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– Amikor másfél évtizeddel ezelőtt egy 
közös ismerősünk bemutatott, már tud-
tam, hogy a Muckenhaupt név „tájide-
gen” Csíkban. Honnan, milyen család-
ból származik?

– Partiumból, a Bihar megyei szór-
ványból kerültem Csíkba. A nevem is 
elárulja a sváb eredetet, én gyakran 
szoktam mondani magamról, hogy az 
Osztrák–Magyar Monarchia gyerme-
ke vagyok. A Muckenhauptok Palotá-
ról származnak, ez Biharban az egyet-
len sváb település, későn, a XIX. szá-
zad elején alakult. Sváb felmenőim Jo-
hann Maria Philipp Frimont (1759– 
1831) osztrák lovassági tábornok tele-
pesei. A nagyváradi püspöki levéltár 
anyakönyvei szerint atyai felmenőim 
Németországból, Ausspachból jöttek, 
több rokonom települt le Erdélyben, 
egyikük éppen Elisabeth Mucken-
haupt, azonos nevű ősöm.

Apai nagyanyám Jancsó Gizella 
volt, aki Esztergomból az utolsó sza-
badon átjáró vonattal jött Erdélybe 
1918 után, hogy férjhez menjen nagy-
apámhoz. Származását tekintve rész-
ben székelyföldi volt, hiszen Jancsó 
dédapám, a nyujtódi szűcsmester Kéz-
divásárhelyről telepedett ki Eszter-
gomba. Felesége a felvidéki dédnagy-
anyám, Bucsányi Mária volt. Az édes-

anyám, Mladoneczki Anna apai rész-
ről lengyel származású volt, családja 
Galíciából érkezett magyar földre, ipa-
rosok voltak. Az anyai nagyanyám, 
Halász Erzsébet Bihar megyei, gyantai 
református magyar. Iparos család volt 
a miénk. Mladoneczki Ferenc nagya-
pám volt a falu, Szombatság kovácsa. 
Apámnak Papmezőn malma volt. Én 
és Gizella Anna nevű gyógyszerész 
nővérem vagyunk a család első értel-
miségi nemzedéke. Nos, ez vagyok én, 
családom színes történetével, sváb 
névvel magyar nemzetiségű és római 
katolikus.

– Kinek, illetve milyen élmények 
hatására lépett a történészi pályára? 
Hol végezte tanulmányait?

– Teljesen román környezetben nőttem 
fel, iskoláimat is beleértve. Én ugyan 
Szombatságon születtem, de Papme-
zőn éltünk. Nem volt sem papunk, sem 
tanítónk, így elemi szinten írni-olvasni 
magyarul Jancsó nagymamámtól ta-
nultam, a bibliáról az első ismereteket 
pedig a másik nagymamámnak, a ki-
váló mesélő Halász Erzsébetnek kö-
szönhetem. Édesapám révén szerettem 
meg a történelmet. Gyerekkoromban 
kedvenc játszóhelyünk a Telegdy csa-
lád egykori birtoka, a papmezői vár 
volt. Az erősség 1558-ban tűnik fel, 
mint Telegdy Mihály tulajdona. Min-
dig vonzottak a letűnt kultúrák. Volta-
képpen régész szerettem volna lenni, a 
középiskolában inkább a régészeti 
könyveket – pl. Tutanhamon sírjának 
felfedezéséről, a mezopotámiai, trójai 
és krétai kutatásokról, ásatásokról – ol-
vastam szívesen.

Vaskószikláson (Ştei) érettségiz-
tem, majd a jászvásári Al. I. Cuza 
Tudományegyetemen folytattam ta-
nulmányaimat, a történelem szakon 
szereztem tanári diplomát. 1976. au-
gusztus 1-jétől Csíkszeredában élek, a 
helyi múzeum munkatársa, muzeoló-
gusa vagyok. El kell mondanom, hogy 
már az egyetemen a művelődéstörténet 
felé fordultam, már diákként tudtam, 
hogy olyan intézménybe szeretnék 
dolgozni, ahol kutatómunka folyik. 
Országos kihelyezésen választottam, 
és természetesen szülőhelyemhez kö-
zel szerettem volna kerülni. Lehetne 
úgy is fogalmazni, hogy a véletlennek 
köszönhetem, hogy Csíkba kerültem, 
bár ma már tudom, hogy nincsenek vé-
letlenek…

– 1976 augusztusában került a csík-
szeredai múzeumba. Milyennek találta 
akkor a város szellemi életét, a mú-
zeumban folyó tudományos munkát?

– Csíkszeredában egy teljesen más vi-
lág tárult fel előttem, mint amilyet ad-
dig megismertem Bihar megye déli ré-
szén, vagy mint általában a szórvány-
ban. Már többször elmondtam, hogy 
Csík akkor olyannak tűnt, mint egy kis 
Magyarország, mivel iskolában, temp-
lomban, munkahelyen, hivatalokban 
magyarul beszélhettek az emberek. A 
romániai decemberi fordulat előtt, 
1986-ig a múzeumban nem volt egyet-
len román munkatársunk sem. Jóma-
gam, a szórványból hozott lelkivilá-
gom hatására, sokáig abban a tévhitben 
éltem, hogy itt, Csíkban, a magyarok 
között semmi rossz nem történhet ve-
lem, de ez egy másik történet…

„Múzeumi munkám az első perctől
a régikönyv-gyűjteményhez kapcsolódik…”

Forró Albert beszélgetése Muckenhaupt Erzsébet művelődéstörténésszel

Középkori kard Lövéte határából
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Székelyföldről számos középkori kardlelet ismeretes. A Kovászna me-
1gyei kardleleteket legutóbb Bordi Zsigmond Lóránd vette számba.  Ha-

sonló kardleletek Hargita megye területéről is ismertek. A gyergyó-
szentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban egy kétkezes kardot (pal-
lost) őriznek, amelyet a XV. századra kelteznek, a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum tulajdonában pedig egy XIV. századra keltezett 
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kard  van, amelyet a Rika erdőben találtak.

Nemrég a Hargita megyei Lövéte 
földje egy további karddal gyarapí-
totta a székelyföldi kardleletek szá-
mát. A kardot Demeter Vencel lövétei 
lakos találta meg 2009 októberében a 
község határához tartozó Vargyas völ-
gyében, a Ponknak nevezet határ-
részen fekvő kaszálóján. A lelőhely-
ről, amely mintegy 660–700 m ten-
gerszint feletti magasságon fekszik, 
azt kell tudni, hogy Lövéte külterüle-
tének részét képezi. Környékét régen, 
leszámítva a Vargyas-patak árterét, 
összefüggő, lombos erdők borították, 
elsősorban kocsányos tölgy, amelyek 
ma foltokban találhatók a környéken. 
Az évszázadokon át tartó erdőirtás 
következtében már a XVI–XVII. szá-
zadban összefüggő füves területek, 
kaszálók alakultak itt ki (a lövéteiek 
tanyái, az ún. szállások), amelyeknek 
természetes módon fejlődő növény-
zete főleg takarmányként hasznosult 
és hasznosul ma is.

Demeter Vencel egy árok ásása 
közben talált a kardra a kaszálón lévő 
hétvégi házától mintegy 10 méterre 

észak irányban, 

csupán 
„egy ásónyom-
nyi” mélységre a földben. A görbült 
pengéjű kard a napvilágra kerülésekor 
jól látható sérüléseket szenvedett, 
ugyanis két helyen is megtört. A vas-
tag korróziós réteg borította kardot a 
megtalálója átadta e sorok írójának, 
aki azt beszállította Székelyudvar-
helyre. A megtaláló egyéb mellék-
letről nem tudott felvilágosítást adni, a 
rossz idő beállta pedig 2010 tavaszára 
halasztotta a terepre való kiszállást.

A kardot a szakemberek  először 
2009 novemberében szemrevételez-
ték a Hargita Megyei Hagyományőr- 
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zési Forrásközpont által szervezett 
Magyar Tudomány Napja keretében 
zajló régészeti tudományos tanács-
kozás alkalmával. Benkő Elek régész, 
a Magyar Tudományos Akadémia Ré-
gészeti Intézetének munkatársa mér-
téket is vett róla.

A kard, amelynek a keresztvasa és 
a markolatgombja is hiányzik, ezután 
a székelykeresztúri Molnár István 
Múzeumba került, ahol Domokos Le-
vente konzervátor megtisztította és 
restaurálta, pontosabban konzer-
válta. A tisztítást szemcse-
szóróval, marokcsiszo-
lóval és fogászati vé-
sővel végezte. Tisz-
títás után a kardot 
30–35 Celsius-
fokra mele- gítve, 
f e l ü l e t é t  20%-os 
vegyes  c s e r s a v -
oldat- tal passzivál-
t a .  Száradás után a 

kard felületét gyö-
kérkefével átdör-

zsölte, ezt követően is-
mét 30–35 fokra mele-

gítve, további két védőré-
teget vitt fel rá (szilikonolajat 

és szilikonzsírt), majd savmentes 
papírba csomagolta és visszajuttatta 
Székelyudvarhelyre.

A kard kiegyenesítésére azért nem 
tett kísérletet, mivel ez kivitelezhe-
tetlen volt anyagi szerkezetének ron-
csolása nélkül. Tehát olyan károsodást 
szenvedett volna, ami a későbbiekben 
megnehezítette, esetleg lehetetlenné 
tette volna a készítés technikájának 
rekonstrukcióját, illetve a kormegha-
tározást. 

A kard jó állapotban maradt fenn, 
csak a hegyéből hiányzik néhány mil-
liméteres darab, és élén jelentkezik 
helyenként csorbulás. A fegyver teljes

hossza 119 cm, ebből a hegye felé fo-
kozatosan keskenyedő kétélű penge 
100 centimétert tesz ki, míg a mar-
kolat 19 cm, tömege 0,882 kg [!]. A 
markolat tövénél a penge szélessége 
5,8 cm, a felső törésnél 5 cm, míg az 
alsó törésnél 4,5 cm. A 0,4 cm vastag 
pengén mintegy 60 cm hosszúságban 
egy 1,2 cm széles, a kard hegye felé el-
tűnő árkolás („vércsatorna”) fut vé-
gig. A kard markolatának szélessége a 
vállnál 3,2 cm, ahonnan a vége felé 
fokozatosan elkeskenyedik, míg el 
nem éri a 0,5 cm szélességet. 
Mivel a kezet védő ke-
resztvas és a ki-
egyensúlyo- zás-
ra szolgáló marko-
l a t - g o m b ,  
vagy- is a legfon-

tosabb kor-
m e g h a t á r o z ó  

elemek hiányoznak, 
így a kétkezes [?], súj-

tásra és vágásra egyaránt 
alkalmas kardot nehéz kel-

tezni. Az analógiák, párhuzamok 
felkutatása folyamatban van. A kard 
pengéjének kialakítása, az árkolás 
hossza, másfél vagy kétkezes mar-
kolata arra enged következtetni, hogy 
a XV. századból származik, talán a 
század elejéről. A végső szót azonban 
ebben a kérdésben csak az alaposabb 
készítéstechnikai vizsgálatok nyo-
mán, a párhuzamok szélesebb is-
meretében lehet majd kimondani.

Mihály János

– Amikor másfél évtizeddel ezelőtt egy 
közös ismerősünk bemutatott, már tud-
tam, hogy a Muckenhaupt név „tájide-
gen” Csíkban. Honnan, milyen család-
ból származik?

– Partiumból, a Bihar megyei szór-
ványból kerültem Csíkba. A nevem is 
elárulja a sváb eredetet, én gyakran 
szoktam mondani magamról, hogy az 
Osztrák–Magyar Monarchia gyerme-
ke vagyok. A Muckenhauptok Palotá-
ról származnak, ez Biharban az egyet-
len sváb település, későn, a XIX. szá-
zad elején alakult. Sváb felmenőim Jo-
hann Maria Philipp Frimont (1759– 
1831) osztrák lovassági tábornok tele-
pesei. A nagyváradi püspöki levéltár 
anyakönyvei szerint atyai felmenőim 
Németországból, Ausspachból jöttek, 
több rokonom települt le Erdélyben, 
egyikük éppen Elisabeth Mucken-
haupt, azonos nevű ősöm.

Apai nagyanyám Jancsó Gizella 
volt, aki Esztergomból az utolsó sza-
badon átjáró vonattal jött Erdélybe 
1918 után, hogy férjhez menjen nagy-
apámhoz. Származását tekintve rész-
ben székelyföldi volt, hiszen Jancsó 
dédapám, a nyujtódi szűcsmester Kéz-
divásárhelyről telepedett ki Eszter-
gomba. Felesége a felvidéki dédnagy-
anyám, Bucsányi Mária volt. Az édes-

anyám, Mladoneczki Anna apai rész-
ről lengyel származású volt, családja 
Galíciából érkezett magyar földre, ipa-
rosok voltak. Az anyai nagyanyám, 
Halász Erzsébet Bihar megyei, gyantai 
református magyar. Iparos család volt 
a miénk. Mladoneczki Ferenc nagya-
pám volt a falu, Szombatság kovácsa. 
Apámnak Papmezőn malma volt. Én 
és Gizella Anna nevű gyógyszerész 
nővérem vagyunk a család első értel-
miségi nemzedéke. Nos, ez vagyok én, 
családom színes történetével, sváb 
névvel magyar nemzetiségű és római 
katolikus.

– Kinek, illetve milyen élmények 
hatására lépett a történészi pályára? 
Hol végezte tanulmányait?

– Teljesen román környezetben nőttem 
fel, iskoláimat is beleértve. Én ugyan 
Szombatságon születtem, de Papme-
zőn éltünk. Nem volt sem papunk, sem 
tanítónk, így elemi szinten írni-olvasni 
magyarul Jancsó nagymamámtól ta-
nultam, a bibliáról az első ismereteket 
pedig a másik nagymamámnak, a ki-
váló mesélő Halász Erzsébetnek kö-
szönhetem. Édesapám révén szerettem 
meg a történelmet. Gyerekkoromban 
kedvenc játszóhelyünk a Telegdy csa-
lád egykori birtoka, a papmezői vár 
volt. Az erősség 1558-ban tűnik fel, 
mint Telegdy Mihály tulajdona. Min-
dig vonzottak a letűnt kultúrák. Volta-
képpen régész szerettem volna lenni, a 
középiskolában inkább a régészeti 
könyveket – pl. Tutanhamon sírjának 
felfedezéséről, a mezopotámiai, trójai 
és krétai kutatásokról, ásatásokról – ol-
vastam szívesen.
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nulmányaimat, a történelem szakon 
szereztem tanári diplomát. 1976. au-
gusztus 1-jétől Csíkszeredában élek, a 
helyi múzeum munkatársa, muzeoló-
gusa vagyok. El kell mondanom, hogy 
már az egyetemen a művelődéstörténet 
felé fordultam, már diákként tudtam, 
hogy olyan intézménybe szeretnék 
dolgozni, ahol kutatómunka folyik. 
Országos kihelyezésen választottam, 
és természetesen szülőhelyemhez kö-
zel szerettem volna kerülni. Lehetne 
úgy is fogalmazni, hogy a véletlennek 
köszönhetem, hogy Csíkba kerültem, 
bár ma már tudom, hogy nincsenek vé-
letlenek…
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akkor a város szellemi életét, a mú-
zeumban folyó tudományos munkát?
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lág tárult fel előttem, mint amilyet ad-
dig megismertem Bihar megye déli ré-
szén, vagy mint általában a szórvány-
ban. Már többször elmondtam, hogy 
Csík akkor olyannak tűnt, mint egy kis 
Magyarország, mivel iskolában, temp-
lomban, munkahelyen, hivatalokban 
magyarul beszélhettek az emberek. A 
romániai decemberi fordulat előtt, 
1986-ig a múzeumban nem volt egyet-
len román munkatársunk sem. Jóma-
gam, a szórványból hozott lelkivilá-
gom hatására, sokáig abban a tévhitben 
éltem, hogy itt, Csíkban, a magyarok 
között semmi rossz nem történhet ve-
lem, de ez egy másik történet…
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készítéstechnikai vizsgálatok nyo-
mán, a párhuzamok szélesebb is-
meretében lehet majd kimondani.
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