
Négy oldalról 
játszható toronycitera
(Molnár Imre - Molci)

Perfekta 
íves koncert citera 

Dunántúli hasas tenor citera
(Molnár Imre - Molci)

Budapest déli szomszédságában elterülõ Szigetszentmiklóson 
található Magyarország leggazdagabb citeragyûjteménye. A 
gyûjtemény a XIX. század elejétõl napjainkig követi a falusi 
emberek készítette legelterjedtebb magyar népi hangszer alaki 
változásait. A mintegy 150 darabból álló kiállítás egyedi a maga 
nemében. Minden képzeletet felülmúló formagazdagsággal 
találkozhat itt az idelátogató érdeklõdõ!

A citera mint hangszertípus úgy Ázsia 
(Kína, Japán), mint Nyugat- Európa számos 
országában (Franciaország, Ausztria, Svájc, 
Dél-Németország, Flandria, Dánia, Svédország, 
Norvégia és Finnország) megtalálható; mégis 
az alföldi csikófejes citera igazi  hungaricumnak 
számít: a magyar folklór jellegzetes alkotása. 

Ebben a gyûjteményben megtalálható a magyar asztali citera 
minden formai változata, de helyet kapott néhány stajer, bajer 
és finn rokon hangszer is. E kiállítás a Szigetszentmiklóson 
élt és alkotott Molnár Imre citerakészítô hagyatékaként vált 
közgyûjteménnyé, és lett mindenki által megtekinthetôvé. 
A gyûjteményt magyar, angol, német és francia tárlatvezetõ 
hangzószöveggel lehet szakszerûen megismerni.



A város egyéb látványosságai: 
Helytörténeti Gyûjtemény, Városháza,
Református Templom, Ádám Jenõ Emlékház, Oázis Fitness 
Szabadidõ Központ, Hortus Hungaricus virágkiállítás

Citeramúzeum: Városi Könyvtár és Közösségi Ház
2310 Szigetszentmiklós, Tököli u.19.
Telefon: 06/24-467-100

Fogólap nélküli tenor doboz citera

Dunántúli csikófejes citera

Molnár Imre

CITERAMÚZEUM
Szigetszentmiklós

In der südlicher Nachbarschaft Budapests, in 
Szigetszentmiklós, befindet sich Ungarns reichste 
Zithernsammlung. Die von etwa 150 Zithern  bestehende 
Ausstellung ist einzig in seiner Art. Die Mannigfältigkeit 
übertrifft wirklich alle Phantasie der Besucher. 
Diese Austellung bekam als Nachlass des Zithernferfertiges 
Molnár Imre, der in Szigetszentmiklós lebte und arbeitete, 
öffenliche Sammlung. 

Szigetszentmiklós – in the south of Budapest – has got the 
most abundant permanent exhibition of zithers in Hungary. 
This unique collection of  150 zithers shows an unimaginable 
variety.
The collection became open to the general public as the 
inheritance of Molnar Imre, who lived and manufactured 
zithers in Szigetszentmiklos.  
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Megközelíthetõ:
-hévvel: Bp. Vágóhídról
-busszal: Bp. Csepel -
Szent Imre térrõl
-autóval: M0 autóútról

A citeramúzeum látogatója a magyar folklór 
ezidáig kevesek számára hozzáférhetô, de 
annál gazdagabb ágával ismerkedhet meg. 
Kultúrtörténeti választ kaphat arra a kérdésre, 
hogyan lehet valami jellegzetesen magyar, és 
mégis közös európai hagyomány.


