
ebben számos úgynevezett „óeurópai" elemet tárt fel, melyek előzményei sok esetben a régészet terüle-
tén találhatók meg. Jelentős tanulmánygyűjteményei, mint a magyar nyelvű Ethnographica Carpathica 
(1966) és az idegen nyelven kiadott Ethnographica Carpato-balcanica (1979) - l'aládi-Kovács Attila 
szavaival élve - „az egyetemes európai kultúra múltját nyomozó archeológiai és filológiai kutatások 
számára is elsőrendű forrásmunkák". 

Mindvégig aktívan részt vett a hazai és külföldi tudományos társaságok munkájában is. A Magyar 
Néprajzi Társaságnak 1932-től vol tatagja, 1938-1943 között titkára, 1967-1982 között alelnöke, majd 
tiszteleti tagja. Tiszteleti tagjává választotta az Osztrák Antropológiai Társaság (1970), a Svéd Királyi 
Gusztáv Adolf Akadémia (1973), számos társaságnak volt levelező tagja, többek között a finn irodalmi, 
archeológiai és Kalevala, az osztrák néprajzi, a német őstörténeti társaságnak. Számos külföldi és hazai 
kitüntetése közül a Finn Oroszlán Lovagrend első fokozata (1970), a Györffy István Emlékérem 
(1971), a Herder-díj (1978), a Pitré-aranyérem (1988) és a Debreceni Egyetem díszdoktorsága a legje-
lentősebb. A Magyar Tudományos Akadémia 1990-ben levelező, majd a következő évben rendes tagjá-
vá választotta. Nevét viseli az általa alapított díj (1983), melyet a legjelesebb tanítványai érdemeltek ki. 

Születésének centenáriuma alkalmából több megemlékezésre került sor, a Magyar Tudományos 
Akadémián előadás hangzott cl munkásságáról, Székesfehérváron tanítványai gyűltek össze emlékező 
ünneplésre, Debrecenben a Néprajzi Tanszék szervezésében egész napos konferencián méltatták mun-
kásságát, az egyetem aulájában tiszteletére emléktáblát avattak, valamint megkoszorúzták a sírját. 

Selmeczi Kovács Attila 

Száz áve született dr. Molnár István 
múzeumalapító, néprajztudós 

A múlt év december 17-én, születése századik év-
fordulóján tisztelgett Székelykeresztúr közönsége, az 
önkormányzat, az egykori munkatársak, barátok és 
ismerősök a város első díszpolgára, a múzeumalapító 
emléke előtt. 87. életévében, tisztes korban távozott 
az élők sorából, gazdag és értékes tárgyi hagyatékát a 
város múzeuma őrzi, s hűségesen ápolja emlékét, s 
igyekszik megvalósítani azokat az elképzeléseket, 
amelyeket Molnár István megálmodott. Halála után a 
múzeum az ő nevét viseli, 2008. augusztus 8-án 
Györfi Sándor karcagi szobrászművész bronzból ké-
szült mellszobrát avattuk a nagy előd emlékére. 

Bordoson született (ma Maros megye), korán 
megismerte a falusi életformát, találkozása a néprajz-
tudománnyal iskolai éveire vezethető vissza. 1922-
ben a Székelykeresztúri Unitárius Főgimnáziumban 
kezdte meg középiskolai tanulmányait, ahol az egy-
kori jeles pártfogók, tanítványok és tanárok - Orbán 
Balázs, Kriza János, Szentiváni Mihály, Marosi Ger-
gely - példája lelkesítette, továbbá Balázs Ferencé, 
aki világlátott körútja után éppen innen készülődött 
el Mészkőre. A Kolozsvári Egyetemen (1930-1935) 
történelmet és földrajzot hallgatott, de a népszerű et-
nográfus, Romulus Vuia professzor előadásait is lá-
togatta. Tanári kinevezését Alma Materéhez kapta, itt 
örömmel fogadták a népi ismeretekben is járatos 
egykori tanárai: Nagy Lajos, Szentmártoni Kálmán, 
Szolga Ferenc, Péter Ferenc és mások. Már ekkor megfogalmazódott az iskolai múzeum alapításának 
gondolata, amelyre végül 1946-ban került sor. ,,,4 Gimnázium Elöljáróságának 94/1946. számú felter-
jesztéséből örömmel vesszük tudomásul, hogy a Keresztúr vidéki néprajzi értékeink elhelyezésére és 
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szakszerű megőrzésére a gimnázium kebelében egy néprajzi múzeumot létesítenek. Molnár István afía 
[atyánkfia] vezetésével. E.K. Tanács utólagos jóváhagyása reményében engedélyezzük, hogy a néprajzi 
múzeum elhelyezésére a tornaterem karzata és a hozzávezető folyosórész alakítassék át, tekintettel ar-
ra, hogy a karzat ilyen irányú felhasználása nem jelentene semmi hátrányt a tornateremre. Tudomásul 
vesszük azt is, hogy az nem fog sem a gimnáziumnak, sem az egyházi főhatóságnak külön terhet jelente-
ni'" - olvassuk az Erdélyi Unitárius Egyház Elöljáróságának egyetértését dr. Kiss Elek segédpüspök 
kézjegyével ellátva. A leendő keresztúri városi múzeum születési bizonyítványa ez a jóváhagyás, s nem 
véletlen, hogy éppen a gimnázium indította útjára a hajdani szék központjának új szellemi műhelyét, 
amely mind a mai napig annyi szállal fűződik az anyaintézményhez, s annak megtartó szelleméhez. 

Ir/Vem gyökértelen jelenség tehát, hogy a keresztúri múzeum szervezését is az iskola múltjába ágya-
zódó művelődési, művelődési vágytól telített hagyományos közszellem indította útnak 1946-ban közvet-
lenül a második világháború befejezése után [...] a történelmi hagyatéknak a megbecsülése, az iskola 
közszellemének, Keresztúr hagyományainak mindig szerves tartozéka volt. Nagynevű elődök [...] mun-
kássága híven tükrözi ezt. Szellemi hagyatékuk táplálta a századelő két lelkes tanárának - Nagy Lajos-
nak és Szentmártoni Kálmánnak - ilyen irányú tevékenységét is, akik - szakoktatás céljára, de ugyan-
akkor a népi alkotások megbecsülésére való nevelés érdekében -az 1900-as évek elejétől népművészeti, 
rajzszertári, illetve történeti-filológiai gyűjteményt létesítettek. A múltból általuk megőrzött értékmentő 
hagyomány tevődödött át a háborút átélt iskolai nemzedékre is, ösztönzés gyanánt, a vidéken veszendő-
be indult népi kultúrkincsnek az iskolai múzeum keretébe való megmentése" - így emlékezik a negyed-
százados évfordulón (1971) elődeire Molnár István igazgató, akire az önálló tudományos intézmény 
megszervezésének és továbbfejlesztésének feladata maradt. S ha az azóta eltelt évtizedek küzdelmes és 
kitartó munkájáról akarunk bármit is megtudni, akkor mindenekelőtt a több tízezernyi begyűjtött tárgyi 
emléket kell vallatóra fognunk. 

Az egykori Keresztúr szék hagyományos foglalkozásainak tárgyi emlékanyaga - népi ipari szerke-
zetek, kismesterségek szerszámkészlete, festet és faragott bútorok, népviselet, népi textíliák, porszaruk, 
kerámiák - alkotják a néprajzi gyűjtemény gerincét, s a tervszerű régészeti ásatásokból származó lelet-
anyag ugyancsak jelentős. A természetet kedvelő tanárember élővilágot is varázsolt a múzeumába, 
mindezt a táj jellegének szemléltetése céljából. Évről-évre izmosodott a múzeuma, nemsokára pedig 
szabadtéri részleggel egészült ki. 

A gyűjtőmunka, a szakszerű múzeumi rendezés és nyilvántartás tovább tágította a tudományos mun-
kálkodás kereteit. Már 1948-ban Az Alsó-Nyikó mente népi gazdálkodásának fejlődése címmel dokto-
rált a fiatal vidéki tanár a Kolozsvári Egyetemen. Ezután folyamatosan jelentek meg főleg a múzeumi 
gyűjtőmunkához kapcsolódó néprajzi dolgozatai, módszertani jegyzetei, művelődéstörténeti cikkei. A 
múzeum fennállásának 25. évfordulójára szervezett tudományos ülésszak anyagából Emlékkönyvet 
szerkesztett, s időközben néhány tanulmánya már kötetté érett. Két, gyakorlati célt is szolgáló albumá-
ról van szó, az első 1971-ben jelent meg Sóvidéki keresztszemesek, míg a második 1975-ben Csontkar-
colatok, porszaruk rajzai címmel (társszerző Ughy István). 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal karöltve széles körű régészeti kutatásokat kez-
deményezett, ennek eredményeként a középkori Keresztúr-szék gazdag és változatos tárgyi emlékanya-
ga került a múzeum birtokába a kőkorszaktól egészen a késő középkorig. Ebből különösen a környéken 
páratlan középkori csempegyűjtemény emelkedik ki. 

1936-1948 között az Unitárius Főgimnáziumban, 1948-1956 között a tanítóképzőben tanított. Sok 
száz tanítványa a kiváló pedagógust, az emberséges embert tisztelte benne. Közéleti tevékenységét (év-
tizedekig volt a helyi Filharmonikus Társaság hegedűse), műkedvelő színészként nyújtott alakításait 
sokáig emlegették, számtalan népszerűsítő előadást tartott - mindez azt példázza, hogy Molnár István 
számára a vidék nem a vidékiességet jelentette, hanem a felelősséggel végzett munkát. A következetes 
törődést népének tudományos neveléséért, értékeink megmentéséért, egyházának, az unitárius egyház-
nak megerősödéséért. Várat még magára összegyűjtött írásainak kiadása (népi mesterségek, gazdálko-
dás és helyismeret, népi vadászat, népszokások, falu- és egyháztörténet, muzeológia), így válhat teljes-
sé egy vidéki magyar értelmiségi küzdelmes, egyben gyümölcsöző életútja, a következetes sors- és ál-
dozatvállalása a kisebbségi magyarsággal. 

Élete teljes egészében a múzeumhoz kapcsolódott. Az intézménynek új otthont kellett keresnie, s a 
kitartó buzgalom sikerrel járt, 1950-ben új hajlékban várta látogatóit a múzeum. Egy főtéri épületbe ke-
rült, az erre a célra átalakított egykori üzlethelyiségbe, s 1953-ban a kaszinó épületével és a hozzá tarto-
zó telekkel bővült, azóta itt van a székhelye. így vált lehetővé, hogy a fiatal intézmény a város és kör-
nyéke közművelődési életében egyre jelentősebb szerephez jusson. 
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A három évtizedes irányító-szervező, tudományos, oktató-nevelő munka látványos eredményt ho-
zott: az egykori Szitáskeresztúr múzeuma csakhamar a környék meghatározó szellemi műhelyévé, s a 
honismereti kutatás elismert intézményévé vált. Népszerűségét történelmi és néprajzi kiállításai, vala-
mint vonzó rendezvényei éppúgy növelték, mint az időközben egyre gazdagabbá váló néprajzi részle-
ge, ahová egy 1853-ban épült kecseti ház is bekerült, meg több kötött kapu a környék falvaiból, faragott 
csűrkapusarkok, a székely építő- és díszítőművészet megannyi remeke. A környéken egyedülálló a népi 
ipari szerkezetek gyűjteménye (magtörők, kézimalmok, posztóványolók, vízimalom, vízifűrész), a ha-
gyományos népi gazdálkodás emlékei, nem egy közülük az egykori Udvarhelyszék távolabbi falvaiból 
kerültek be. Munkássága elismeréséül Székelykeresztúr városa 1995-ben első díszpolgárává, a Magyar 
Néprajzi Társaság pedig már korábban tiszteletbeli tagjává választotta. 1996-ban az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Bányai János-díjjal tüntette ki. 

Az alapító igazgató 1977-ben vonult nyugdíjba, de azután sem pihent, továbbra is segítette az új 
munkaközösség munkáját. Rendezgette kéziratait, de az összes munkáinak kiadását már nem készíthet-
te elő. 1997. január 10-én hunyt el, hamvai a timafalvi temetőben nyugszanak. 

Példaképe lehet minden pedagógusnak és diáknak, a honismeret művelőinek, akik érdeklődnek népi 
értékeink sorsa, azok megmentése és közkinccsé tétele iránt. 

Fülöp Lajos 

Száz esztendeje született Lakatos Demeter* 
Olyan emberre emlékezünk születésének centenáriumán, aki a magyar nyelvterület legkeletibb szé-

lén született és élte életét. Olyan emberre, aki visszafelé forgatott időgépként sok évszázaddal ezelőtti 
népéletről tudósít. 

Lakatos Demeter 1911. november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet napján született Moldva egyik 
legrégibb településén. Szabófalván. Édesapja 1916-ban halt meg, amikor a betörő román hadseregben 
saját testvérei ellen kellet harcolnia. Az ötesztendősen félárván maradt Demeter inasként szolgált, majd 
lakatostanuló lett, de már akkor megmutatkozott, hogy nem a falujabeli gyermekek szokásos útját fogja 
járni. Sofőr lett, mert vonzották a messzi tájak, érdekelték az idegen emberek, majd műkedvelő színtár-
sulatot alakított, s mint annak „igazgatója" maga és mások által írt darabokkal járta a környező magyar 
és román településeket. A színelőadásoknak sikerük volt, mert 
ostorozták ,,a politikusokat, a gazembereket, még a papokat is ", 
de hamar abba kellett hagynia a „színigazgatóságot", mert - mint 
írja „nagyon veszélyes volt, mikor az igazat mondtam. " Márpe-
dig - húzza ki magát önérzetesen Demeter , „ ha egy színész ha-
zugságra van szorítva, akkor többet nem színész, hanem pojáca ". 

Tizenéves korától írt verseket, előbb románul, később magya-
rul is. Az 1930-as években eljutott Kolozsvárra, ahol Dzsida Jenő 
1935-ben közölte a „Falevelek hulladoznak det fú a szél..." kez-
detűt, mégpedig „Latiatuc jeleim zumtochel..." felcímmel, utal-
va a vers első nyelvemlékünkkel való hasonlóságára. De azt 
mondta neki: „Demeter, maga hagyja a mászféle verszet, azt má-
szok isz tudnak írni."' Mert amiket nem az anyanyelvén írta, bi-
zony a csasztuskák, meg a vezércikkek színvonalán maradtak. 
Ettől kezdve haláig sok verse látott napvilágot különböző erdélyi 
és magyarországi lapokban. Sokan bábáskodtak megjelenésük 
érdekében, de Domokos Pál Péter tett érte a legtöbbet, ám még 
neki sem sikerült elérnie, hogy versei kötetbe gyűjtve juthassa-
nak el az olvasókhoz. 

* A 2011. szeptember 30-án, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület által Csikszeredában ren-
dezett Emlékmüsoron elhangzott előadás szerkesztett formája. 

1 Beke György. Magyar költő Moldvában. In.: Lakatos Demeter. Csángú országba. Összegyűjtött versek, mesék 
és levelek 1. Összeállította: Libisch Győző. Kiadja a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. 
Bp., 2003. 7. 

Lakatos Demeter, a színigazgató" 
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