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A Magyar Tudományos Akadémia
Agrártudományok Osztálya és Erdé-
szeti Bizottsága az „Erdõgazdálko-
dás és fahasznosítás – jelen és jövõ”
címû tudományos konferenciával
köszöntötte dr. hc. dr. Solymos Re-
zsõ akadémikust. A levezetõ elnök,
dr. Faragó Sándor bevezetõ szavai
után dr. Mátyás Csaba akadémikus,
dr. Führer Ernõ, dr. Veperdi Gábor,
dr. Náhlik András, dr. Solti László
akadémikus (az MTA Agrártudomá-
nyok Osztálya részérõl), dr. Somo-
gyi Zoltán, dr. Marosi György, dr.
Lett Béla, Szepesi András, Wis-
novszky Károly, Kolozs László, dr.
Nagy Dániel és dr. Molnár Sándor
elõadásaikkal köszöntötték az ün-
nepeltet.

Dr. Pethõ József az Országos Er-
dészeti Egyesület nevében méltatta
egyesületi munkásságát, majd átad-
ta az Egyesület oklevelét.

Führer Ernõ és Veperdi Gábor
„Solymos Rezsõ akadémikus kuta-
tói munkássága” címû elõadását ad-
juk közre.

„Különleges nap a mai! Azért gyûl-
tünk össze, hogy a magyar erdészeti
kutatás nemzetközileg elismert szakte-
kintélyének, kedves barátunknak, 80.
születésnapját megünnepeljük. Soly-
mos Rezsõ egész életét a természethez,
a fákhoz, az erdõhöz való kötõdés jelle-
mezte. Már szülõhelye Bejcgyertyános
is egyfajta elkötelezettségre utal, gyer-
mekkorában pedig olyan nevelésben
részesült, amely a természet törvényei-
nek feltétlen tiszteletére kötelezte.
1951-ben szerzett oklevelet Sopronban.

1961-ig a Szom-
bathelyi Erdõgaz-
daságnál dolgo-
zott különbözõ ve-
zetõi beosztások-
ban. Az ifjú erdõ-
mérnök korán a
kutatómunka felé
fordult, hisz gya-
korlati munkája
során létesítette el-
sõ erdõnevelési,
ápolási és fatermé-
si kísérleteit. Tu-
dományos tevé-
kenysége folytán
1961-ben a Minisz-
tériumtól meghívást kapott az Erdészeti
Tudományos Intézethez. 1961-tól 1983-
ig tudományos osztályvezetõként, ké-
sõbb fõosztályvezetõként irányította
osztálya kutatómunkáját. A MÉM szak-
mai munkájának a megerõsítésére
1983-ban felkérték az Erdészeti és Fai-
pari Fõosztály vezetésére, ellátva az
idetartozó kutatási, oktatási és erdészet-
fejlesztési feladatokat is. Ezt követõen
napjainkig Intézetünknél folytatta kuta-
tói tevékenységét.

Solymos Rezsõ öt évtizedes kutató-
munkája legfontosabb területe az erdõ-
mûvelés, a faterméstan és a faállomány-
szerkezettan volt. Tevékenységének kö-
szönhetõen létrejött egy olyan tudomá-
nyos iskola, amelynek kutatásai az állan-
dósított, hosszú lejáratú kísérletek hálóza-
tára épültek. Vezetésével és részvételével
kidolgozták a hazai fafajokra érvényes fa-
termési- és fatömeg-táblákat és a külön-
bözõ, nemzetközileg is újdonságnak szá-
mító korszerû erdõnevelési modelleket.

A gyakorlati erdõgazdálkodást segítõ
kísérletei között meg kell említenünk az
1961 õszén kezdett fenyvesekre vonat-
kozó ápolási és tisztítási kísérleteit. A kí-
sérletek célja az ápolások gyakoriságá-
nak és módjának meghatározása volt. Az
erdeifenyõ erdõsítésekben és fiatalosok-
ban megindított megfigyeléseket a fe-
nyõállományok arányának növekedése,
a megváltozott gazdasági és munkaerõ-
helyzet, az ápolások és tisztítások racio-
nalizálásának igénye indokolta. Erdõne-
velési, ápolási és fatermési kísérleteit
több tanulmányban publikálta. Eljárást
dolgozott ki a rezgõnyár csemetenevelé-
sére és feltárta az õrségi erdõgazdálko-
dás hagyományos termelési eljárásait. 

Kezdeményezésére és irányításával
kezdõdtek el 1967-ben az elegyes er-

dõk szerkezetének és fatermésének ku-
tatásai, valamint az õshonos fafajok vi-
talitásának és természetes kiválasztódá-
si folyamatának vizsgálata „rontott er-
dõnek” tekinthetõ elegyes fiatalosok-
ban. Elõször Nyugat-Dunántúlon, az er-
dei fenyvesek fatermésének és nevelé-
sének kutatásával kezdõdött el, majd az
egész országra kiterjedõen folytatódott
az a nagy jelentõségû munka, amely-
nek eredményeként a 70-es évek köze-
pére a hazai fafajokra kidolgozott fater-
mési- és fatömeg-táblák megszülettek. 

Az erdõnevelést segítõ kutatásai kö-
zül kiemelkedõ a Pilis hegység Lajos-
forrási kocsánytalan tölgyeseiben vég-
zett gyérítési vizsgálatok. A kutatások a
nevelõvágások gazdaságosságára, eré-
lyére, idejére, a V-fák és javafák kivá-
lasztására vonatkozóan adtak konkrét
irányelveket, amelyeket fatermési és ál-
lományszerkezeti adatokkal igazoltak.

A Solymos Rezsõ által vezetett kollek-
tíva eredményes és következetes erdõ-
nevelési és fatermési kutatómunkáját
egyrészt a Magyar Tudományos Akadé-
mia 1979-ben akadémiai díjjal ismerte el,
másrészt a Mezõgazdasági és Élelmezé-
sügyi Minisztérium 1983-ban a gyakorla-
ti bevezetésre javasolt tudományos ered-
mények pályázatán az erdõnevelési mo-
delltáblákat I. díjban részesítette.

Az ERTI kutatóprofesszoraként ki-
dolgozta a XXI. sz. természetközeli er-
dõgazdálkodásának tudományos meg-
alapozását jelentõ erdõfelújítási és er-
dõnevelési eljárásokat

1998 óta a MTA levelezõ, 2004 óta
rendes tagja. 

2000-ben jelent meg a korábbi kuta-
tási eredményeit összegzõ „Erdõfelújí-
tás- és nevelés a természet-közeli erdõ-
gazdálkodásban” címû könyve. A ter-

Solymos Rezsõ akadémikus 80 éves
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mészetközeli erdõ- és vadgazdaság-
környezetbarát fagazdaság, valamint
„Az erdõ-, vad- és fagazdaság fejleszté-
se” témájú kutatásairól két átfogó köte-
tet szerkesztett 1999-ben, ill.2002-ben.

Az országos erdõtelepítési program
kidolgozásában is hatékonyan közremû-
ködött. Kidolgozta az erdei ökosziszté-
mák multifunkcionalitásának irányelveit. 

A 2001-ben elkezdett NEP kidolgo-
zásában részt vevõ munkabizottságok
koordinátoraként hangsúlyozta az új tu-
dományos eredmények és a gyakorlati
tapasztalatok hasznosításának szüksé-
gességét a XXI. sz. kihívásainak megvá-
laszolásában. 

Sokat tett az erdészeti kutatás nem-
zetközi elismeréséért, több nemzetközi
együttmûködés kezdeményezõje és
szervezõje volt.

Az utóbbi másfél évtizedben kutatási
tevékenysége kibõvült az erdészetpoli-
tika tudományos alapjainak meghatáro-
zásával. Ennek keretében élen járt a
fenntartható erdõgazdálkodás környe-
zeti, szocio-kulturális, ökonómiai és jó-
léti szempontú koncepciójának kidol-
gozásában.  

Tudományos publikációinak, köny-
veinek, kutatási eredményjelentéseinek
száma eléri az ötszázat. 

1962-ben egyetemi doktori címet,
1964-ben kandidátusi, 1972-ben dokto-
ri tudományos fokozatot szerzett. Kuta-
tói és oktatói tevékenységét 1982-ben
az alma mater címzetes egyetemi tanári
címmel ismerte el. 

Tudományos munkásságáért az MTA
1979-ben akadémiai díjban részesítette.
Az Erdészeti és Faipari Egyetemtõl
1996-ban a „Pro silvicultura arte lignaria
et geodesia” kitüntetést, 1979-ben svéd
akadémiai ezüstérmet, 1985-ben német
Cotta emlékérmet, 1990-ben norvég

„Ezüstfenyõ” kitüntetést kapott. 1998-
ban az Erdészeti Tudományos Intézet-
ben végzett több évtizedes kutatómun-
káját Vadas Jenõ emlékéremmel ismer-
ték el. A részére 1989-ben odaítélt „W.
L. Pfeil” díj a legnagyobb európai erdé-
szeti tudományos kitüntetésnek számít. 

1986-ban a legmagasabb hazai erdé-
szeti (OEE) kitüntetésben, „Bedõ-díj”-
ban részesült: 1989-ben megkapta a
Munka Érdemrend arany fokozatát.

Solymos Rezsõ fáradhatatlan kuta-
tásszervezõ és irányító tevékenységének
legfontosabb állomásai a következõk: 

– Az IUFRO négy munkabizottságá-
nak tagja, egynek társelnöke.

– Az Országos Fajtaminõsítõ Tanács
tagja, ezen belül az Erdészeti Bizottság
elnöke.

– A Finn-magyar Erdészeti Tudomá-
nyos Munkacsoport tagja.

Az ENSZ FAO Erdészeti és Faipari
Szakbizottság tagja.

– A MÉM Kutatás-fejlesztési Tanács
tagja.

– Az MTA Erdészeti Bizottság tagja,
titkára, alelnöke, elnöke, tiszteletbeli el-
nöke.

– Az Országos Erdészeti Egyesület
elnökségi tagja, választmányi tagja, „Az
Erdõ” címû szakfolyóirat fõszerkesztõ-
je, az Erdõrendezési Szakosztály tagja,
az Erdõmûvelési Szakosztály elnöke.

– Az MTV erdészeti szakértõje és
szaktanácsadója.

– Az FM Fagazdasági Érdekegyeztetõ
Tanács tagja.

– Az MTA Doktori Tanácsa Növény-
termesztési Szakbizottság tagja.

– Az ERTI Tudományos Tanácsának
tagja.

Kutatómunkája mellet megemlíten-
dõ oktatói tevékenysége is, amelyet el-
sõsorban a NYME-en végzett. Tagja volt
az Egyetemi Akkreditációs Bizottság-
nak, a Professzori Széchenyi Ösztöndíj
odaítélésében szakértõként mûködött
közre. Számos külföldi egyetemre ka-
pott meghívást elõadások tartására Né-
metországtól az USA-ig.

Igen aktívan részt vesz a tudomá-
nyos utánpótlás nevelésében: kandidá-
tusi és doktori értekezések védésekor

opponensként, bizottsági tagként vagy
elnökként ma is szerepet vállal. 

Sosem feledkezett meg az általa lét-
rehozott tudományos iskoláról: mindig
figyelemmel kísérte az Erdészeti Tudo-
mányos Intézetben folyó kutatásokat,
illetve nagymérvû elfoglaltsága mellett
mindig szakított idõt a korábbi munka-
társaival, illetve az idõközben a munká-
ba bekapcsolódó fiatal kutatókkal való
szakmai találkozókra, megbeszélések-
re, konzultációkra.

Solymos Rezsõ a nemzetközileg elis-
mer tudós életét, munkásságát meghatá-
rozta a fákhoz, az erdõhöz, a természet-
hez való szoros kötõdés. Számára a fa, az
erdõ nemcsak munka, nemcsak haszon,
nemcsak kísérleti terület, hanem egy ön-
magában teljes világ, maga az élet, amely
jelen van az emberélet fordulóin a bölcsõ-
tõl a koporsóig, Átszövi mezõgazdasá-
gunkat, iparunkat, tudományos életünket,
múltunkat és jelenünket. És remélhetõleg
hatással lesz jövõnkre is. Ezen fáradozott
és fáradozik ma is Solymos Rezsõ, hisz
munkásságával a jövõépítés, a tudomány
eredményeire alapozott, a természeti tör-

vényekhez igazodó erdõgazdálkodás
számára mutat utat. Hangsúlyozza a ter-
mészet harmóniájának, az ökológiai-öko-
nómiai egyensúly megtartásának szüksé-
gességét. Mert õ is vallja, hogy a fa az élet
szimbóluma. Nemcsak a népmesékben,
balladákban, legszebb mondáinkban, fáj-
dalmasan bús, vagy szilaj népdalainkban,
hanem emberi létünkben is. Mert a fától,
az erdõtõl függ jórészt, hogy milyen lesz
az emberi élet bölcsõje a Föld. 

Solymos Rezsõ munkásságának
egyetlen mondatba tömöríthetõ lényege,
vezérelve, nagy elõdjét, Bedõ Albert aka-
démikust idézve a következõ: „gondola-
taimnak soha meg nem szûnõ tárgya az
ERDÕ, és hazám erdészetének jövõje.”

Kedves Rezsõ bátyám, végezetül azt kí-
vánjuk, hogy fáradhatatlan erdész, tudós
és szakpolitikusként szolgáld még nagyon
sokáig értékes gondolataiddal, nagyszerû
meglátásaiddal a számunkra is a legfonto-
sabbat, a magyar erdészettudományt. Is-
ten éltesen sokáig! Üdv az erdésznek!”

Fotó: Pápai Gábor


