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  „Élmény volt vele dolgozni. Köszönöm a sorsnak, hogy összehozott 
vele, s olyan, a szakmában ismert tekintélyekkel ismerkedhettem meg őáltala, 
mint Kurt Horet, dr. Székely Zoltán és mások. Valahányszor találkoztam 
Kolozsváron a híres etnográfussal, Butură professzorral, mindig azt kérdezte: 
mit csinál Pista bácsi? Egész lényéből sugárzott a jóság, kellemes meleg hangja 
lenyűgöző volt. Az egyszerű emberekkel is éppúgy szót értett, akár tudós tár-
saival. Személyes varázsának tulajdonítható, hogy ingyér is felajánlották neki a 
régiségeket, melyeket aztán az általa alapított városi múzeumban rendszerezett. 
Ástunk együtt Nagymederésen, Kisgalambfalván, mindig tanultam valami érde-
keset tőle. Mindenki megsüvegelte a városban a jóságos öreg urat” –  így emlé-
kezett dr. Molnár Istvánról, a tudósról, az emberről Székely Attila 
székelykeresztúri muzeológus. Én a hetvenes évek elején történész főiskolás-
ként tapasztaltam hasonlót, amikor bukaresti muzeográfus érdeklődött felőle, 
és akkortájt tudtam meg, hogy a Iaşi-i egyetemen is számon tartották munkás-
ságát. 
  A múzeumalapító tudós tanár elmúlt évszázadunkból közel kilenc év-
tizedet (1910–1997) élt, és a kisváros nagy múltú középiskoláiban – az unitárius 
gimnáziumban, az állami tanítóképzőben – előtte járó tudós, alkotó tanárok – 
Sándor János, Kozma Ferenc, Barabás Endre, dr. Szolga Ferenc, Szentmártoni 
Kálmán, Nagy Lajos – nyomdokain járt. A Maros megyei Ravában kijárt öt 
elemi osztály után 1922. szeptember 4-én érkezett Székelykeresztúrra, emléke-
zete szerint „…szekérre pakolt szalmazsákkal, a minden szükségest tartalmazó 
diákládával.” Még nagyapja mellett szorongott a szekérülésen, amikor találkoz-
tak Nagy Lajos tanár úrral, aki rövidesen atyai és szakmai mentorává vált. 
  Hét év alatt elvégezte a főgimnáziumot, és párhuzamosan három év 
inaskodás nyomán asztalos szaktudást is szerzett, aminek később múzeum-
szervezőként nagy hasznát vette. Egy évig az Unitárius Teológián tanult, majd a 
nehezen megszerezhető „baccalaureatus” után 1930-ban a kolozsvári egyetem 
földrajz–történelem szakára iratkozott, ahol harmadik szaknak a néprajzot is 
felvette. Egyetemi tanulmányai után tanárként tért vissza alma materéhez, s 
bevallása szerint: „Ezáltal a keresztúri gimnázium útnak indításom után úton 
megtartó iskolámmá  vált”. 
  Az atyai tanártárssal, Nagy Lajossal együtt tervezték egy iskolai múzeum 
létesítését, de ez még egy évtizedig (főleg a háború miatt) csak terv maradt. 

 



  1946 a székelykeresztúri múzeum alapítási éve. Az alapítást szentesítő 
dokumentumban – az Unitárius Egyházi Képviselő Tanács levelében – többek 
között ezt írták: „…Örömmel vesszük tudomásul, hogy Keresztúr vidéke nép-
rajzi értékeinek elhelyezésére és szakszerű megőrzésére a gimnázium kebelében 
egy szép néprajzi múzeumot létesítenek Molnár István tanár fia vezetésével 
[…] engedélyezzük, hogy a néprajzi múzeum elhelyezésére a tornaterem kar-
zata és a hozzávezető folyosórész alakítassék át […]. Tudomásul vesszük azt is, 
hogy az átalakítási év berendezési költségek fedezésére Molnár István fia gyűj-
tést indít, és tanulók segítségével a szükséges összeget előteremti”. 
  Ezek szerint Molnár István tanár tudta, egyetlen út vezet a múzeum 
létrehozásához, és az ugyanaz, amely elvezetett az 1793-ban alapított gimná-
zium létrehozásához, a népi adakozások és a gyűjtések. Ez pedig valóságos 
forgatókönyv szerint történt – tűnik ki a tanár úr emlékiratából. „Előzetes hír-
adás nyomán – gyalogosan – sorra vettük vidékünk falvait, s este kötetlen 
beléptidíjat szívesen adakozó közönség előtt népünk dalaiból, balladáiból, 
táncaiból összeállított műsor keretében ismertettük jövetelünk kettős célját: a 
múzeumszervezés anyagi támogatását és a pusztulni kezdő népi alkotások 
megmentését önazonosságunk megőrzéséért. A műsor után egy-két órás közös 
tánc aztán alkalmat adott a vendéglátó ifjak és diákjaink közti barátság elmélyí-
tésére. 
  Vasárnap délelőtt egy diákunk által végzett istentisztelet és szerény ebéd 
után utcánként megszervezve elindultak a jól felkészített gyűjtőcsoportok, s 
késő délutánra a kijelölt helyre összegyűlt az ajándékként adott néprajzi »ter-
més«. A vendéglátóktól aztán elbúcsúzva, a gyűjtött tárgyakat szívességből 
adott szekérre felpakolva, estefelére fáradtan, de a jól végzett munka örömével 
az Alma Materhez hazatért a lelkes kicsiny sereg. Így ment ez heteken, hóna-
pokon át: gyűlt a múzeumi anyag, folyt az átalakítási munka.”  
  Szabó Gyula író, a „kicsiny sereg” hajdani „katonája” is visszaemlé-
kezett a múzeumalapító falujárásokra: „…a vidék szószékein prédikáltunk, míg 
forradalmi hitünk el nem törölte a másik hitünket, jótékonysági előadásokon 
táncoltunk, szavaltunk, énekeltünk, adtuk elő magunkszánatóan a Hét krajcárt, 
hogy annál meghatottabban nyíljanak a bukszák…” 
  A székelykeresztúri Orbán Balázs Főgimnázium keblén született iskolai 
néprajzi múzeum 1946 októberének közepén nyílt meg, de már hetekkel ko-
rábban a sajtó, a Szabad Nép – valóságos szenzációként reagálta le: „…egy lel-
kes tanár vezetésével a diákság szervez egy egészen nagyszabású intézményt, a  
 



néprajzi és régiségkutató múzeumot, […] Székelykeresztúron, ahol a legtöbb 
erdélyi könyvet olvassák, ahol az 50 éve nem tapasztalt aszály idején a leg-
nagyobb gond a néprajzi értékek megmentése.” 
 Molnár tanár úr miközben megalapította a Keresztúri Tájmúzeumot, 
betetőzte néprajzi tanulmányait, 1948-ban a Kolozsvári Tudományegyetemen 
Gunda Béla professzor irányításával Az Alsó-Nyikó mente nép mezőgazdálkodá-
sának fejlődése című dolgozatával doktorált. Ez évtől tanári tevékenységét az 
állami tanítóképzőben folytatta 1955-ig. Közben – már  
1950-től – az iskolai múzeum kinőtte a gimnázium nyújtotta életteret, és a helyi 
Népi Athenaeum támogatásával mai, főtéri helyiségébe költözött. Itt az  
1951-től önálló állami költségvetést is felhasználó intézményt Dr. Molnár 
István 1955-től nyugdíjazásáig, 1977-ig igazgatta, miközben szinte hétről hétre 
– mint a gyűjtések idején – továbbfejlesztette. Ehhez az önkéntes támogatás  
– a helyi értelmiség, iparosok és földművesek részéről – továbbra is hozzájárult. 
  A negyed századát 1971-ben jubiláló, széles körben ismert és értékelt 
tájmúzeum néprajzi – népművészeti, természetrajzi és régészeti – történeti 
gyűjteményei megközelítették a 28 000 tárgyat. 
  A székelykeresztúri múzeum hírnevét állandóan növelte az intézmény 
kutató-alkotó műhely jellege és szerepe. A sepsiszentgyörgyi múzeummal kö-
zösen végzett régészeti ásatásokat Benkő Elek középkoros képzettségű régész 
értékelte: „…Molnár István kezdeti terepbejárásait és kisebb mentőásatásait a 
Székely Zoltán sepsiszentgyörgyi régész-igazgatóval folytatott közös, nagyobb 
mérvű ásatások követték egészen 1977-ig, Molnár István nyugalomba vonulá-
sáig. Egy-egy jelentősebb lelőhely felfedezése általában rövid időn belül kisebb-
nagyobb ásatást eredményezett. Az ásató páros arra törekedett, hogy vala-
mennyi régészeti korszakból (a széles spektrumból csak a java – és késő közép-
kor maradt ki) értékelhető (és kiállítható) leleteket gyűjtsenek.” 
  A múzeum és saját hírnevét Molnár tanár úr elsősorban néprajzi kutatá-
saival és közléseivel juttatta a szakma magas színtű elismeréséig és értékeléséig. 
E tevékenységét utóda, a tájmúzeum jelenlegi igazgatója, Fülöp Lajos össze-
gezte: „A hagyományos foglalkozások eszközei, festett és faragott bútorok, 
népi ipari szerkezetek, a kismesterségek szerszámkészlete, textília, porszaruk és 
népi kerámia a tervszerű munka eredményeként váltak tudományos gyűjte-
ménnyé. A kutatóterület határait kiterjesztette az egykori Udvarhelyszék távoli 
falvaira, ahonnan egyedülálló népi ipari szerkezeteket gyűjtött be, amelyek az 
erre a célra épített csarnokba kerültek, s a szabadtéri részleggel együtt (1853-
ban épült kecseti ház, gazdasági épületek, székelykapuk) a múzeum legértéke-
sebb látványosságai közé tartoznak. 



  A gyűjtőmunka, a szakszerű raktározás és nyilvántartás tovább tágí-
tották a tudományos munkálkodás kereteit. Már a negyvenes évek végétől 
folyamatosan közölt a hazai és a magyarországi szakkiadványokban, s a kö-
tetnyi néprajzi dolgozat, módszertani jegyzet és művelődéstörténeti cikk ér-
deklődésének változatosságáról tanúskodnak. Tárgyukat tekintve a következő 
területeket ölelik fel: gyűjtögetés, hagyományos földművelés és állattartás, szer-
számkészítés, népi vadfogás, kismesterségek (szitaszövés), népi gyógyászat, 
népszokások stb.” 
 Az igazgató úr a múzeum fennállásának 25. évfordulójára (1971) szer-
vezett tudományos ülésszak anyagából Emlékkönyvet szerkesztett, s időközben 
néhány tanulmánya is önálló kötetté érett. 
 Két gyakorlati célt is szolgáló albumáról van szó. Az első 1971-ben 
jelent meg Sóvidéki keresztszemesek, a második pedig 1975-ben Csontkarcolatok, 

porszaruk rajzai címmel. 
 Több mint hetven közleménye közül néhány helység- és egyháztörté-
nettel foglalkozik. Az előbbiek sorában Keresztúr-fiúszék falvai és a város tör-
ténetével kapcsolatosan közölt értékes adalékokat. Ezekben a források szak-
szerű értelmezése kapcsán az olvasó képzeletét mesterien kormányozta a letűnt 
századokba: „Most pedig néhány percre képzeljük magunkat a régi város-
kocsma melletti zsindelyes, boronafalú, tornácos, kicsi ablakú városházának 
nagyházába. Az ablak melletti asztalnál ülésezik a város nemes törvényes széke. 
Az asztal végén notárius uram nagy gonddal faragja lúdtollait, hiszen 1772. 
szeptember 30-án, az elmúlt fél év alatti kihágások feleltetési napján igen sok 
eset kerül tárgyalásra. Előttük szorong a tanúk serege. A lúdtollak meghe-
gyezése után notárius uram felüti a vastag lapú protokollumot, s illő torokkö-
szörülés után a megidézett tanúk előtt felolvassa a szokásos öt pontból álló 
kérdőformulát.” 
  A város – Székelykeresztúr – az elismerés, a köszönet és tisztelet ki-
fejezéseként a tudós öregurat 1995-ben első díszpolgárává avatta. 
  A tanár úr felekezeténél, az unitárius egyháznál elöljáróságot viselt, a 
székelykeresztúr-székelyudvarhelyi, majd a székelykeresztúri egyházkör felügye-
lő gondnoka volt. A Keresztény Magvetőben helytörténeti adalékokat közölt egy-
házköre eklézsiáinak történetéből. Lektorálta A székelykeresztúri Orbán Balázs – 

volt unitárius – gimnázium 200 éves történetét (1993). 
  Dr. Molnár Istvánt a néprajzkutatásban szerzett érdemeiért 1990 máju-
sában a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. Tagja volt: a 

Magyar Filológiai Társaságnak, az Erdélyi Múzeum Egyesületnek és a Kriza 
János Néprajzi Társaságnak. 



  Életének 87. évében, 1997. január 10-én halt meg. Székelykeresztúron, a 
ma már nevét viselő múzeumból a timafalvi – „a helyi Házsongárdi” – temető-
ben helyezték örök nyugalomba. 
  Halálakor a csíkszeredai költőt Pista bácsi jósága és lovagalakos kályha-
csempéi ihlették versírásra: 

„ásatag csempék tikkadt mezején 
dúl vitézi torna szép holdas estén 
a Keresztúrfiszékről csak úgy átballag 
az öröklétbe egy ünnepelt lovag”. 

    (Kristó Tibor: A jóság lovagja) 
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