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Borús, csöpörgõs idõben érkeztünk Kál-
nokra, Bedõ Albert szoboravatásának
ünnepségére. A falu fõterén nagy volt a
sürgés-forgás az ünnepséget megelõzõ
órában. Mert ahogy ilyenkor lenni szo-
kott, az utolsó pillanatban került minden
a helyére. Daróczy András szobrász ve-
zetésével féltucatnyian végezték az utol-
só simításokat az emlékmûvön és kör-

nyezetén. Történelmi pillanatban érkez-
tünk, mert a mester és csapata, Kozma
Csaba, Kozma Ferenc Dezsõ, Kercsuy At-
tila, Nagy Alpár Zsolt és Szíjgyártó And-
rás éppen felemelni készültek a poszta-
mensre a Stróbl Alajos alkotásáról készült
mellszobrot. Neves erdészelõdünk nevét
viselõ ásotthalmi szakiskola megjelent
képviselõi – kiknek kitartó munkája

eredményeként kerülhetett sor az ün-
nepségre – elégedetten szemlélték a ta-
lapzatra állítás utolsó mozzanatát. S mint-
egy varázsütésre az esõ is elállt. Zsúfolá-
sig megtelt a Bedõ Albert nyughelye mel-
lett lévõ templom, ahol Gödri Miklós
Szabolcs, református lelkész tartott isten-
tiszteletet. Orbán F. Dezsõ szuggesztív
szavakkal méltatta Bedõ Albert végren-
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deletét, melyben az unitárius egyházra
hagyományozta ingatlan vagyonát, azzal
a kéréssel, hogy ápolják édesanyja sírem-
lékét. A méltató szavak után a résztvevõk
megkoszorúzták a nagy erdész sírját,
ahol beszédet mondott Tamás Sándor er-
désztechnikus, jogász, országgyûlési
képviselõ, aki szakdolgozatát Bedõ Al-
bert tevékenységérõl készítette. Ezután a
község fõterén folytatódott az avatási ün-

nepség, melyen megjelent Ioahim Silviu
polgármester, valamint az Ásotthalomról,
Mezõtúrról, Csíkszeredából, Debrecen-
bõl, Sepsiszentgyörgyrõl, Kõröspatakról,
Kálnokról és Budapestrõl érkezett kül-
döttségek, meghívottak. Beszédet mon-
dott Orbán F. Dezsõ, unitárius lelkipász-
tor, aki Bedõ Albertnek az egyházhoz, a
szülõföldhöz való kötõdésérõl szólt. Kó-
nya Ádám, a Sepsiszentgyörgyi Székely

Nemzeti Múzeum nyugalmazott igazga-
tója Bedõ Albert természettudományos
tevékenységének jelentõségérõl és
október 6-a lévén, az aradi vértanúkról
emlékezett. Ormos Balázs, egyesületünk
fõtitkára, beszédében az egyesület kár-
pát-medencei régiójának kötelezõ elhi-
vatottságáról, tevékenységérõl tájékoz-
tatta a jelenlévõket. Andrésiné Ambrus Il-
dikó, az Ásotthalmi Erdészeti Szakiskola
igazgatónõje Bedõ Albert szellemi ha-
gyatékára hívta fel a figyelmet, majd is-
mertette a szoboravatás történetét
Dankóné Simon Judith, érdi tanárnõ
kezdeményezésétõl a mai napi avatásig,
kiemelve Barátossy Gábornak az ügyben
mutatott elkötelezettségét és segítségét.
Dr. Krizsán Józsefné, a Mezõtúti Kaán
Károly Alapítvány vezetõje megajándé-
kozta a munkában kiemelkedõket. Az
ünnepélyességet fokozta az étfalvi fúvós-
zenekar, Kató Eszter szavalata, valamint
a kálnoki általános iskola tanulóinak mû-
sora. A felemelõ ünnepség azzal a re-
ménnyel zárult, hogy jövõre ugyanitt ta-
lálkozunk a Bedõ Albert-emlékház ava-
tásán. 

Úgy legyen!
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