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Moldovai puliszka minden mennyiségben
Kolostorok és borospincék vonzzák a Besszarábiába látogató turistákat

• Nem túl modern úthálózattal, de vendégmaraszta-
ló borokkal és ízletes konyhával várja a turistákat a
Moldovai Köztársaság. Aki az egyházi kegyhelyeket
kedveli, az a Dnyeszter és Prut közötti országban sok
híres kolostorba látogathat el.

M A K K AY JÓZ S E F

D éjà vu érzést ébreszt a Romá-
niából érkező turista számá-
ra a Moldovai Köztársaság. 

Az embernek az a benyomása, mint-
ha a kilencvenes évek romániai útjai-
ra kanyarodna vissza, ahol a felemás 
módon felújított útszakaszokat „folt 
hátán folt” részek váltják, a főutak-
ról lekanyarodva pedig nem mindig 
lehet tudni, mi fogadja az embert. 
Mégis érdemes ellátogatni a törté-
nelmi Erdély mintegy egyharmadát 
kitevő, 33 ezer négyzetkilométeres 
szovjet utódállamba, mert van bőven 
látni- és kóstolnivaló. A lassú, de biz-
tos fejlődés még akkor is szembeötlő, 
ha az állandó belpolitikai perpatvar 
és a mindenkori ellenzék által keltett 
világvége-hangulat negatívan befo-
lyásolja a helyi sajtóból tájékozódni 
próbáló turistát.

A Pruton inneni Moldva és az 
azon túli Moldova turisztikai szem-
pontból sokban hasonlít. Aki az 
ortodox kolostorokra kíváncsi, az a 
Moldovai Köztársaságban is bőven 
látogathat ilyeneket. Valameny-
nyi közül a ţipovai sziklakolostor 

a legérdekesebb és leghíresebb: a 
fővárostól negyven kilométerre ke-
letre, a Dnyeszter partján fekvő ha-
talmas erődítmény fénykorában, a 
XVII. században több száz szerzetes
lakóhelye volt, és a kommunizmus
időszakát leszámítva mindig az egy-
ház felügyelete alatt működött. Ez
Kelet-Európa legimpozánsabb szik-
lakolostora, amelynek több helyisé-
ge szabadon látogatható, a sziklába
épített szobákból pedig gyönyörű
kilátás nyílik az alattunk húzódó
Dnyeszter folyóra, amely a Moldovai 
Köztársaságot választja el az önké-
nyesen kikiáltott Dnyeszter menti
Moldáv Köztársaságtól.

Nem szívderítő látvány a leromlott 
állapotú, nagy kiterjedésű kolostor-
együttes, de az itt élő néhány szerze-
tes szerint a fővárosi államkasszából 
nagyon kevés pénzt kapnak felújítás-
ra. A szerzetesek közadakozásból és 
külföldre elszármazott gazdagabb 
moldovaiak adományaiból igyekez-
nek állagmegőrző munkálatokat vé-
gezni.

A III. István moldvai fejedelem 
(Ștefan cel Mare 1433–1504) uralko-
dása idején jelentősen bővített egy-
házi kegyhelyhez hasonlóan érde-
mes meglátogatni a délebbre, szintén 

a Dnyeszter partján fekvő Soroca vá-
rát is. Ez ma Moldova egyetlen épség-
ben maradt és eredeti szépségében 
felújított középkori vára, amely 2015 
óta ismét látogatható.

A környéken más kolostorok is 
várják a turistákat, többek között az 
1777-ben épült Rudi kegyhely, vagy 
az ország középső részén található, 
Chişinăutól 40 kilométerre fekvő, 
a 15. században épült Căpriana ko-
lostor. Ez utóbbi környéke az ország 
egyik legszebb turisztikai vonzereje: 
itt található a Moldovai Köztársaság 
legrégebbi rezervátuma, egy értékes 
tölgyfaerdő, amelynek turistalátvá-
nyossága a 700 évesre becsült és 
állami védelem alatt álló Ştefan cel 
Mare fája.

Nyelvi korlátok nélkül

Erdélyi zsebnek nem túl megterhelő 
egy moldovai turistaút. A moldovai 
átlagfi zetés a romániai minimálbér-
rel egyenértékű – a Pruton túl sokan 
a hazai minimálbér feléért dolgoz-
nak –, az árak visszafogottabbak, 
de a szegénység szembeötlő. Na-
gyon sok moldovai Nyugat-Európá-
ban vagy Oroszországban dolgozik. 
Chişinăui vendéglátóm szerint a fél 
ország román, a másik fele pedig 
orosz állampolgár, így mindenki oda 
kacsingat, ahol jobb megélhetést re-
mél. A román állampolgárságot leg-
többen ugródeszkának használják 
Nyugat-Európa felé, mert azt tartják, 
hogy ha már elmennek külföldre dol-

gozni, akkor nem éri meg Romániá-
ban kikötni.

Amúgy érdekes nemzetiségi ka-
valkád az ország, hiszen a moldovai 
románok mellett sok orosz, gagauz, 
bolgár, ukrán és más népcsoport él 
Besszarábiában. Többször is meg-
történt, hogy amikor az üzletben 
románul kértem valamit, oroszul vá-
laszoltak, vagy nehezen érthető, tört 
románsággal beszélt az eladó. Ez itt 
nem feltűnő, mert főleg a középkorú 
és idősebb emberek tudnak oroszul 
is. A hivatalos nyelv ugyan a mol-
dován (román), de az ország legna-
gyobb kisebbsége, az orosz leggyak-
rabban saját anyanyelvén beszél, és 
ezt mindenki érti. Tapasztalatom sze-
rint a többnyelvűség senkinek  nem 
nyűg, hiszen Moldova évszázadok 
óta olyan régiója a kelet és a nyugat 
találkozásának, ahol mindig több 

nemzetiség élt, így az orosz, ukrán, 
bolgár, gagauz és román keveredés 
megtanította az embereket az együtt-
élésre. A „hivatalos” nyelv inkább 
tájékozódásjellegű, ezért mindenki 
azon a nyelven boldogul, amely az 
adott régióban megszokott.

A verhetetlen moldovai borok

A gagauz autonómiáról szóló elő-
ző cikkemben már említettem a 
híres moldovai borokat. Ezek nem 
csak Gagauziának jelentenek fon-
tos exportbevételt, hanem az egész 
országnak. Az egykori Szovjetunió 
idején Moldova látta el a birodalmat 
borral. Ezzel is magyarázható a bor-
kombinátok mellé épített borospi-
ncék labirintusa. Több ilyen is van 
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Moldovai hagyományos csárda
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A borospince


