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A BOTANIKUS, METEOROLÓGUS ÉS MÚZEUMÖR 

KDVÁCS SANDOR 

Lás~ló Ferenc életműv€nek értékelése csak akkor lehet telj.es, ha 
a régész-múLJeOlógus és a Jdváló pedagógus -. srertárgyarapító méltatá
sa mellett, 1azzal párhuzamosan, egyrés~t táirggyüjtői-konzervátod s 
ezzel egyrü:tJt múzeumszerve~'Ői, szakfotósli és népraj:wsi, m'ásrészt bota
nikai, főldtani és nem utolsó sorban meteorológus[ szerepkö~ét is mél
tattjuk. fgy, ezek öss,zességében álll VIalóban eggylé az a roppant bonyo
lul't rnunkakör, melyet a századeleji kisváros kJmaglasló értelmJsége 
CSiak nagy szeHem/i és flizikiali erofeszítések árán töMhetett be. Mun~ájá
ban búzdí:totta népe, szül6fö[dje felemelkedésének ügye, fog!Lalkozásá
nak, sziil{Ináj'án'aJk szeretete. Talán éppen ez a szeriteágazó életpálya, 
Lá'S']jló so ko ldai1úsága indolrolj1a, hogy szellemi hag)'1altékán.ak ált.fogó ér
tékelésér:e csupán :félszá:mddw hallála után kerulit sor. E bonyolult, szer
teáglazó életmű ooljesebb és ti,sztább lá,tásához kívánok ezúttal újalbb 
adaitokat szo1gáltatni. 

Csak rnenet közben vállt régésszé, természetnajz-föld!I'!ajz smkké
pesí1tése kezdetben 1a botanika szerelmesévé ~a'VIatjla. A főisirola elvégzése 
után , 1896-<ban, Adatok a fűzek szövettanáh~z szakdolgozattal dokto:... 
nílt. Nyomlba!tJástbaiil is megjeJent dokrtlori e!'lteke7léséiben a több, rnint 
negyven haZJai fűzfaj és vá[tJo~at .szörvet .... vizsgálati eredményeinek rész-· 
letes leí!'lása köziben a korszerü tudomány m.e.IJ.elbt tör pálcát; újabb hi
ve a sZiisz·tematiklai-ltlaxon.ommai a@Jal gyakol'lollit sZIÖVebtlanlnJaik:. Mesteré

vel, Kaniitz Ágooton botanikussa!l. együtt vaJ.ijla, hogy "a hmtológiárt, 
mely eddfugele a fejlődésltJainrnJak sOZJolgáJllt, újaJb~ mindiDkább syste
malti!kai tanuim'ányolmál is al.Jkialmazzák; ponttos faj[ megállapításolmái 
az egyetlen bialtlos segítő". 
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1895 szeptemb!er l-én foglaliba el Kűllozsváron tanársegédi állá
sát egyeteme bottanilkai :tJalnszékén s itt f6leg a nöJVények szöveti szer
lrezertléneik, az a:ro!k!k:al :összefüggő táp1áJ.kiozásfizirológ~ai j<elenségek kuta
tálsálrmk szentel\te idejélt. Nem sokáig, u.i. 18,97 augrusZitus 31-én búcsut . 
mondott a fén)llesnek tűnő ál'lásiil!ak s egyben Kolozsvárnak; engedve 
szülőiföld iránti szerettetének, szülóvárosában, Sepsiszentgyörgyön tele
pedetJt le, foglalilla el elŐibb (1897-98. iskolai évben) helyettes, majd 
1898 szeprember 1-ltől renJdes 'termés:zJetl'la:jz-földl'laljz szakos tanári állá
sát a Ko1llégiumblan. Szolrolsos lmillLégiumli székífogJ.ailó értekezését nagy 
érdeikll.ödléls köZlepette ,1JantültJna meg 1899 június 25-'én A növények zöld 
leveleinek szövettanáról physiológiai alapon, címmel. DO'lgozatában, 
melyet a Kollég~iumfi ÉrtesHő tbeljes terjedelmében közölt (2) kora szak
májánlaik tudományos szinrtjén, saját 1aibor~art;óriumi munká,jának a fel
haiSmálá,sávaJ., a~apos szakm1ai hozzáél'ltés!Sel 'tár~gylaljia a zöld növények 
táplálko:zJáséletltJani folymmllbait. "Mi'Uió meg mill!ldó sejlt . mindenikéne~k 
- mondja székfogil:allój.áiban - megvtan .a mag,a munkaköre s azt végzi 
zajmltam.l.l, a legszebb, a legpontosabb összhangban, hogy szalgáljon ve
le az egésZillek, 1a s~ooertnek". László Ferenc is ezlt te1tJte: hova tovább 
egyre többett, egyre sz;erteágazobban dolgoztott. 

"1899-ben - ol'VIaiShaitj:uk a Kollégium iga:z;gató:sága elfogad
j,a a KöZ!ponti Melbe'Orológi1ali Intéztet 1ajánlá:sát meteorológ1iai állo
más létesít!ésére és dr. László Ferenceit bízzta meg ennek vezeté
sével". Láiszló, sokrétű e:lfoglalltság1a elLenére elfog,adja a meteoro
lóguJsi :tisrlfte,t s még abban ~az évben megklezdi a Ková,cs 
Gáibor-téri (1 sz.) telken észleléselit. 1900 április 19-töl az állomás, a 
Lás~ó cs1a!lád költözködésével, e:lőhb a Rákóczi György utoa!i. (ll sz.), 
majd (1905 áprilii1s 20-án) a Szabadságtéri 20 sz. te1lekre kerül; 1912-ben 
kiöloo:z;tették azt a múzeumte1ekre, hol megsZJakHJás nélkül működött 

László Ferenc haJlá,1a után is (a László-<e&alád kezelésében) 1935-ig. 
P935-ltő~ Hj. László Ferenc kezellésében működött tovább a Benedek J., 
Hl. Téglés--féle ház telkén egészen 1944.) 

1899 eM:tlt nem folY't rendszeres me,te:orológ~ai meg:úigye1lés Sepsi
szentgyö~yön és környékén (Baróton is 1898 decemberében létesült 
állomá:s Zö1ld Sándor polgári iskolali tanár vezetéséve'l). Egyéni kezde
ményezésből és kedvte1éstbő~ - főleg :lialuheU.y~n - jegyeztek fel agro
meteorológiai megfti.gye~éseket. A KolJlégium ÉDtesítőjén:ek 1900- 1901. 
évf.o1lyamától kezdve megs:z;akítás nélkül 1913..,ig ta[álun.k légnyomás, 
hőmé~séklet, . páranyomás és reLélltív nedvestség, felhőze,t, szélir-ány és 
erősség, valamint CS'apadék 1adra1tokJat, városunkra vonatkozó táblázatok
ba fogilalt összesíltéseket. Az 1899-1900 évi Érte:s.ftőben az új időjárás-
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megiligye lő állomásról Lászlló ez;eket mondja: "A megye köronségének 
r:égá. válgya teljesmt, megvan a bizltosfték arra, hogy a pontos műszere
ken végzett folytonos és megszakítás nélküLi, lelkiismere·tes észlelések 
alapján a vármegye változatos és szélrsős.égek!be csapongó, még a szom
szédos vidékeldől is sdkban különbözó égrhajlla11ii viszonyokról évek mul
tán ,i:s tisZita képe~t nyerjünk". 

Az adatoknak nem csak regirsZJtrálója és .t;ovábbí·tója volt, szen
vedéllyel értéke,Lte is ,azokat, a nagyközönséget tájtékowa~tta~ Hajas Endre 
me,1JeoTiológus, a központi dntézet a!djunkrt:usa sz,oomt "az időjárásnak 

ily,etén való öS~s·ZieláliJ.tírt:Jás!a, mlint a dr. Lá:szló ~e!l"encé feLtétLen elismerést 
érdemel, egyfelől mert krónikasZNűen megö~ökJíti az · ihlető hely időj•á
rásá,t, másrészt mert ta mindenntapi élet számos kértdéséhez közvetlenül 
waposo[ódván, ébren .tar:tja a meteorológia iránti komoly érdekJ.ődést. 

Táblézatos lcimutlatása!i jóval részletes,ebbek 'a mete:orológ,~ai évkönyvek 
s:cokáJsos módjánál". (Időjárás X.-1906-393-395.1.) Rendkívüli megfigye
Léseit az Időjárás című 1apban küJön is közH, a postJán naponta f~ggesz
ti ki ii.dőjáil"ásjelenrtéseilt, eiltőrejeilzéseilt. 

TaJnári pályája kezdetJén önkéntes, később (1901-tő:l) kinevezett, 
majd 1918-ftól igaZJ~ató-múzeumőre voJ.t a SepsisZJentgyörgyi múz~um

nak. A raktárri anyag gyar·apítása és a helyi természe,ti viszonyok alapos 
megi:smerése érdekében gyűjtőutakat . sze:rvez lelkesebb tanulók bevo
ná,sával. Tisztán látta, sz,akmai téren sem a terrnészetrajzi, sem a föld
tailli gyűjtemény nem e1égí:ti ki 1az ligényeket, ugy;an~akilmr a környék 
termésZJeti visZ'orny,ai kutJaiJá:sra vámrak, gazdag a:ny:agot kírnáln:ak. Lász-

. ló Feríe'Ilc kezdetbern inkább földtani-őslénytalfiii gyűjtrésbe kezd, kövü
leroke1t és üledékmintáktat hoz a .múzeumiba. Keze nyomán Árapatak
ról és környékérö[ a híres Retkes-árok fosszilis puhatestű faunája ke
rül I1aktár:friólwkba. "Sepsiszentgyörgyön az Olt mellettJi homokbányák 
és a szemeriai Kolcza:-fé~e ·téglagyár diluvi.ális rétegeit, - írj'a Csutak 
Vilmos - me,lyek most 'lefe}t:és a:att állnak, tö1Jb ízben á'tvizsgál,ta". 
Innen - 1a lelltári bejegyzéseik szerilnt - jégkorsz;aki mammut, oroszlán, 
OITszarvrú, jávomZ'aTIVas és öSil.ó maradványai/t gyűjltötlte, megvetve mú
zeumunkban a negyedkorl ősemlrős 1kövülertgyűjtemény taiLapjait. Diák
jai]Nal növényeket, rovarokat gyűjtet és a prepaffi,lás, r,aktározás-táro
lás klényes, cseppet sem látványos és könnyű munk:ájá1t végzi. 1903-tól 
külön "Földrajzi és természet11ajzi gyanapodásti jegyzőkönyvbe" vezeti 
a gyüjt:ö'tt vagy ajándékként beérkezett tárgyaktat; e jegyzékben 1904-
töl szerepelniek László Ferenc által gyűjtött tá~rgybejegyzések. :E:rdemes 
megjegyeznünk, hogy amíg a tei1mésze1trajzli ,tár 1891-ben mindössze 
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2 13,0 tárgyat tartott nyilván, 1929-ben ezek száma 13 500 fölé .emelke
d.ertt. Az ugrás-szerü gyarapodás kétség kívű:l. László Ferenc mázeológus 
érdeme. 

Lálszló Ferenc sokat válllaJt magá~a, s példás szorgalomrnal, szak-
. mai boosvággyal és tudással eLeget is tett e megbiLJactásoknak. Szemé
lyében a múzeum természetrajzi tára, és a Kollégiu~ szertára olyan 
szakembert kapott, a\lci jel€ntős 'lépéssel vitte előbbre annak ügyét, ma
gas swtre .emelV€ Ug)'lanakkor a természettu~ományok oktatását, a 
tudománynépszerüsíoost. 
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