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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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Kolozsváron, az «iskola» egykori má-
sodik központjában is tovább éltek a ha-
gyományok; a múlt század második fe-
lében a Soó-iskolát közvetlenül Csűrös 
István, Nyárády Erazmus Gyula, vala-
mint Nyárády Antal személye és mun-
kássága képviselte, később köréjük cso-
portosult, vagy velük kapcsolatban levő 
botanikai műhelyekben dolgozott szá-
mos további «közvetett» munkatárs és 
tanítvány, kelet felé gazdagítva a ma-
gyar botanika művelőinek körét.” „Ezt 
az iskolát nagyon komolyan vette Bu-
karest, Iaşi, Craiova és minden más ro-
mániai város. Számtalan témát még Soó 
Rezső vetett fel követőinek, és amikor 
ők kerültek vezető helyzetbe, akkor 
azok adták tovább tanítványaiknak, és 
így érett meg tulajdonképpen a harma-
dik német vagy román anyanyelvű diák-
nemzedékben több monográfiai kötet.” 

Szülőföldhöz való ragaszkodását az 
is jól példázza, hogy amint módja adó-
dott rá, visszatért Erdélybe és lelkese-
déssel látott hozzá hazája növénytani 
kutatásához. Erre 1940-ben nyílt lehe-
tősége, Észak-Erdélynek az anyaor-
szághoz való visszacsatolásával, ami-
kor visszakerült a kolozsvári növény-
rendszertani tanszék, a Botanikus Kert 
és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nö-
vénytárának élére (1940–1944), meg-
szakítva ezzel életének debreceni idő-
szakát. Debreceni professzorságának 
első tíz évéről készült beszámolójában 
az alábbiakat írta: „A magyar botanikai 
kutatás hagyományos nemzeti irányát 
óhajtottam követni, amikor a magyar 
problémák megoldására állítottam be az 
intézetet. ... Ezért tűztem ki még diák-
fővel életcélul a Magyar Föld geobota-

nikai szintézisének, a magyar növény-
földrajznak a művelését” és megvalósí-
tását. 

Itt feltétlenül érdemes megemlíteni 
egy olyan epizódot, amelynek nem Soó 
Rezső a főszereplője, de hathatós közre-
működésének köszönhetően olyan eu-
rópai, sőt világszínvonalú mű (majd ez-
által művek) látott napvilágot, amelyet 
azóta sem tudtak felülmúlni Románia 
területén. A Kolozsvár és környékének 
flórája (Kiadja az Erdélyi Nemzeti Mú-
zeum Növénytára. Kolozsvár, 1941– 
1944. 9 részből áll, 687 oldal) című ha-
tározókönyvben összesen 1654 nö-
vényfaj (és sok fajalatti egység) van 
pontosan jellemezve, s a leírásokat áb-
rák egészítik ki. Szakmai szempontból 
elsősorban a faji bélyegek biztos is-
merete és tömör közlése nyűgözi le a 
könyv használóját, de felbecsülhetet-
lenek az évszaki és környezeti feltételek 
okozta alakváltozások leírásai is. A 
könyv jelentős részét Nyárády Erazmus 
Gyula (múzeumi őr, Soó beosztottja, de 
már elismert tudós, botanikus) írta, de a 
munkát szakmai véleményezésre és ja-
vításra átadta a professzornak, aki kie-
gészítette saját kutatásainak eredmé-
nyeivel. A kiadványt a mai napig az 
egyik legvitatottabb közös munkának 
tartják. Itt kell megemlítenünk, hogy 
Soó 1921-től Budapesten élt, de nya-
ranként éveken át visszatért Erdélybe, 
hogy befejezze a Kolozsvár és környéke 
növényföldrajzi monográfiáját, amelyet 
jórészt diákköri gyűjtő- és terepmun-
kájának eredményeként állított össze. A 
dolgozata 1927-ben jelent meg, amely 
az első növénytársulástani munka az 
egykori történelmi Magyarország terü-
letéről. Tehát a Kolozsvár és környéké-
nek flórája könyvhöz bizonyosan hoz-
zájárult kutatásainak eredményeivel. 
De ami a lényegesebb, Szabó T. Attila 
kijelentését tolmácsolva: „nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy itt egy olyan szim-
biózis született meg, Soónak a tudo-
mányszervező tevékenysége és Nyá-

rádynak a nagyon aprólékos botanikai 
munkássága nyomán, amely nélkül Ko-
lozsvár aligha kaphatta volna meg Ny. 
E. Gyula révén a Románia Flórája (Flo-
ra Republicii Socialiste România. I– 
XIII. 1949–1968.) tizenhárom köteté-
nek a kiadási jogát. Tudniillik itt volt 
egy flóramű, amit le lehetett tenni az 
asztalra és azt mondani, hogy ennél job-
bat kell készíteni, mint amilyen a Ko-
lozsvár és környékének flórája, ezt pe-
dig csak Nyárády tudta megcsinálni. Vi-
szont őneki nem jelent volna meg a 
munkája akkor, ha Soó nem áll a kiadása 
mellé.” „A 28 tudományos munkatárs-
ból álló kutatócsoport vezetője kezdet-
től mindvégig Nyárády volt, aki nyug-
díjasként ekkor már a 70. évéhez köze-
ledett. Ő szerkesztette meg a mintafel-
dolgozásokat a munkatársak részére, el-
lenőrizte és kiegészítette a beérkezett 
részeket, az illusztrációkat (10 kitűnő 
rajzolót választottak ki versenyvizsga 
alapján, amelyből 8 nő volt) teljes egé-
szében maga vezette (ő is szépen és 
szakmailag pontosan rajzolt), s azokat a 
növénycsoportokat (a legbonyolultab-
bakat), amelyeket senki nem vállalt, ő 
dolgozta fel. Nyárády a XI. kötet nyom-
dába  kerülése után és megjelenése  
előtt (1966) 85. évesen elhunyt. Ekkor 
már a XII. kötet is szedésre készen ál-
lott, de mivel nem volt illetékes gazdája, 
az csak 1972-ben jelenhetett meg. A 
XIII. pótkötet, amely 1976-ban került ki 
a nyomdából, Váczy Kálmánnak kö-
szönhető.” A hatalmas munka terjedel-
me 9620 oldal, amelyből 1997 oldal 
csak a Nyárádyé, továbbá társszerző 
1004 oldalon. (Részletesebben lásd: 
http://mek.oszk.hu/05200/05225/0522
5.pdf.) 

A kötetek megjelenése nagy vissz-
hangra talált mind a belföldi, mind a 
külföldi szakkörökben, mert Románia 
flóráját ekkor dolgozták fel első ízben 

részletesen és kritikai szellemben. „A 
nemrég megjelent Románia flórája ter-
jedelmes alkotás, mely a román bota-
nika presztízskeltő alkotása. Képanya-
ga nagyon szép és művészi kivitelezésű. 
… A munka teljes egészében alapvető 
florisztikai alkotás az egész botanikai 
irodalom számára” – írta egyik levelé-
ben Váczy Kálmánnak Soó Rezső Bu-
dapestről a 60-as évek végén.

Az 1950-es években a politika egyre 
nagyobb nyomást gyakorolt a tudomá-
nyos kutatásokra. A második „vidéki 
élet” (ahogyan Soó nevezte az 1945-től 
1953-ig tartó debreceni időszakot) után 
fogadta el a „félrevezetésen alapuló, ... 
idegen, részben ellenséges beállítottsá-
gú környezetbe” szóló budapesti meg-
hívást. Az ellenséges környezetben fe-
lesége mellett fő vigasza a varázslatos 
szépségű botanikus kerti otthona volt. 
Munkásságának fő iránya, alapvető cél-
kitűzései az elfoglalt helytől, tisztségtől 
függetlenül változatlanok maradtak. 
Vezetői magatartására a következetes-
ség volt jellemző: „Erősnek és kemény-
nek kellett lennem, hogy … sok min-
dent kibírjak, megvalósíthassak. Való-
ban szigorú főnök voltam, becsületes, 
egész munkát és tisztességet kívántam.” 
„A budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem (1950-től ELTE) nö-
vényrendszertani tanszékét 1945 óta ve-
zető Andreánszky Gábort 1953 elején 
kitiltották az egyetemről, s mintegy 
száműzve, beosztottként visszahelyez-
ték egykori munkahelyére, a Növény-
tárba. A tanszék új vezetője Soó Rezső 
lett, aki az újjászervezett MTA Bioló-
giai Osztályának elnöke is volt. Az 
egyetemen botanikai cikkeket is tartal-
mazó új periodika indult: az Annales 
Universitatis Scientiarum Budapesti-
nensis, illetve ennek Sectio Biologicaja 
(1957–). Akadtak olyan botanikusok is, 
akik annak ellenére, hogy Soónál dok-
toráltak, Andreánszky szellemiségét 
megtartva Andreánszky-tanítványnak 
tartották (és tartják ma is) magukat.” Er-
ről az időszakról részletesebben az aláb-
bi hivatkozás alatt található cikk (Mes-
tereink. Ilyennek láttuk őket. In: Tilia, 8. 
Sopron, 2000. Andreánszky Gábor 
7–16. o., Soó Rezső 66–110. o.): htttp:// 
www.nyme.hu/fileadmin/dokumentum
ok/emk/novenytan/novenytan/kiadvan
yok/tilia/Tilia_08.pdf. 

Tihanyi, majd debreceni munkássá-
gának időszakától tovább sokasodtak 
munka- és baráti kapcsolatai botaniku-
sokkal (a szovjet tudósokkal már a hú-
szas évek közepétől kapcsolatot tartott, 

ami bizonyos védelmet adott neki a pro-
letárdiktatúra idején), továbbá írókkal 
és művészekkel, akikkel levelezést is 
folytatott. Soó erről is beszámolt önélet-
írásában: „A világháború előtt különös 
sugallat hatására albumot állítottam 
össze külföldi levelezéseimből. Min-
denkitől egy darabot, s ez 283 nevet tar-
talmazott. ... 1945–1975 között mintegy 
6000 levelet kaptam, illetve írtam.” 

„Az ún. «Soó-jelenség» (ambíció, 
hiúság) emberileg gyakori kellemetlen-
ségek forrása volt, de maradandó po-
zitívuma az alkotó gondolatok gerjesz-
tése, közvetítése és megőrzése, a tények 
ismerete, az igazságérzet és tanítás, 
megannyi tudományos közösséget for-
máló tulajdonság, mely az egész ma-
gyar nyelvterületen, bár időszakosan 
akadályozva is volt, mégis termékeny 
műhelyeket eredményezett, melyek a 
magyar botanikatudomány és kultúra 
folytonosságát, sikerét és újabb esélyét 
biztosítják a XXI. században is.” Soó 
Rezső Kovács J. Attilának írt 1973. jú-
lius 25-én kelt levelében az alábbi állt: 
„… júl. 31-én kapnám meg a Munka ér-
demrend arany fokozatát, s ha megé-
rem, szept. 2. felében avatnak díszdok-
torrá. Két címmel több a gyászjelen-
tésen, ennyit érnek… Könyvtáram szét-
osztását már korábban megkezdtem, a 
(budapesti) Múzeum Növénytára, a 
debreceni intézet és a kert már vagy 100 
folyóiratot és sok könyvet vitt el. Az 
Öntől kért dolgok ritkák, Zólyomitól 
semmit sem lehet megkapni. Acta Bot. 
Hung. és Acta Geobot. régi kötetei csak 
véletlenül, antikvarice találhatók… 
Knapp új kézikönyvét ajánlom olvasni. 
A leíró cönológia kezd már kimenni di-
vatból, a bioszféra kutatás, produkció-

biológia, kvantitatív ökológia lép helyé-
be. Nálunk főleg már ezt csinálják a fi-
atalok.” 

Soó Rezső utolsó erdélyi búcsúláto-
gatására Kovács J. Attila így emlékezik: 
„Kolozsváron a botanikus Csűrös há-
zaspár (Csűrös István és Csűrös-Káp-
talan Margit) lakásán volt az első ta-
lálkozás, amelyen több erdélyi botani-
kus is részt vett (Váczy Kálmán, Ger-
gely János, Szabó T. Attila). Az európai 
herbáriumok, könyvek, folyóiratok, a 
növénygyűjtés és a bélyeggyűjtés széles 
skálájú megvitatása után (Soó és Csűrös 
nagy bélyeggyűjtők is voltak) indultunk 
el hármasban (Soó Rezső botanika-pro-
fesszor, Tímár Aranka gondozónő, Ko-
vács J. Attila doktorandus) erdélyi kör-
utunkra. Nincs az a botanikatörténeti 
szeminárium-sorozat, mely versenyez-
hetne az utazás alatt előadott, megvi-
tatott, kiértékelt tudósok élményanya-
gával. Akkor döbbentem rá, milyen fon-
tos és meghatározó a tudományban va-
lakinek nemcsak a munkáját, de közvet-
lenül és közvetve személyét, világnéze-
tét, hitvallását is megismerni. A száraz 
tudományos műveken túl barátságokat 
kötni és ápolni, eszmei genealógiákat 
feltárni. Új Dáciával tett utazásunk alatt 
napokig folyt az előadássorozat a Soó 
által személyesen ismert botanikus-tu-
dósokról: pl. E. Aichinger, Al. Borza, C. 
Burduja, J. Braun-Blanquet, Á. Degen, 
F. Ehrendorfer, H. Ellenberg, C. C. Ge-
orgescu, I. Horvat, Jávorka S., A. Löve, 
F. Margraf, Nyárády E. Gy., B. Paw-
lowski, E. Pop, E. Rübel, M. Ravarut, T. 
Savulescu, F. Stafleau, Szabó Z., H. 
Walter, Zólyomi B., illetve egyes nagy 
magyar írókról: Bánffy Miklós, Illyés 
Gyula, Móricz Zsigmond, Németh 
László, Tamási Áron és mások. 

Hányszor találkozott velük, milyen 
a külsejük, mik a szokásaik, legnagyobb 
érdemeik, hiányosságaik stb. Nem tud-
tam olyan kérdést felvetni, hogy adatok 
sokaságát ne zúdítsa rám az illető sze-
mélyről. Utazásunk a maga nemében 
botanikatörténeti «posztgraduális kur-
zus» volt, melyen aktuális beszámolót 
kaptam a magyar és a közép-európai 
botanika helyzetéről, az egyes iskolák 
módszereiről, lehetőségeiről, stílusáról. 
Élvezetes, részben tanári beállítású jel-
lemzései, éles kritikai meglátásai, érté-
kelései egy életre elköteleztek a tudo-
mánytörténet igaz forrásainak a feltá-
rása iránt, melynek egyenes útját épp az 
élő, művekhez és alkotóikhoz egyaránt 
kötődő személyes kapcsolat, megta-
pasztalás-megismerés képezheti.” 

Az American Philatelic Society 
által 1971-ben kiállított oklevél 
Soó Rezső részére
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Kolozsváron, az «iskola» egykori má-
sodik központjában is tovább éltek a ha-
gyományok; a múlt század második fe-
lében a Soó-iskolát közvetlenül Csűrös 
István, Nyárády Erazmus Gyula, vala-
mint Nyárády Antal személye és mun-
kássága képviselte, később köréjük cso-
portosult, vagy velük kapcsolatban levő 
botanikai műhelyekben dolgozott szá-
mos további «közvetett» munkatárs és 
tanítvány, kelet felé gazdagítva a ma-
gyar botanika művelőinek körét.” „Ezt 
az iskolát nagyon komolyan vette Bu-
karest, Iaşi, Craiova és minden más ro-
mániai város. Számtalan témát még Soó 
Rezső vetett fel követőinek, és amikor 
ők kerültek vezető helyzetbe, akkor 
azok adták tovább tanítványaiknak, és 
így érett meg tulajdonképpen a harma-
dik német vagy román anyanyelvű diák-
nemzedékben több monográfiai kötet.” 

Szülőföldhöz való ragaszkodását az 
is jól példázza, hogy amint módja adó-
dott rá, visszatért Erdélybe és lelkese-
déssel látott hozzá hazája növénytani 
kutatásához. Erre 1940-ben nyílt lehe-
tősége, Észak-Erdélynek az anyaor-
szághoz való visszacsatolásával, ami-
kor visszakerült a kolozsvári növény-
rendszertani tanszék, a Botanikus Kert 
és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Nö-
vénytárának élére (1940–1944), meg-
szakítva ezzel életének debreceni idő-
szakát. Debreceni professzorságának 
első tíz évéről készült beszámolójában 
az alábbiakat írta: „A magyar botanikai 
kutatás hagyományos nemzeti irányát 
óhajtottam követni, amikor a magyar 
problémák megoldására állítottam be az 
intézetet. ... Ezért tűztem ki még diák-
fővel életcélul a Magyar Föld geobota-

nikai szintézisének, a magyar növény-
földrajznak a művelését” és megvalósí-
tását. 

Itt feltétlenül érdemes megemlíteni 
egy olyan epizódot, amelynek nem Soó 
Rezső a főszereplője, de hathatós közre-
működésének köszönhetően olyan eu-
rópai, sőt világszínvonalú mű (majd ez-
által művek) látott napvilágot, amelyet 
azóta sem tudtak felülmúlni Románia 
területén. A Kolozsvár és környékének 
flórája (Kiadja az Erdélyi Nemzeti Mú-
zeum Növénytára. Kolozsvár, 1941– 
1944. 9 részből áll, 687 oldal) című ha-
tározókönyvben összesen 1654 nö-
vényfaj (és sok fajalatti egység) van 
pontosan jellemezve, s a leírásokat áb-
rák egészítik ki. Szakmai szempontból 
elsősorban a faji bélyegek biztos is-
merete és tömör közlése nyűgözi le a 
könyv használóját, de felbecsülhetet-
lenek az évszaki és környezeti feltételek 
okozta alakváltozások leírásai is. A 
könyv jelentős részét Nyárády Erazmus 
Gyula (múzeumi őr, Soó beosztottja, de 
már elismert tudós, botanikus) írta, de a 
munkát szakmai véleményezésre és ja-
vításra átadta a professzornak, aki kie-
gészítette saját kutatásainak eredmé-
nyeivel. A kiadványt a mai napig az 
egyik legvitatottabb közös munkának 
tartják. Itt kell megemlítenünk, hogy 
Soó 1921-től Budapesten élt, de nya-
ranként éveken át visszatért Erdélybe, 
hogy befejezze a Kolozsvár és környéke 
növényföldrajzi monográfiáját, amelyet 
jórészt diákköri gyűjtő- és terepmun-
kájának eredményeként állított össze. A 
dolgozata 1927-ben jelent meg, amely 
az első növénytársulástani munka az 
egykori történelmi Magyarország terü-
letéről. Tehát a Kolozsvár és környéké-
nek flórája könyvhöz bizonyosan hoz-
zájárult kutatásainak eredményeivel. 
De ami a lényegesebb, Szabó T. Attila 
kijelentését tolmácsolva: „nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy itt egy olyan szim-
biózis született meg, Soónak a tudo-
mányszervező tevékenysége és Nyá-

rádynak a nagyon aprólékos botanikai 
munkássága nyomán, amely nélkül Ko-
lozsvár aligha kaphatta volna meg Ny. 
E. Gyula révén a Románia Flórája (Flo-
ra Republicii Socialiste România. I– 
XIII. 1949–1968.) tizenhárom köteté-
nek a kiadási jogát. Tudniillik itt volt 
egy flóramű, amit le lehetett tenni az 
asztalra és azt mondani, hogy ennél job-
bat kell készíteni, mint amilyen a Ko-
lozsvár és környékének flórája, ezt pe-
dig csak Nyárády tudta megcsinálni. Vi-
szont őneki nem jelent volna meg a 
munkája akkor, ha Soó nem áll a kiadása 
mellé.” „A 28 tudományos munkatárs-
ból álló kutatócsoport vezetője kezdet-
től mindvégig Nyárády volt, aki nyug-
díjasként ekkor már a 70. évéhez köze-
ledett. Ő szerkesztette meg a mintafel-
dolgozásokat a munkatársak részére, el-
lenőrizte és kiegészítette a beérkezett 
részeket, az illusztrációkat (10 kitűnő 
rajzolót választottak ki versenyvizsga 
alapján, amelyből 8 nő volt) teljes egé-
szében maga vezette (ő is szépen és 
szakmailag pontosan rajzolt), s azokat a 
növénycsoportokat (a legbonyolultab-
bakat), amelyeket senki nem vállalt, ő 
dolgozta fel. Nyárády a XI. kötet nyom-
dába  kerülése után és megjelenése  
előtt (1966) 85. évesen elhunyt. Ekkor 
már a XII. kötet is szedésre készen ál-
lott, de mivel nem volt illetékes gazdája, 
az csak 1972-ben jelenhetett meg. A 
XIII. pótkötet, amely 1976-ban került ki 
a nyomdából, Váczy Kálmánnak kö-
szönhető.” A hatalmas munka terjedel-
me 9620 oldal, amelyből 1997 oldal 
csak a Nyárádyé, továbbá társszerző 
1004 oldalon. (Részletesebben lásd: 
http://mek.oszk.hu/05200/05225/0522
5.pdf.) 

A kötetek megjelenése nagy vissz-
hangra talált mind a belföldi, mind a 
külföldi szakkörökben, mert Románia 
flóráját ekkor dolgozták fel első ízben 
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nemrég megjelent Románia flórája ter-
jedelmes alkotás, mely a román bota-
nika presztízskeltő alkotása. Képanya-
ga nagyon szép és művészi kivitelezésű. 
… A munka teljes egészében alapvető 
florisztikai alkotás az egész botanikai 
irodalom számára” – írta egyik levelé-
ben Váczy Kálmánnak Soó Rezső Bu-
dapestről a 60-as évek végén.
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gú környezetbe” szóló budapesti meg-
hívást. Az ellenséges környezetben fe-
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száműzve, beosztottként visszahelyez-
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(1957–). Akadtak olyan botanikusok is, 
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toráltak, Andreánszky szellemiségét 
megtartva Andreánszky-tanítványnak 
tartották (és tartják ma is) magukat.” Er-
ről az időszakról részletesebben az aláb-
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össze külföldi levelezéseimből. Min-
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ségek forrása volt, de maradandó po-
zitívuma az alkotó gondolatok gerjesz-
tése, közvetítése és megőrzése, a tények 
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megannyi tudományos közösséget for-
máló tulajdonság, mely az egész ma-
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osztását már korábban megkezdtem, a 
(budapesti) Múzeum Növénytára, a 
debreceni intézet és a kert már vagy 100 
folyóiratot és sok könyvet vitt el. Az 
Öntől kért dolgok ritkák, Zólyomitól 
semmit sem lehet megkapni. Acta Bot. 
Hung. és Acta Geobot. régi kötetei csak 
véletlenül, antikvarice találhatók… 
Knapp új kézikönyvét ajánlom olvasni. 
A leíró cönológia kezd már kimenni di-
vatból, a bioszféra kutatás, produkció-

biológia, kvantitatív ökológia lép helyé-
be. Nálunk főleg már ezt csinálják a fi-
atalok.” 

Soó Rezső utolsó erdélyi búcsúláto-
gatására Kovács J. Attila így emlékezik: 
„Kolozsváron a botanikus Csűrös há-
zaspár (Csűrös István és Csűrös-Káp-
talan Margit) lakásán volt az első ta-
lálkozás, amelyen több erdélyi botani-
kus is részt vett (Váczy Kálmán, Ger-
gely János, Szabó T. Attila). Az európai 
herbáriumok, könyvek, folyóiratok, a 
növénygyűjtés és a bélyeggyűjtés széles 
skálájú megvitatása után (Soó és Csűrös 
nagy bélyeggyűjtők is voltak) indultunk 
el hármasban (Soó Rezső botanika-pro-
fesszor, Tímár Aranka gondozónő, Ko-
vács J. Attila doktorandus) erdélyi kör-
utunkra. Nincs az a botanikatörténeti 
szeminárium-sorozat, mely versenyez-
hetne az utazás alatt előadott, megvi-
tatott, kiértékelt tudósok élményanya-
gával. Akkor döbbentem rá, milyen fon-
tos és meghatározó a tudományban va-
lakinek nemcsak a munkáját, de közvet-
lenül és közvetve személyét, világnéze-
tét, hitvallását is megismerni. A száraz 
tudományos műveken túl barátságokat 
kötni és ápolni, eszmei genealógiákat 
feltárni. Új Dáciával tett utazásunk alatt 
napokig folyt az előadássorozat a Soó 
által személyesen ismert botanikus-tu-
dósokról: pl. E. Aichinger, Al. Borza, C. 
Burduja, J. Braun-Blanquet, Á. Degen, 
F. Ehrendorfer, H. Ellenberg, C. C. Ge-
orgescu, I. Horvat, Jávorka S., A. Löve, 
F. Margraf, Nyárády E. Gy., B. Paw-
lowski, E. Pop, E. Rübel, M. Ravarut, T. 
Savulescu, F. Stafleau, Szabó Z., H. 
Walter, Zólyomi B., illetve egyes nagy 
magyar írókról: Bánffy Miklós, Illyés 
Gyula, Móricz Zsigmond, Németh 
László, Tamási Áron és mások. 

Hányszor találkozott velük, milyen 
a külsejük, mik a szokásaik, legnagyobb 
érdemeik, hiányosságaik stb. Nem tud-
tam olyan kérdést felvetni, hogy adatok 
sokaságát ne zúdítsa rám az illető sze-
mélyről. Utazásunk a maga nemében 
botanikatörténeti «posztgraduális kur-
zus» volt, melyen aktuális beszámolót 
kaptam a magyar és a közép-európai 
botanika helyzetéről, az egyes iskolák 
módszereiről, lehetőségeiről, stílusáról. 
Élvezetes, részben tanári beállítású jel-
lemzései, éles kritikai meglátásai, érté-
kelései egy életre elköteleztek a tudo-
mánytörténet igaz forrásainak a feltá-
rása iránt, melynek egyenes útját épp az 
élő, művekhez és alkotóikhoz egyaránt 
kötődő személyes kapcsolat, megta-
pasztalás-megismerés képezheti.” 

Az American Philatelic Society 
által 1971-ben kiállított oklevél 
Soó Rezső részére

A hibás Soó Rezső-emlékbélyeg 
és a hiba korrigálására kiadott 

második bélyeg

Soó Rezső Németh László 
társaságában Sajkodon
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(Lásd http://www.vasiszemle.t-online. 
hu/2003/04/kovacs.htm.)

A Magyar Biológiai Társaság Bota-
nikai Szakosztályának ünnepi, ezredik 
ülésén öregen, betegen, magányos tu-
dósként mondta ellentmondásos életé-
ről önkritikaként és búcsúként: „1929-
ben lettem egyetemi tanár, 1923-ban a 
debreceni egyetem honoris causa dok-
torrá avatott. Három akadémia válasz-
tott tagjává, mintegy 15 tudományos és 
társadalmi egyesület tiszteletbeli elnö-
kévé és tagjává, és mégis szatirikusan, 
de őszintén mondtam az egyik újság-
írónak: Arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy a Macskabarátok egyesületének 
díszelnöke vagyok. Mert mintha rólam 
írta volna Lampedusa Lygeia novellájá-
ban, egy öreg tudósról szólva: «gyaní-
tani kezdtem, hogy diadalmas pályafu-
tása ellenére rendkívül boldogtalan»”.

„Alkotásvágya – immár száztíz év 
távlatából – nem tekinthető öncélúnak. 
Nem csak magának és magáért dolgo-
zott. Eredményei az egész magyarságra 
tükröződtek vissza nemzetközi elisme-
résként a történelmileg súlyos megpró-
báltatásokkal terhelt huszadik szá-
zadban.” – írta róla Nagy-Tóth Ferenc 
Soó Rezső utóélete Kolozsvárott című 
munkájában (Botanikai Közlemények, 
91. (2004) 1-2. sz. 7–12. http://mbt-bk. 
mbt-biologia.hu/2004-91/004NTF. 
PDF.) 

A műgyűjtő és mecénás

Soó Rezső gyűjteményei (herbá-
rium, bélyeg) megalapozásához már 
fiatalon, 17 évesen nekikezdett és ko-
nok kitartással élete végéig folytatta a 
gyűjtést. Nagy gonddal és igyekezettel 
preparálta a préselt növényeket, melye-
ket tudományos dokumentumoknak, 
egyedi művészeti mintáknak tartott. 
Amilyen páratlan botanikai munkássá-
ga, olyan páratlan és lenyűgöző több-
irányú gyűjtési szenvedélye. Széleskö-
rű általános műveltsége és a művésze-
tekhez való értő vonzódása révén nem 
csupán a természettudományok terüle-
tén hatott, hiszen társadalmi tevékeny-
sége, közéleti aktivitása a bölcsésztudo-
mányok területén is nyomot hagyott. A 
debreceni Ady Társaság elnöke, a fa-
lukutató mozgalom lelkes támogatója, a 
kisgrafikák nemzetközi hírű gyűjtője és 
avatott műkritikusa volt. 

Egész életpályája során igen je-
lentős bibliofil, műgyűjtő és filatelista 
tevékenységet folytatott. Könyvtárának 
alapjait első debreceni éveiben alapozta 
meg. Metszetes, illusztrált, dedikált és 
első kiadású példányokat gyűjtött. Ku-
tatásaihoz kapcsolódott értékes szak-
könyvtára, melyben jelentős helyet fog-
laltak el a középkori metszetes füvész-
könyvek. Ami a szépírókhoz való viszo-
nyát illeti, nagy Ady-rajongó volt, ba-
rátja volt Tamási Áron, Szabó Lőrinc, 
Németh László. A világ egyik, ponto-
sabban második legnagyobb kisgrafika 
(ex librisek, alkalmi grafikák) gyűjte-
ményével rendelkezett, amelyekkel 
több kiállításon szerepelt. Sokáig a Kis-
grafika Barátok Körének elnöke volt. 
Gyűjtését Weiner Piroska dolgozta fel. 
Tevékenységét Szíj Rezső több helyen 
is méltatta (1966, 1979). Kerámiából 
egyedülálló macskafigura-gyűjtemé-
nye volt (240 darab). 

Jelentős volt bélyeggyűjteménye: 
225 000 darab, melyeket motívumok és 
országok szerint rendezett. A motívu-
mok közül büszke volt a legszebbekre: 
növény- és állatvilág, folklór, régészet, 
a Kelet művészete, műemlékek, szobrá-
szat, népművészet stb. Kiállításokon 
aranyérmet is nyert velük. Aranygyűrű-
se a Magyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetségének, és tagja az American 
Philatelic Societynek is. A hatvanas 
évek elejéig számos hazai és külföldi ki-
állításon nyert arany- és ezüstérmet. A 
sors iróniája, hogy születésének száza-
dik évfordulójára, 2003-ban a Magyar 
Posta egy olyan Soó Rezső-emlékbé-

lyeget bocsátott forgalomba, amelyről 
rövidesen kiderült, hogy hibás. Ugyanis 
a rajta szereplő személy nem Soó Re-
zsőt ábrázolja, hanem tanítványát, mun-
katársát, a botanikus Újvárosi Miklóst, 
azt az Újvárosit, akit 1940-ben Kolozs-
várra helyeznek, az ottani botanikus 
kertbe kertészeti főintézőnek, tanárse-
gédnek, és aki nem mellékesen Kolozs-
váron is nősül meg, a nagynevű bota-
nikus professzor, Nyárády E. Gyula 
egyik leányát, Klárát véve el. A hiba 
korrigálására még ugyanazon év szep-
tember 23-án kiadtak egy másik em-
lékbélyeget, melyen a botanikusról el-
nevezett orchideafaj, a Soó-ujjaskosbor 
(Dactylorhiza fuchsii subs. Sooana) lát-
ható. Ezt egykori tanítványa, Borsos Ol-
ga nevezte el róla, és egyike azon növé-
nyeknek, amelyek a professzor nevét 
viselik.

Végezetül kijelenthetjük, hogy Soó 
Rezsőre is illik Orbán Balázs végren-
deletében megfogalmazott vallomása, 
miszerint: „Családdal nem lévén meg-
áldva, a magyar népet tekintem csalá-
domnak, s azt kívánom főörökösömnek 
tenni.” Soó Rezső utód nélkül hunyt el, 
így gyűjteményeit szétosztotta, elaján-
dékozta különböző múzeumoknak, bo-
tanikus kerteknek, növénytáraknak. 
Kollekciója féltve őrzött tételeit: a 
Waldstein–Kitaibel-féle Descriptiones 
et icones plantarum rariorum Hunga-
riae című háromkötetes munkát, mely 
280 színezett rézmetszetet tartalmaz, az 
Országos Széchényi Könyvtárnak ado-
mányozta. Növénytani könyvtárának 
jelentős részét (50 teljes folyóirat-so-
rozat) a Magyar Természettudományi 
Akadémia (MTA) Botanikai Intézeté-
nek, illetve részben a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum (MTM) Nö-
vénytárának ajándékozta. Hatvanötezer 
kisgrafikáját (ex libris-ét), a gyűjte-
mény nagyobb részét, a budapesti Ipar-
művészeti Múzeumnak adományozta, 
közel tizenötezer pedig a keszthelyi Ba-
laton Múzeum örökségébe épült be. A 
magyar grafikai anyagok (pl. Rippl-Ró-
nai, Zichy) a debreceni Déri Múzeum-
ba, a külföldi grafikai gyűjtemény da-
rabjai (japán, francia anyagok a XVII– 
XIX. századból) a budapesti Szépmű-
vészeti Múzeumba kerültek. Soó Rezső 
bibliotékájának értékes darabjait, első-
sorban művészettörténeti tárgyú köny-
veit szintén a debreceni Déri Múzeum 
könyvtárára hagyta.

Herbáriumának legnagyobb részét, 
mintegy 50 ezer példányt (egyes forrá-
sok szerint 40 ezret) a kolozsvári Er-

 

 

délyi Múzeum-Egyesület Növénytárá-
nak ajándékozta (1943), ezeket ma a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Bo-
tanikus Kertje őrzi, három, erre a célra 
kialakított szekrényben. Puşcaş Mihai, 
a herbáriumi gyűjteményért felelős bio-
lógus elmondása alapján valamivel 
több, mint 30 ezer példányról van tudo-
másuk, amelyeket a szakemberek hely-
ben tanulmányozhatnak. A herbárium 
kisebb részei a Debreceni Egyetem és 
az ELTE Botanikus Kertjében találha-
tók, egykori budapesti tanszéki gyűjte-
ményét pedig a MTM Növénytárára ha-
gyományozta. Debrecenben 1980-ban 
nyílt meg az első kiállítóhely, amellyel 
teljesült dr. Soó Rezső végakarata. Ne-
vezetesen az, hogy a városra hagyomá-
nyozott és a Bélyegmúzeum gondjaira 
bízott, 225 000 darabot számláló és 24 
féle természettudományi, művészeti és 
kultúrtörténeti tematikát magába fog-
laló filatéliai kollekciójából évről évre 
újabb motívum-gyűjteményeket állít-
sanak ki az érdeklődők számára. Ezt a 
tervet azonban nem sikerült véghez-
vinni, mivel a kiállítóterem épületét le-
bontották. Szerencsére 1995-ben ismét 
otthonra talált a gyűjtemény: a Magyar 
Posta Zrt. debreceni postaigazgatósá-
gának központi épülettömbjében talál-
ható Delizsánsz kiállítóterem – Posta-
múzeum biztosít helyszínt, a külön erre 
a célra kialakított Soó Rezső emlékszo-
bában, ahol személyes tárgyait és más 
jellegű gyűjteményeinek egy részét is 
meg lehet tekinteni. (Erről részletesebb 
tájékoztatást itt olvashatnak: http://por 
tal.debrecen.hu/hirek/helyi/ujmegny_ 
kozeletihirek.html. Ezúton fejezem ki 
köszönetemet Halász Alexandrának, a 
Soó Rezső emlékszoba gyűjteménye 
kezelőjének a küldött fényképért.) 
Ugyanakkor a debreceni Malompark 
bevásárlóközpont II. épületében rend-
szeres tematikus tárlatokon lehet meg-
csodálni a professzor hagyatékából 
származó bélyegek nagyított másola-
tait. 

Pontosítás az Örökségünk VII. év-
folyamának (2013) 2. számában meg-
jelent, Soó Rezsőről szóló cikk 1. ré-
széhez. A 2003-as székelyudvarhelyi 
centenárium alkalmából rendezett meg-
emlékező ünnepség előzményeként a 
Debreceni Egyetem Biológiai Tanszék-
csoportjának tanárai felvették a kapcso-
latot a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségével és felvetették egy emlék-
tábla állításának lehetőségét. Korábban 
Pálfalvi Pál biológiatanár is fontolgatta, 

 

  

hogy Soó Rezső születésének centená-
riumát méltóképpen meg kell ünnepel-
ni. Végül Pálfalvi Pál biológiatanár, 
Szász Zoltán fizikatanár, a székely-
udvarhelyi RMPSZ elnökének szerve-
zésében és a székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal támogatásával valósult 
meg az emlékünnepség és emléktábla. 
Az utóbbi készítője ifj. Andrási Gáspár 
kőfaragó. Az avatásra augusztus elsején 
került sor. A megemlékezés tudomá-
nyos ülésszakán az előző cikkünkben 
említetteken kívül Pálfalvi Pál Soó Re-
zsőről és a Székelyföld flórájáról re-
ferált, dr. Vörös Lajos, a tihanyi Hidro-
lógiai Kutatóintézet kutatója Soó tiha-
nyi éveiről tartott előadást. A meghí-
vottakat Szász Zoltán köszöntötte. Az 
eseményen objektív okok miatt nem tu-
dott részt venni a Debreceni Egyetem 
képviselete, de még ugyanazon év nya-
rának végén ők is sort kerítettek az 
általuk készíttetett emléktábla avatására 
Soó Rezső egykori szülői házánál. 

A Soó Rezsőre való emlékezés cél-
jával jelen írást Balázs Ödön állította 
össze dr. Kovács J. Attila Egy szen-
vedélyes botanikus – Száz éve született 
Soó Rezső című, 2003-ban megjelent 
cikkének (http://www.vasiszemle.t-
online.hu/2003/04/kovacs.htm) fel-
használásával (a szerző engedélyét kö-
szönjük). Köszönetnyilvánítás: Tóth 
Attila (Sapientia EMTE, Kolozsvár) és 
dr. Fodorpataki László (BBTE, Kolozs-
vár) uraknak, a kolozsvári botanikus 
kert herbáriumi gyűjteményével kap-
csolatos hasznos információkkal nyúj-
tott segítségükért, valamint Puşcaş Mi-
hály úrnak a herbáriumi préselt növény-
ről küldött fényképért.

Soó Rezső herbáriumi hagyatékának
egy darabja  (homoki csibehúr)
a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem 
Botanikus Kertjének gyűjteményében.

A debreceni postaigazgatóság 
Delizsánsz kiállítótermében 

kialakított Soó Rezső emlékszoba

Soó Rezső bélyegkiállítás 
a debreceni Malompark 

bevásárlóközpont épületében
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könyvtára, melyben jelentős helyet fog-
laltak el a középkori metszetes füvész-
könyvek. Ami a szépírókhoz való viszo-
nyát illeti, nagy Ady-rajongó volt, ba-
rátja volt Tamási Áron, Szabó Lőrinc, 
Németh László. A világ egyik, ponto-
sabban második legnagyobb kisgrafika 
(ex librisek, alkalmi grafikák) gyűjte-
ményével rendelkezett, amelyekkel 
több kiállításon szerepelt. Sokáig a Kis-
grafika Barátok Körének elnöke volt. 
Gyűjtését Weiner Piroska dolgozta fel. 
Tevékenységét Szíj Rezső több helyen 
is méltatta (1966, 1979). Kerámiából 
egyedülálló macskafigura-gyűjtemé-
nye volt (240 darab). 

Jelentős volt bélyeggyűjteménye: 
225 000 darab, melyeket motívumok és 
országok szerint rendezett. A motívu-
mok közül büszke volt a legszebbekre: 
növény- és állatvilág, folklór, régészet, 
a Kelet művészete, műemlékek, szobrá-
szat, népművészet stb. Kiállításokon 
aranyérmet is nyert velük. Aranygyűrű-
se a Magyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetségének, és tagja az American 
Philatelic Societynek is. A hatvanas 
évek elejéig számos hazai és külföldi ki-
állításon nyert arany- és ezüstérmet. A 
sors iróniája, hogy születésének száza-
dik évfordulójára, 2003-ban a Magyar 
Posta egy olyan Soó Rezső-emlékbé-

lyeget bocsátott forgalomba, amelyről 
rövidesen kiderült, hogy hibás. Ugyanis 
a rajta szereplő személy nem Soó Re-
zsőt ábrázolja, hanem tanítványát, mun-
katársát, a botanikus Újvárosi Miklóst, 
azt az Újvárosit, akit 1940-ben Kolozs-
várra helyeznek, az ottani botanikus 
kertbe kertészeti főintézőnek, tanárse-
gédnek, és aki nem mellékesen Kolozs-
váron is nősül meg, a nagynevű bota-
nikus professzor, Nyárády E. Gyula 
egyik leányát, Klárát véve el. A hiba 
korrigálására még ugyanazon év szep-
tember 23-án kiadtak egy másik em-
lékbélyeget, melyen a botanikusról el-
nevezett orchideafaj, a Soó-ujjaskosbor 
(Dactylorhiza fuchsii subs. Sooana) lát-
ható. Ezt egykori tanítványa, Borsos Ol-
ga nevezte el róla, és egyike azon növé-
nyeknek, amelyek a professzor nevét 
viselik.

Végezetül kijelenthetjük, hogy Soó 
Rezsőre is illik Orbán Balázs végren-
deletében megfogalmazott vallomása, 
miszerint: „Családdal nem lévén meg-
áldva, a magyar népet tekintem csalá-
domnak, s azt kívánom főörökösömnek 
tenni.” Soó Rezső utód nélkül hunyt el, 
így gyűjteményeit szétosztotta, elaján-
dékozta különböző múzeumoknak, bo-
tanikus kerteknek, növénytáraknak. 
Kollekciója féltve őrzött tételeit: a 
Waldstein–Kitaibel-féle Descriptiones 
et icones plantarum rariorum Hunga-
riae című háromkötetes munkát, mely 
280 színezett rézmetszetet tartalmaz, az 
Országos Széchényi Könyvtárnak ado-
mányozta. Növénytani könyvtárának 
jelentős részét (50 teljes folyóirat-so-
rozat) a Magyar Természettudományi 
Akadémia (MTA) Botanikai Intézeté-
nek, illetve részben a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum (MTM) Nö-
vénytárának ajándékozta. Hatvanötezer 
kisgrafikáját (ex libris-ét), a gyűjte-
mény nagyobb részét, a budapesti Ipar-
művészeti Múzeumnak adományozta, 
közel tizenötezer pedig a keszthelyi Ba-
laton Múzeum örökségébe épült be. A 
magyar grafikai anyagok (pl. Rippl-Ró-
nai, Zichy) a debreceni Déri Múzeum-
ba, a külföldi grafikai gyűjtemény da-
rabjai (japán, francia anyagok a XVII– 
XIX. századból) a budapesti Szépmű-
vészeti Múzeumba kerültek. Soó Rezső 
bibliotékájának értékes darabjait, első-
sorban művészettörténeti tárgyú köny-
veit szintén a debreceni Déri Múzeum 
könyvtárára hagyta.

Herbáriumának legnagyobb részét, 
mintegy 50 ezer példányt (egyes forrá-
sok szerint 40 ezret) a kolozsvári Er-

 

 

délyi Múzeum-Egyesület Növénytárá-
nak ajándékozta (1943), ezeket ma a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Bo-
tanikus Kertje őrzi, három, erre a célra 
kialakított szekrényben. Puşcaş Mihai, 
a herbáriumi gyűjteményért felelős bio-
lógus elmondása alapján valamivel 
több, mint 30 ezer példányról van tudo-
másuk, amelyeket a szakemberek hely-
ben tanulmányozhatnak. A herbárium 
kisebb részei a Debreceni Egyetem és 
az ELTE Botanikus Kertjében találha-
tók, egykori budapesti tanszéki gyűjte-
ményét pedig a MTM Növénytárára ha-
gyományozta. Debrecenben 1980-ban 
nyílt meg az első kiállítóhely, amellyel 
teljesült dr. Soó Rezső végakarata. Ne-
vezetesen az, hogy a városra hagyomá-
nyozott és a Bélyegmúzeum gondjaira 
bízott, 225 000 darabot számláló és 24 
féle természettudományi, művészeti és 
kultúrtörténeti tematikát magába fog-
laló filatéliai kollekciójából évről évre 
újabb motívum-gyűjteményeket állít-
sanak ki az érdeklődők számára. Ezt a 
tervet azonban nem sikerült véghez-
vinni, mivel a kiállítóterem épületét le-
bontották. Szerencsére 1995-ben ismét 
otthonra talált a gyűjtemény: a Magyar 
Posta Zrt. debreceni postaigazgatósá-
gának központi épülettömbjében talál-
ható Delizsánsz kiállítóterem – Posta-
múzeum biztosít helyszínt, a külön erre 
a célra kialakított Soó Rezső emlékszo-
bában, ahol személyes tárgyait és más 
jellegű gyűjteményeinek egy részét is 
meg lehet tekinteni. (Erről részletesebb 
tájékoztatást itt olvashatnak: http://por 
tal.debrecen.hu/hirek/helyi/ujmegny_ 
kozeletihirek.html. Ezúton fejezem ki 
köszönetemet Halász Alexandrának, a 
Soó Rezső emlékszoba gyűjteménye 
kezelőjének a küldött fényképért.) 
Ugyanakkor a debreceni Malompark 
bevásárlóközpont II. épületében rend-
szeres tematikus tárlatokon lehet meg-
csodálni a professzor hagyatékából 
származó bélyegek nagyított másola-
tait. 

Pontosítás az Örökségünk VII. év-
folyamának (2013) 2. számában meg-
jelent, Soó Rezsőről szóló cikk 1. ré-
széhez. A 2003-as székelyudvarhelyi 
centenárium alkalmából rendezett meg-
emlékező ünnepség előzményeként a 
Debreceni Egyetem Biológiai Tanszék-
csoportjának tanárai felvették a kapcso-
latot a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségével és felvetették egy emlék-
tábla állításának lehetőségét. Korábban 
Pálfalvi Pál biológiatanár is fontolgatta, 

 

  

hogy Soó Rezső születésének centená-
riumát méltóképpen meg kell ünnepel-
ni. Végül Pálfalvi Pál biológiatanár, 
Szász Zoltán fizikatanár, a székely-
udvarhelyi RMPSZ elnökének szerve-
zésében és a székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal támogatásával valósult 
meg az emlékünnepség és emléktábla. 
Az utóbbi készítője ifj. Andrási Gáspár 
kőfaragó. Az avatásra augusztus elsején 
került sor. A megemlékezés tudomá-
nyos ülésszakán az előző cikkünkben 
említetteken kívül Pálfalvi Pál Soó Re-
zsőről és a Székelyföld flórájáról re-
ferált, dr. Vörös Lajos, a tihanyi Hidro-
lógiai Kutatóintézet kutatója Soó tiha-
nyi éveiről tartott előadást. A meghí-
vottakat Szász Zoltán köszöntötte. Az 
eseményen objektív okok miatt nem tu-
dott részt venni a Debreceni Egyetem 
képviselete, de még ugyanazon év nya-
rának végén ők is sort kerítettek az 
általuk készíttetett emléktábla avatására 
Soó Rezső egykori szülői házánál. 

A Soó Rezsőre való emlékezés cél-
jával jelen írást Balázs Ödön állította 
össze dr. Kovács J. Attila Egy szen-
vedélyes botanikus – Száz éve született 
Soó Rezső című, 2003-ban megjelent 
cikkének (http://www.vasiszemle.t-
online.hu/2003/04/kovacs.htm) fel-
használásával (a szerző engedélyét kö-
szönjük). Köszönetnyilvánítás: Tóth 
Attila (Sapientia EMTE, Kolozsvár) és 
dr. Fodorpataki László (BBTE, Kolozs-
vár) uraknak, a kolozsvári botanikus 
kert herbáriumi gyűjteményével kap-
csolatos hasznos információkkal nyúj-
tott segítségükért, valamint Puşcaş Mi-
hály úrnak a herbáriumi préselt növény-
ről küldött fényképért.

Soó Rezső herbáriumi hagyatékának
egy darabja  (homoki csibehúr)
a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem 
Botanikus Kertjének gyűjteményében.

A debreceni postaigazgatóság 
Delizsánsz kiállítótermében 

kialakított Soó Rezső emlékszoba

Soó Rezső bélyegkiállítás 
a debreceni Malompark 

bevásárlóközpont épületében
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