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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

Muckenhaupt Erzsébet
Született Szombatságon, 1952. október 28-án.
Történész, művelődéstörténész.
1976-tól a Csíki Székely Múzeum munkatársa.
Kutatási terület: ferences könyvtár, nyomda és könyvkötő műhely története.
Több önálló kötet és tudományos tanulmány szerzője (a publikációs listát lásd a 
Csíki Székely Múzeum honlapján – www.csszm.ro).
Díjai közül: Szinnyei József-díj (Magyar állami elismerés, 2002. augusztus 20-án, 
Budapest), Monoki István-díj (EMKE, 2002, Kolozsvár), Pro Urbe-díj (Csíkszereda 
Város Polgármesteri Hivatala, 2003), Gr. Mikó Imre emléklap (EME, 2008, 
Kolozsvár), Gr. Mikó Imre emlékérem (EME, 2009, Kolozsvár).

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

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…

1. Bordi Zsigmond Lóránd: Közép-
kori kardok a Székely Nemzeti Mú-
zeum gyűjteményében. In: Acta Si-
culica, 2008. 241–265.
2. Nagy István: Restaurált és tisztí-
tott fegyverek. Kiállítás-katalógus. 
Csíkszereda, 2007.

Tárgyi örökségünk Megkérdeztük
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világi és egyházi személy könyvgyűj-
teménye is beleolvadt, a székelyföldi 
értelmiség XVI–XVIII. századi mű-
veltségi szintjének az érzékeltetésére 
is módot nyújt a történetkutatásnak. 
Nem hagyhatjuk ki, hogy a Csíki Szé-
kely Múzeum ferences állományában 
őrizzük Erdély negyedik, az ország 
ötödik legnagyobb ősnyomtatvány-
gyűjteményét, vagyis 119 olyan 
könyvet és nyomtatványtöredéket, 
amelyet 1501. január 1-je előtt nyom-
tattak. Több ősnyomtatványunk van, 
mint például a bukaresti Akadémiai 
Könyvtárnak vagy a külföldön esetleg 
jobban ismert marosvásárhelyi Teleki 
Tékának.

– A kitartó, aszkétikus munka meg-
hozta a maga gyümölcsét, a jól megér-
demelt szakmai elismerést is.

– Az évek folyamán több szakmai elis-
merésben részesültem: Szinnyei 
József-díj (Magyar állami elismerés, 
2002. augusztus 20-án, Budapest), 
Monoki István-díj (EMKE, 2002, Ko-
lozsvár), Pro Urbe-díj (Csíkszereda 
Város Polgármesteri Hivatala, 2003), 
Gr. Mikó Imre emléklap (EME, 2008, 
Kolozsvár), Gr. Mikó Imre emlékérem 
(EME, 2009, Kolozsvár). Nyilván 
mindenkinek jólesik, hogy felfigyel-
nek a munkájára, azonban én úgy ér-
zem, hogy mindezek a díjak elsősor-
ban Csíksomlyó szellemiségének szól-
nak, hiszen én csupán az ügy szerény 
eszköze, alázatos szolgája vagyok.

– Milyen tervei vannak?

– Csupán a nagyobb terveimet szeret-
ném megemlíteni: a somlyói ferences 
könyvtár, nyomda és könyvkötő mű-
hely monográfiájának a megírása. To-
vábbá Benkő Elekkel, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Régészeti Intéze-
tének jeles kutatójával közösen a csík-
somlyói kegytemplom és ferences ko-
lostor monográfiáján dolgozunk. Cél-
ja: a kéziratos források – rendházi és 
templomi összeírások, vizitációs jegy-
zőkönyvek, krónikák, levéltári doku-
mentumok stb. – és helyszíni, régészeti 
kutatások segítségével az 1800-as 
évek elején lebontott középkori erede-
tű templom épületének és egykori gaz-
dag berendezésének rekonstrukciója.

Kedves olvasóink! Az alábbiakban 
Balázsi Dénes helyismereti gyűjtő ké-
résére egy kérdőívet teszünk közzé. 
Célja, hogy a fentebbi téma kutatásá-
ban részt vállalók számára segédlet-
ként szolgáljon. A kérdőív összeál-
lítója több éve kutatja az Udvarhely 
megyei szövetkezetekre vonatkozó 
forrásanyagot, eredményeit több tu-
dományos munka tükrözi. Most a 
Hargita megye Havasalja térsége, a 
Homoródok és a Nagy-Küküllő közti 
dombság, valamint a Székelyföld és 
Partium vidéke szövetkezetei a XX. 
század első felében téma kidolgozá-
sához érkezett, ehhez helyi kutató-
társak jelentkezését, segítségét keresi.

Helység (falu, község, város, járás):
Gazdakör: megalakulásának éve, tag-
létszáma, vezetőinek neve, vagyona 
(épületek, gépek, könyvtár).
Gazdatanfolyam: helyi (ezüstkalá-
szos) és körzeti (aranykalászos) tanfo-
lyamok, gazdasági iskola (hol, mikor 
működött), népfőiskola (fennmaradt 
oklevél, bizonyítvány, jelvény), kitün-
tetés (egyéni, közösségi), élmény-
beszámoló (hangfelvétel, fénykép és 
más családi, közösségi emlékek).

Szövetkezetek:
1. Hitelszövetkezet: neve, megalaku-
lásának éve, taglétszáma, vezetői, va-
gyona. Épületek, gépek, eszközök stb. 
(Ezek eredeti dokumentumainak má-
solatai, fotók.) Megvalósításai: köl-
csönök és felhasználásuk a falu, a ta-
gok előmenetelére. Kapcsolatai fel-
sőbb és szomszédos szövetkezetek-
kel.
2. Tejszövetkezet: a hitelszövetkeze-
teknél pontosított adatok, továbbá a 
tejbegyűjtés módja, helye, a tej feldol-
gozása, termékek, azok tárolása, érté-
kesítése (szövetkezeti, egyéni, házi), a 
savó felhasználása. Kapcsolatok az 
udvarhelyi, keresztúri tejfeldolgozó 
üzemekkel, kereskedőkkel stb. 
3. Fogyasztási szövetkezet: adatok a 
Hangya előtti és utáni időszakból, a 
Kaláka (1946), a Centrocoop idején, a 
hitelszövetkezeteknél pontosított ada-
tok, forgalmazott termékek, áruellátó 
központ, szállítás, üzletrész értéke, 

Udvarhely megyei szövetkezetek
a XX. század első felében

A városban gazdag szellemi élet 
folyt: könyvbemutatók, kiállítás-meg-
nyitók, színházi előadások sokasága 
váltakozott. Mindig telt ház volt. Vala-
hogy úgy éreztük, hogy ezek a ren-
dezvények az összefogás jelképei is. 
Az is igaz, hogy az életkörülmények, a 
társadalmi viszonyok és a rendszer 
nyomásának hatására az összetartás is 
nagyobb volt, mint ma.

A múzeum feladatai ugyanazok 
voltak, vagyis röviden gyűjtés, konzer-
válás, restaurálás, tudományos kuta-
tás, kiállítások rendezése, gyűjtemé-
nyek feldolgozása, népszerűsítése. 
Munkánkra, főleg a kutatási tevékeny-
ségre, témákra, projektekre minden-
képpen rányomta a bélyegét a rendszer 
politikai szemlélete, ideológiája. Pél-
dául nem volt hozzáférhető a külföldi 
szakirodalom, olykor bizonyos levél-
tári források és könyvállományok ku-
tatását is korlátozták. Minden rendez-
vény és kutatási téma tervezetét jóvá 
kellett hagyatni a helyi pártbizottság-
gal, valamint a bukaresti Múzeumi Fő-
igazgatósággal.

– Munkássága szinte az első perctől a 
múzeum régikönyv-gyűjteményéhez 
kapcsolódik. Milyen fontosabb mo-
mentumai voltak/vannak munkás-
ságának?

– Valóban így van, a múzeumi mun-
kám az első perctől a régikönyv-gyűj-
teményhez kapcsolódik. Feladatkö-
römhöz tartozik a gyűjteményünkben 
található csíksomlyói ferences könyv-
tár régi állományának a feldolgozása. 
A hetvenes évek végén és a nyolcvanas 
években feladatkörömhöz tartozott 
még az is, hogy átnézzem a katolikus, 
protestáns és ortodox parókiák régi 
könyveit, sokat jártam terepre, megis-
mertem a vidék múltját, szépségét, 
sajátosságait.

Munkásságom következő nagy 
momentuma 1980-ban kezdődött, a 
csíksomlyói könyvleletek történeté-
vel. Akkor találták meg a templomban 
a Nagyboldogasszony védelmébe he-
lyezett XV–XIX. századi kódexeket, 
nyomtatványokat, kéziratokat és Ká-
joni János tudós atya arcképét is.

A következő jelentős lépés 1985 
volt, amikor P. Márk Józseffel és János 
Pál nyugalmazott múzeumigazgatóval 
a ferences kolostor refektóriuma fa-
lából csaknem 123 könyvet bontottunk 

ki és mentettünk meg a pusztulástól, 
ezek: ősnyomtatványok, Kájoni-kéz-
iratok, köztük a nemzetközileg Kájoni 
Kódex címen ismert nagy zenei anto-
lógia, XVI-XVII. századi nyomtatvá-
nyok. Ezek feltárási körülményeiről, 
restaurálásáról és művelődéstörténeti 
jelentőségéről az 1999-ben megjelent 
kötetünkben részletesen beszámol-
tunk.

Több régikönyv-kiállítást rendez-
tem, így pl.: Az elmúlt korok könyvkö-
tései. Restaurált régi könyvek (ezen az 
1985-ös restaurált könyvlelet köteteit 
állítottuk ki), Bibliák a Székelyföldön. 
Erdély régi tipográfiái (az utóbbi ket-
tőt a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum Tudományos Könyvtárával 
együtt), A csíksomlyói ferences nyom-
da és könyvkötő műhely, amellyel a 
325 éves ferences nyomdáról emlékez-
tünk meg.

A romániai decemberi fordulat után 
a munkámban sokat segített az a tény, 
hogy külföldre mehettem, megismer-
hettem az ottani szakemberek kutatási 
módszereit. Egyúttal az érdeklődésem 
a kötéskutatás felé is összpontosult. A 
kötéskutatás határterület, egyaránt tar-
tozik az iparművészet-, művészet- és 
könyvtörténet hatáskörébe, a könyv 
származásának egyik jele. Egy régi 
könyv leírásánál nélkülözhetetlen a 
muzeális értékű kötések leírása, meg-
határozása. Ez most már nemzetközi 
követelmény. A magyarországi és er-
délyi kötéstörténettel még adós a ku-
tatás, általában sok a fehér folt. Ezért 
még 1990 előtt elkezdtem a múzeum 
gyűjteményében található történeti kö-
tések leírását, műhelyek szerinti meg-
határozását, majd 1995-től kezdődően 
e téren egy másik kutatási munkába is 
bekapcsolódtam. Elvégeztem a gyula-
fehérvári Batthyaneumban, az ország 
legnagyobb könyvmúzeumában az ős-
nyomtatványok kötésének tanulmá-
nyozását. Egyúttal ugyanitt elkészítet-
tem e gótikus és reneszánsz stílusú, kü-
lönböző híres európai műhelyekből 
származó könyvkötések tábláinak ce-
ruzalevonatát (ez a kötések nemzetkö-
zileg elismert kutatási módszere). To-
vábbá a marosvásárhelyi Teleki-Bo-
lyai Könyvtárban, a régió parókiáinak 
gyűjteményében vagy külföldön, az 
OSzK-ban, a MTAK-ban, a budai Ma-
gyar Ferences Könyvtárban és Levél-
tárban kerestem és találtam analógiá-
kat a csíksomlyói ferencesek könyv-

kötő műhelyében készített míves kö-
tésekhez.

– Felelősségteljes, áldozatos munkát 
igénylő, de ugyanakkor szép feladat is 
egy ilyen nagy értékű könyvtár fel-
ügyelete. Mégis mivel magyarázza a 
téma iránti mérsékelt kutatói érdek-
lődést?

– Nem mondhatom azt, hogy a régi 
könyvek iránt mérsékelt a kutatói ér-
deklődés, hiszen a hazai régi könyvál-
lománnyal rendelkező múzeumokban 
és könyvtárakban kiváló szakemberek 
dolgoznak. Inkább úgy fogalmaznék, 
hogy kevesen tartanak ki a szakma 
mellett, hiszen általában e területen 
csak többéves kitartó, aszkétikus mun-
ka után mutathatók fel jelentősebb 
eredmények.

– Milyen szellemi értéket képvisel a 
csíksomlyói ferences könyvtár a csíki, 
valamint az erdélyi művelődéstör-
ténetben?

– A kolostor könyvtára, amelynek tör-
ténete a XV. századra megy vissza, 
Erdély egyik legértékesebb és leggaz-
dagabb középkori egyházi gyűjtemé-
nye. A könyvtár nem állományának 
nagysága vagy korai alapítása révén 
érdemel figyelmet, hiszen kötetszámá-
val elmarad nevesebb erdélyi könyvtá-
raink mögött. Különleges művelődés-
történeti értéke abból adódik, hogy 
míg a legtöbb középkori alapítású 
könyvtárunk régi állománya az évszá-
zadok során erősen megcsappant, szét-
esett vagy megsemmisült, a csíksom-
lyói könyvtár a saját régi állományán 
kívül több megszűnt magyarországi és 
erdélyi rendház (domonkos, ferences, 
karthauzi, pálos) középkori eredetű 
köteteit is megszerezte, megőrizte. A 
könyvtár anyagának segítségével tehát 
a korábbi idők erdélyi könyvkul-
túrájába is be lehet tekinteni. Ugyanak-
kor ez az egyetlen középkori erdélyi 
katolikus egyházi könyvtár, amely túl-
élte a reformáció korát. Értékét növeli 
az a tény is, hogy ez az ősi könyvesház 
– a XVII. században létesített mikhá-
zival és szárhegyivel együtt – a protes-
táns fejedelemség idején valóságos 
menedékhelye lett mind az erdélyi, 
mind pedig a moldvai csángók könyv-
örökségének. Az a tény pedig, hogy a 
somlyói könyvtárba több székelyföldi 

haszonrészesedés (profit, osztalék). 
Melyik szövetség tagja volt, műkö-
dési ideje. Mi történt a vagyonával 
1990 után?
4. Termelői és értékesítő szövetkezet: 
kádár, zsindelyfaragó, seprűkötő, ko-
sárfonó, szalmafeldolgozó, fakiter-
melő stb. Itt érvényesek az 1. pont kér-
dései is.
5. Biztosító szövetkezetek (társasá-
gok): állatbiztosítás tűzkár esetén (ál-
latkár esetén való kárpótlás, segítés 
formája, példák). Tűzoltótársaság és 
működése (itt az 1. pont alatti kérdé-
sek érvényesek).
6. Más társulási, kölcsönös segítség-
nyújtási formák:
Magtárak: a falu középületei (iskola, 
torony, templom, faluháza stb.) fenn-
tartási költségeinek fedezésére létre-
hozott gabonaalap gyűjtése, a magtár 
működtetésére megkötött egyezség 
alapján: kölcsönzés a rászorultak szá-
mára szárazság és ínség sújtotta évek-
ben. Itt használandók az 1. pont alatti 
kérdések. Jegyzőkönyvek: egyházi, 
közbirtokossági, iskolaszéki bejegy-
zések stb.
7. Iskolaszövetkezet: a tanulók szövet-
kezeti szellemben való nevelésére lét-
rehozott és működtetett forma, ami az 
önvezetés alapelveinek elsajátítását és 
gyakorlását is szolgálta. A taneszkö-
zök és könyvek forgalmazásának jö-
vedelmét a szegény tanulók megsegí-
tésére és a szorgalom ösztönzésére 
fordították. Itt használandók az 1. pont 
alatti kérdések is.

Fontos a fotók (ha lehet, digitális 
formában), hangfelvételek gyűjtése 
(CD-n). A dokumentumok megőrzé-
sére fel kell hívni a tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy egyeztetett időpontban 
lemásolhassuk azokat.

A közös munkára vállalkozó ku-
tatók a gyűjtött anyagot előzetes meg-
beszélés után megszerkeszthetik vagy 
leadhatják szerkesztésre a jelen gyűj-
tőív szerzőjének. Elérhetőségek: e-
mail: denesbalazsi@ freemail.hu, tel.: 
0266-248312, mobil: 0742-491196.

Balázsi Dénes

A helyismeret szolgálatában
Megkérdeztük Megkérdeztük
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világi és egyházi személy könyvgyűj-
teménye is beleolvadt, a székelyföldi 
értelmiség XVI–XVIII. századi mű-
veltségi szintjének az érzékeltetésére 
is módot nyújt a történetkutatásnak. 
Nem hagyhatjuk ki, hogy a Csíki Szé-
kely Múzeum ferences állományában 
őrizzük Erdély negyedik, az ország 
ötödik legnagyobb ősnyomtatvány-
gyűjteményét, vagyis 119 olyan 
könyvet és nyomtatványtöredéket, 
amelyet 1501. január 1-je előtt nyom-
tattak. Több ősnyomtatványunk van, 
mint például a bukaresti Akadémiai 
Könyvtárnak vagy a külföldön esetleg 
jobban ismert marosvásárhelyi Teleki 
Tékának.

– A kitartó, aszkétikus munka meg-
hozta a maga gyümölcsét, a jól megér-
demelt szakmai elismerést is.

– Az évek folyamán több szakmai elis-
merésben részesültem: Szinnyei 
József-díj (Magyar állami elismerés, 
2002. augusztus 20-án, Budapest), 
Monoki István-díj (EMKE, 2002, Ko-
lozsvár), Pro Urbe-díj (Csíkszereda 
Város Polgármesteri Hivatala, 2003), 
Gr. Mikó Imre emléklap (EME, 2008, 
Kolozsvár), Gr. Mikó Imre emlékérem 
(EME, 2009, Kolozsvár). Nyilván 
mindenkinek jólesik, hogy felfigyel-
nek a munkájára, azonban én úgy ér-
zem, hogy mindezek a díjak elsősor-
ban Csíksomlyó szellemiségének szól-
nak, hiszen én csupán az ügy szerény 
eszköze, alázatos szolgája vagyok.

– Milyen tervei vannak?

– Csupán a nagyobb terveimet szeret-
ném megemlíteni: a somlyói ferences 
könyvtár, nyomda és könyvkötő mű-
hely monográfiájának a megírása. To-
vábbá Benkő Elekkel, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Régészeti Intéze-
tének jeles kutatójával közösen a csík-
somlyói kegytemplom és ferences ko-
lostor monográfiáján dolgozunk. Cél-
ja: a kéziratos források – rendházi és 
templomi összeírások, vizitációs jegy-
zőkönyvek, krónikák, levéltári doku-
mentumok stb. – és helyszíni, régészeti 
kutatások segítségével az 1800-as 
évek elején lebontott középkori erede-
tű templom épületének és egykori gaz-
dag berendezésének rekonstrukciója.

Kedves olvasóink! Az alábbiakban 
Balázsi Dénes helyismereti gyűjtő ké-
résére egy kérdőívet teszünk közzé. 
Célja, hogy a fentebbi téma kutatásá-
ban részt vállalók számára segédlet-
ként szolgáljon. A kérdőív összeál-
lítója több éve kutatja az Udvarhely 
megyei szövetkezetekre vonatkozó 
forrásanyagot, eredményeit több tu-
dományos munka tükrözi. Most a 
Hargita megye Havasalja térsége, a 
Homoródok és a Nagy-Küküllő közti 
dombság, valamint a Székelyföld és 
Partium vidéke szövetkezetei a XX. 
század első felében téma kidolgozá-
sához érkezett, ehhez helyi kutató-
társak jelentkezését, segítségét keresi.

Helység (falu, község, város, járás):
Gazdakör: megalakulásának éve, tag-
létszáma, vezetőinek neve, vagyona 
(épületek, gépek, könyvtár).
Gazdatanfolyam: helyi (ezüstkalá-
szos) és körzeti (aranykalászos) tanfo-
lyamok, gazdasági iskola (hol, mikor 
működött), népfőiskola (fennmaradt 
oklevél, bizonyítvány, jelvény), kitün-
tetés (egyéni, közösségi), élmény-
beszámoló (hangfelvétel, fénykép és 
más családi, közösségi emlékek).

Szövetkezetek:
1. Hitelszövetkezet: neve, megalaku-
lásának éve, taglétszáma, vezetői, va-
gyona. Épületek, gépek, eszközök stb. 
(Ezek eredeti dokumentumainak má-
solatai, fotók.) Megvalósításai: köl-
csönök és felhasználásuk a falu, a ta-
gok előmenetelére. Kapcsolatai fel-
sőbb és szomszédos szövetkezetek-
kel.
2. Tejszövetkezet: a hitelszövetkeze-
teknél pontosított adatok, továbbá a 
tejbegyűjtés módja, helye, a tej feldol-
gozása, termékek, azok tárolása, érté-
kesítése (szövetkezeti, egyéni, házi), a 
savó felhasználása. Kapcsolatok az 
udvarhelyi, keresztúri tejfeldolgozó 
üzemekkel, kereskedőkkel stb. 
3. Fogyasztási szövetkezet: adatok a 
Hangya előtti és utáni időszakból, a 
Kaláka (1946), a Centrocoop idején, a 
hitelszövetkezeteknél pontosított ada-
tok, forgalmazott termékek, áruellátó 
központ, szállítás, üzletrész értéke, 

Udvarhely megyei szövetkezetek
a XX. század első felében

A városban gazdag szellemi élet 
folyt: könyvbemutatók, kiállítás-meg-
nyitók, színházi előadások sokasága 
váltakozott. Mindig telt ház volt. Vala-
hogy úgy éreztük, hogy ezek a ren-
dezvények az összefogás jelképei is. 
Az is igaz, hogy az életkörülmények, a 
társadalmi viszonyok és a rendszer 
nyomásának hatására az összetartás is 
nagyobb volt, mint ma.

A múzeum feladatai ugyanazok 
voltak, vagyis röviden gyűjtés, konzer-
válás, restaurálás, tudományos kuta-
tás, kiállítások rendezése, gyűjtemé-
nyek feldolgozása, népszerűsítése. 
Munkánkra, főleg a kutatási tevékeny-
ségre, témákra, projektekre minden-
képpen rányomta a bélyegét a rendszer 
politikai szemlélete, ideológiája. Pél-
dául nem volt hozzáférhető a külföldi 
szakirodalom, olykor bizonyos levél-
tári források és könyvállományok ku-
tatását is korlátozták. Minden rendez-
vény és kutatási téma tervezetét jóvá 
kellett hagyatni a helyi pártbizottság-
gal, valamint a bukaresti Múzeumi Fő-
igazgatósággal.

– Munkássága szinte az első perctől a 
múzeum régikönyv-gyűjteményéhez 
kapcsolódik. Milyen fontosabb mo-
mentumai voltak/vannak munkás-
ságának?

– Valóban így van, a múzeumi mun-
kám az első perctől a régikönyv-gyűj-
teményhez kapcsolódik. Feladatkö-
römhöz tartozik a gyűjteményünkben 
található csíksomlyói ferences könyv-
tár régi állományának a feldolgozása. 
A hetvenes évek végén és a nyolcvanas 
években feladatkörömhöz tartozott 
még az is, hogy átnézzem a katolikus, 
protestáns és ortodox parókiák régi 
könyveit, sokat jártam terepre, megis-
mertem a vidék múltját, szépségét, 
sajátosságait.

Munkásságom következő nagy 
momentuma 1980-ban kezdődött, a 
csíksomlyói könyvleletek történeté-
vel. Akkor találták meg a templomban 
a Nagyboldogasszony védelmébe he-
lyezett XV–XIX. századi kódexeket, 
nyomtatványokat, kéziratokat és Ká-
joni János tudós atya arcképét is.

A következő jelentős lépés 1985 
volt, amikor P. Márk Józseffel és János 
Pál nyugalmazott múzeumigazgatóval 
a ferences kolostor refektóriuma fa-
lából csaknem 123 könyvet bontottunk 

ki és mentettünk meg a pusztulástól, 
ezek: ősnyomtatványok, Kájoni-kéz-
iratok, köztük a nemzetközileg Kájoni 
Kódex címen ismert nagy zenei anto-
lógia, XVI-XVII. századi nyomtatvá-
nyok. Ezek feltárási körülményeiről, 
restaurálásáról és művelődéstörténeti 
jelentőségéről az 1999-ben megjelent 
kötetünkben részletesen beszámol-
tunk.

Több régikönyv-kiállítást rendez-
tem, így pl.: Az elmúlt korok könyvkö-
tései. Restaurált régi könyvek (ezen az 
1985-ös restaurált könyvlelet köteteit 
állítottuk ki), Bibliák a Székelyföldön. 
Erdély régi tipográfiái (az utóbbi ket-
tőt a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum Tudományos Könyvtárával 
együtt), A csíksomlyói ferences nyom-
da és könyvkötő műhely, amellyel a 
325 éves ferences nyomdáról emlékez-
tünk meg.

A romániai decemberi fordulat után 
a munkámban sokat segített az a tény, 
hogy külföldre mehettem, megismer-
hettem az ottani szakemberek kutatási 
módszereit. Egyúttal az érdeklődésem 
a kötéskutatás felé is összpontosult. A 
kötéskutatás határterület, egyaránt tar-
tozik az iparművészet-, művészet- és 
könyvtörténet hatáskörébe, a könyv 
származásának egyik jele. Egy régi 
könyv leírásánál nélkülözhetetlen a 
muzeális értékű kötések leírása, meg-
határozása. Ez most már nemzetközi 
követelmény. A magyarországi és er-
délyi kötéstörténettel még adós a ku-
tatás, általában sok a fehér folt. Ezért 
még 1990 előtt elkezdtem a múzeum 
gyűjteményében található történeti kö-
tések leírását, műhelyek szerinti meg-
határozását, majd 1995-től kezdődően 
e téren egy másik kutatási munkába is 
bekapcsolódtam. Elvégeztem a gyula-
fehérvári Batthyaneumban, az ország 
legnagyobb könyvmúzeumában az ős-
nyomtatványok kötésének tanulmá-
nyozását. Egyúttal ugyanitt elkészítet-
tem e gótikus és reneszánsz stílusú, kü-
lönböző híres európai műhelyekből 
származó könyvkötések tábláinak ce-
ruzalevonatát (ez a kötések nemzetkö-
zileg elismert kutatási módszere). To-
vábbá a marosvásárhelyi Teleki-Bo-
lyai Könyvtárban, a régió parókiáinak 
gyűjteményében vagy külföldön, az 
OSzK-ban, a MTAK-ban, a budai Ma-
gyar Ferences Könyvtárban és Levél-
tárban kerestem és találtam analógiá-
kat a csíksomlyói ferencesek könyv-

kötő műhelyében készített míves kö-
tésekhez.

– Felelősségteljes, áldozatos munkát 
igénylő, de ugyanakkor szép feladat is 
egy ilyen nagy értékű könyvtár fel-
ügyelete. Mégis mivel magyarázza a 
téma iránti mérsékelt kutatói érdek-
lődést?

– Nem mondhatom azt, hogy a régi 
könyvek iránt mérsékelt a kutatói ér-
deklődés, hiszen a hazai régi könyvál-
lománnyal rendelkező múzeumokban 
és könyvtárakban kiváló szakemberek 
dolgoznak. Inkább úgy fogalmaznék, 
hogy kevesen tartanak ki a szakma 
mellett, hiszen általában e területen 
csak többéves kitartó, aszkétikus mun-
ka után mutathatók fel jelentősebb 
eredmények.

– Milyen szellemi értéket képvisel a 
csíksomlyói ferences könyvtár a csíki, 
valamint az erdélyi művelődéstör-
ténetben?

– A kolostor könyvtára, amelynek tör-
ténete a XV. századra megy vissza, 
Erdély egyik legértékesebb és leggaz-
dagabb középkori egyházi gyűjtemé-
nye. A könyvtár nem állományának 
nagysága vagy korai alapítása révén 
érdemel figyelmet, hiszen kötetszámá-
val elmarad nevesebb erdélyi könyvtá-
raink mögött. Különleges művelődés-
történeti értéke abból adódik, hogy 
míg a legtöbb középkori alapítású 
könyvtárunk régi állománya az évszá-
zadok során erősen megcsappant, szét-
esett vagy megsemmisült, a csíksom-
lyói könyvtár a saját régi állományán 
kívül több megszűnt magyarországi és 
erdélyi rendház (domonkos, ferences, 
karthauzi, pálos) középkori eredetű 
köteteit is megszerezte, megőrizte. A 
könyvtár anyagának segítségével tehát 
a korábbi idők erdélyi könyvkul-
túrájába is be lehet tekinteni. Ugyanak-
kor ez az egyetlen középkori erdélyi 
katolikus egyházi könyvtár, amely túl-
élte a reformáció korát. Értékét növeli 
az a tény is, hogy ez az ősi könyvesház 
– a XVII. században létesített mikhá-
zival és szárhegyivel együtt – a protes-
táns fejedelemség idején valóságos 
menedékhelye lett mind az erdélyi, 
mind pedig a moldvai csángók könyv-
örökségének. Az a tény pedig, hogy a 
somlyói könyvtárba több székelyföldi 

haszonrészesedés (profit, osztalék). 
Melyik szövetség tagja volt, műkö-
dési ideje. Mi történt a vagyonával 
1990 után?
4. Termelői és értékesítő szövetkezet: 
kádár, zsindelyfaragó, seprűkötő, ko-
sárfonó, szalmafeldolgozó, fakiter-
melő stb. Itt érvényesek az 1. pont kér-
dései is.
5. Biztosító szövetkezetek (társasá-
gok): állatbiztosítás tűzkár esetén (ál-
latkár esetén való kárpótlás, segítés 
formája, példák). Tűzoltótársaság és 
működése (itt az 1. pont alatti kérdé-
sek érvényesek).
6. Más társulási, kölcsönös segítség-
nyújtási formák:
Magtárak: a falu középületei (iskola, 
torony, templom, faluháza stb.) fenn-
tartási költségeinek fedezésére létre-
hozott gabonaalap gyűjtése, a magtár 
működtetésére megkötött egyezség 
alapján: kölcsönzés a rászorultak szá-
mára szárazság és ínség sújtotta évek-
ben. Itt használandók az 1. pont alatti 
kérdések. Jegyzőkönyvek: egyházi, 
közbirtokossági, iskolaszéki bejegy-
zések stb.
7. Iskolaszövetkezet: a tanulók szövet-
kezeti szellemben való nevelésére lét-
rehozott és működtetett forma, ami az 
önvezetés alapelveinek elsajátítását és 
gyakorlását is szolgálta. A taneszkö-
zök és könyvek forgalmazásának jö-
vedelmét a szegény tanulók megsegí-
tésére és a szorgalom ösztönzésére 
fordították. Itt használandók az 1. pont 
alatti kérdések is.

Fontos a fotók (ha lehet, digitális 
formában), hangfelvételek gyűjtése 
(CD-n). A dokumentumok megőrzé-
sére fel kell hívni a tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy egyeztetett időpontban 
lemásolhassuk azokat.

A közös munkára vállalkozó ku-
tatók a gyűjtött anyagot előzetes meg-
beszélés után megszerkeszthetik vagy 
leadhatják szerkesztésre a jelen gyűj-
tőív szerzőjének. Elérhetőségek: e-
mail: denesbalazsi@ freemail.hu, tel.: 
0266-248312, mobil: 0742-491196.

Balázsi Dénes

A helyismeret szolgálatában
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