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Bedõ Albertre emlékeztek Ásotthalmon
Születésének 175. évfordulóját ünnepelték a szakiskolában
2015. március 20-án a Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium
nevelõtestülete és diákjai az Erdõk
Nemzetközi Napjához kapcsolódóan az
iskolát alapító Bedõ Albert születésének 175. évfordulójára emlékeztek. A
gyönyörû kora tavaszi napot egy ritka
égi jelenség, részleges napfogyatkozás tette emlékezetesebbé.
A Himnusz eléneklését követõen Andrésiné dr. Ambrus Ildikó iskolaigazgató köszöntötte a megjelent vendégeket. Beszédét Wass Albert idézetével kezdte: „A
múlt szerves és elválaszthatatlan része a
jelennek, a jelen pedig nem egyéb, mint
a jövendõ kezdete.” Hangsúlyozta, hogy
egy iskolának minden körülmények között a múlt értékeit kell a jelenbe beépíteni és a jövõbe átvinni. Különösen igaz ez
az erdészszakmában, ahol az elõdök
munkájának tisztelete nélkül nem lehet
jövõt építeni. Beszédében röviden méltatta Bedõ Albert kiemelkedõ életútját,
sokrétû munkásságát. Kiemelte, hogy az
iskola dolgozóinak és tanulóinak kötelessége a Bedõ Albert által létrehozott értékek megõrzése, és továbbadása az utódoknak. Gondolatait szintén Wass Albert
soraival zárta: „Nekünk már csak az a
dolgunk, hogy hidat építsünk a múlt és a
jövendõ között, és hogy ennek a hídnak
a pilléreibe beleépítsünk mindent, amit a
múltból a jövendõbe átvinni érdemes”.
Az igazgatónõ elõadása után az intézmény fenntartója, a Földmûvelésügyi Minisztérium képviseletében Román István
agrárszakképzésért felelõs helyettes államtitkár köszöntötte a nagy múltú intézményt. Az 1883-as alapítású iskola a történelmi és a mai Magyarország legõsibb erdészeti középfokú szakoktatási intézménye. Az államtitkár méltatta az iskolaalapító Bedõ Albert életmûvét, aki a 19. század végén korszerû, sõt, világszínvonalú
magyar erdõgazdálkodást teremtett, és
kulcsszerepet játszott a szakoktatás kiépítésében is. Emlékeztetett arra, hogy ma
közös felelõsségünk új tartalommal megtölteni Bedõ Albert munkásságának szellemiségét – ez pedig a múlt értékeinek
tisztelete alapján a legmodernebb erdõgazdálkodási tudás közvetítése. Román
István kiemelt célként fogalmazta meg a
kétkezi munka becsületének visszaszerzését. Napjainkban egy jó szakma többet
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ér, mint öt-tíz évvel ezelõtt – jelentette ki.
Megkezdõdött a magyar agrárképzés teljes átalakítása. Az a cél, hogy dolgozni tudó és szeretõ, gyakorlatias tudással rendelkezõ fiatalok kerüljenek ki a szakképzõ iskolákból. A helyettes államtitkár elmondta, hogy a Földmûvelésügyi Minisztérium kezdeményezni fogja az OKJ finomhangolását. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Erdészeti
Egyesület javaslatára technikusi szinten
szétválna az erdészeti és a vadgazdálkodási képzés. Köszöntõjében a következõ
gondolatokat szó szerint idézzük: „Úgy
érzem, figyelünk az Önök iskolájának
teljesítményére, ezért is jöttünk el másfél
éven belül másodszor is, hogy osztozzunk
örömükben, hiszen csupa jó hírt hallunk

Önök felõl. Több mint egy éve az iskola
épületegyüttese, az iskolában folyó szakképzés és Ásotthalom kiemelkedõ erdõértékei bekerültek a Csongrád Megyei Értéktárba. Ez is nemzeti érték lett tehát. 2013ban az iskola alapításának 130. évfordulójára emlékeztünk, és most egy még nagyobb jubileum, a névadó születésének
175. évfordulójára gyûltünk össze. Biztos
vagyok abban, hogy ez a közösség olyan
erõs, hogy Bedõ Albert születésének 200.
évfordulóján is sokan lesznek itt. Kívánom, hogy akkor a most következõ negyedszázadra legalább annyira büszkék
lehessenek az utódok, mint amilyen jogos
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büszkeséggel tekinthetnek most vissza az
elmúlt évtizedekre! Õrizzék büszkén hagyományaikat, azt az egyedi szakmai
kultúrát, ami az eltelt évszázadok alatt
az állandóságot jelentette a mulandóságban!” Román István megköszönte az állami erdõgazdaságoknak a képzések megszervezésében nyújtott támogatást.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek
az iskola alapításában rendkívül fontos
szerepe volt. Ezért az iskolaalapítás nemcsak az intézménynek , hanem az Országos Erdészeti Egyesületnek is kiemelkedõen fontos eseménye. Az ünnepségen
Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti
Egyesület fõtitkára méltatta az iskolaalapító, Bedõ Albert munkásságát. Köszöntõjében hangsúlyozta Bedõ Albert országos fõerdõmester elévülhetetlen érdemét
az 1879. évi erdõtörvény megalkotásában. Bedõ egyesületi és iskolaalapító tevékenységét a következõképpen foglalta
össze: „Bedõ Albert az Országos Erdészeti Egyesületnek is emblematikus alakja,
1866-ban elsõ titkára volt. Évtizedes
munkájával, egész életmûvével olyan
alapokat rakott le a hazai ágazatban, az
egyesületünk életében, amire bõven lehetett építeni. Nem is akármit. … Lehetett építeni egy olyan szakközösséget, szakiskolai
hálózatot, amelynek ma egyik tagintézményében vagyunk. …” A szakmai oktatás
jövõjének fontosságáról ezt mondta: „Hiszen az általunk, emberek által okozott
környezeti változásokhoz úgy tud majd a
természet alkalmazkodni, ha mi megfelelõ szakértelemmel segítünk ebben. Itt van
jelentõsége annak a középfokú és alsófokú erdészeti szakképzésnek, aminek már
hosszú hagyományai vannak. Ma azzal
is kell foglalkozni, hogy megfelelõ infrastruktúrával ellátott, magas szakmai
színvonalon mûködõ intézményekben
történjenek ezek a képzések. Nagy örömünkre szolgál, hogy Bedõ Albertre, erre
az iskolateremtõ, a szó képletes és gyakorlati értelmében is iskolateremtõ emberre
pont egy ilyen intézményben emlékezhetünk, ahol mindezek a feltételek rendelkezésre állnak és példaként szolgálhatnak a
többi oktatási intézmény számára is.”
Az OEE fõtitkára után a térség országgyûlési képviselõje, B. Nagy László
szólalt fel. Az Erdõk Nemzetközi Napjához kapcsolódóan az erdõk szerepét
hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a szakszerû erdõgazdálkodást felelõs, magas
szakmai szinten, a jövõt szem elõtt tartó
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szakemberekre nagy szükség van. Ehhez olyan iskolák kellenek, mint a Bedõ Albert által alapított ásotthalmi Erdészeti Szakképzõ Iskola.
Ásotthalom nagyközség polgármestere, Toroczkai László hangsúlyozta, hogy
a település egyik kiemelkedõ intézménye a Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ
Iskola, ahol magas színvonalú munkát
végeznek az intézmény dolgozói, tanulói. A településnek rendkívül fontos ez az
intézmény, hiszen országos eredményei,
elismertsége nemcsak az intézmény hírnevét öregbítik, hanem a települését is.
Bedõ Albert szülõföldjét, Sepsikõröspatak-Kálnokot Kisgyörgy Sándor polgármester, Karácsony László alpolgármester és Kisgyörgy Zoltán újságíró képviselték. Kisgyörgy Sándor az anyaországi és a székelyföldi erdészek összefogásáról beszélt. Az összefogás részét képezi Bedõ Albert emlékének ápolása, a tervezett Bedõ-emlékház megépítése, és az

Erdélybe, Kálnokra tervezett egyesületi
vándorgyûlés megszervezése.
A köszöntõk után az igazgatónõ vetített képes elõadásában mutatta be Bedõ
Albert iskolaalapítói munkáját, felidézve
az 1879. évi erdõtörvény elõírását a szakképzett erdõõri személyzettel kapcsolatban. A törvény hatására négy erdõõri szakiskola jött létre a történelmi Magyarországon. 1883-ban Szeged-Királyhalom (ma
Ásotthalom), 1885-ben Temesvár-Vadászerdõn, 1886-ban Liptóújváron, 1893-ban
pedig Görgényszentimrén. Elõadásában
kitért arra is, hogy hogyan ápolja az iskola napjainkban Bedõ Albert emlékét.
Ezt követõen a Katona Márta tanárnõ által összeállított és az iskola diákjai
közremûködésével elõadott mûsort tekintették meg a jelenlévõk, amely felejthetetlenné tette az ünnepséget. A mûsor Bedõ Albert kiemelkedõ tevékenységét, ennek lényeges állomásait mutatta be. A megható, lélekemelõ elõadást

óriási vastaps követte. Vendégeink szerint a diákok elõadása bármely színpadon megállná a helyét.
Az erdészhimnusz eléneklését követõen a közel 150 fõs ünneplõ közönség
az iskola fõépületébe vonult, ahol ünnepi köszöntõt mondott Kisgyörgy Zoltán, a Háromszék címû napilap újságírója. Utána a 2002-ben felavatott Bedõszobor koszorúzására került sor. Bedõ
Albert emléke elõtt a székely himnusz
eléneklésével tisztelegtek az ünneplõk.
Az Ásotthalmi Bedõ Albert Alapítvány Andrési Pál szerkesztésében erre
az alkalomra jelentette meg a Bedõ Albert, az erdész szakmánk kiemelkedõ
alakja címû könyvet. A jeles nap emlékéül ennek egy-egy kötetét kapták
ajándékba a búcsúzó vendégek.
Szöveg és kép: Andrési Pál
tanulmányi erdõ vezetõ,
Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ
Iskola és Kollégium

BEDÕ ALBERTRÕL SOKSZÍNÛEN
Az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és
Kollégium mellett mûködõ Ásotthalmi Bedõ Albert Alapítvány egy rendkívül szép, tartalmas és sok új információt,
különleges képanyagokat tartalmazó kiadvánnyal gazdagította az erdészeti könyvkiadást Bedõ Albert születésének
175. évfordulójára.
A mintegy 130 oldalas kötet szerkesztõje Andrési Pál. Külön
öröm számunkra, hogy a könyv borítóján a Bedõ Albertrõl az
egyesületi könyvtárunkban megtalálható olajfestmény szerepel. Ez a festmény akkor került az általános érdeklõdés középpontjába, amikor egykori egyesületi székházunk erdész
dísztermét díszítette és ily módon az ott tartott minisztériumi
rendezvények, sajtótájékoztatók, és az
azokról készült tudósítások visszatérõ
szereplõjévé vált.
A kiadvány túlnyomórészt színes fotókkal illusztrált, ellentétben az eddig
Bedõ Alberttel kapcsolatban megjelent
tanulmánykötetekkel.
Az elõszót követõen a szerzõk négy
fejezetben mutatják be Bedõ Albert
munkásságát, valamint emlékének
ápolását. Az elsõ fejezet Andrési Pál és
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó munkája.
A Bedõ Albert élete és munkássága tanulmány egyben az Egyesületünk nevében a Magyar Örökség-díjra felterjesztett Bedõ Albert életmû anyaga is.
2014. október 25-én a Kovászna megyei Árkoson rendezett konferenciát az
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság (EMT) Erdészeti Szakosztálya
és az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi Csoportja „175 éve született

Bedõ Albert, a székely erdész” címmel. A konferencián elhangzott elõadásokat a második fejezet tartalmazza. Dr. Király Pál az árkosi konferenciát és az azt követõ kálnoki ünnepséget méltatja, majd Bedõ Albert szerepvállalását ismerteti az Országos Erdészeti Egyesület 1866. évi megalakulásában.
Bedõ Albertnek az Országos Erdészeti Egyesülethez ezer szállal kötõdõ szakmai munkásságáról Lomniczi Gergely, az OEE
fõtitkárának tolmácsolásában olvashatunk. Dr. Oroszi Sándor
Bedõ Albertet, az erdészt és politikust mutatja be, míg Andrésiné dr. Ambrus Ildikó Bedõ Alberttel, az iskolaalapítóval és
ezen a téren kifejtett tevékenységével ismertet meg minket.
Nagy erdész elõdünk tudományos pályafutásáról dr. Borovics
Attila tudósít, míg Kisgyörgy Zoltán geológus mérnök, háromszéki újságíró és helytörténész ad átfogó
képet Bedõ szülõföldjérõl, szûkebb pátriájáról. A fejezetet Andrésiné dr. Ambrus Ildikó Bedõ Albert sírjánál elmondott megemlékezése zárja.
A harmadik fejezetben Bedõ Albert ismeretlen arcát mutatják be a szerzõk.
Andrési Pál Bedõ Albert kolozsvári egyetemi díszdoktori elismerésérõl, Kisfaludy
Júlia pedig Bedõ Albertrõl, az evezõsrõl,
a Nemzeti Hajós Egylet egykori elnökérõl ad hézagpótló ismereteket.
Az utolsó fejezet a Bedõ Albert emlékének ápolása címet viseli és többek
között ennek keretében ismerkedhetünk meg a róla elnevezett emlékérem
történetével is.
A kiváló minõségben megjelent
könyvet az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és az Országos Erdészeti Egyesület támogatta.
Dr. Sárvári János
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