin nyelvû fel-
irat emlékezik meg, amely a templom falán a 17. században még olvasható volt, és amit a
század derekán több vizitátor is megörökített. Az epitáfiumot elsõként a Moldvát vizitáló
Petrus Deodatus Bakšić szófiai püspök jegyezte fel 1641-ben,42 majd 1643-ban Bartalomeo
Bassetti olasz minorita szerzetes43 és 1646-ban Marcus Bandinus marcianopolisi érsek, a
Codex Bandinus szerzõje44 is lemásolta. A három szerzõ által45 egybevágó formában közölt
sírfelirat szövege a következõ: „ANNO MCCCCX. HOC TEMPLUM IN HONOREM B.
M. V. DEDICATUM AB ILL[USTRISSI]MO PRINCIPE ALEXANDRO AEDIFICA-
TUM EST, UNA CUM MONASTERIO MOLDAVIENSI, CUIUS PIAE MEMORIAE
CONIUX MARGARITA, SUB FONTE BAPTISMATIS SEPULTA EST.”46

A Nagyboldogasszony templom építésére vonatkozóan ez a felirat az egyetlen fennma-
radt dokumentum, ami bár elsõ olvasásra világosnak tûnik, mégis megválaszolhatatlan kér-
dések sorát veti fel. A benne szereplõ 1410-es évszámról nem lehet tudni, hogy hiteles-e, il-
letõleg hogy a templomépítésre vagy a fejedelemasszony halálának évére vonatkozik-e. A
templom építési idejét nem jelölheti, ugyanis 1413-ban, amikor a lengyel király és királyné
Moldvabánya püspöki székhellyé való nyilvánítását kéri Rómától, úgy tájékoztatják a pá-
pát, hogy a fejedelmi székhelyen két katolikus templom van: az egyik a Szentháromság, a
másik pedig Szent Péter és Pál tiszteletére szentelve.47 (Egy a városon kívül álló Szent Pé-
ter és Pál templomról késõbbrõl is vannak adataink,48 tudjuk például, hogy ezt a régi temp-
lomot a 17. század elsõ felében tatárok pusztították el, de a viszonylag épen maradt sekres-
tyéjét kápolnaként még ezután is használták.) Amint látjuk, az 1413-as folyamodványban
még nem történik említés az akkortájt felépült, de talán inkább csak épülõfélben lévõ
Nagyboldogasszony templomról, ellenben szó esik benne egy Szentháromság templomról,
amelyrõl késõbb nincs adatunk. De mivel tudjuk, hogy a Nagyboldogasszony templomnak
mindig is volt egy Szentháromságnak szentelt oldalkápolnája a templom déli oldalán, ké-
zenfekvõ azt feltételezni – amint ezt Carol Auner (Auner Károly) is teszi49 –, hogy az épü-
lõ új, nagyobb templomba beépítették a régi Szentháromság templomot, ami így oldalká-
polnává vált, de megõrizte a régi patrocíniumot. 1410-ben az új templom semmiképpen

42 Benda K. 1989. I. 220.; Holban, M. 1973. 240.; Domokos P. P. 2001. 276. 
43 Dipl. It. 1930. II. 343–351.; Holban, M. 1973. 175–188.; Benda K. 1989. I. 247–259.
44 Benedek F. P. 2005. 223.; Benda K. 1989. I. 396.
45 A három egymástól független lejegyzés külön-külön életet élt, és a szakirodalom sokáig bizonytalan

volt abban, hogy kitõl is származik az azóta eltûnt sírfelirat 17. század közepi feljegyzése. V. Drăguţ
például a Petrus Deodatus Bakšić-féle lejegyzésre hivatkozik, és azt írja, hogy V. Vătăşianu tévesen tu-
lajdonítja a lejegyzést Marcus Bandinusnak. Lásd: Drăguţ, V. 1975. 60., 3. jegyzet.

46 A latin szöveg fordítása: „1410. Ez templom a Boldogságos Szûzanya tiszteletére van ajánlva; Sán-
dor vajda dicsõ fejedelem építtette a moldvai kolostorral együtt, akinek kegyes emlékezetû Margit
felesége a keresztelõkút alatt van eltemetve.”

47 Domokos P. P. 2001. 51.
48 Lásd pl. Deodatus, P. 1641-es és Bassetti, B. 1643-as jelentéseit. Lásd: Benda K. 1989. I. 248. és 254.;

Holban, M. 1973. 183. és 241.
49 Auner, C. 1915. 101.
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nem lehetett még készen. Az egyháztörténész Auner az 1417–1420 közötti évekre teszi az
építés valószínû idejét.50 Szinte bizonyos az is, hogy a templom építésének köze volt Mold-
vabánya püspöki székhellyé nyilvánításához is, ami egy, az egész térségre kiterjedõ hosszas
diplomáciai huzavona után végül is 1423-ban következett be. A 17. század elején egy Mold-
vában járó olasz ferences misszionárius, Paolo Bonnici da Malta 1632-ben azt írja a Hitter-
jesztés Szent Kongregációjának, hogy Alexandru cel Bun51 uralkodása idején (1400–1432)
sok katolikus templomot építettek Moldvában: egyet-egyet Szeretvásáron (itt püspöki szék-
helyként), Kutnárban és Moldvabányán, kettõt Szucsávában, Bákóban pedig templomot és
ferences kolostort. Amint a jelentéstevõ írja, a moldvabányai templom a Boldogságos Szûz
tiszteletére van szentelve („dedicata pure alla Beata Vergine”), három mellékoltára is van,
ide van eltemetve a fejedelemasszony is.52

Kérdés továbbá, hogy a két moldvabányai katolikus templom közül melyikbõl lett a püs-
pöki katedrális. Noha a Szent Péter és Pál templom is jelentõs kõépítmény volt, amely a 17.
század elején is állt még, mégis inkább a ferencesek számára épült új Nagyboldogasszony
templom lehetett az új püspök temploma, akit a szerzetesrendek is támogattak.53 A lengyel
királyi pár 1413-ban ugyancsak azt kérte, hogy a pápa a Szentháromság templomot emelje
katedrális rangjára, amirõl elõbb feltételeztük, hogy idõközben a Nagyboldogasszony temp-
lom részévé vált.

Noha ez közvetlen módon oklevelekkel nem igazolható, de a román és a magyar szak-
irodalom egyöntetûen úgy véli, hogy Alexandru cel Bun a Nagyboldogasszony templomot
és az epitáfiumban is említett hozzá tartozó kolostort a ferencesek számára építtette, bár
amint láttuk, a 15. századi Moldvában alig beszélhetünk a ferencesek folyamatos jelenlé-
térõl. A román történészek, mûvészettörténészek is megállapítják, hogy a gótikus építésze-
ti formák Kárpátokon kívüli elterjedésében a katolikus kolostorok fontos szerepet játszot-
tak, amit a Moldvabányán épített gótikus templom romjai szemléltetnek.54 Fontos megem-
líteni, hogy a templom Nagyboldogasszony patrocíniuma, az oltárképek – 17. századi le-
írásokból ismert – dedikációi, valamint a templomberendezés egésze erõs ferences szelle-
miségrõl, legfõképpen a ferencesek nagyfokú Mária tiszteletérõl tanúskodnak.

Az epitáfiumban szereplõ adatok kapcsán talán az a legnagyobb kérdés, hogy ki is volt
a „Margarita” néven említett fejedelemasszony, és hogy valóban 1410-ben halt-e el. Le-
hetséges-e vajon, hogy a templomot a férje épp az õ hamvai fölé emeltette? A magyar tör-
ténettudomány azt emlegeti, hogy Alexandru cel Bun elsõ felesége, Losonczi Margit
(Losonczi István erdélyi vajda leánya) volt,55 de ez a vélemény mindenekelõtt a Codex
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50 Auner, C. 1915. 101. 
51 A szövegben „Stephano il Bono” szerepel, ami nyilvánvaló tévedés. Lásd: Benda K. 1989. I. 172., 3.

jegyzet.
52 Benda K. 1989. I. 172., 3. jegyzet.
53 Domokos Pál Péter több tekintetben is téved akkor, amikor – forrásokra nem hivatkozva – azt írja, hogy

a pápa az újonnan kinevezett püspöknek, egy János nevû dominikánusnak megengedte, hogy a Jó Sán-
dor által építtetett Szent Péter és Pál templomot [sic!], ahová a felesége is el van temetve [sic!] katedrá-
lissá alakítsa át, és hogy ennek [!] a katedrálisnak a romjai ma is megvannak. (Domokos P. P. 2001. 51.)

54 Giurescu, C. C. 1943. II. 713.; Vătăşianu, V. 1959. 306–307.
55 Lásd pl.: Benda K. 1989. 536., 16. jegyzet; Domokos P. P. 2001. 48.; Benedek F. P. 2005. 207.



Bandinus által közölt sírfeliratra alapozódik. A román történészek egy része még ha –
ugyancsak Bandinus alapján – el is fogadja azt, hogy Alexandru cel Bun elsõ felesége egy
Margit nevû katolikus nõ volt, ezt a személyt, Nicolae Iorga nyomán egymás adatait át-
véve, mind lengyel származásúnak tartják, de egyebet nem tudnak róla mondani.56 Virgil
Vătăşianu, a neves mûvészettörténész – ugyancsak Bandinusra alapozva – nagy monog-
rafikus munkájában azt állítja, hogy a fejedelem elsõ felesége egy Margit nevû „külföl-
di” nõ volt, a második az 1418-ban elhalt Ana (román nevén: Neacşa), a harmadik pedig
a lengyel Ringalla.57 Lehet azonban, hogy közelebb jár azonban az igazsághoz Auner
Károly egyháztörténész, amikor azt fejtegeti, hogy Alexandru cel Bunnak nem is volt
Margit nevû felesége. Szerinte a jóval késõbb, a 16. század derekán elkészített, tévedé-
sekkel teli, több anakronizmust is tartalmazó moldvabányai epitáfium hibásan Alexandru
cel Bun „feleségnek” (coniux) mondja a fejedelem nagyanyját, az 1377-ben
Szeretvásáron kolostort alapító Margitot, akinek maradványait 1551-ben hozták át Mold-
vabányára az összeomlott szeretvásári templomból.58 Aunerrel egytértve, C. C. Giurescu
és mások is azt állítják, hogy Alexandru cel Bun elsõ felesége egy Ana (Neacşa) nevû ro-
mán nõ volt, akivel már uralkodásának második évében, 1402-ben együtt élt (ezt bizo-
nyítja a voroneci kolostor freskója is), és aki 1418-ban halt meg. Õt egy második (a len-
gyel Ringala), sõt egy harmadik (a román Marina) feleség is követte.59 A tévedések kút-

56 Az újabb szerzõk is Iorgára, N. hivatkoznak. Így például a Cãlãtori strãini… sorozat is „lengyelor-
szági katolikus nõ”-nek mondja (Holban, M. 1973. 240., 201. jegyz.), a moldvabányai templom kül-
sõ freskóit ismertetõ mûvészettörténész Drăguţ, V. (1975. 59.) pedig hasonlóképpen.

57 Vătăşianu, V. 1959. 311.
58 Auner, C. 1915. 98. és 127.
59 Giurescu, C. C. 1942. I. 523–530.
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fejéül szolgáló nevezetes moldvabányai sírfelirat kapcsán már a 19. század végi történé-
szek is felvetették, hogy az nem korabeli, hanem csak utólagos, 16. századi készítmény,
voltaképpen emléktábla,60 amit a 17. századi vizitátorok (Petrus Deodatus Bakšić, Barta-
lomeo Bassetti, Marcus Bandinus stb.) és nyomukban a 20. századi történészek is erede-
tinek, következésképpen hitelesnek fogtak fel.

A nevezetes sírfelirat pontos helyérõl a 17. századi források azt írják, hogy az epitá-
fium a templom falán a szentélyben található a kórus bal oldali részén,61 azaz az oltár
jobb oldalán62 (2. kép). P. Deodatus beszámolójában a keresztelõkút, ami alatt a fejede-
lemasszony nyugszik, a templom közepén, a sírfelirat pedig a templom falán van.63

Ugyancsak rendkívül meggondolkodtató az epitáfiumban említett moldvabányai ko-
lostor sorsa, ami – ha ugyan valóban történt itt kolostoralapítás – csakis a ferencesek
számára épülhetett. Amint erre már utaltunk, a 15. században amúgy sem folyamatosan
jelen lévõ ferences rend a 16. században végleg kiszorult Észak-Moldvából.

A TEMPLOMRÓL SZÓLÓ 17. SZÁZADI TUDÓSÍTÁSOK. 
A TEMPLOM PUSZTULÁSA

Moldvabánya történetének igen jelentõs eseménye volt az 1467. dec. 15-ére virradó éj-
szakán Mátyás király és Ştefan cel Mare hadai között lezajlott moldvabányai csata, amely-
ben mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett. A hajnalig tartó kegyetlen éjszakai
harc során, amely magában a városban zajlott, és amelynek során a magyar király is lán-
dzsasebet kapott, a várost felgyújtották, és a lángokban a Nagyboldogasszony templom
is megégett.64 Azt, hogy pontosan milyen mértékû volt a templom ekkori pusztulása,
nem tudni, de a késõbbiekben komoly javításokat végezhettek rajta, hiszen a 17. száza-
di források már úgy tudósítanak róla, mint Moldva legszebb katolikus templomáról.

A templom részletes leírását megtaláljuk a 17. századi misszionáriusi jelentésekben.
Ezekbõl kiderül, hogy a Nagyboldogasszony templom ezidõtájt Moldva legszebb, érté-
kes kegyszerekkel is gazdagon ellátott katolikus temploma volt. „Nincs párja Moldvában
e templomnak” – írta róla a Codex Bandinus 1648-ban.65

A források alapján egyértelmû, hogy a moldvabányai katolicizmus a 17. században is
õrzi a múlt építészeti emlékeit. Bernardino Quirini missziós püspök 1597-es, elõbb már
idézett jelentése szerint az itteni katolikusoknak két kõtemplomuk van, ahol egy Lõrinc
nevû erdélyi pap szolgál.66 A fentebb már ugyancsak említett, 1605-bõl származó, isme-
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60 Errõl lásd: Auner, C. 1915. 98.
61 Bassetti, B.: „come si vede in un’ epitaffio nel choro d’essa chiesa a mano sinistra” – Lásd: Benda

K. 1989. I. 254. és Holban, M. 1973. 182.
62 Bandinus, M.: „epitaphium ad cornu dextrum altaris in sanctuario” – Lásd: Benda K. 1989. I. 396.
63 Deodatus, P.: „come si vede nella scrittura nel mura” – Lásd: Benda K. 1989. I. 220.
64 Auner, C. 1915. 120–121.; Benedek F. P. 2005. 224.
65 Domokos P. P. 2001. 364.; Benda K. 1989. I. 396.
66 Domokos P. P. 2001. 59. (Hurmuzaki III /1. 95. alapján); Benda K. 1989. I. 123.



retlen szerzõségû jelentésben az szerepel, hogy a saját pappal rendelkezõ moldvabányai
parókiának nagy, szép kõtemploma van, melyet egy katolikus fejedelemasszony építte-
tett, aki ide van eltemetve, egy másik szép és gazdag katolikus templom pedig ugyanitt
Szent Mihály [sic!]67 tiszteletére épült.68

Meggondolkodtató, hogy Fra Franco Pastis di Candia moldvai katolikus pap 1622-ben
kelt jelentésében ellenben már csak egy moldvabányai templomról történik említés,69 és
hogy ugyancsak egyetlen moldvabányai templomról beszél Benedetto Emanuel Remondi
1636-ban kelt két jelentése is.70 Mivel néhány ezután következõ, a 17. század közepén írt
misszionáriusi jelentésben az szerepel, hogy a Szent Péter és Pál tiszteletére épült templo-
mot a tatárok lerombolták, arra kell gondolnunk, hogy Moldvabánya másik középkori kõ-
templomának pusztulása valamikor az 1605–1622 közötti idõszakban következett be. Le-
hetséges, hogy a Nagyboldogasszony templom épp annak az erõdítményszerû toronynak
köszönhette a megmenekülését, ami B. E. Remondi figyelmét is felkeltette,71 és amelynek
romos falai ma is láthatók. Jelentése megemlíti azt is, hogy a templom körül bekerített te-
metõ található.72

Az 1640-es évekbõl három részletezõ beszámolással is rendelkezünk a Nagyboldog-
asszony templomról és annak berendezésérõl. Az elsõ 1641-bõl Petrus Deodatus szófiai
püspöktõl, Havasalföld és Moldva apostoli vikáriusától származik, aki moldvai egyházlá-
togatása után készített jelentést a Hitterjesztés Szent Kongregációja számára.73 Moldvabá-
nya kapcsán azt írja, hogy az itteni szép, nagy, gazdag egyházi felszereléssel ellátott bolt-
íves templom Nagyboldogasszonynak van szentelve (Madonna d’Assuntione), hossza 33
lépés, szélessége 10 lépés. Öt oltára van, nagyon szép kórusa és szószéke, a toronyban há-
rom szép harang. A templom jobb oldalához egy 8×8 lépés méretû kápolna is csatlakozik.
A templom körül zárt temetõkert van, amelyben a papilak74 is található. Simone da Veglia
dalmát misszionárius szolgál itt, de õ még segítségül felszentelt egy helybeli származású,
György nevû papot is, akirõl mindenki igen jó véleménnyel van. A templom közepén, a
selyemmel bevont [kõ]keresztelõkút alatt van eltemetve egy hajdani fejedelemasszony, aki
férjével együtt a templom építõje volt, amirõl egy falra írt latin nyelvû szöveg tudósít.

67 Nyilvánvaló, hogy az ismeretlen szerzõ az olykor csak Szent Péter templomként emlegetett Szent
Péter és Szent Pál templomot tévesen nevezi Szent Mihály templomának.

68 Domokos P. P. 2001. 61. (Hurmuzaki VIII. 307–309. alapján). Lásd még: Benda K. 1989. I.
145–147. – „Bania città posta presso l’Alpi, è habitata da Sassoni et Ongari cattolici et puochi
Moldavi scismatici, ivi è una parrocchia romana, de muro, grande et bella, fabbricata già dalla
moglie d’uno di quei principi cattolici, che è sepolta ivi. Questa chiesa era più ricca delle altre, ma
Michele la spogliò de’ paramenti preziosi et di molto argento che haveva; hebbe già il proprio par-
rocho, ma hora, è da niuno curata; un’altra piciola ve n’è ma desolata.” (Benda K. 1989. I. 146–147.)

69 Domokos P. P. 2001. 62. (Hurmuzaki VIII. 403. alapján)
70 Benda K. 1989. I. 184–191., 42. és 43. dokumentum
71 „…trovato una bella chiesa grande, fatta di pietre, con una torre, che serve per campanile…”
72 Benda K. 1989. I. 187., 189.
73 Megjelent: Dipl. It. 1939. IV. 75–126.; Benda K. 1989. I. 204–230. (tartalmi kivonattal, részletek). Ro-

mán fordításban: Holban, M. 1973. 219–252. Ismerteti: Domokos P. P. 1981. (46) 7. 496–500.
74 Blasius Koicević 1661-es jelentése említi, hogy a papilak fából készült. Lásd: Benda K. 1989. II. 533. 
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Bartalomeo Bassetti minorita 1643-ban kelt jelentésében75 ugyancsak részletesen le-
írja a Nagyboldogasszony-templom belsõ berendezését, oltárait, és közli a kórus bal ol-
dali falán található – fentebb már idézett – epitáfium szövegét. A templom méretét, P.
Deodatushoz hasonlóan, õ is 30×10 lépésnyire becsüli. A templomban négy oltár van. A
fõoltáron a Szûzanya képe van, tõle jobbra Szent Péter, tõle balra Szent János, fölötte
pedig a Szentháromság ábrázolása. A második oltár a Szent Kataliné. A kerékkel ábrá-
zolt szent középen álló képe mellett jobbról Szent Borbála, balról Szent Dorottya, felet-
te pedig a Szûzanya megkoronázásának képe látható. A Szent Miklósnak szentelt har-
madik oltár középsõ képe a keresztfán függõ Krisztust ábrázolja, a fölötte lévõ képek
pedig Mária mennybevitelét és Szent Miklós életét. A negyedik oltáron a karján a Kis-
jézust tartó Szûzanya képe van, Krisztus születésének ábrázolása és Mária mennybevi-
tele. Ezenkívül a templomhoz tartozik a 8 lépés hosszú és 4 és fél lépés széles, Szenthá-
romság tiszteletére szentelt kápolna is, ami a szász Gross uraságok tulajdona, és amiben
ugyancsak sok értékes belsõ berendezés található. (Mint láttuk, Paolo Bonnici da Malta
1632-ben ugyancsak egy fõoltárt és három mellékoltárt említ, a P. Deodatus által emlí-
tett ötödik oltár pedig minden bizonnyal a kápolnáé lehetett.)

Mind P. Deodatus, mind B. Bassetti megjegyzik, hogy a moldvabányai katolikusok-
nak a városon kívül volt egy másik, Szent Péter tiszteletére felszentelt kõtemplomuk is,
amely valaha nagynak épült, de mivel a tatárok lerombolták, ma belõle csak a valami-
kori 10 lépés hosszú és 6 lépés széles hajdani sekrestye (kápolna) szolgál templom gya-
nánt, maga az eredeti templom romokban áll. A kápolna a Szentháromság tiszteletére
van felszentelve, oltárának képein a Szentháromság, a Boldogságos Szûz megkoronázá-
sa, jobbra a Krisztus oldalbordáját megérintõ Szent Tamás, balra pedig a feltámadás áb-
rázolásai láthatók.76

A Moldvát vizitáló Marcus Bandinus martianopoli érsek 1646 decemberében látogatta
meg Moldvabányát, amelyrõl a másfél évvel késõbb, 1648 márciusában írt jelentésében, az
ún. Codex Bandinusban számolt be.77 Õ a Nagyboldogasszony templomot a korábbi jelen-
téstevõknél nagyobbnak „látja”, szerinte a templom hossza 50, legnagyobb szélessége pe-
dig – a sekrestye és a Szentháromság-kápolna között – 25 lépés. Úgy véli, hogy ennek a
templomnak egész Moldvában nincs párja („nullum in Moldavia par huic templo”), még a
négyszögletû magas kõtornya is olyan terjedelmes, hogy felér egy bástyaerõdítménnyel.78

(Mint elõbb láttuk, az impozáns torony 1636-ban B. E. Remondi, 1641-ben pedig P.
Deodatus figyelmét is magára vonta.) Marcus Bandinus egyébként nagyjából a P. Deodatus
és a B. Bassetti által is közölt adatokat ismétli meg (pl. az öt oltár leírása, templomi beren-
dezés, Margit fejedelemasszony epitáfiuma stb.). Mivel az egész korabeli Moldvában egye-
dülálló gazdagságúnak mondható templomi berendezésrõl Bandinus számol be a legrészle-
tezõbben, a kegytárgyak leírását tõle idézzük: „Az egyház összes oltárait díszes képek éke-
sítik, a templom tárgyai ezek: két selyemzászló, az egyik a Színeváltozás és a Szent Három-
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75 Lásd: Dipl. It. 1930. II. 343–351.; Holban, M. 1973. 175–188.; Benda K. 1989. I. 247–259.
76 Holban, M. 1973. 183. és 241.
77 Lásd: Benda K. 1989. I. 342–454.; Domokos P. P. 2001. 299–436.
78 Benda K. 1989. I. 396.



ság képével, a másikon a Feltámadás és a kisded Jézust ölben tartó Szûzanya képe van. Van
egy ezüstkereszt, egy másik rézbõl, egy harmadik fából, halottak sírba kíséréséhez; a nagy
oltár elõtt két nagy fa gyertyatartó, van még tizenhat a négy oltáron elosztva; hat oltárelõ-
függöny, kilenc abrosz; az oltárok felett tíz koszorú; van egy zsoltárkönyv kézzel írott anti-
fónás könyvvel és graduáléval; két zsolozsmáskönyv, egy rézfüstölõ, négy csengettyû, a
szent biblia egy régi példánya; egy ezüst aranyozott kehely ezüst kehelytányérral; egy
ezüstbõl készült tornyocskával és faragványokkal ellátott mûvészi szentségmutató, mely
valamikor a seredi kolostorhoz tartozott, de a szakadárok elidegenítették, de a Gros család
megvette a bajai templom részére. Úgyszintén van lenszövetbõl való öt koszorú, különbö-
zõ színû selyemszálakkal tarkítva, négy kazula, három ing, három harang, ezek közül egy
repedt, melynek helyébe egy másikat a sucsaviaiaktól kaptak kölcsön.”79 A vizitáló érsek
lelkesedését még csak fokozta, hogy a templomban „õsz hajú, tisztes öregeket” látott,
„amint a kóruson zsoltároztak, és Istent dicsõítõ énekekben öntötték ki a lelküket”. Sajnos
nem említi meg, hogy milyen nyelven zsoltároztak a templom öreg hívei, akiknek anya-
nyelve – amint ez a Bandinus által közölt családnevek80 alapján is megállapítható – rész-
ben német (Spenn, Wolffgangus, Ioseph, Grossul stb.), részben magyar (Geczö, Mihalyko,
Miklos, Kosokar, Katrusa, Diak, Farkas stb.) volt.

A század derekán a katolikus lakosság száma a háborúk és a járványok következté-
ben tovább apadt. Az 1672-ben kitört lengyel-török háború következtében Moldva had-
színtérré változott, a török-tatár és a lengyel-kozák csapatok egyformán pusztították az
itteni értékeket, a lakosság a hegyekbe és a szomszédos országokba menekült. Ekkortájt
a Moldvabányán 18 évet szolgáló Vito Pilutio da Vignanello konventuális ferences szer-
zetes, aki egyszersmind a moldvai misszió prefektusa is volt, maga is igen nagy nyomor-
ban élt, és 1675 februárjában a település környéki erdõkben bujdosott a kozákok elõl.81

Ilyen viszonyok között érthetõ, hogy Johannes Baptista Berkuce moldvai származású
misszionárius 1678 elsõ felében arról tudósította a Hitterjesztés Szent Kongregációjának
titkárát, hogy a pestisjárványok következtében Moldvabányának már csak 50–60 kato-
likus lakosa van. A templomhoz tartozó szõlõk is elhagyottak, nincs, aki megdolgozza
õket, így az egyház is teljesen jövedelem nélkül van. A be nem fizetett adók fejében a
vajda emberei korábban még a szentségtartót is elvitték, amit késõbb õ váltott vissza.82

A háborús pusztításoknak végül Moldva legszebb katolikus temploma, a moldvabányai
Nagyboldogasszony templom is áldozatul esett. A templom pusztulásáról több forrásból is
értesülünk. Giovanni Battista Volponi Moldvabányán szolgáló misszionárius 1685. de-
cember 1-jén helyben kelt jelentésében arról ír, hogy 1684 júniusában a tatárok megrohan-
ták a várost, sok embert megöltek, másokat rabságba hurcoltak, a lakosság többi része az
erdõkbe menekült, õ maga is velük tartott, és csak öt hét után mertek visszajönni. Ugyan-
ekkor egy rablóbanda a templomban elrejtett kegytárgyakat és a lakosok megmaradt hol-
miját vitte el. A következõ évben a lengyel hadseregben harcoló fellázadt kozákok rabol-

79 Domokos Pál Péter fordításában. Lásd: Domokos P. P. 2001. 365.
80 Lásd: Benda K. 1989. I. 446.
81 Benda K. 1989. II. 696.
82 Benda K. 1989. II. 687.
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ták ki a várost.83 Ugyanez a misszionárius 1687. január 15-én már Erdélybõl jelenti, hogy
egy újabb tatár támadás elõl híveivel elõbb a Moldvabánya környéki erdõkbe menekült,
majd miután több hónapi bujkálás után az élelmük elfogyott, Erdélybe húzódtak, ahol
elõbb faluról falura járva koldultak, míg végül több hívével együtt a Kornis család befo-
gadta õket. Otthon Moldvabányán – és más moldvai városokban is, például Szucsaván és
Nemcen – minden elpusztult, a templomnak és a házaknak már csak a puszta falai állnak.84

A templom elpusztulásról más források is hasonló értelemben tudósítanak. Az 1692-
ben Rómában tartózkodó, elõbb már idézett Johannes Baptista Berkuce a Hitterjesztés
Szent Kongregációja által összeállított kérdõívre válaszolva egy helyen azt írja, hogy
Moldvabánya kõtemploma, amit Margit fejedelemasszony építtetett, leégett, és csak a
falai állnak.85 Ugyanebben az évben Francesco Antonio Renzi da Stipide konventuális
ferences misszionárius Ilyvóból (Lvovból) keltezett levelében arról tudósítja a missziós
szervezet titkárát, hogy Moldvabánya teljesen puszta, mind a katolikus, mind az ortodox
templom leégett, a moldvabányai és a szucsavai katolikusok a hegyekbe és a bukovinai
Hosszúmezõre menekültek, a volt moldvabányai Gross nevû káplán pedig most a meg-
maradt nemci katolikusok között szolgál.86 1700 februárjában egy lengyel utazó Mold-
vabányán csak elhagyott templomot és néhány kalyibát talált.87

A hajdan püspöki székhely Moldvabánya katolikusai tehát a 17. század végére teljesen
eltûntek, házaik, templomaik is megsemmisültek. Elõbb a Szent Péter és Pál tiszteletére
szentelt középkori, vélhetõen ugyancsak gótikus stílusú kõtemplomuk pusztult el valami-
kor a 17. század elején, majd a század végén a településsel együtt megsemmisült a Nagy-
boldogasszony templom is, amit nemcsak Marcus Bandinus mondott a legszebb moldvai
templomnak, hanem még sokan mások is, és amelynek belsõ berendezése is számos mû-
vészet- és mûvelõdéstörténeti vonatkozású értéket tartalmazott.88

A VÁROSPECSÉT SZARVAS MOTÍVUMA

Moldvabánya – akárcsak az ország, aminek elsõ fõvárosa volt – a Moldova folyóról
kapta a középkori latin nevét. A Civitas Moldaviae városnév elõször a moldvabányai vá-
rosi tanács által kibocsátott 15. század eleji dokumentumok pecsétjén bukkan fel,89 de
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83 Benda K. 1989. II. 705. 
84 Benda K. 1989. II. 705.
85 Benda K. 1989. II. 711.
86 Benda K. 1989. II. 711.
87 Panaitescu, P. P. 1930. 83. Idézi: Ciurea, D. 1955. 39.
88 Így vélekedett például Piluzi Vitus apostoli helynök is, amikor 1668-ban azt írta, hogy Moldvában

a moldvabányai után a kutnári templom a legszebb. (Lásd: Domokos P. P. 2001. 510., 10. jegyz.) 
89 A pecsét leghamarabb a 15. század legelejérõl származó dokumentumokon jelenik meg, de egészen

a 17. századig használták. Voltak, akik nemlétezõ dátumokat (pl. 1200 vagy 1300) véltek felfedez-
ni a pecsétforma bizonyos megjelenésein, mások a körirat latin szövegét értelmezték és fordították
rosszul. Így a moldvabányai várospecsétrõl egész tudományos legendairodalom keletkezett, voltak,
akik egyenesen Dragoş vajda pecsétjének tartották. Erre vonatkozóan lásd: Ciurea, D. 1955. 33.



maga a várospecsét és a hozzá kapcsolódó városias élet jó néhány évtizeddel régebbi le-
het. A gótikus stílusban készült pecsét megvésésének idejét a kutatók Drágos vajda és
utódai idejére, azaz az 1359–1560 elõtti évekre teszik.90

A város nevének német változatai (Molde, Moldemarkt, Mulde stb.) is a Civitas Mol-
daviae latin nevet tükrözik,91 azonban a pecséten látható ábrázolás a magyar szimbólum-
világot idézi. A várospecséten közepén, a lóhereszerû háromkaréjos mezõben egy visz-
szafordított fejjel szaladó szarvas látható, agancsai között kereszttel.92 A pecsét szélén a
következõ körfelirat olvasható: „SIGILLUM CAPITALIS CIVITATIS MOLDAVIE
TERRE MOLDAVIENSIS”93 (3. kép)

Kérdés, hogy milyen kultúrtörténeti háttere van a 14. század középsõ harmadában ké-
szült várospecsét szarvas motívumának. Vajon Szent Hubertus lóherelevélben ábrázolt
szarvasának nincs-e valamilyen köze a magyar csodaszarvas mondához? A román törté-
nészek a motívumot természetesen Moldva alapításának eredetmondájával hozzák ösz-
szefüggésbe, mellõzve azt a fontos körülményt, hogy a pecséten nyilvánvalóan nem bö-
lény, hanem szaladó szarvas látható. A bölénymondában, amit az 1504 táján keletkezett,
egyházi szláv nyelven írt ún. Névtelen krónika õrzött meg, világos említés történik ar-
ról, hogy a bölényt elejtõ Drágos a Moldova partján megalapította Bánya (Baia) váro-
sát, továbbá hogy egy bölényfejet ábrázoló fejedelmi pecsétet csináltatott az egész or-
szág részére.94 A Jó Sándor idejében, a 15. század elsõ évtizedeiben veretett moldvai
pénzeken a bölényfej körül ott látjuk a Napot, a Holdat és a csillagokat.

A bölénymondát Lükõ Gábor és más magyar kutatók a csodaszarvas monda utánkép-
zésének tekintik,95 de talán helyesebb, ha mindenekelõtt azt tartjuk szem elõtt, hogy a szar-

90 Horváth L. 2000. 64.
91 Binder P. 1982. 334.
92 Istoria României. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1972. 78. 
93 Giurescu, C. C. 1943. II. 290. és 1967. 184. Lásd még: Auner, C. 1915. 
94 Horváth L. 2000. 60–61.
95 Lükõ G. 1942. 108.

3. kép. Moldvabánya 
14. századi címere
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vai között vagy oldalán égitesteket hordozó csodás állat üldözésének és az ezt követõ hon-
alapításnak motívuma számos eurázsiai nép mondavilágában megtalálható,96 és hogy a ge-
netikus kapcsolódásokat ma már lehetetlen kibogozni. Lükõnek mégis igaza lehet abban a
vonatkozásban, hogy a románság Máramarosból való betelepedése, azaz a Drágos-féle
honalapítás (1352–1353) aktivizálhatta a mitikus állat üldözésének mondai szüzséjét, ami
akkoriban minden bizonnyal széles körben ismert volt.

A honalapító üldözött csodás állat eurázsiai mondáinak, illetve a hozzájuk köthetõ
vizuális ábrázolásoknak olyan változataik is vannak, amelyekben a mitikus állat szar-
vai között fénylõ kereszt tûnik fel az égitestek helyén.97 A korpuszt formázó kereszt –
mint ahogy ez a moldvabányai címerábrázoláson is jól látható – szimbolikus értelem-
ben tökéletes megfelelõje lehet az égitesteknek (pl. Nap, csillag), hiszen ez utóbbiak is
az istenségek (a középkori fénymisztikában Krisztus) jelképei. A szarvai közt keresztet
vivõ szarvas kapcsán tehát joggal feltételezhetjük, hogy ennek az ábrázolásnak köze
van a szarvai között égitesteket hordozó szarvas motívumához, ami a magyar középko-
ri látomásköltészetben és ennek nyomán a magyar folklórban, például a regösénekek-
ben is felbukkan.

Moldvabánya õsi pecsétjét a városvezetõség több évszázadon át folyamatosan hasz-
nálta, míg végül az 1680-as években történt pusztítások során nyoma veszett. Egy 1705–
1706-os dokumentum azt tanúsítja, hogy ekkor már egy új, román nyelvû felirattal ren-
delkezõ pecsét van használatban.98

A SZENT LÁSZLÓ-ALAKOS KÁLYHACSEMPÉK

Az 1967–1980 között Moldvabányán végzett román régészeti ásatások eredményeirõl a
kutatók két kötetben számoltak be.99 A kutatási tanulmányok szerzõi mindenekelõtt a ro-
mánság „autochton” voltát igyekeztek bizonyítani, ezért a feltárt 14–17. századi leletek
értelmezése elég egyoldalúnak tûnik. Késõbb kiderült, hogy az ásatások során másfajta
leletek is elõkerültek, amelyeknek bemutatása és értelmezése kimaradt a két kötetbõl.

A kutatás két résztvevõje, a Lia Bătrîna–Adrian Bătrîna szerzõpáros a romániai rend-
szerváltás után, 1990-ben egy szakfolyóiratban tanulmányt tett közzé a Szent Lászlót áb-
rázoló erdélyi és moldvai kályhacsempékrõl. Az ismertetett 13 kályhacsempe közül 7
Moldvabányáról származik, a többiek Besztercérõl (1), Székelykeresztúrról (2), az udvar-
helyszéki Csekefalváról (1) és az ugyancsak Kárpátokon kívüli Jászvásárról (2 töredék)
kerültek elõ. A moldvabányai csempéket maga a két kutató találta meg a moldvabányai ka-
tolikus templomtól északkeleti irányban végzett ásatások során. Ezen a helyen 5 lakás ma-
radványait tárták fel, és ezek egyikében, egy 1476–1477 táján épített épületben egy góti-
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96 Errõl összefoglaló igényû áttekintés: Demény I. P. 1997. 33–42. – Lásd még: Berze Nagy J. 1927;
Horváth L. 2000.

97 Berze Nagy J. 1927; Horváth L. 2000. 62.
98 Ciurea, D. 1955. 39.
99 Neamţu, E.–Neamţu, V.–Cheptea, S. 1980 és 1984.



kus kályhát találtak, amelynek 7 csempedarabja – a román kutatók szerint – a Szent Lász-
ló-legendaciklusba tartozó jeleneteket ábrázolt.100

A tanulmányban bemutatott 13 kályhacsempén a Szent László-legendának csak négy
epizódja lelhetõ fel: a harcba indulás, a kun üldözése, a harcjelenet és a harc utáni pihe-
nésjelenet. (Mint tudjuk, a fõként erdélyi és felvidéki templomok Szent László-freskói
ennél több epizódot tartalmaznak.) A hét moldvabányai kályhacsempe közül egy bizto-
san a menekülõ kun üldözését (4. kép), hat másik pedig talán a harc utáni pihenés jele-

netét (?) vagy esetleg valamilyen más középkori magyar folklórmotívumot ábrázol
nagyjából azonos formában (5–10. kép). A lovas üldözést megmintázó harcjelenet érde-
kessége, hogy rajta a háromágú koronával ábrázolt magyar király bal kezével megragad-
ja a hajadonfõtt ábrázolt kun üstökét, miközben a jobbjában tartott csatabárdot a végsõ
csapásra emeli. Mivel ez a jelenet több háromszéki (Gelence, Maksa, Sepsibesenyõ) és
egy felvidéki (Gömörrákos) falképciklusról is ismert, gyanítható, hogy a moldvabányai
ábrázolás is egy teljes ciklus egyetlen elõkerült jelenete.101 Az üldözésjelenetet ábrázo-
ló csempe sablonformával készült, tehát joggal feltételezhetõ, hogy más jeleneteknek is
lehetett matricájuk. A pihenésjelenet 6 csempéje ellenben kézzel készült, és minden bi-
zonnyal helyi mesterek mûve. Azonban ebben az esetben is feltételezhetõ, hogy valami-
lyen sablonformák lebeghettek a csempéket készítõk szeme elõtt, ugyanis másként nem
tudjuk megmagyarázni az ábrázolt pihenésjelenetek hasonlóságait. Ezeken az ábrázolá-
sokon a pihenõ helyzetben lévõ király (pl. kezét csípõre teszi, egyik jeleneten X lábú
szék is van stb.) a megmentett lány társaságában látható. A lány ábrázolásának feltûnõ

100 Bătrîna, L.–Bătrîna, A. 1990. 167. 24. jegyzet.
101 Magyar Z. 1998. 27.

4. kép. A menekülõ kun Szent László általi üdözésének jelenete 
egy 15. századi moldvabányai kályhacsempén
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érdekessége, hogy haját minden képen rovátolt fõkötõ takarja el, ami a teljes arcot kö-
rülveszi.102 Szembeötlõek a jelenetek növényi elemei is: az egyik csempén a lány jobb
és bal oldalán stilizált cédrusfa van, ez a szent fa az isteni reveláció jele a keresztény
mûvészetben. Két másik csempén egymásra helyezett stilizált liliomok láthatók, úgy,
amint ez a Mátyás korabeli pénzérméken is elõfordul.103

A Szent László-ciklus moldvabányai felbukkanása szintén azt jelzi, hogy az itteni 15.
századi német és magyar katolikus lakosság ugyanabban az eszmekörben élt, mint a
Kárpát-medencén belül élõ társaik. A Bătrîna-szerzõpáros az ismertetõ tanulmány egyik
zárógondolataként megjegyzi, hogy a kerámiákon felbukkanó ábrázolások a helyi kato-
likus lakosság lelki igényeihez igazodtak, amikor eszményítették a végeken harcoló hõs
király alakját. Mint tudjuk, a Szent László-ciklus ábrázolásainak a veszélyeztetett vége-
ken mobilizáló szerepük volt, és ez a buzdítás a 14–15. századi Moldvában különösen
aktuális lehetett. A Szent László-jelenetek a Magyar Korona alá tartozó területeken ter-
jedtek el, ezért természetes, hogy a moldvabányai és jászvásári Szent Lászlót ábrázoló
csempék is ilyen kapcsolatokra utalnak.
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102 Bătrîna, L.–Bătrîna, A. 1990. 178.
103 Bătrîna, L.–Bătrîna, A. 1990. 178.

5-10. kép. A 15. századból származó 6 moldvabányai csempedarab 
ugyanazt folklórjelenetet, talán a Szent László-legenda pihenés motívumát ábrázolja.



A SZENT KRISTÓF-FRESKÓ

A Nagyboldogasszony templom harangtornyának déli oldalán figyelmes vizsgálódás nyo-
mán még megfigyelhetõ egy hatalmas méretû, eredeti formájában mintegy hat méter ma-
gas Szent Kristóf-ábrázolás, amelyen az óriás Szent Kristóf a vállain viszi a csecsemõ Jé-
zust. (11. kép) A rendkívül megrongált állapotban lévõ freskón jól látszik a szent zöld szí-
nû köpenyének szép redõzete, és kivehetõk az arc rajzolatának bizonyos részletei is. A
kompozíció alsó részén okker és piros színû freskómaradványok vannak, de ezekrõl már
nem lehet megállapítani, hogy mihez is tartoznak.104

A középkori katolikus templomokon egyedül az útonjárókat óvó, a hirtelen haláltól vé-
delmezõ és a betegeket gyógyító Szent Kristófot ábrázolták ilyen óriási méretekben,
messzirõl is jól láthatóan, rendszerint a templomok külsõ falán. Azt tartották ugyanis,
hogy az óriás Szent Kristóf karján hordozott gyermek Jézus úgy hat, mint a felmutatott
Oltáriszentség, ezért aki meglátja a szent képét, az azon a napon nem hal meg, és a szent
megoltalmazza minden betegségtõl. Élõ volt az a hit is, hogy ha a járványos betegségben
szenvedõk ránéznek, meggyógyulnak.105 Mivel a Tizennégy Segítõszent egyikérõl van
szó, valószínû, hogy Szent Kristóf kultusza az 1351-es nagy európai pestisjárvány után
vált egyre népszerûbbé. Magyarországi tiszteletét a német polgárság terjesztette el a

104 A freskóról ismertetés jelent meg egy román szaklapban Vasile Drăguţ román mûvészettörténész
tollából. Lásd: Drăguţ, V. 1975. 59–60.

105 Bálint S. 1977. II. 91–92.

11. kép. 
A ferences templom
tornyának déli oldalán 
egy 15. századi 
Szent Kristóf-freskó
maradványai láthatók.
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14–15. században, de ábrázolásai magyar vidékeken is sûrûn felbukkannak.106 Erdélyben
hasonló Szent Kristóf ábrázolás van a Hunyad megyei Zeykfalva (Strei) ortodox temp-
lomán (épen restaurálva), a Szeben megyei Darlac (rom. Dîrlos, ném. Durles) evangeli-
kus templomán (ez a legszebb középkori erdélyi falfestészeti ábrázolása), a szászfenesi
(Floreşti) katolikus templomon (itt egy kis részlet azonosítható az óriási méretek alapján).
A Fehér megyei Felsõtatárlaka (Tătîrlaua) Szent Kristóf ábrázolása mész alatt találha-
tó. Újabban fedeztek fel Szent Kristóf ábrázolásokat a Szeben megyei Somogyom (rom.
Şmig, ném. Schmiegen) evangélikus templomának déli homlokzatán, és a székelydályai
(Daia) református templom északi falán.107

Mindezekbõl az adatokból arra következtethetünk, hogy a moldvabányai Szent Kristóf
freskó is erdélyi, azaz nyugat-európai hatásra keletkezett, és összefügg azzal, hogy meg-
festésének idején, a 15. század elsõ felében Moldvabánya német és magyar katolikus pol-
gári lakossága szoros kapcsolatban állt az erdélyi városokkal. Az ábrázolás nem tekinthe-
tõ a késõbb kibontakozó észak-moldvai kolostori freskófestészet elõfutárának, még akkor
sem, ha Szent Kristóf nagy méretû külsõ freskója az arborei Keresztelõ Szent János
Fejevétele templom külsõ falán is megjelenik. Ez utóbbi ábrázolás ugyanis – amint erre a
román mûvészettörténészek felhívják a figyelmet – voltaképpen az apszis belsõ (!) keleti
falán található egyéb szentábrázolások sorába tartozik, amit az is bizonyít, hogy közvetle-
nül az apszis ablaka alatt helyezkedik el.108 Az arborei freskó külsõ elhelyezése alapján
mégis arra lehet gondolni, hogy a középkori moldvai katolikus templomokon – még a
moldvabányain kívül is – létezhettek hasonló ábrázolások. 

A 15–17. SZÁZADI SÍRKÖVEK. 
P. KECSKEMÉTI AMBRUS SÍREMLÉKE

A középkori gyakorlatnak megfelelõen a moldvabányai katolikusok is a templom köré te-
metkeztek. Több 17. századi forrás is jelzi, hogy a templom körül sövénnyel kerített sírkert
volt, amelyben a fából készült papilak is állt. Ugyanakkor nemcsak a templom sírkertje, ha-
nem maga a templom, vagy esetleg csak a hozzá tartozó Szentháromság-kápolna is temet-
kezési hely lehetett, amint erre az 1687–1688-ban elpusztított templomból késõbb elõkerült
sírkövek alapján is következtetni lehet.

A moldvabányai sírkövek felfedezõje és elsõ feltárója nem volt más, mint a magya-
rok etelközi „õshelyei” után árgus régészszemekkel nyomozó 19. századi magyar utazó,
Jerney János, aki minderrõl az 1851-ben kiadott könyvében számolt be.109 Jerney 1844.
szeptember 27-én érkezett Moldvabányára, mégpedig Dimitrie Cantacuzino herceg
meghívására, aki „Moldvabánya örökös ura” volt, és aki egy korábbi jászvásári találko-
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106 Bálint S. 1977. II. 91.
107 Drăguţ, V. 1975. 60.; Bálint S. 1977. II. 92.
108 Bálint S. 1977. II. 92.
109 Jerney J. 1851. I. 69–72., 155–158.



zásuk alkalmával a „régiségek” megvizsgálása céljából invitálta a magyar tudós utazót
az ottani birtokára. Megérkezése után abban az angolkertben rendelt számára „csinos la-
kást”, amely magát a templomépületet és környékét is magába foglalta.

Jerney, aki jól ismerte a Codex Bandinus leírását, természetesen elõször is Margit fe-
jedelemasszony 1410-es epitáfiumát kereste, de a beomlott templomban már csak temér-
dek mennyiségû faragott követ talált halmazban, a templomhoz tartozó egyéb épületek-
nek, vagyis a sekrestyének és a vele szemben lévõ kápolnának pedig már nyomát sem lel-
te. A valamikor a templom közepén nyugvó Margit fejedelemasszony sírjával kapcsolat-
ban Cantacuzino herceg arról tájékoztatta, hogy annak „tetemei s ékszerei […] már ele-
ve fölszedettek az ott találtatott bolthajtás alól, anélkül azonban, hogy tudatott légyen kié
voltak a csontok”. Régészeti kutakodásokra Jerneynek már csak azért sem nyílt lehetõsé-
ge, mert a templom hajójának szépen rendezett, georgina virágokkal díszített közepén, te-
hát éppen ott, ahol egykor a keresztelõkút lehetett, már a herceg elhalt apjának 1842-ben
emelt fehérmárvány síremléke állt, görög nyelvû felirattal és a családi címerrel.110

A templom déli oldalánál ellenben, ott, ahol egy fákkal már benõtt halmot a sekrestye
maradványainak vélt,111 Jerney 13 felfogadott munkással három napon át ásatott, és öt szép
sírkövet fedezett fel, amelyek a rajtuk lévõ évszámok szerint 1500-ból, 1561-bõl, 1602-
bõl, 1652-bõl és 1665-bõl származtak. A könyve végén található „Bizonyítványok” címû
mellékletszerû fejezetben 14 darab 15–17. századi moldvabányai sírkõ leírását és felirata-
ik olvasatát közli,112 amelyek között van az általa kiásatott és megtisztíttatott öt sírkõ is. A
többiekrõl csak annyit árul el, hogy azokat is „a templom romjaiban” találták. A kövek
származhatnak magából a templomból, de inkább annak oldalkápolnájából, esetleg a haj-
dan sövénnyel kerített templomkertbõl, ami egykor ugyancsak temetõ volt.

A feltárt síremlékekért Jerney nem nagyon lelkesedett. Sõt az ásatás után erõsen csaló-
dott volt, hiszen az õ romantikus képzelete honfoglalás kori leleteket keresett Etelközben,
és a feltárt „alig” néhány száz éves, jobbára szász sírkövek láttán már-már depreszszióba
esett. Amint írja, „hideg komorság” fogta el, a „megelégedetlenség örvényébe” süllyedt,
és a „kedvetlenség sulya” nyomasztotta.113 A sírkövek leírását mindennek ellenére elvé-
gezte, de ezeket a leírásokat késõbb is csak könyve mellékletében tette közzé.114 Még azt
sem jegyzi meg, hogy a leírt 14 kõ közül melyik az az 5, amelyiket õ maga talált meg.115

Miután a szépen megtisztított köveket az alapokig kiásott templom melletti épületrész
„mélyes üregében” elhelyezte, kiváltva ezzel Cantacuzino herceg és a „szemléletre egybe-

110 Jerney J. 1851. I. 69–72., 155–158. 
111 A megásott, déli oldalon álló hely minden bizonnyal nem a sekrestye, hanem a P. Deodatus 1641-es

leírásában 8×8 lépés méretû és a kelet-nyugat tájolású templom jobb kéz felõli részén („a man drit-
ta”), vagyis a déli oldalon álló egykori Szentháromság-kápolna helye volt. (Lásd: Benda K. 1989. I.
220.; Holban, M. 1973. 240.)

112 Jerney J. 1851. I. 155–158.
113 Jerney J. 1851. I. 71.
114 Jerney J. 1851. I. 155–158.
115 A leírt 14 sírkõ közül csak háromról – az 1561-bõl, az 1602-bõl, és az 1665-bõl származókról – le-

het biztosan tudni, hogy az õ ásatásai nyomán kerültek felszínre, mert 1500-ból és 1652-bõl két-két
sírkövet ír le, amelyek közül egyet-egyet tárt fel õ, de nem lehet tudni, hogy pontosan melyiket.
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gyûlt” rokonok nagy megelégedését, a herceg szíves pártfogását megköszönve 1844. ok-
tóber 6-án Nemc felé indult tovább.

A moldvabányai sírkövekrõl a 19. század második felében tudomást szereztek a román
történészek is, és így a leletnek lassan némi tudományos szakirodalma is keletkezett. Egy
1909-es román tudományos közlemény116 a korábban már megjelent forrásközlések alap-
ján 12 sírfelirat szövegét közli, amelyek közül nem mindegyik szerepel Jerneynél.

A Jerney „mélyes üregében” Csipkerózsika-álomba merült sírkövek hosszú évtizedek
múltán teljesen váratlanul valóságosan is elõkerültek, amikor 1930 táján a bukaresti Régé-
szeti Múzeum felújítása közben két fal között, egy szekrény mögött a régészek 13 moldv-
abányai síremlékre bukkantak. A múzeumban talált „leletet” Nicolae Iorga fényképek kísé-
retében egy szaklapban ismertette.117 Közleményébõl kitetszik, hogy a neves történész sem
a kövek Bukarestbe kerülésének mikéntjérõl, sem Jerney korábbi feltáró ásatásairól nem tu-
dott. A „megtalált” 13 sírkõ közül 8-nak a leírása már Jerney 1851-ben kiadott könyvében
is szerepelt.118 Általában véve elmondható, hogy a sírkövek rosszabb állapotban voltak,
mint Jerney korában, és a feliratoknak is kisebb része volt már olvasható. Néhol a Jerney-
és a Iorga-féle olvasatok sem egyeznek meg, gyakran épp az évszámok esetében. Általában
véve azt mondhatjuk, hogy Jerney olvasatai nemcsak teljesebbek, hanem pontosabbak is.119

A moldvabányai „szász sírkövek” között van egy olyan is, amelyik magyar ferencren-
diek 16–17. századi moldvai jelenlétének vonatkozásában is különös figyelmet érdemel.
A Moldvabányát 1646 decemberében meglátogató Marcus Bandinus martianopoli érsek
jelentésében tudósít többek között az itt elhunyt P. Kecskeméti Ambrus magyarországi
származású öreg ferences atya áldásos tevékenységérõl is,120 akirõl azt is feljegyzi, hogy
1618-ban szorgos munka közben érte a halál. A Codex Bandinusnak ez a része – Domo-
kos Pál Péter fordításában – így hangzik: „8. A Magyarországból való Ambrus atya szaka-
datlan munkával, apostoli buzgalommal, lelki haszonnal szolgált, éjjet nappá téve dolgo-
zott, és miközben a bûnöket irtogatá és az erény plántáit ültetgeté az emberek szívébe,
munkássága közben lelkét visszaadta a Teremtõjének. Életszentségét, szakadatlan mun-
kásságát, fáradhatatlan gondoskodását, gyõzhetetlen türelmét, csodálatos szelídségét, buz-
gó szeretetét még most is emlegetik, miért is a bajai nép szíve hálájának kifejezéséül, az
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116 Lepădatu, A. 1909. 53–63.
117 Iorga, N. 1931.
118 Iorga, N. 1., 3., 4., 6., 8., 9., 10. és 12. számú sírkövei Jerneynél – ugyanebben a sorrendben – az

5., 6., 14., 9., 8., 11., 12. és 10. sorszámúak. Ezen felül elõkerült 5 olyan kõ is (2., 5., 7., 11., 13.),
amelyek Jerneynél nem szerepeltek, illetve a Jerney által leírt sírkövek közül 6 darab (1., 2., 3., 4.,
7., 13.) már nem került be Bukarestbe.

119 Iorgának csak egy esetben van Jerneyvel szemben igaza. Egy 1665-ös sírkövön Jerney „OROS”
családnevet olvas (14. sz.), holott a Iorga által olvasott „GROS” (4. sz.) a helyes. Tudjuk ugyanis,
hogy a német Gross család a 17. században Moldvabánya legtekintélyesebb katolikus családja volt,
aki a templomért sokat áldozott. A templomhoz csatlakozó Szentháromság kápolna is ennek a csa-
ládnak volt a tulajdona, ahová a család minden jel szerint temetkezett is. A Moldvai csángó-magyar
okmánytárban számos olyan adatot találunk, amelyek erre engednek következtetni. Errõl tudósít pl.
Bassetti, B. 1643-ban. Lásd: Benda K. 1989. I. 254. és 396.; Holban, M. 1973. 182.

120 Benda K. 1989. I. 397.



utódoknál való örök emlékezetére, a sírjára helyezett négyszögletûre faragott kõemlékre
ezt a sírfeliratot tette: 9. »1618. Kecskeméti Ambrus nagy Páter és Szent Ferenc rendjébõl
való szerzetes csendes, jámbor, szelíd, okos volt, szentekhez illõ jóságban élt.« Ez a kõ
szélén van, és körülveszi ezt a következõ ábrázolat:121 Ambrus atya Szent Ferenc öltözeté-
ben van kivésve, jobb kezében keresztet tart felemelve, baljában a regulák könyvét; mivel
a nép tanúsítja, hogy õ a kereszt szeretõje és saját rendi szabályainak megtartója volt.”122

Késõbb Jerney – miközben nem mond semmit az ismertetett sírkõ lelõhelyérõl – a sír-
emlék leírását Bandinusnál részletesebben123 adja meg. Nála az epitáfium szövege is va-
lamivel bõvebb, pontosabb.124

121 Itt Domokos Pál Péter rosszul fordítja a „Haec in margine lapidis, quae ambiunt hujuscemodi insig-
ne…” (lásd: Benda K. 1989. I. 397.) mondatot. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a sírkõ szélén lévõ kör-
felirat veszi körül az „ábrázolatot”, és nem fordítva. A helyes fordítás így hangzik: „Ezek [ti. a fel-
irat betûi] a kõ szélén vannak, amelyek a következõ [ilyesféle] ábrázolatot veszik körül.” 

122 Domokos P. P. 2001. 366.
123 A sírfelirat eredeti latin szövege Bandinus szerint a következõ volt: „1618. Ambrosius Kecskemeti

magnus pater atque sacerdos Divi Francisci Religiosus, erat mansuetus, pius, mitis, prudens fuit ipse,
ingenita Divis vixit bonitate.” Lásd: Benda K. 1989. I. 397. 

124 „10. Kecskeméti Ambrus ferenczi szerzetesé, a’ mennyire az egymásba csudálatosan szerkesztett be-
tûk és kigondolt számjelek’ összerakásából kivehetni, 1618-dik évrõl. A’ tábla szép mészkõ, már de-
rékon ketté törött; négy felöli iratán kivül 12 sort visel, a’ verskészitõ’ Oláhfalvi Péter neve fölül be-
vésetten áll. Alsóbb mezején kiállólag ügyessen faragott szerzetes képe, jobbjában keresztet, baljában
könyvet tartva. Hosszasága 5, szélessége 2 láb. »CARMEN PLIRI. (így) OLAFALVI PRAESBIT.«
»KECZKEMETI AMBROS⏐IVS MAGNVS PATER ATQVE SACERDOS: DIVI FRANCISCI
RELI⏐GIONIS ERAT. MANS⏐VETUS PIVS ET MITIS PVUDENS FVIT IPSE: INGENITA DIVIS:
VIX BONITATE⏐MINOR: M. FERVNT⏐VT 600. QVE SALV⏐TIS 8< ANNI. 18 OCTOBRIS III
FER:⏐QVE DIES. REDDIDIT ⏐HIC ANIMAM DIIS ⏐DVM PERCVRERET ⏐ANNOS. V. 8<
TE⏐RDENOS: HIC REQVI⏐ESCIT HVMO.« (Jerney N. 1951. 157.)

12. kép. P. Kecskeméti Ambrus ferencrendi szerzetes 17. századi moldvabányai sírköve
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Bukarestben 1930-ban a már Jerney által is kettétöröttként említett sírkõnek csak a
felsõ, nagyobbik fele került elõ, az alsó rész, amelyen a „kiállólag ügyesen faragott szer-
zetes képe” és a körfelirat alsó része volt látható, ekkor már hiányzott (12. kép).
A síremlék tulajdonosáról, magáról P. Kecskeméti Ambrus ferences atyáról igen keveset
tudunk. Miután a bákói ferences kolostort felégették (1574), majd az idegen (olasz, len-
gyel) missziós püspökök az épületet a maguk számára véglegesen lefoglalták (1611), már
csak egy-egy erdélyi ferences barát tartózkodott Moldvában, hogy a moldvai magyarok
lelki gondozását végezze.125 De végül ez a próbálkozás is abbamaradt, hiszen a ferencesek
ekkorra már Csíkban is elfogytak, úgyhogy végül már nem volt kit Moldvába küldeni.
1611 után egyedül az öreg Kecskeméti atya maradt itt, aki a moldvabányai magyarok lel-
készeként fejezte be életét.126 Õ volt tehát az utolsó erdélyi magyar ferences, aki Moldva-
bánya hajdani ferences templomában szolgált.

A ránk maradt moldvabányai sírkövek egy része ma Bukarestben, másik része pedig
a Moldvabánya melletti Fălticeni város múzeumában található.127

A ROVÁSÍRÁSFELIRAT

Egyik észak-moldvai utam során, 2005. június 14-én a moldvabányai gótikus templom-
rom tornyának délnyugati támpillérén, mintegy 2,5–3 méter magasban, több jelbõl álló
rovásírásfeliratot vettem észre a falvakolaton (13. kép). Hazatérve, a feliratról készített
fényképfelvételeket megmutattam Kósa Ferenc és Ráduly János rovásírás-szakértõknek,
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125 P. György József rendtörténész arról tudósít, hogy P. Kecskeméti Ambrus után a 17. század elsõ felé-
ben még P. Mihály és P. Gábor nevû erdélyi ferencesek szolgálták a bákói magyarokat. Lásd: György
J. 1930. 136–137. 

126 Benedek F. P. 2005. 239. és 244.
127 Ciurea, D. 1955. 35.

14. kép. 
A moldvabányai rovásjelek rajza. 

Készítette: Ráduly János.

13. kép. Rovásírásfelirat 
a moldvabányai ferences templom tornyának

délnyugati támpillérén



akik határozottan állították, hogy a képeken valóban magyar (székely) rovásírásjelek lát-
hatók, amelyeket egy kéz írt. Mindketten úgy vélték, hogy a felirat minden bizonnyal a
legkorábbi székely rovásírás-emlékeink közé tartozik, és a pontos leírás végett további
helyszíni vizsgálatokat igényeltek.

Moldvabányára csak egy évvel késõbb, 2006. augusztus 18-án jutottam el ismét. Ek-
kor a templomromot Ráduly Jánossal együtt kerestem fel újra, aki megvizsgálta a jele-
ket, elkészítette pontos rajzolatukat (14. kép), majd a helyszíni vizsgálat nyomán meg-
írta beszámolóját,128 amelyben meghatározta a három sorban álló 24 graféma hangérték-
ét, és az 1410–1440 közötti idõszakra datálta a felirat keletkezési idejét. Értelmezésében
a székely (magyar) rovásírás anyagába besorolt jelek – jobbról balra olvasva õket – a
következõ hangokat jelölik:

s, a (á), c, s, j (i), c, ü (ö?), s, g?, ö (felsõ sor)
sz, ü (ö?) (középsõ sor)
sz, v, ü (ö), g?, ismeretlen, j (i?), s, s, j (i?), sz, ismeretlen, j (i) (alsó sor).129

Amint a fényképen is jól látható, a harmadik sort egy stilizált emberforma vonalas raj-
za zárja, az alatta látható függõleges vonalak alapján talán lovas alakra is gondolhatunk.
Ennek a rajznak Ráduly János nem tulajdonít betûértéket. A felirat olvasatának elkészíté-
se nehéz, hiszen a rovásírásemlék alig tartalmaz magánhangzókat, egyik-másik jelnek két
hangértéke is lehet, a harmadik sor 5. és 11. grafémája még nem fordult elõ a magyar em-
lékekben, az amúgy jól látható betûjelek néhol romlottak is stb. Mindezek miatt a „meg-
fejtés” minden bizonnyal a jövõ szakembereinek lesz a feladata.

Magam a felfedezés óta eltelt évben tanulmányoztam a Moldvabányára és az itt talál-
ható volt ferences templomra vonatkozó tekintélyes román és magyar szakirodalmat, a
közzétett történeti forrásokat, hogy minél többet tudjak meg az emlék lehetséges mûve-
lõdéstörténeti hátterérõl. Jelen tanulmányom is ennek a tájékozódó munkának az ered-
ményeként született meg.

A torony felirataihoz sehol nem találtam forrásadatot, és ezekrõl egyetlen szakmunka
sem tett említést, noha a nevezetes templommal számos szerzõ foglalkozott építészet-
történeti, mûvészettörténeti és régészeti szempontból. A rendelkezésre álló, fentebb is-
mertetett történeti adatok voltaképpen nem teszik lehetõvé, hogy a rovásírásfelirat kelet-
kezési korára és a készítés egyéb körülményeire következtessünk. Csak annyit állítha-
tunk bizonyosan, hogy a támpillér, amin a felirat van, egyidõs a 15. század elején épült
templommal. (E tekintetben Virgil Vătăşianu azt írja, hogy az egyszerûen, de tökélete-
sen tervezett templom külsõ támpillérei mindig a sarkoknál és a belsõ boltívek tartókö-
veivel szemben helyezkednek el,130 eszerint tehát fel sem merül, hogy a templom, a to-
rony és a pillérek ne lennének egykorúak.)

Amint láttuk, a történelem folyamán a templom körül több ízben is voltak háborús pusz-
títások (1467-ban, az 1680-as években ismételten is), de a torony újravakolására sohasem
került sor, hiszen a déli oldalon lévõ, biztosan a 15. század elsõ felében készült Szent Kris-

128 Ráduly J. 2006.
129 Ráduly J. 2006.
130 Vătăşianu, V. 1959. 312.
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tóf-freskó – nyomokban bár – de máig megmaradt. Márpedig a freskó alatt ugyanolyan jel-
legû vakolat van, mint amilyenbe mellette a rovásírásfeliratot is belevésték. Az viszont ter-
mészetesen elképzelhetõ, hogy a feliratot valamikor késõbb írták a vakolatba, amire azért is
gondolhatunk, mert a felirat legszéle a támpillérrõl már átnyúlik a torony falára, sõt talán ar-
ra is lehet gondolni, hogy a rovásírás készítõje azért nem vésett magára a toronyra, mert a
már ott lévõ freskót tartotta tiszteletben. Ennek ellenére talán mégis megkockáztatható, hogy
a támpillér rovásírásfeliratának legvalószínûbb keletkezési ideje ugyancsak a 15. század, sõt
talán annak elsõ harmada, vagyis a templom és a freskó keletkezésének kora. Erre utal a ro-
vásjelek igen archaikus jellege, a magánhangzók többségének jelöletlensége, valamint az
egyéb korabeli magyar leletek (pl. a Szent László-alakos kályhacsempék) felbukkanása is.
A magyarság (székelység?) moldvabányai jelenlétére vonatkozó adatok, ugyancsak a rovás-
írás 15. századi keletkezését valószínûsítik. Mátyás moldvai hadjárata (1467) után a magyar
etnikum visszaszorulóban volt egész Észak-Moldvában, így a 15. és 16. század fordulóján
Moldvabánya lakosságának zöme is már inkább katolikus szász és görögkeleti román volt.
A 17. századból ismét adatolható magyar jelenlét talán késõbbi (székely?) bevándorlásnak
tulajdonítható, ami akár Moldva más részeirõl, akár Erdélybõl megtörténhetett.131

A moldvabányai mellett a szakirodalom tud még egy másik moldvai rovásírásemlékrõl
is, aminek hitelessége és értelmezése erõsen kérdéses. A Moldvabányától alig 4–5 kilo-
méternyire található Rădăşeni (Radocsány) határában, egy kõbalta került elõ, amelyre
karcolva egy jobbra tartó állat mellsõ fele látható, alatta fûre emlékeztetõ nyolc rovátká-
val (15. kép). A régészeti kutatások megállapították, hogy ezen a környéken egy Cucuteni
A jellegû kõkori település létezett, de egyes vélemények szerint a baltán található
rovásírásfelirat késõbb került rá a kõkori leletre. A nyíregyházi Csallány Dezsõ szerint
egy 15. századi székely rovásfeliratról van szó,132 mások szerint az is elképzelhetõ, hogy
egyszerû hamisítvánnyal állunk szembe. A balta jeleit korábban több kutató (Orest
Tafrali, a francia Morlet) õskori írásjeleknek vélte. Csallány Dezsõ megfejtéssel is pró-
bálkozott, de olvasata aligha elfogadható.133

A moldvabányai rovásírásfelirat lehetséges eredetét és mûvelõdéstörténeti hátterét nyo-
mozva, végezetül fel kell még hívnunk a figyelmet arra a körülményre, hogy a csángó (és
székely) nyelvjárás ‘metsz’, ‘ró’ jelentésû „ír” lexémája – az „urk”–„uruk” (‘lasszó’, ‘hu-
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131 Tudjuk például, hogy a mértéktelen adók elõl menekülve már az 1490-es években jelentõs székely
tömegek érkeztek Moldvába (lásd: Auner, C. 1908. 19. és 1915. 124–125.), és a kivándorlás a 16.
században is folytatódott.

132 Csallány D. 1963. III. 109–110. – A közlemény ismertetése: László A. 1969. XXVIII. 10. 1467.
133 Csángó nyelvjárásban: DeReSZ eZ éSZ IGÁSZ: Azaz: „Deres az és igás.”

15. kép. A radocsányi kõbaltán található
ismeretlen eredetû rovásjelek



rok’), a „dzsepü” (‘gyapjú’), a „kórhány” (‘domb’, ‘kisebb hegy’) szavakkal együtt – egyes
kutatók szerint kun-kipcsak eredetû.134 Ennek a ténynek esetünkben azért lehet jelentõsége,
mert eszerint – amint ezt a turkológus Aydemir Hakan,135 régebbi kutatókra is hivatkozva,136

feltételezi – a kunoknak talán lehetett valamiféle kapcsolatuk a székely rovásírással. Ennek
konkrét bizonyítására, a különféle történeti híradások felsorakoztatása mellett, Aydemir
Hakan közli egy Karcag környéki kun temetõ egyik sírjából elõkerült bronz csatkarikán ta-
lálható kun rovásjeleket a lehetséges olvasattal együtt.137 A jelek szemmel láthatóan hason-
lítanak a székely rovásírás jeleire, így „rokonságuk” a moldvabányai felirattal egészen
szembeötlõ (16. kép).

A kun eredetû jövevényszavak megléte egyébként a csángó nyelvjárásban a középkori
moldvai magyarság és a még nem asszimilálódott kun etnikum 14–15. századi együttélésé-
vel magyarázható. A román és magyar történészek, nyelvészek közül többen is vélekednek
úgy, hogy a tatárjárással Moldva kun népessége nem semmisült meg azonnal, így bizonyos
helyeken még a 15. században is jelentõs kun lakosság is élt, akik az idõk folyamán a többi
keleti eredetû néptöredékekkel – pl. a tatárokkal – együtt beolvadtak a románságba. A ku-
nok tatárjárás utáni moldvai jelenléte a megtérítésükre vonatkozó késõbbi okleveles adatok-
kal, bizonyos turáni eredetû román családnevek meglétével,138 továbbá a nagy számban elõ-
forduló „tatár” elnevezésû helynevekkel is bizonyítható, ez utóbbiak ugyanis az Aranyhor-
da kun-kipcsak etnikumaira utalnak. A moldvabányai rovásemlék esetleges kun kapcsolatai
kapcsán tehát a ‘ró’, ‘vés’ jelentésû „ír” lexéma kun eredete mellett azzal is számolnunk kell,
hogy a 15. században akár Moldvabányának és környékének is lehetett még kun lakossága.

134 Lásd: Hakan, A. 2002. XCVIII. 2. 198–211. Álláspontjának megfelelõen a szerzõ nem tartja való-
színûnek a magyar „ír” szó honfoglalás elõtti származtatását.

135 Hakan, A. 2002. XCVIII. 2. 206–207.
136 Gyárfás I. 1873. 285–286.; Selmeczi L. 1992.
137 Hakan, A. 2002. XCVIII. 2. 207–208.
138 Például: Balaban, Basarab, Coman, Talabă, Toxabă stb. Erre vonatkozóan lásd: Spinei, V. 1999. 311.

16. kép. 
Kun rovásjelek 
egy Karcag környéki
bronz csatkarikán
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