
Laudáció – kiváló oktatói díj átadására 

dr. Thiesz Rezső egyetemi adjunktusnak 

 

Thiesz Rezső 1948 április 14-én született Marosvásárhelyen.  

 

Középiskolai tanulmányai alatt orvosnak készült, de időben meggondolta magát és a 

Bukaresti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem Kertészmérnöki Karára iratkozott, 

amit évfolyamelsőként végzett el 1973-ban. 

 

Az egyetem elvégzése után Románia egyik legjobb és nemzetközileg is elismert 

gyümölcsnemesítő munkaközösségben kezdte karrierjét, a Voineşti-i Gyümölcstermesztő 

Kutató Intézet munkatársa lett, ahol annak Nemesítési Laboratóriumában dolgozott 1978-

ig.  

 

1978-1984 között a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem Kertészeti Technológiák 

Tanszékén tanársegéd. Ezt követően 1984 és 1993 között Kutatóként dolgozik a 

Nagyszebeni Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Gyümölcsnemesítési 

Laboratóriumában. 

 

1993-1995 között főmérnök a Maros Megyei Növényvédelmi Hivatal munkatársaként. 

 

Doktori fokozatot 1999-ben szerez a Bukaresti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem 

Gyümölcstermesztési Tanszékén.  

 

2004-től lesz adjunktus a Sapientia EMTE Műszaki és Humántudományok Karának 

akkor még Gépészmérnöki Tanszékén, amely magába foglalta a későbbi Kertészmérnöki 

Tanszéket is. Fő szakterülete a gyümölcstermesztés és nemesítés, de a kertészet szinte 

minden szakterületén otthonosan mozog. 

 

A 2006-ben önállósodott Kertészmérnöki Tanszék első tanszékvezetője. Ezt bátran 

hívhatjuk történelmi eseménynek is, mivel Thiesz Rezső tulajdonképpen akkor a több 

mint 50 év után magyar nyelven ismét létrejött felsőfokú mezőgazdasági képzés első 

vezetője.  

 



Ezt a szerepét csak 2007-ig töltötte be, amikor saját kérésére más vette át helyét, mint 

tanszékvezető, de továbbra is a Kertészmérnöki Tanszék meghatározó, mondhatni 

ikonikus személye maradt.  

 

A gyümölcstermesztés és faiskolai termesztés legjelesebb erdélyi magyar kutatója, kiváló 

pedagógiai (és humor) érzékkel megáldott oktató, aki szaktudásával minden hallgatót, de 

kollégát is rövid időn belül lenyűgöz. 

 

Fontosabb kutatási témái: az almatermésűek nemesítési kiindulási anyagának kutatása, a 

fajtatulajdonságot megőrző/fenntartó klónszelekció, gyümölcsökológiai kutatások, 

betegségeknek ellenálló új fajták előállítása, almatermésű fajták új alanyszelekciója, a 

spontán flóravizsgálatok értékes bogyóstermésű genotípusok azonosítására. Három 

szakkönyv társszerzője, 20 szakdolgozat szerzője, egy hazai szerződéses alapú kutatási 

program vezetője. 

 

Igényes szakdolgozatai legendásak a tanszéken, diákjai minden gyakorlatilag minden 

TDK-n díjat nyertek. Ez az igényesség tükröződik az általa a Kar területén létrehozott 

faiskola valamint gyümölcsfajta gyűjteményben is. 

 

Szaktudásánál, amit a több mint 40 év kutatásban és gyakorlatban eltöltött tapasztalata 

alapján szerzett csak egy, a mai világban már kihaló félben levő tulajdonsága az, ami 

legendásabb, a szerénysége. Ezt egy személyes tapasztalattal szeretném alátámasztani. 

Amikor 2008 tavaszán a tanszék több egyetemi jegyzet kiadására nyert el pályázatot, az 

egyik ilyen tervezett jegyzet a Gyümölcstermesztés volt. Ez azonban nem lett kiadva a 

mai napig, mert Thiesz Rezső azt többszöri kérésünkre sem küldte be. Amikor 

megkérdeztem mi ennek az oka akkor csak egyszerűen azt mondta még nem elég jó. 

 

Ezúttal szeretném megköszönni az egész Tanszék, de egyben a Marosvásárhelyi Műszaki 

és Humántudományok Kar nevében is Thiesz Rezsőnek az eddigi munkáját. Ugyanakkor 

reméljük, hogy a jövőben még sokáig jelen leszel a tanszéken, mint oktató, amihez erőt 

és egészséget kívánunk. Isten áldjon! 

 

       Dr. Balog Adalbert, egyetemi tanár 

2015. október 3.  


