
A Székelyföldi Geológus Találkozó, amelyet az ő szellemében szerveznek évente, 2009-ben ugyan-
csak Székelyudvarhelyen, Bányai János Emlékkonferenciaként emlékezett meg róla. Ennek alkalmával 
Laczkó György, a helyi Tamási Áron Gimnázium igazgatótanára, és Tóth Attila, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem kolozsvári Természettudományi Tanszékének munkatársa tekintették át a 
múzeumban található földtani hagyatékát. A konferencia kiadványában Wanek Ferenc a tudós kimerítő 
szakirodalmi jegyzékét közölte, és az azóta megszületett székelyföldi borvízkataszterben játszott szere-
pét is tudatosította ez alkalommal dolgozat. 

Bányai munkásságát, főleg annak intézményes hátterét illetően Sepsiszentgyörgyön, a Székely 
Nemzeti Múzeumban is folyamatban van a vonatkozó levelezés és egyéb dokumentumanyag feldolgo-
zása és közzététele. Az ide tartozó Kézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum pedig 1997-es emlékkönyv-
ében adózott tanulmányokkal a város jeles szülöttének. 

(Itt köszönöm meg Zepcczaner Jenő nyugalmazot t múzeumigazgatónak a Bányai Jánost 
ábrázoló fényképet , Kocs János csa ládkuta tónak a kézdivásárhelyi anyakönyvi adatokat . Pa-
pucs Andrásnak a 2009-es Bányai-konferenciáról való tájékoztatást . ) 
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A Kárpátoktól a Balkánig 
Emlékezés Gunda Bélára 

Száz esztendeje, 1911. december 25-én az erdélyi Temesfuvesen született a XX. századi magyar 
néprajzkutatás meghatározó személyisége, legsokoldalúbb kutatója, fáradhatatlan terepmunkása, a 
néprajztudomány iskolateremtő professzora. Geológusnak készült, ezért tanulmányait 1930-ban a bu-
dapesti Közgazdasági Egyetem földrajz-kémia szakán kezdte meg, ami mellett a Bölcsészettudományi 
Kart is látogatta, ahol albán és szláv nyelvészetet, őskori régészetet, Németh Gyulánál turkológiát, 
Györffy Istvánnál néprajzot hallgatott. Gyakran megfordult a Néprajzi Múzeumban, ismeretséget kö-
tött Bátky Zsigmonddal és Madarassy Lászlóval, így korán közel került a népi tárgykultúrához. Nagy 
hatással volt rá Teleki Pál, aki a táj és az ember kapcsolatára, valamint a Balkán népeinek vizsgálatára 
hívta fel a figyelmét. 1936-ban tett doktori szigorlatot, disszertációját az Ormánság etnogeográfiai 
problémáiról írta. 1934—1939 között tanársegéd a Pázmány Péter Tudományegyetem Néprajzi Tanszé-
kén Györffy István mellett. Nemzetközi kapcsolatait ezekben az években alapozta meg. 

Az 1938-39-es tanévet svéd állami ösztöndíjjal a stockholmi egyetemen töltötte. Megismerkedett az 
észak-európai nemzetközi hírű etnológusokkal, tanulmányozta a Nordiska Museet gazdag gyűjtemé-
nyét, utazást tett a Lappföldön, tájékozódott a modern néprajzi törekvések minden irányzata terén. Ha-
zatérése után a Néprajzi Múzeum munkatársa lett, svédországi tapasztalatai alapján K. Kovács László-
val megszervezte a múzeum Ethnológiai Adattárát. Több kérdőívet készített, kutatóutakat tett az Észak-
keleti Kárpátokban, Észak-Erdély magyar és román településein, különösen a Lápos völgyében végzett 
jelentős terepmunkát. 1940-1944 között a Néprajzi Társaság megbízta folyóirata, az Ethnographia 
szerkesztésével, melyben sorra jelentette meg az európai néprajztudomány jeles kutatónak tanulmánya-
it. 1941-ben a szegedi egyetemen magántanári képesítést nyert. 

1943-ban egyetemi tanári kinevezést kapott a kolozsvári egyetem néprajzi tanszékére, ahol 1948-ig 
oktatott. Itt kezdte meg a Keleti-Kárpátok és a moldvai magyarság népi műveltségének szisztematikus 
kutatását. Tanítványaival bejárta az Erdélyi Érchegységet, a Lápos völgyét, a Gyalui- és a Radnai hava-
sok jellegzetes tájait, meglátogatták a gyimesi csángó településeket, a szilágysági tájakat. Tanszékén 
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megindította az Erdélyi Néprajzi Tanulmányok című kiadványsorozatot, melyben tanítványainak mun-
káit is közreadta. 1948-ban a román hatóságok megszüntették állását, ezért több tanártársával együtt el 
kellett hagynia a Bolyai Egyetemet. 

1949-ben tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott a debreceni egyetemre. Megszervezte a 
Néprajzi Intézetet, ahol egészen 1994 nyarán bekövetkezett haláláig oktatott és kutatott. 1951-1954 kö-
zött a Bölcsészettudományi Kar dékánja volt. Több mint száz tanítványt nevelt, egyetemi munkássága 
három évtizede alatt intézete a közép- és kelet-európai néprajz összehasonlító vizsgálatának nemzetkö-
zi jelentőségű műhelyévé vált. 1960-1976 között szerkesztette az intézet Műveltség és Hagyomány cí-
mű évkönyvét, melyben a sokrétű hazai kutatások eredményeinek közreadásán túl számos külföldi 
szaktekintély írását is közölte. A debreceni tanszék jó lehetőséget biztosított számára nemcsak a szom-
széd országok szakmai intézményeivel és kutatóival való kapcsolattartásra és együttműködésre, hanem 
szinte világméretű levelezést folytatott a szakterület minden jeles művelőjével, továbbá rendkívül kiter-
jedt szerkesztői munkát végzett. Erről szemléletesen tanúskodik többek között az Akadémiai Kiadó ál-
tal 1984-ben megjelentetett The Fishing of the World című 1235 oldalas kötet, melyben 56 szerző tanul-
mányát adta közre a világ minden részéről. 

Még az 1950-es évek elején Szlovákiában a Szepes megyei Zakarovce teherhordását vizsgálta. Az 
itt gyűjtött anyagból írta az Életmód és anyagi műveltség című disszertációját, amivel 1961-ben elnyer-
te az akadémiai doktori tudományos fokozatot. 1965-66-ban Ford-ösztöndíjjal egy éves kutatást vég-
zett a kaliforniai és az arizóniai indiánok körében. Tudományszervező munkásságát kezdettől a nemzet-
közi méretekben való gondolkodás jellemezte, halaszthatatlan feladatának tekintette a hazai eredmé-
nyek külfölddel való megismertetését, illetve a külföldi eredmények, irányzatok hazai közvetítését. En-
nek érdekében számos szaktudományos konferencián vett részt, csaknem minden jelentős külföldi 
szakfolyóiratban publikált és tanítványainak is folyamatosan biztosította a külföldi publikálási lehető-
ségeket. Kezdeményezője, majd aktív résztvevője volt olyan nagy volumenű szakmai vállalkozások-
nak, mint a Magyar Néprajzi Atlasz és a Magyar Néprajzi Lexikon. 

Szakmai tevékenységének éltető eleme a helyszíni terepgyűjtés volt. Gyűjtőútjai során az egész ma-
gyar nyelvterületet bejárta az Őrségtől Moldváig, Zempléntől a Szerémségig, Szatmártól Gyimesig, a 

horvátok, ruszinok, románok és szlovákok között 
is végzett terepmunkát. Kutatóutat tett számos eu-
rópai országban, még 1981-ben, hetvenéves korá-
ban is több hónapon keresztül a görög szigetek 
(Naxos, Kréta, Carpathos) hagyományos kultúrá-
ját tanulmányozta. Gyűjtőútjainak eredményessé-
gét tanulmányainak rendkívül nagy száma és több 
tízezer fényképfelvétele tanúsítja. Több alkalom-
mal hangsúlyozta, hogy a néprajzos számára a te-
repen való munka ugyanazt jelenti, mint a termé-
szettudósnak a laboratóriumi kísérletezés. Amint 
megfogalmazta: „terepmunka nélkül a néprajzi ku-
tató üvegburában él. elveszti kapcsolatát a néppel, 
s éppen a funkcionális vizsgálatok válnak számára 
lehetetlenné". 

Tanítványait személyesen vezette be a néprajzi 
gyűjtés gyakorlatába, minden terepgyüjtésére több 
hallgatót vitt magával. Hortobágyi, zempléni, szat-
mári gyűjtőútjain tanúi lehettünk kiváló kapcsolat-
teremtő képességének, racionális gyűjtési módsze-
rének, fáradhatatlan jegyzeteléseinek. Az elsajátí-
tottak alapján mindenkitől a rá kiosztott témában, 
alapos terepgyűjtésre támaszkodó szakdolgozatot 
várt el. Arra törekedett, hogy hallgatói benne élje-
nek a népi kultúra világában, jó terepmunkások le-
gyenek, és ugyanakkor kellőképpen sajátítsák el a 
néprajztudomány elméletét, módszereit, amihez 
magas színvonalú szemináriumai is hozzájárultak. 

Gunda Béla zempléni gyűjtésen az 1970-es Kutatásainak meghatározó terepét alapvetően a 
években (a szerző felvétele) Kárpátok és a Balkán népi műveltsége szolgáltatta, 



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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