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Méltó módon emlékezett meg a TAEG
Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. alapítá-
sának 60. évfordulójáról. Az október 28-i
program Sopronban a Károly-kilátónál
Hédl András Bedõ Albert-díjas erdész-
technikus szobrának avatásával kezdõ-
dött. A színpompás õszi erdõben dr.
Jámbor László vezérigazgató köszöntõ
szavai után Kárpáti László, az OEE Sop-
roni Helyi Csoportjának elnöke emléke-
zett az egész életét a Sopron környéki
erdõknek szentelõ egykori kiváló szak-
emberre. A következõket mondotta:

„Németh Ferenc – nemrégiben el-
hunyt kartársunk – visszaemlékezésé-
bõl idézek:

Hédl András Sopronban született
1920-ban és itt is halt meg 2007-ben.
Alapfokú és polgári iskoláját is itt vé-
gezte el. A Bécsi-dombi erdészlak és a
Dudlesz erdõ közelsége érdeklõdését
az erdészszakma irányába vonzotta.

1939-ben Sopron Város Erdõgond-
noksága erdészgyakornokként alkal-
mazza. 1942-ben behívják katonának,
így nehéz körülmények között, de
1943-ban erdész szakvizsgát tesz.

A belgiumi hadifogolytáborból 1946
májusában kerül haza és ismét a Városi
Erdõhivatalnál áll munkába.

1957-ben érettségit és erdésztechni-
kusi képesítést szerez.

Sikeres természetes felújítások bizonyít-
ják hozzáértését. Ismerte a hegyvidéki er-
dõk minden zugát, tudta, hogy mikor és
hol kell a természeti folyamatokat segíteni.

Roth Gyula professzor hidegvíz-völ-
gyi vonalas szálalásos felújításának kí-
sérleti területén elõbb munkatárs, majd
gyakorlati vezetõ volt.

A legrangosabb erdészszakmai kitün-
tetést, a Bedõ-díjat 1966-ban kapta meg.

1998-tól az Erdész és Faiparos Diá-
kok Baráti Körének tiszteletbeli tagja
volt, amelyben tevékenyen vett részt
élete végéig.«

Mollay Jánosné Madas Gabriella így
emlékszik rá:

„Lóháton járta az erdõt. Görbeha-
lomban élt erdész-szolgálati lakásában,
s innét járt be az Erdészetre, irodájában,
s az itteni szolgálati helyiségben tartotta
az eligazításokat is.

Nagy feladata volt a ’40-es évek vé-
gén az aknazár határsávjának kialakítá-
sa, ami Ágfalvától Harkáig 40-50 m szé-
lességben végighúzódott a Soproni-
hegység erdein. Itt az õ felelõssége volt
a fakitermelés irányításáról kezdve a
több száz fõ munkás-katona élelmezé-
séig szinte minden. Sokszor emlegette,
hogy ez az idõszak nagyon megviselte,
és az erdõ rombolása érzelmileg is sú-
lyosan érintette. »Feleségem segítõkész-
sége nélkül nem éltem volna túl ezt az
idõszakot.« – mondogatta…”

Mindannyian tudjuk, hogy ez az em-
lékmû Bandi bácsi mellett a többi sop-
roni erdészé is, akik közül õ kiemelke-
dett, de akiket õ soha nem feledett, s
jelképesen itt vannak körülötte mind-
annyian.”

60 éves a Tanulmányi Erdõgazdaság
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A szobrot dr. Seregi János, az MFB
Zrt. ügyvezetõ igazgatója és dr. Faragó
Sándor, az NYME rektora leplezték le.

Az Erzsébet-kerti egyetemi épület-
ben ebéd után folytatódó programot
Baranyay László, a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójának be-
széde nyitotta meg. A kezdeti soproni
idõkre emlékezõ idézettel kezdõdõ be-
szédében Baranyay László elmondta,
hogy az elmúlt másfél év sok tapaszta-
lattal gazdagította, de mint fogalmazott,
a tapasztalatok ritkán alakultak olyan
kedvezõen, mint az erdõgazdaságok
esetében. Az MFB-nek tulajdonosként
nem az erdõgazdaságok elkényeztetése
a feladata, és az eredményes mûködés
mellett az MFB a közjóléti feladatok leg-
magasabb szintû teljesítését is elvárja.
Az elnök-vezérigazgató szerint azon-
ban az „erdõgazdaságok megbízhatóan
látják el feladataikat, mert maguk az er-
dészek is megbízhatóak.” Méltatta a sel-
meci hagyományokból táplálkozó sop-
roni oktatást – „merem mondani, neve-
lést” – is, melyet a TAEG elmúlt 60 éves
történelme alatt sokban segített. A Ma-
kovecz Imrérõl is megemlékezõ elnök-
vezérigazgató szerint „az erdõ nemcsak
munkaterület, hanem folyamatosan nö-
vekvõ életközösség. A növekedést az
Isten adja, így az erdész a teremtõ ter-
mészet munkatársa.”

A továbbiakban dr. Jámbor László, a
TEAG Zrt. vezérigazgatója ismertette a
társaság történetének fontosabb és nem
egyszer kevésbé ismert állomásait. A
Selmecbányáról Sopronba költözõ Aka-
démia tanerdejévé elõször közel 1400
ha területet jelöltek ki a város hegyvidé-
ki erdeibõl, ez azonban hamarosan ke-
vésnek bizonyult. A II. világháború utá-
ni államosításkor a teljes városi erdõ-
gondnokság tanulmányi célúvá vált. Ezt
a funkcióját azonban az 1950-es átszer-

vezéskor átmenetileg elvesztette, hogy
aztán 1951-ben már a mai formájában
alakuljon meg a Tanulmányi Erdõgaz-
daság ismét azzal a céllal, hogy az Aka-
démia és a Roth Gyula Erdészeti Szak-
középiskola számára tanulmányi lehe-
tõséget biztosítson. Az 1953 óta érvé-
nyes SZMSZ máig érvényes paragrafusa
szerint az erdõgazdaság termelési fela-
datait és beruházási terveit az oktatás
igényeinek kell meghatároznia. A vezé-
rigazgató kiemelten szólt a TAEG által
lebonyolított erdõtelepítésekrõl, me-
lyek már a nagy telepítési program lezá-
rulta után történtek. Szintén hangsú-
lyozta a parkerdõvé nyilvánítás és a ter-
mészetvédelmi szervezet kialakításának
jelentõségét. A soproni erdõk 200 éves
parkerdei múltra tekinthetnek vissza, a
tudatos fejlesztés a Pilisi Parkerdõ fej-
lesztésével egyidõs. Mára évente 1 mil-
lió fõ feletti látogatója van a TAEG által
kezelt parkerdõnek. Az elsõ védett te-
rület a csáfordjánosfai tõzikés erdõ volt,
melyet 1977-ben követett a Sopron-
Hegyvidéki és a Fertõ-tavi Tájvédelmi
Körzet megalakítása. Ezek a területek
adták az 1994-ben alapított Fertõ-Han-
ság Nemzeti Park alapjait. Az elmúlt év-
tizedek munkáját jól foglalja össze a cég
jelmondata: Oktatással, kutatással a ter-
mészet oldalán.

Az ünnepélyes program folytatása-
ként dr. Faragó Sándor, a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem rektora mutatta
be a TAEG szerepét az erdõ- és faipari
mérnökképzés gyakorlati oktatásában.
Ezt követõen dr. Simonyi István al-
polgármester számolt be a város és az
erdõgazdaság közötti szoros kötelé-
kekrõl.

Az esemény folytatásaként Zambó
Péter, az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke mutatta be elõadásában a ma-
gyar erdészet és az azt megjelenítõ
egyesület történetének fõbb állomásait,
vázolta az erdõgazdálkodás elõtt álló
jövõ lehetõségeit.

A TAEG jubileumi rendezvénye mel-
lett az Erdõk Nemzetközi Éve alkalmá-

ból tudományos konferenciát is rendez-
tek, amelyen elsõként Turi Attila épí-
tész mutatta be a fa szerepét az építé-
szetben, emlékezve a nemrég elhunyt
Makovecz Imre munkásságára. Bartha
Dénes professzor a magyar erdõk ter-
mészetességi állapotának vizsgálatára
kidolgozott módszereket mutatta be és
hasonlította össze. Mátyás Csaba aka-
démikus a magyar erdõállományokra
vonatkoztatva vetítette elõre a klímavál-
tozás várható hatásait. A tudományos
elõadások zárásaként pedig dr. Boro-
vics Attila, az ERTI fõigazgatója emlé-
kezett a leginkább tölgykutatói mun-
kásságáról ismert Mátyás Vilmos szüle-
tésének 100. évfordulójára.

A programot két, a TAEG jubileuma
alkalmából megjelent kötet bemutatása
zárta. Bartha Dénes és Oroszi Sándor
szerkesztésében soproni erdészek
(Mollayné Madas Gabriella, Molnár
Ákos, Tamás József) tollából született a
soproni erdõk állománytörténetét fel-
dolgozó egyedülálló kötet. Az oktatás-
ban is kiváló segítséget jelentõ tudomá-
nyos igényû munka mellett inkább
gyönyörködtet Nagy Csaba természet-
fotós erdõmérnök albuma, Az erdõ
kincsei – Képek a Sopron környéki er-
dõkbõl c. kötet. A hároméves munká-
val készült mûbe a mûvészi fotók mel-
lett az erdõk élõvilágával kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat is összegyûj-
tötte a Roth Gyula Szakközépiskola ta-
náraként dolgozó szerzõ.

A Tanulmányi Erdõgazdaság 60 éves
jubileumának méltó megünneplése a
meghívottak részére a Pannonia Med
Hotelben Szokolay Balázs zongoramû-
vész Liszt és Chopin mûvekbõl váloga-
tott hangversenyével és ünnepi vacso-
rával zárult.

Szöveg: Lomniczi Gergely
fotó: Pápai Gábor

Erdész-vadász könyvek
Az alábbi témákban könyveket, illetve fo-
lyóiratokat keresek: erdészet, vadászat,
halászat, horgászat, madarászat, állattan,
növénytan, gombászat, méhészet, útleírás,
néprajz. Akár egy darab könyve van vagy
esetleg egész könyvtárat, hagyatékot adna
el, keressen meg bizalommal! 
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