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Nagybánya környékét a történeti irodalom a szat-
mári Bányavidék néven ismeri.1 A terület közép-
kori birtokviszonyai meglehetősen összetettek, a 
két kiváltságos város – Nagybánya (a középkorban 
használatos nevén Asszonypataka) és Felsőbánya 
– mellett a vidékhez számítják Nagybánya város 
tartozékait, mintegy tucatnyi falut, de tágabb ér-
telemben ide veszik a környék magánbirtokain 
található bányásztelepüléseket is.

A két város és a tartozék falvak a 15. század 
elejéig királyi tulajdonban voltak, 1411-ben ado-
mányozta Zsigmond király Lazarevics István 
szerb despotának.2 A két település és tartozékai 
az 1440-es években előbb zálogként, később örök-
jogon is Hunyadi János tulajdonába kerültek, 
majd fia, Mátyás trónra lépésével ismét királyi 
birtokká váltak.3 Annak ellenére, hogy e birtok 
családi örökségként került királyi tulajdonba, 
Mátyás halála után továbbra is a király kezén 
maradt, sőt az 1514. évi III. törvénycikk 6. bekez-
dése, az elidegeníthetetlen királyi javak között 
sorolja fel, nyilván arany- és ezüstbányáinak je-
lentőségére való tekintettel.4

A szóban forgó terület csak első látásra tűnik 
egységesnek, a tulajdonviszonyok meglehetősen 
szövevényesek, mivel a közvetlen királyi birtoklás 
mellett (leginkább helyett), a városok mint testü-
letek tulajdonával, továbbá az egyházi intézmé-
nyekhez, a bányákhoz és a kamarához rendelt 
birtokokkal, valamint a közbeékelődő polgári és 
nemesi magánbirtokokkal kell számolni. A pontos 
kép megrajzolásához nem maradt fenn elegendő 
forrás, a rendelkezésre álló adatok inkább csak 
jelzik a tulajdonviszonyok összetettségét. A képet 
kiegészíti, hogy a szomszédos nemesi uradalmak 
tulajdonosaival – délen a Kővár vidékét birtokló 
Drágfiakkal, nyugaton a meggyesaljai uradalmat 
birtokló Móricokkal – folyamatosak a birtokviták.

A városokhoz tartozó települések feletti vitá-
kat példázza II. Ulászló király 1503. november 
16-án kelt mandátumlevele, amelyben több mint 
két tucat oklevél kivonatos vagy teljes szövegű 
átírása található, a Nagybánya és Felsőbánya vá-
rosok, illetve a Drágfiak között már a 14. század 
óta húzódó perekről.5 A perek tárgya a Nagybánya 
és Felsőbánya kiváltságaiban biztosított erdőhasz-
nálati jog, amely a városok határain túlra is ki-
terjedt. Ebből természetesen számos konfliktus 
származott a szomszédokkal, de a Drágfiak ezen 
felül vitatták az 1411-ben felsorolt tíz tartozék 
településből öt birtoklását is, amelyeket idősza-
konként magukhoz is foglaltak. 

A másik példa a tulajdonjogok összetettségé-
re a Nagybányával közvetlenül szomszédos két 
település esete. A város a Drágfiakkal folytatott 
perében említett, 1503-ban kelt mandátumlevél-
ben a legkorábbi – kivonatosan ismertetett – irat 
Károly Róbert 1329-ben kelt adománylevele, 
amelyben Konrád ispánnak, Nagybánya és Felső-
bánya bírájának adományozza a két város közöt-
ti lakatlan területet, hogy ott az erdők kiirtásával 
falvakat telepíthessen. Ezt tartják a két város leg-
korábbi említésének, amely nem sokkal telepíté-
sük után keletkezhetett, hiszen az adománylevél 
tartalmából is kiderül, hogy közvetlen környeze-
tükben ekkor még lakatlan területek voltak.6 Az 
más kérdés, hogy az adományozás következtében 
a városokkal közvetlen szomszédos területek (na-
gyobb) része magánbirtokká vált, és innen hosszú 
út vezetett oda, hogy a 15. század végére a csak-
nem tucatnyi falut tartalmazó városi uradalom 
kialakuljon. Nagybánya és Felsőbánya között ala-
kult ki később (Giród-)Tótfalu, melynek legkoráb-
bi említése 1400-ból származik, amikor Zsigmond 
király Zazar (Szaszár) faluval együtt Kusalyi Jakcs 
György tárnokmesternek és testvérének, Jánosnak 
zálogosítja el.7 Az, hogy melyik Szatmár megyei 
Tótfaluról van szó ez esetben,8 csak egy későbbi, 
1406-ban kelt oklevélben derült ki, amelyben a 
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Kusalyiak a két város között fekvő Tót-, másként 
Giród falut Omechin János nagybányai bírónak 
adják el.9 A vásárló két évvel később, 1408-ban a 
birtokot a nagybányai Szent Miklós ispotály sze-
gényeinek adományozza, a jövedelmek kezelését 
a városi tanácsra bízva.10 Nem világos, hogy az 
1329-ben magántulajdonná vált területen kelet-
kezett Giródtótfalu hogyan került ismét királyi 
tulajdonba 1400-ra, mint ahogy az sem, hogy a 
Kusalyiak zálogjoga hogyan lesz teljes tulajdon, 
hogy eladhassák azt nem egészen hat év múlva. 
Az biztos, hogy 1408-tól kezdve a település, mint-
egy a város szegényeinek javára tett alapítvány-
ként, a városi tanács kezelésébe került és ott is 
maradt egészen a 17. század végéig.11 

Az 1400-ban a Tótfaluval együtt említett Zazar 
település Nagybányával közvetlenül nyugatról 
szomszédos (ma beolvadt a város területébe), de 
nem került a város tulajdonába, végig magántu-
lajdonban maradt.12 1410-ben Zsigmond király 
Zazart, egy bizonyos Tótfaluval együtt,13 az Albisi 
Zólyomiaknak adományozta és ettől kezdve a kö-
zépkor végéig a család kezén találjuk a települést. 
A Zazar folyó nevét viselő másik település, Zazar-
bánya ugyancsak Nagybánya közvetlen szom-
szédja volt, de meglehetősen korán beolvadt 
szomszédjába. Két évvel Nagybánya legkorábbi 
említése előtt bukkan fel, 1327-ben, Károly Robert 
egy csonkán fennmaradt oklevelében.14 1347-ben 
Nagybánya (Asszonypataka) és Zazarbánya „pol-
gárainak és vendégeinek” egyeteme kapja a vá-
rosi kiváltságokat, Zazarbánya neve később csak 
a kiváltságlevél átírásaiban bukkan fel.15 Ez indí-
totta arra a hely történetét kutatókat, hogy egy 
Nagybányába beolvadt (bányász-)településként 
számoljanak vele. Helyét a Zazar jobb partjára 
teszik, átellenben Nagybánya fallal kerített város-
magjával.16

A fenti példák érzékeltetik a tulajdonviszo-
nyok összetettségét és azokat a forráshiányossá-
gokat, amelyek ismeretüket bizonytalanná teszik. 
Hasonló a helyzet, ha az egyházi szervezet meg-
ismerésére teszünk kísérletet. Az 1332–1335. évi 
pápai tizedjegyzékben a környékről Nagybánya 
(Asszonypataka / Rivulus Dominarum), Felsőbá-
nya (Medius Mons) és Lápos(-bánya) plébániáit 
említik. E három plébánia, Szatmár vármegye 
további hat plébániájával – Apa, (Aranyos-)Megy-
gyes, (Kőszeg-)Remete, Sárköz, Szinér(-váralja), 
és Udvari – együtt az egri egyházmegyéhez tarto-

zott, ellentétben a vármegye többi helységével, 
amelyek az erdélyi egyházmegye részei voltak.17 
Ráadásul, ahogy Schönherr is rámutat, Nagybá-
nyát a tizedjegyzék Kassa, Eperjes, Bártfa és Sáros 
városok mellett sorolja fel. A másik két szatmári 
bányaváros is, a velük északról szomszédos ugo-
csai és máramarosi kiváltságos helységek kö-
zött-mellett kap helyet.18 Mindez, a névanyag 
elemzésével is egybevetve arra vezette Schönherr 
Gyulát, hogy a szatmári bányavárosok első, német 
ajkú telepeseinek eredetét a felvidéki városokkal, 
pontosabban Kassával és környékével hozza kap-
csolatba.19 Maksai Ferenc is elfogadta Schönherr 
feltételezését, bár rámutat a további – azóta is 
elmaradt – nyelvészeti és történeti kutatások szük-
ségességére.20

A tizedjegyzékben említett Lápos(-bánya) ne-
mesi birtok, bár a Kaplonyok birtoklását bizonyí-
tó 1300-ban kelt oklevél idevonatkoztatását némi 
kételkedéssel kell fogadnunk, minthogy 1390-ben 
Zsigmond a meggyesaljai Móricoknak adomá-
nyozza, és ekkortól Lápos(-bánya) a Móricok 
meggyesi, azaz szinyérvári uradalmának része.21 
A tizedjegyzék szerint papja tekintélyes, Nagybá-
nyával egyenlő összegű tizedet fizetett, ami meg-
lehetős fejlettségére utal. A későbbi adatok viszont 
már szerényebb körülményekről tanúskodnak, 
sőt úgy tűnik, összeolvadhatott a szomszédos, 
ugyancsak a meggyesi uradalom részét képező 
Misztótfaluval.22 Utóbbi 1440-ben kapott vásár-
tartási kiváltságokat, és egyben a bányák után 
fizetett kamarai adót is megszabták. 1490-ben 
Láposbánya arany- és ezüst bányáit egyenesen 
(Misz-)Tótfalu tartozékának írják össze.23 Lápos-
bánya tizedjegyzékhez köthető középkori plébá-
niatemplomáról sajnos nem maradt fenn forrás, 
pontos helyét sem ismerem. Misztótfalu mai re-
formátus temploma viszont középkori eredetű, 
többnyire a 15. századra, annak is a végére kel-
tezhető részletekkel,24 ami azt valószínűsíti, hogy 
ez lehetett az összeolvadt települések plébánia-
temploma, legalábbis a 15. század során.

A pápai tizedjegyzékben említett harmadik 
környékbeli települést, Felsőbányát (Medius Mons 
/ Mittelberg) Nagybányával együtt 1329-ben em-
lítik legkorábban a források, Károly Róbert már 
idézett oklevelében.25 A pápai tizedjegyzékben 
papja Nagybányánál kevesebb, de még mindig 
jelentős összeget fizet. A 14. század elején bírája 
Nagybányával közös, később azonban elkülönül 
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igazgatása, bár 1376-ban Nagybányával közösen 
újítják meg kiváltságait. Eszerint a bányák jöve-
delme után a két város közösen fizet 1000 forint 
adót a kamarának. Felsőbánya később is önálló 
városi tanáccsal, bíróval és plébániával bírt, ki-
váltságait többször is megújították, bővítették.  
A tizedjegyzékben említett plébániájának temp-
lomát egy későbbi, 1452-ből származó adat szerint 
Szűz Mária tiszteletére szentelték. A templomot 
a 16. és 17. században a protestánsok használták, 
majd a 17. század végétől ismét katolikus kézre 
került. Jelentősen átépítették, majd a 19. század 
közepén elbontották, ezután építették fel a ma is 
álló római katolikus templomot. A középkori 
templom pontos helyének meghatározására még 
nem volt lehetőség.

végül Nagybányára visszatérve, a pápai tized-
jegyzékben említett, jelentős összegű adót fizető 
plébánia templomát Szent István király tisztele-
tére szentelték.26 Az 1347-es kiváltságlevél szerint 
a plébánosé a gabona- és a bor-tized fele, míg a 
másik felét a templom építésére fordíthatják a 
polgárok, akik – más, szokásos városi kiváltságok 
mellé – a szabad plébánosválasztás jogát is meg-
kapták. Ezen felül a polgárok a templom építésé-
hez és a bányák műveléséhez szabadon hozhattak 
fát és meszet nemcsak a város, hanem a környék 
királyi birtokainak területéről, valamint a temp-
lom építésére fordíthatták a bor árusításáért és a 
mértékek hitelesítéséért beszedett illetékeket is. 
A kiváltságlevél 1376. évi megerősítéséből elma-
radt a templomépítésre való utalás, amely a na-
gyobb munkálatok befejezésére utal. 1387-ben a 
plébániatemplom Szűz Mária oltára előtt a plébá-
nos egyezséget kötött a város tanácsával, mely 
szerint a plébános jövedelméből tizenegy káplánt 
és egy tanult prédikátort volt köteles tartani. 1445-
ben a templom sekrestyéjében írták át a város 
kiváltságlevelét, míg 1478-ban pápai búcsúenge-
délyt nyert a templom Szűz Mária és Mindszentek 
kápolnája. További ismert oltártitulusok: Szent 
Mór, Mária Magdolna és Szent Bálint. A templomot 
a 16. és 17. század folyamán a protestánssá váló 
közösség használta, tőlük a szatmári békét köve-
tően, 1711-ben vették vissza végleg katolikus kéz-
be. A 18. század során erősen elhanyagolták, ro-
mossá vált, mígnem 1847-ben végleg elbontották.

A templom földdel fedett részeit és környeze-
tét 2012 és 2014 között sikerült régészetileg ku-
tatni.27 Az eredmények feldolgozása még mindig 

folyamatban van, de az egyházi topográfia szem-
pontjából már lehet néhány észrevételt tenni.  
A templom déli és északi oldalához kapcsolódtak 
építmények, amelyek közül valamelyik talán az 
írott forrásokban is szereplő kápolnák egyike le-
hetett, bár ezek léte a templom belsejében, vagy 
önálló épületként a templom közelében is elkép-
zelhető. Ilyen, utóbb említett templomépületek 
alapfalát tárta fel a régészeti kutatás a Szent Ist-
ván templom szentélyétől keletre, illetve délke-
letre. Mindkettő alaprajza gótikus stílusra enged 
következtetni a támpillérek és a sokszögzáródású 
szentély alapján. Pontosabb keltezésre egyelőre 
nincs mód, viszont a délkeletre álló épületet vi-
szonylag nagy biztonsággal azonosíthatjuk a Szent 
Márton templommal, amelynek helyére épült a 
barokk plébániatemplom, bár titulusára nézve 
csak újkori forrás van.28 A másik templom azono-
sítása kérdéses, mivel a belsejében feltárt temet-
kezéseket tekintve a 18. században is használták. 
Egy ugyancsak újkori adat szerint titulusa Szent 
Katalin lehetett.29

Nagybányán a ferencesek obszerváns ágához 
tartozó kolostor működött, amelyet még Bran-
kovics György alapított 1437-ben.30 A kolostort a 
városon kívül, annak közelében építették fel, 
pontos helyét azonban egyelőre nem ismerjük. 
A helytörténeti irodalom a virághegy lábához, 
a Klastrom-rétre, a mai református temető he-
lyére teszi,31 és ezt látszanak erősíteni az újkori 
adatok is.32 Nyomai ma már nem lelhetőek fel, 
annak ellenére, hogy alapfalának köveit a 19. 
században Szirmay és később mások még látni 
vélték. E bizonytalanság ellenére sem tartjuk 
elfogadhatónak a kolostor azonosítását Giród-
tótfalu római katolikus templomával.33 A mai 
későgótikus templom valóban a városon kívül, 
annak közelében áll, de a középkori városto-
pográfiában nem találok példát a városmagtól 
ilyen (5 km) távolságban felépített koldulórendi 
kolostorra. A régészeti kutatás újkori építkezé-
sek, javítások nyomait tárta fel, nem került elő 
a középkori kolostorépületekre utaló jel.34 Kizár-
ja a kolostor itteni működését az is, hogy a tele-
pülés a városi ispotály javadalma, és területén 
nehéz más egyházi intézményt elképzelni. Leg-
inkább a város kegyurasága alatt álló kápolná-
ra gondolhatunk, amely esetleg az ispotály egyes 
funkcióit is átvehette, kiegészíthette. Maga az 
ispotálytemplom Szent Miklós tiszteletére volt 
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szentelve,35 a középkori város területén állt, a 
mai Szent Antal templom még kisebb-nagyobb 
részben őrzi középkori elődjének részleteit.

E rövid számbavétel is mutatja, hogy közép-
kori egyházi emlékeink vizsgálatakor fontos lehet 
a közvetlen környék egyházi viszonyait feltárni: 
az egymáshoz kapcsolódó források segítenek a 
hiányokat enyhíteni, pontosabb értelmezést kí-
nálnak és egyben lehetőséget is az esetleges téve-
dések kiszűrésére. A topográfiai megközelítés 
tovább bővítheti a használható forrásokat, mivel 
településtörténeti és birtoktörténeti adatokkal 
egészíti ki a szigorú értelemben vett egyháztör-
téneti forrásokat, amelyekhez természetesen a 
rendelkezésre álló régészeti és műemléki kutatá-
sok eredményei társíthatók. Mindezeket figye-
lembe véve igyekeztem rendszerezni a Nagybá-
nya és környéke egyházi emlékeire vonatkozó 
adatokat, mintegy keretet adva az egyes emlékek 
további kutatásához. A tágabb környék középko-
ri egyházi emlékeire vonatkozó adatok gyűjtése 
tovább folytatható, elsősorban az újkori források 
szisztematikus átnézésével, mivel ezek meglehe-
tősen sok, a korábbi korszakra vonatkozó adatot 
tartalmaznak (patrocíniumok, épületek helye, 
stb.), ahogy a régészeti, topográfiai és műemléki 
kutatásoknak is számos további feladata maradt.
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