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Életutak

Felemás világunk gyakorta míto-
szokká nőtt féligazságoktól hemzseg. 
Például, hogy az „átkosban” lehetetlen 
volt a román levéltárakban kutatni. Va-
lójában nem volt lehetetlen, csak egy 
kicsit nehéz. Egyszerű egyetemi vagy 
munkahelyi igazolás bemutatása ele-
gendő volt a kutatási engedély meg-
szerzéséhez, a vizsgálódó tekinteteket 
és kellemetlenkedő kérdéseket pedig 
meg lehetett szokni. A problémát in-
kább a hiányos vagy éppen hiányzó, 
olykor hozzáférhetetlen mutatók okoz-
ták, aztán a megváltozott jelzetek, de a 
kiszolgáló személyzet jóindulatú se-
gítőkészsége is hagyott olykor kíván-
nivalót. A Kolozsvári Állami Levéltár-
ban ilyenkor, hosszú éveken át, kéznél 
volt Kiss András: ő segített megtalálni 
a keresett dokumentum pontos jelze-
tét, gondoskodott arról, hogy el is jus-
son hozzánk, de ha kellett, tanácsokkal 
szolgált arról is, miképpen használjuk 
azt.

A történészhallgatóknak szinte 
mellőzhetetlen mentora volt, nélküle 
nehezen működött volna a szakdolgo-
zatírók levéltári kutatása. Így vezetett 
hozzá az én utam is, amikor Csetri ta-
nár úr jóvoltából Udvarhelyszék levél-
tára lett az államvizsga-dolgozatom 
címe. Ekkor került átmenetileg birto-
komba az a bizonyos, a peremein már 
sárguló, szürkéskék színű, talán A5-ös 
méretű boríték, amely több kisebb bo-
rítékot tartalmazott: rendszerezett cé-
dulák Udvarhelyszék közgyűlési jegy-
zőkönyveiről, a széki levéltár régi mu-
tatóiról, az oda beérkezett guberniumi 
átiratokról, lajstromozatlan iratairól, 
az ún. „Székely Ládáról”…. „Tessék, 
ifjú mester – mondotta, mintha ez vol-
na a világ legtermészetesebb dolga –, 
használja ezeket bátran, én már nem 
óhajtok foglalkozni velük.” Korábban 
Kelemen Lajosról keringtek hasonló 
történetek… 

„A levéltári munka ismerője előtt 
nem titok – írja Források és értelme-
zések című könyve előszavában – [...], 
hogy ez a munka: szolgálat. Közösség-
ben és közösségért végzett szolgálat, 
amelyben az egyéni és sokirányú rész-
letmunka elvész a közösség munkájá-

ban és csak eredményeiben mérhető 
valamelyest. Az eredmény pedig a ku-
tató hivatott tájékoztatása és a gondo-
san előkészített, késedelem nélkül az 
asztalára helyezett levéltári anyag.”

Persze az igazán elhivatott levéltá-
ros szolgálata nem merül ki ezzel, va-
gyis a kutató puszta kiszolgálásával. 
Annak a kutatónak a kiszolgálásával, 
akinek „a hozzáértésétől, felkészült-
ségétől, felhalmozódott ismeretanya-
gától függött, hogy az elébe tett anya-
got egyáltalán ki tudta-e olvasni, és ha 
ezt megtette, mit olvasott ki belőle. Si-
került-e kibányásznia a múltnak mind-
azt az értékes híradását, amit a céh mí-
veseként addigi ismereteivel ötvözve 
és egyéb források tudósításainak ösz-
szefüggéseiben helyesen értelmezve 
valóban megtalálja a múlt betűkbe zárt 
üzenetét, vagy egyszerűen nem tudott 
vele mit kezdeni. Sőt még rosszabb: 
nagy nehezen kiragadott, rosszul meg-
értett szövegrészek meddő kőzetét 
kontárként kísérelje meg ötvözetbe ol-
vasztani.” 

Keserű tapasztalatok diktálhatták 
az utóbbi sorokat. De amint jeleztem, 
az elhivatott levéltáros tevékenysége 

nem merül ki a kutató puszta kiszol-
gálásával: ő közzétesz és magyaráz is 
forrásokat, hátha ezáltal kevesebb 
kontár kavarja majd a história amúgy 
is zavaros vizeit. Az ábránd nem hiú, 
csupán jóhiszemű. De ezt Ő is tudta. 
Ennek ellenére megtette, amit az ügy 
érdekében megtehetett. Így születtek 
példamutatóan igényes ismeretterjesz-
tő írásai, forrásközlései, tanulmányai, 
jegyzetekkel ellátott fordításai és kö-
tetei: Varga Katalin pere (Bevezető ta-
nulmánnyal és magyarázó jegyzetek-
kel közzéteszi Kiss András. Bukarest, 
1979.), Dino Compagni: Krónikája ko-
rának eseményeiről (Fordította, a be-
vezetőt és a jegyzeteket írta Kiss And-
rás. Bukarest, 1989.), Források és ér-
telmezések (Bukarest, 1994.), Boszor-
kányok, kuruzslók, szalmakoszorús 
paráznák (Bukarest–Kolozsvár, 
1998.), Szatmár vármegye levéltára 
(Társszerző Kiss András. Nyíregyhá-
za–Cluj-Napoca, 2000.), A magyaror-
szági boszorkányság forrásai (Buda-
pest, 2002.). Elévülhetetlen érdemei 
vannak az Erdélyi Magyar Szótörténe-
ti Tár több kötetének létrejöttében is.      

A szürkéskék borítékot sokat hasz-
náltam. Először is nagy részét lemásol-
tam: emlékszem, párttörténet előadá-
son, míg Şchiopu tanár úr lelkesen 
ecsetelte a román kommunisták jeles 
cselekedeteit meg viselt dolgait, én a 
Kiss András céduláit jegyzeteltem, 
ami persze meglátszott vizsgajegye-
men. Később viszont majd mindenik 
udvarhelyi, illetve székely témájú ku-
tatásom azzal kezdődött, hogy meg-
néztem: mit találhatok erről a széki le-
véltárban, a Kiss András jegyzetei sze-
rint. De fiatal kollégáim vizsgálódásait 
is segítettem e cédulák révén. Aztán, az 
Ő kérésére, a borítékot továbbadtam. 
Azóta – remélhetőleg – máshol teljesíti 
szolgálatát. A sors által kegyelt embe-
rek földi szolgálattétele evilági létük-
kel nem ér véget: egy alkotó értelmisé-
ginél például ott vannak – az élő emlé-
kezeten túl – a könyvek, tanulmányok, 
olykor mások könyvei és tanulmányai, 
vagy akár az önálló életre kelt, cédu-
lákkal tömött, kopott szürkéskék bo-
rítékok. 

Fájdalmas viszont, hogy életünk-
ben egyre sokasodnak azok, akikkel 
már csupán így, egyirányúan értekez-
hetünk…

Hermann Gusztáv Mihály

Emberi mivoltáról, egyéniségéről, 
szakmai kisugárzásáról, az egykori 

pályatársakra, barátokra, 
tanítványokra és az újabb botanikus 

nemzedékekre tett hatásáról

Soó Rezsőről halálát követően szá-
mos írás jelent meg. Egyéniségének vil-
lanásait a legtalálóbban talán Borhidi 
Attila professzor, Soó egykori tanítvá-
nya, barátja foglalta össze egyik írásá-
ban, amelyet neves botanikusunk szüle-
tésének centenáriumára 2003-ban szer-
vezett megemlékezés alkalmával Szé-
kelyudvarhelyen bemutatott a jelenle-
vőknek: „Soó igazi vezér volt. Olyan 
mester, akiben megvolt a nagyság vará-
zsa ahhoz, hogy elhitesse annak fontos-
ságát, amivel Ő foglalkozik, hogy tár-
gyának szerelmeseivé tegye a hozzá 
vonzódókat, és megvolt a csábítás ereje 
is ahhoz, hogy tanítványaiban felcsil-
lantsa a személyiséggé válás lehetősé-
geit. Mint tanító gondos volt, közlé-
keny, kitárulkozó, lelkesítő és megértő. 
Mint mester szigorú, követelő és rap-
szodikus nevelő. Rendkívül széles élen 
és érzelmi skálán játszott. Az édes fiam-
tól, a kedves barátomon, tisztelt kollé-
gámon, a pejoratív (nyomatékosan ki-
ejtett) «úrram» és a rosszallás maximu-
mát jelentő «elv-tárr-som-ig» terjedő 
megszólítások tökéletes indikátorai 
voltak annak, hogy hol is áll valaki a 
professzor népszerűségi listáján. 
Ugyanakkor kiszámíthatatlan is volt, és 
tíz percen belül el lehetett jutni a fokozat 
egyik végéről a másikra. Ez a lelki hely-
kúra nem volt egészen haszontalan, 
még akkor sem, ha a kezelésre nem min-
dig szorultunk rá, mert igen hatékony 
kiválogató tényezőként működött. A 
professzor tanítványai közt nem voltak 
könnyű sikerről álmodozó karrieristák. 
Nem volt szerény ember. Ha egy akadé-
miai felszólalásban vagy tudományos 
vitában csekélységemnek (két k-val) 
nevezte magát, akkor ebből mindenki 
érezhette, hogy Ő sok minden lehet, 
csak éppen csekélység nem. Hiú és 
becsvágyó ember volt, aki mindenáron 
halhatatlan akart lenni és hiszem, hogy 

lett is. Nemcsak nagyszerű munkái ré-
vén, hanem talán általunk, tanítványai 
által is, akik mégis hálásak azért az 
életre szóló izgalmas és kalandos ki-
rándulásért, amellyel az életünket tar-
talmassá, gazdaggá tette és bennünket a 
botanika- és a vegetációkutatás cso-
dálatos birodalmában vezetett. Az első 
nagy magyar polihisztor botanikus, aki-
hez Soó Rezső olyan nagyon hasonlí-
tott, Kitaibel Pálnak a sírján a következő 
felirat volt olvasható: «Örvendj Ma-
gyarország, hogy ekkora fiad született». 
Soó Rezsőről azt mondhatjuk: örvendj 
Erdélyország, hogy ekkora fiad szü-
letett.”

Az Új írás című irodalmi folyóirat 
Pályám emlékezete sorozatában (1979.  
5. sz.) életfelfogását kifejező mottót vá-
lasztva (Inni az élet százszínű borát) írt 
gyermekkoráról, családi és iskolai kö-
rülményeiről, a felnőttkorát meghatá-
rozó élményekről, a természet és mű-
vészet iránti „rajongó szeretetének” kia-
lakulásáról. Magánbeszélgetések, ki-
rándulások vagy herbáriumi munkák 
közben mindig szóba hozta Kolozsvárt, 
Erdélyt, ahol gyermekkorát és diákéveit 
töltötte piarista diákként. A botanika 
iránti vonzalma tulajdonképpen itt ala-
kult ki. „A szülőföldhöz, Erdélyhez, az 
itteni hagyományokhoz való őszinte ra-
gaszkodását, életre szóló kötődését ... 
egyik legszebb és legmaradandóbb vo-
násaként értékeli még a legszigorúbb 
ráemlékezője is.” 

Tanítványának, későbbi munkatár-
sának, barátjának, Felföldy Lajosnak 
nagyon igaza van abban, hogy Soó Re-
zső esetében „nem lehet szétválasztani 
egymástól az embert, a professzort, a tu-
dóst, a gyűjtőt, a közélet szereplőjét, a 
versírót, a tréfacsinálót, s a jó borok és 
szép nóták élvezőjét, a női nem rajon-
góját és tisztelőjét, az irodalom és kép-
zőművészetek kedvelőjét stb.” Szemé-
lyiségében tehetsége mellett óriási 
munkabírás és tenni akarás párosult. 
Tanítványaival és munkatársaival 
szemben igényes volt. A tudást, szorgal-
mat nemcsak igényelte, de értékelte is, 
és munkatársai haladására büszke volt. 

Az önmagától és tanítványaitól néha túl 
sokat kívánó tudós alkotómunkája so-
rán kortársaival számos összeütközésbe 
került és sok ellenséget szerzett magá-
nak, mégis, ahogy saját maga is vallja: 
„Ám mindennél többre tartom, hogy 
iskolát neveltem” (1978). A múlt század 
végén (és ma is) a magyar botanikus 
szakma vezető egyéniségei nagyrészt a 
Soó munkatársak és tanítványok köré-
ből kerültek ki (közülük 9 akadémikus), 
kiemelkedő hazai és nemzetközi ered-
ményeket értek el, számos kitüntetést 
szereztek és regionális iskolaműhelye-
ket hoztak létre, amelyeknek köszönhe-
tően a tanítványok tanítványai is örven-
detesen megsokasodtak. A Soó-iskola 
kisugárzását a csonka Magyarország 
határai szerencsére nem tudták megállí-
tani. Munkái, kézikönyvei széles kör-
ben elterjedtek, különösen a délkelet-
európai intézetekben. 

Kovács J. Attila felejthetetlen emlé-
kei közé tartozik az eset, amikor a het-
venes évek elején a iaşi és a bukaresti 
egyetemek professzorainak társaságá-
ban (E. Ţopa, C. Burduja, C. Dobrescu, 
Tr. Stefureac) Soó Rezső A magyar fló-
ra és vegetáció rendszertani-növény-
földrajzi kézikönyve (amely hatkötetes 
és megvalósításán Soó korábbi jegyze-
tei alapján tíz évet dolgozott) kapcsán a 
következő rácsodálkozásnak volt fülta-
núja: „...hogyan tudott egy ember egye-
dül ily nagyot alkotni?!” 

„Szinte valamennyi erdélyi botani-
kus munkásságára nagy hatással volt. 

Egy kopott szürkéskék boríték, 
és ami hozzá tartozik

Kiss András (1922–2013) emlékére

„Inni az élet százszínű borát”
(2. rész)

Szemelvények a magyar és nemzetközi botanikai 
tudomány kimagasló egyénisége, a herbarista, 

műgyűjtő, filatelista és mecénás 
Soó Rezső (1903–1980) életéből

Kiss András 2008-ban a 
Magyar Tudomány Napja alkalmából

Székelyudvarhelyen szervezett 
levéltáros konferencián.

Fotó: Balázs Ödön

Demjén Attila festménye 
Soó Rezsőről. Megtekinthető 

a debreceni postaigazgatóság 
Delizsánsz kiállítótermében.
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