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LÁSZLÓ Gyula
(1910–1998)
LÁSZLÓ Gyula most már örökre hazafelé tart, Szent László városából övéi, a herceg népe közé. Több
volt, mint tudós és mûvész, és mert több volt, akkor sem írhatnánk a mûvérõl méltó ismertetést, ha ez
a mi feladatunk volna. Megfogalmazta õ maga: „kisfiú koromban az volt az »életcélom«, hogy
megírom a székelyek és a magyarok õstörténetét. Azután megfeledkeztem errõl a gyermeki fogadalomról, s most, életem végén vettem észre, hogy egész életemben voltaképpen csak ezt kutattam.”
A rajzot, amely vonásait hivatott megörökíteni, azzal kötelességünk kiegészíteni, amirõl kevésbé
tudhat életrajzíró.
1945–47 között cselekvõ részese volt annak a küzdelemnek, amely intézményeink átmentését célozta.
1945 késõ nyarán õ öntötte világos formába Sepsiszentgyörgyön a már ROSKA Márton által is közelített sejtést, amely térségünk tudományos kutatásának ma is központi kérdése: „A Székelyföld
helyzete Eurázsiában, mivel a szorosok révén egy állandó átjáró metszési pontjában fekszik, általános
euráziai kérdést rejt magában. Ezt mutatják a leletek (összefüggése). Közép-európai viszonylatban a
jelentõségét tekintve [ez] a Székelyföldet mintegy kiszakítja Erdély testébõl. Az erõsdi, valamint oltszemi telepekben rejlik Európá(nak) egy õstörténelmi kérdésének a megoldása. A leletek gyûjtõhelye
a Székely Nemzeti Múzeum; feléje irányul a tudományos világ érdeklõdése, amelynek eleget kell tennünk.” A romániai magyar tudomány mozgásterének beszûkülésével a tartalmas kapcsolat lehetõsége
is csökkent, de 1948. február 29-én még vendégül láthattuk „A régi magyar családi élet” elõadás megtartására, ezt március 2-án Csíkszeredában is megismételte, szintén a SzNM javára. 1949. február 25én hasonló céllal, „Az õskori magyar társadalom és õsköltészetünk” címmel ismét a Múzeumban tartott ismeretterjesztõ elõadást. Ismeretes, hogy még ennek az évnek a során, nem önként, az utolsó
magyar állampolgárságú kolozsvári egyetemi tanárok között távozott Erdélybõl. 1998-ban, utolsó
útján, a BARABÁS Miklós-kiállítást megnyitani, az újra igazi nevét viselõ Székely Nemzeti Múzeumba tartott, amelyre íratlan végrendelkezésében régészeti könyvtárát is hagyta. Saját halottunknak
tekintjük.
Nyugodjon békében!
Gyula LÁSZLÓ
(1910–1998)
A fost mai mult decât savant ºi artist, personalitatea sa a marcat generaþii întregi. Nu este de datoria noastrã sã-i prezentãm opera.
Îi vom completa biografia numai cu puþinele date, care altfel ar rãmâne poate necunoscute. Participant activ la încercarea de salvare a sistemului nostru instituþional, pãrãseºte catedra sa de la Cluj ºi odatã cu aceasta, Transilvania, pe nevrute, abia în 1949. În
1948 ºi în 1949 încã þine prelegeri la Sf. Gheorghe ºi la M.-Ciuc, la invitaþia ºi în favoarea Muzeului Naþional Secuiesc. Moare în
1998, la Oradea în drum spre Sf. Gheorghe unde era aºteptat în Muzeu sã deschidã expoziþia memorialã Miklós BARABÁS.
Ne-a lãsat moºtenire incomparabil mai mult decât biblioteca sa de arheologie. A fost ºi a rãmas al nostru. Odihneascã-se în pace!
Gyula LÁSZLÓ
(1910–1998)
He was more than a scholar and an artist, his personality marked entire generations. It is not our duty to present his work. We are
going to round up his biography only with the few data that otherwise might remain unknown. He was an active participant at the
trial to save our institutional system, then left his job as a teacher in Kolozsvár, and moved from Transylvania, beyond his intention, only in 1949. In 1948–49 he still held lectures at Sepsiszentgyörgy and Csíkszereda, at the invitation and favour of the Székely
National Museum. In 1998, he passes away at Nagyvárad, on the way to Sepsiszentgyörgy, where he was expected to speak at the
opening of the Miklós BARABÁS memorial exhibition. His heritage he left us over is far more than his archaeological library. He
was and remained one of ours. May he rest in peace!
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