
Solti Béla 60 éves
Solti, Béla 60 years old

Happy Birthday!

Immáron több mint 25 éve, 1982 februárjában léptem be elõször a Mátra Múzeum általam
oly nagyon áhított. „ódon” falai közé. Akkor végzett, kezdõ történész-múzeológusként  ki-
csit megilletõdve vártam a találkozást a leendõ kollégákkal. Alig több mint tíz év korkülönb-
ség volt köztünk, de Õk nekem a „befutott” tudós embereket jelképezték, akik ráadásul nem
is a történelemmel, hanem a természettudományokkal foglalkoztak. Elfogadnak? – Befogad-
nak? – egy kezdõben mindig ezek az elsõ kérdések. Nos ma már elmondhatom, hogy ked-
vesek, segítõkészek voltak, s azok ma is. 

Azon a bizonyos elsõ napon megismerkedtem egy barátságos házaspárral, Solti Bélával és
feleségével, Ilonkával, akik tulajdonképpen a Mátra Múzeumnak köszönhetik egymást. Szá-
momra olyanok voltak, mint tûz és víz. Béla a komoly, megfontolt tudós, Ilonka a tûzrõlpat-
tant, örökké mosolygó „preparátorlány”. Mégis mindig, mindenben egyet akartak. Ilonka ké-
sõbb megvált a múzeumtól, de Béla ma is kedves kollégám.

Amikor az ember évtizedekig együtt dolgozik valakivel, nap mint nap találkoznak, beszél-
getnek, együtt nevetnek vagy bosszankodnak a munkahelyen adódó kisebb-nagyobb problé-
mák miatt, szinte nyomtalanul múlik az idõ. Azután eljön a nap és szól valaki: „Figyelj, Bé-
la 60 éves lett, ugye írsz neki egy köszöntõt?” Ilyenkor megáll a toll a levegõben, s az em-
ber döbbenten néz fel a munkájából.  Hatvan éves?! – lehetetlen!  Hiszen pont olyan, mint
25 éve!  Délben ingben és pulóverben, elmaradhatatlan szatyrával jön a múzeum fõépületé-
be, vagy megy ebédet vásárolni. Ritkán emeli fel a hangját, inkább bezárkózik dolgozószo-
bájába, elemzi a bagolyköpeteket, rendszerezi a csontokat, vagy kint az erdõben gyûrûzi a
madarakat, esetleg órákig mozdulatlanul ülve, szemén az elmaradhatatlan távcsõvel figyeli,
mi történik a fészekben.  Igen, Dr. Solti Béla 60 éves lett!
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1948. augusztus 5-én született Balassagyarmaton. Talán azt kellene írnom, hogy már gyer-
mekkorától ornitológusnak készült, hiszen szenvedélye volt a madarászás. Galambokat te-
nyésztett, solymászkodott, de az erdõ, a természet szeretete a Soproni egyetem erdõmérnöki
karára vitte, ahol 1971-ben szerzett diplomát. Elõször Litkén helyezkedett el, majd Nagy
Gyula bácsi hívására 1974-ben jött a Mátra Múzeumba ornitológusnak. Igazi „múzeumi em-
ber” lett, hiszen nem csak itt dolgozott, hanem az épületben is lakott. A kastély kicsi „kerek
termei” adtak akkor szállást a lakás nélküli fiatal kollégáknak. 

Munkásságának 34 éve alatt a Mátra Múzeum gerinces gyûjteményét megsokszorozta.
Szûkebb érdeklõdési területén kifejtett tevékenységének eredménye, az ország egyik legna-
gyobb ornithológiai gyûjteményének létrehozása, mely a hazaiakon túl számos „egzotikus”
fajt is magába foglal Ausztráliától Afrikáig. A múzeum tojásanyagát és különös kedvencét a
csonttani gyûjteményt napjainkra nemzetközi rangra emelte.

1982-ben egyetemi doktori címet szerzett „Az európai nagytermetû sólymok összehason-
lító oszteológiai vizsgálata” címû disszertációjával. Tavaly, 2007-ben, a Magyar Madártani
Egyesület Chernel István Emlékéremmel tüntette ki. Dr. Solti Béla tagja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának. A tudomány mellett nem vonta ki magát a
közéleti tevékenységbõl sem, hiszen mint Rózsaszentmárton képviselõje, a megyei Kulturá-
lis Bizottság tagja, aktívan részt vett nem csak a falu, de a megye kulturális életének alakí-
tásában is. 

Kedves Béla! Amikor az ember köszöntõt ír egy ilyen jeles alkalomra, sok minden eszébe
jut az elmúlt negyedszázadból. Munkaértekezletek, kiállítás-rendezések, névnapok, múzeu-
mi kirándulások a Mátrában, vagy közös fõzés a Wiltner-ház udvarán. Mindegyiken ott vol-
tál/ ott voltunk, ott vagy és ott vagyunk. Végig kísértük egymás életét a fiatal házasoktól a
nagyszülõ korig. Kívánom / kívánjuk Neked mindannyian, hogy még hosszú ideig válogasd
a csontokat, gyûrûzd a madarakat, neveld a papagájaidat és játssz nagyon sokat az unokáiddal! 

Isten éltessen nagyon sokáig!
B. Gál Edit
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