
Kedves elvtársak, tisztelt közönség 

Az erősdi művelitséget tárgyaló, a Sepsiszentgyörgyön megrende

zett tudományos ülésszak, melyen hCL2!ánk legjelentősebb tudományos 
kutClJtói vesznek részt, nevezetes esemény múzeumunk történetében. Ez 
nem csak egy több mint félévszázados tudományos tevékenység ered
ményeinek az összefoglalása - ugyanis ennyi idő t·elt el amióta e mű
velts·ég első nyomai felszínre kerilltek - hanem jelzi azt a nagy tár
sadalmi átalakulást is, melyen ez idő alatt népünk keresztül ment. 
Hazánknak a fasiszta iga valamint a burzsoá-földesúri elnyomás alól 
való felszabadítása, melynek 30 éves évfordulóját a jövő évben fogjuk 
megünnepelni, megnyította az u.t.at a román történelem-tudomány fej
lődése előtt, melynek tudományos alapja a történelmi materializmus. 
Ebben a történe·ti kutatómunkában az RKP következetes marxista-le·

ninista nemzetiségi politikája révén a román kutatókkal együtt működ
nek az együltt lakó nemzetiségek, magyarok-székelyek, németek tudo
mányos kutatói is. Megyénk területén is az utóbbi évek folyamán a 
román nép történetére vonatkozó fontos leletek kerüUek elő, melyek 
a román népnek anyagi és szelleini műveltségét valamint az együttlakó 
nemzetiségekkel a nemzeti és társadalmi felszabadulásért vívott közös 
harcának hagyományait őrizték meg. A sokoldalúan fejlett szacialista 
társadalom építésének jelenlegi szakaszában a múzeumokra igen jelen
tős feledat hárul : a dolgozó tömegeknek a párt és a nép iránti szeretet 
szellemében való nevelése valamint a haladó hagyományok ápoLása. 
Azon személye.k aLQJkjainak valamint munkásságának ismertetése akik 
a 11;épért dolgoztQJk és gazdagítottá~ a haza anyagi és sze.llemi javait 
nemzetiségre való tekintet nélkül jó péld.a a dolgozó tömegek n~t'' 

lésére. E tudományos ülés abkalmával mikor ismerte·tjük az Erősdi 

· műveltség jelentőségét, felidézzük dr. László Ferencnek, a sepsiszent
györgyi múzeum volt igazgató-őrének az Q!lakját és munkásságát is. 

Megyén·'le, Városunk ne~es szülöttei közé mé'Uán sorolhatjuk dr. 
László Ferencet, akiről születésének 100. éves évfordulója alkalmával 
megemlékezünk. Nemcsa:k a természettudomány, a néprajz és a peda
gögia hanem a történelem tudomány egyik ága a régészet is részt kér 
a tudós nevelő alQJkjának felidézésére és munkásságának mélta.tására. 
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A romántat valamint a külföldi tudományos élet úgy tartotta számon 
mint a haza egyik legkiválóbb ősrégé'szét, · ,cJJki - korai halála miat.t 
csak részben tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. Ezért tudo
mányos munkásság:án.ak felmérését is csak részben tudjuk megejteni, 
mivel célkitűzésé-t nem tudta megvalósítani és tudományos hagyatéka 
feldolgozásra vár. Rövid életfolyása ,azonban eLegendő volt a'rra, hogy 
nevét kitörölhete-tlenül beírja megyénk szeLlemi éle·tének történetébe. 

Születése arra az időre es~k mikor Erdély sz.erte a haladó erők 
a társadalmi és szellemi megújhodást hírde.tik. IskolJák s kulturális 
intézmények létesüJnek, ah.ol az ifjak a tudomány szomjuk,a;t kieLégít
hetik s képességeiket kifejlesztve népünk boldoguLásának a szalgála
triba . tudják állítani. E·kkor létesül Sepsiszentgyörgyön a Kollégium s 
özvegy Cserey J·ánosné megveti a múzeum alapját. E két intézménynek 
Lesz dr. László Ferenc haláláig szor.galmas munkása, mint kiváló ne
velő s mint elismert tudós. A magunk részéről a megemlékezésen kívül 
korunk figyelmét dr. László Ferenc múzeum sZiervező valamint tudo
mányos munkásságára kivánjuk ráirányítani, egyszersmind kijelölni a 
helyét a romá·~,iai történettudomány, a régészet területén. 

Az a gondolat, hogy a múlt emLékeit megyénk terület én össze
gyüjtsék először Kézdivásárhelyen vetődik fel, mikor is az ott meg
alakult gimnáziumban már egy múzeális gyűjteményt hoznak létre. 
Ez igazi múzeummá soha se fejlődött, de úgy tekinthető mint vidé
künkön az első múzeumi kezdeményezés. Ugyanerre a sorsra jutott volna 

a Csereyné által aLapított múzeum is, ha Csutak Vilmos és dr. László 

Ferenc <;zemélyében nem akadt volna két olyan szervező egyéniség, 

akik mindent elkövettek, hogy a Cserey gyűjtemény megfelelő otthont 

kapjon. Dr. László Ferencet 1901-ben választották a múzeum őrévé s 

1908-ig, amikor is Csutak Vilmos lépet Zayzon Ferenc helyébe, a mú
zeumi gyűjteménynek egy kü.lönálló épületben való elhelyezéséért Zayzon 

Ference~! együtt kiZincseltek a helyi valamint a fővárosi forumoknál. 

Ezt a sokszor kilátástalannak látszó küzdelmet híven tükrözik a múzeum 

évi jelentései, melyek dr. László Ferenc ügybuzgóságára és kitartására 

vetnek fényt. 

A Kós Károly által tervezett monumentális múzeumi épület 

1911-12 évek folyamán felépült, s ez Csutak Vilmos és dr. László Ferenc 

érdeme. A közbejött világháború évekig akadályozta a múzeum neve

lő és tudományos tevékenységét. Dr. László Ferenc és Csutak Vilmos 

azonban szívós, kit,artó munkával lehetövé tették, hogy a múz.eum ka

pui '*1920-ban már a nagy közönség, valamint a tudományos kutatók 

számára nyUva álljon. A László és Csutak Vilmos átlal berendezett 

múzeum állandó kiállítások kisebb-nagyobb váHozásokkal megmarad
tak lényegükben e·gész 1950-ig, amikor is demokra.tikus rendszerünk 

szükségesnek látta a múzeum korszerűsitését. 

A múzeumépítő és gyűjteményszervező munka mellett Dr. Lász

ló Ferenc a ·tudományos ~kutatásokat és ezek eredményeinek a feldol

gozását is elsőrendű múzeális kötelességének tartotta. Érdeklődési köre 
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a természetrajz és a néprajz mel·l>eU már 1907 -ben a történettudomány, 

a régészet felé irányult. A tört.énet.tudomány e fiatal ága ebben az idő

ben még jóformán gyerekcipőben járt, nem volt kialakult tudományos 

módszere. A régés;;,ettel foglaLkozó okutatók jórészt a tetszetős tárgya;k 
felfedezésére törekedtek , s ezért virágzott inkább a római kor emlékei

nek - a feliratos kövek, szobrok, érmék stb. - feltárása. László Fe

rencnek a természettudományi szakképzetts?ge meghatározta nemcsak 

életfelfogását, hanem a történeti kwtq.tásának a területét is; a rég

múLt embere életéne;k, anyagi műveltségének a feltárása, s a nagykö

zönséggel való megismertetése. A nem régésznek indult László Ferenc 

a hazai és kiUföldi múzeumok t•anulmányozása, valamint szaktanfolya

mokon való részvétele által kora egyik legkiválóbb ősrégészévé képez

te ki magát. Korsz•erű kuvatási módszer·ét saját maga alakította ki s a 

feLtárt régészeti anyag múzeumi elhelyezése valamint feldolgozása any

nyi év múlva is számunkra iskola például szolgál. Munkássága reven 
váz.t ismertté az OU vö,lgyében, az újabb kó'korszak folyamán kiala

kult festett krerámiás művebtség hordozóinak élete és magasfokú kultu
rája. Az erosdi teLepü•lésen 1907-től kezdve 1913-ig évente végezte régé. 

sze.ti feltárásait, melye:k a háború s a múzeum rendezése mia.tt 1925-ig 

sz.üne.teltek A~ az oszthatatLan elismerés amiben Lászlót tudomá

nyOs munkásságáért a hazai és külföldi szakemberek részesítették meg
nyilvánult abban is, hogy V. Pirvan, a nagy román tudós 1925-ben a 

Román Tudományos Akadémia ásatási aLapjából 50.000 lejt bocsátott 

László rendelkezésére, hogy Erősdön az ásaMst folytatni tudja. Ez volt 

László utolsó ásaMsa; a munkálatok befejezése után Kolozst:árt szep

tember 16-án váratlanul elhunyt. Az· erősdi műveltségről készített dol
goza.f:á.t a R.T. Akadémia régészeti folyóirata a Dacia első száma egy

szerre hozta le nekrológjával együtt, amelyet V. Pírvan írt . 

László Ferenc nem szabatudós volt, hanem tudományos ku.tató, 

aki megállapí·tásait személyes tapasztalatai nyomán szűrte le. Nem vé

letl.en azj hogy az erősdi - abban az időben vidékünk legrégibbnek 
tartott műveltségével kezdett foglal~ozni. Erre világszemlélete késztet

te. Egy 1907-ben tartott régészeti felolvasásában ezt mondja: "Az ős
régészet sok tekint.etben hozzájátrult az ember világhe•lyzetének meg

ismeréséhez. N•agy mértékben befolyt arra is, hogy felfogásunk, a vi

lágról s az emberről tiszrtuLtabb, világosabb legyen". Nem részlet ered

ményekre törekedett, hanem a sok ezer év előtti emberi társadalom 

életét akar.ta feltárni. Ez részhen sikerÜ'lt is, s nem rajta mult, hogy 
tervét a maga teljességében nem tudta megvalós~tani. Tudományos 

közleményeit, melyek a legrangosabb szakfolyóiratokban jelentek meg 

r Arch. Ert., Dolgozatok, Dacia) mint a pontos, élesszemű ásatót, a követ

kezetes logikájú tudósot áll.itják elénk. Dolgozatai az Erősdi műveltség

ről a kutatók számára ma is elsőrendű forrásmunkák Vidékünk ős

történeté-t a társadalmi fejlődés szempontjából vizsgálta, mint szerves 
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részét annak a kultúrkörnek, mely az újabb kőkor folyamán magába 
foglalta a Földközi tenger vidékét és Kis Ázsiát. Tudományos megál
lapításai ma is jórészt helytállnak s az újabb kutatások részlet ered
ményei semmit se vonnak le tudományos érdemeiből. Az utókor Lász
ló Ferencben a puritán tudós alakját lfj,tja és tiszteli. Működése alatt 
a Sepsiszentgyörgyi Múz·eum azt a hivatását teljesítette, amit a társa
dalom a múzeumtó~ elvár: népnevelő és tár.sadalmi öntudat formálójá
vá váljék. László megértette azt, hogy a múzeulogusnak nemcsak azt 
kell tudni, hogy gyűjteményt szaporítson s azt gondozza, hanem egy 
tisztultabb erkölcsi felfogás többre is kötelezi. A történeti valóságot 
tudatosítani a társadalom minden korú és rendű tagjaiban. Igy vált 
a tudós n~pnevelővé. 

A régiek azt tartották, hogy hiába él az, aki senkinek nem hasz
nál. László nem élt hiába. A tudós, az író munkáiban tovább él, mert 
az utakor tevékeny életének termését értékeli és megbecsüli. Ezt a 
megbecsüLést bizonyítja az erősdi ásatások tovább folytatása, László 
életművének a befejezése s az a tisztelet, ahogy megemlékezik a tudós 
kutatóról a Múzeum, a város, amelyhez annyi tudományos és érzelmi 
szál fűzte . 

A Sepsiszentgyörgyi Múzeum a népi demokratikus rendszerünk 
gondoskodása révén az elmúlt 30 év alatt nagyot fejlődött. A Párt, va
lamint demokratikus államunk támogatása révén az állandó kiállítá
sokat többször átszerveztük s jelenleg is átszervezés alatt vannak. A 
rendelkezésünkre álló anyagi alap lehetőrvé teszi, hogy a múzeum ha
zánk egyik legszebben berend·ezett múzeumává váljék. Az utóbbi évek 
folyamán a központi múzeum meUeU alegységek Mtesültek, így , Kézdi
vásárhelyt a Város Történeti Múzeum, Csernatonban és Baconl)an táj
múzeum, Kis Baconban a Benede·k Elek, Sepsiszentgyörgyön a Gyár
fás Jenő emlékház. Ezek a fent említett ]J.elyiségek román és . magyar 
lakossága anyagi és szellemi műveltsége jellegzetes emlékeit őrzik, va
lamint megyénk haladó szellemű szülöttjeinek a megbecsülésÚ is jel
zik. 

A múzeum köLtségvetésében minden évben jelentős összeg sze
repel tudományos kutabásokra, így a Sepsiszentgyörgyi Múzeum a Ro
mán Szacialista Köztársaság Társadalmi és Politikai Tudományok A
kadémiája vezetése alatt széleskörű tudományos tevékenységet fejt ki 
a megye őstörténetének tanulmányozására és sokban hozzájárult a ha
zai történelem egyes kérdéseinek megoldásához. A múzeum idősza

konként megjelenő kötetei bizonyítják e kulturális intézmény 
gazdag .tudomá1'!-yos-nevelő tevékenységét. Mindezeket · azonban a helyi 
párt és állami szervek segítsége és irányítása nélkül nem lehetett vol
na megvalósitani. Ez a múzeumról való állandó gondosgodás az alkal
mazottak számára a legjobb feltételeket biztosította, hogy a dolgozók 
szacialista öntudata formálásában részt vegyenek, lelkesitve őket a sok
oldalúan fejlett szacialista társadalom építésének nagyszerű munkájá
ban. Az elmúlt 29 év mérlege világosan tükrözi azt a gyökeres 'válto-
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zást, ami a Párt következetes marxista politikJája ?"évén ha:Wnk társa
dalmi-kulturális, valamint múzeumurvk életében véghement. 

Az erősdi műveltség Akropolisán román és magyar kutatók kö
zösen tárják f~l vidékrünk őstörténeténe'k emlélreit. A közös haza iránti 
szere·tet köti össze őket s így V. Parvan és a dr. László Ferenc együtt
működése hagyományossá váLt. A céluk közös, hazánk Románia Sza
cialista Kőztársaság felvirágoztatása, a román-magyar testvériség el-
m,é.lyVtése. Ezt ISZolgálja a mai tudományos i.íJiéssza,k ÍIS. 

Dr. SZ~KELY ZOLTAN 

a Sepsiszentgyörgyi Múzeum igazgatója, 
a Román SzaciaLista Köztársaság Társadalmi 

és Politikai Tudományok Akadémiája 
levelező tagja. 
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