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Bedõ Albert szoboravatás a Földmûvelésügyi
Minisztérium árkádja alatt
Egyesületi jubileumi ünnepség
2016. március 21-én szoboravatással és könyvbemutatóval folytatódott az Erdõk Nemzetközi Napja a Pro Silva Hungariae miniszteri díjak adományozása
után, a Földmûvelésügyi Minisztériumban, Egyesületünk másfél évszázados
alapítását ünneplõ jubileumi emlékév rendezvényeként.

A minisztérium Kossuth téri épületének
árkádsorán, Wagner Károly portréjával
szemben avatta fel Fazekas Sándor miniszter, Zambó Péter elnök és Bitay
Márton Örs államtitkár, kálnoki Bedõ
Albert egykori országos fõerdõmester
és államtitkár, az OEE alapító titkárának, majd tiszteletbeli elnökének mellszobrát. A szoboravatási ünnepség beszédeinek sorát a földmûvelésügyi miniszter kezdte meg.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ismét egy nagy elõdnek állítunk emléket a mi kis panteonunkban. Egy olyan
embernek, aki egész életében nemzeti
kincsünkért, a magyar erdõkért küzdött
és munkálkodott. Wagner Károly mellett
õ itt a második erdész, akit példaként állítunk a jelenkor és a jövõ elé.
„A magyar erdészet értelmi fejlõdése képezi zálogát a magyar erdõk jó
állapotának. Ha az erdõk és ezekre
gondot viselõ erdészek iránti tisztelet
palotában és kunyhóban egyenlõ mér118

tékben nyilvánul, ha nemzetünk minden értelmes tagja kellõ fogalommal
birand azon […] kincsrõl, melyet Magyarország erdeiben bir: akkor a magyar erdõgazdaságot és jövõjét többé
félteni okunk nem lehet” – fogalmazott
Bedõ Albert 1878-ban az Erdészeti Lapok hasábjain.
És valóban, a magyar erdõgazdálkodást nincs okunk félteni, mert olyan
szakemberek rakták le alapjait, mint a
most ünnepelt Bedõ Albert. Õ a magyar
erdõgazdálkodás egyik legkiemelkedõbb alakja. Tevékenysége annyira
szerteágazó volt, hogy talán nincs is az
erdõgazdálkodásnak olyan ága, amiben
ne alkotott volna maradandót.
A most 150 éves jubileumát ünneplõ
Országos Erdészeti Egyesület létrehozásának õ volt az egyik fõ elõkészítõje, elsõ titkára, majd pedig alelnöke, késõbb
tiszteletbeli elnöke. Nevéhez fûzõdik az
egyesület Alkotmány utcai székházának a felépíttetése is.
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Köztisztviselõként fõerdõmester,
majd az állami erdõk ügyeinek fõelõadója, késõbb országos fõerdõmester,
végül pedig földmûvelésügyi államtitkár volt.
Bedõ a ma is mûködõ színvonalas
Erdészeti Lapok szerkesztõje volt
hosszú évekig, amelybe rendszeresen
publikált. Hozzá kötõdik az elsõ magyar erdészeti közgyûjtemény létrehozása is.
Szerepe kiemelkedõ volt az erdészeti kutatások megindításában. Szakirodalmi munkássága a mai napig hiánypótló. Tudományos munkájának elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1885-ben levelezõ tagjai közé választotta.
Gondoskodott a magyar nyelvû erdészeti szaknyelv és szakirodalom megteremtésérõl. Szívén viselte a magyar nyelvû erdészeti oktatás ügyét. Fontosnak
tartotta az alsófokú állami erdészképzés
megteremtését és az erdészszakma szakemberekkel történõ ellátását.
Meghatározó szerepe volt az 1879ben megjelenõ új, korszerû, európai
színvonalú, polgári erdõtörvény megalkotásában, amelyet Divald Adolffal és
Wagner Károllyal együtt készített elõ.
Képviselõként kiállt a magyar mezõgazdaság támogatásáért, másrészt rámutatott a magyar nincstelen parasztság
és földmûvelõ munkásság sanyarú
helyzetére. Egyben sokat tett szülõföldje, Székelyföld felemelkedéséért.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bízom abban, hogy Bedõ Albert
nyomdokain járva híven, gondosan és
szakértelemmel vigyázzuk nemzeti kincsünket, az erdõt. Örök érvényû szavai
mai is aktuálisak: „Szeressük hazánkat,
nemzetünket és szakunkat hûséggel,
egyetértéssel és összetartással.”
Fazekas Sándor miniszter köszöntõjét követõen Zambó Péter, az Országos
Erdészeti Egyesület elnöke lépett a szép
számban összegyûlt ünneplõ hallgatóság elé és tartotta meg szoboravató beszédét.
„Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Kollégák! Hölgyeim és Uraim!
Bedõ Albert szobra olyan embernek
állít emléket a Kossuth téren, a Földmû-

Dr. Oroszi Sándor:
A magyar erdõgazdálkodás képes története – 1867–1918 – I. kötet
Jubileumi képes album könyvsorozat az OEE kiadásában
Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából páratlan könyvsorozatot indított útjára 2016. március 21én, az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából rendezett Bedõ Albert szoboravató ünnepségen.
Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyományait folytatja akkor, amikor útjára bocsátja Oroszi Sándor erdõmérnök-történész szerkesztésében a magyar erdõgazdálkodás történetét képekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi albumsorozatát.
A magyar erdõk és erdõgazdálkodás másfél évszázados történelmét fogja át az a három kötet, amelybõl az elsõ ez év tavaszán megjelent.
150 év az erdõk életében nem nagy idõ, az ember számára azonban öt egymást követõ generáció elhivatott szakmai szolgálatának
az idõszaka. Nem véletlen, hogy a 2016-ban alapításának másfél évszázados jubileumát ünneplõ Országos Erdészeti Egyesület többek között e mû kiadásával kíván emléket állítani a jeles évfordulónak.
A kiadványsorozat páratlan, eddig nem publikált szakmai archív anyagok közzétételével mutatja be a magyar erdészet eseményekben, fordulópontokban, kiemelkedõ személyiségekben gazdag fejlõdését.
A történeti áttekintés képanyagokon, illusztrációkon és rövid képmagyarázatokon keresztül, nemcsak erdészeti szakmai kérdésekbe,
hanem az egyes kötetek által feldolgozott adott történelmi korszak hangulatába is segít betekinteni. A korabeli erdészet vizsgálata a
bemutatott idõszakok gazdasági, sõt politikai viszonyainak is jó tükre.
Oroszi Sándor könyvsorozata az 1867-es kiegyezéstõl a 20. századi rendszerváltásig hiánypótló értékkel dolgozza fel a magyar erdészet képes történetét, emellett hû képet fest az Országos Erdészeti Egyesület adott korban végzett tevékenységérõl, az egyesületi tagságot alkotó erdész szakemberek mindennapjairól.
A sorozat második és harmadik kötete a két világháború közötti, majd a második világégéstõl a rendszerváltásig tartó idõszakok bemutatására vállalkozik, a közeljövõben.
A képes album könyvsorozat rendkívül igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készül, matt fóliázott keménytáblás borítóval, cérnafûzött kötészettel, teljes színes megjelenésben, 238x238 mm-es méretezéssel, csupán 1000 darabos példányszámban.

A „Magyar erdõgazdálkodás képes története” könyvsorozat frissen megjelent elsõ kötete
már megvásárolható az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán
(e-mail:titkarsag @oee.hu, telefon: +36(1)201-6293) 5800 Ft/ kötet áron.
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velésügyi Minisztérium elõtt, aki országos fõerdõmesterként, államtitkárként,
országgyûlési képviselõként ezen a helyen dolgozva alkotott maradandót a
hazai erdõgazdálkodás intézményesítése területén. Sõt, munkájával a környék
mai arculatának kialakításához is hozzájárult. Hiszen – mint ahogy már miniszter úr is utalt rá beszédében – mai
napig áll az Alkotmány utcában az Országos Erdészeti Egyesület egykori
székháza, melynek építésében gróf Tisza Lajos egyesületi elnök mellett Bedõ
Albertnek nagy szerepe volt. Ebbõl az
Alkotmány utcai épületbõl, az ott felállított ravatalról indult utolsó útjára is,
hogy szülõföldjén, a Kovászna megyei
Kálnokon leljen végsõ nyugalomra. 98
év után tér vissza szobra a fõvárosba,
hogy emléket állítson nagyszerû életútjának.
Külön öröm, hogy erre a visszatérésre az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150 éves jubileuma alkalmából kerül sor. Bedõ Albert az alapításkor titkárként, késõbb alelnökként
majd tiszteletbeli elnökként egész szakmai pályafutása alatt fáradhatatlanul
szolgálta az Egyesületet. Nem túlzás, ha
azt mondjuk, hogy az õ egykori elkötelezettsége, munkája nélkül ma nem ünnepelhetnénk Magyarország egyik legrégebbi civil szervezetének másfélszázados jubileumát.
Méltó helyre, és – ha szabad így
mondani – méltó társaságba is került a
szobor. A szemközti falon áll a panteon
másik erdész tagjának, Wagner Károlynak a képmása. Akárcsak az életben, a
tanítvány követte mesterét. Wagner Károly a selmecbányai erdészeti akadémia
oktatójaként figyelt fel az ifjú Bedõre,
és szakmai életútjuk ezt követõen
összefonódott.
120

Wagner és Bedõ együtt teremtették
meg a közjót szolgáló magyar erdõgazdálkodás alapjait. Azét a gazdálkodásét,
amelybõl az elmúlt évszázadban kinõhetett a hazai természetvédelem; amely
a fásítási programok megvalósításával
segített kiheverni a trianoni veszteségeket, és megduplázta az ország erdõterületét; amely háborúk, gazdasági fellendülések és válságok között is megõrizte
közös nemzeti kincsünket, a magyar erdõterületet.
Az általuk lerakott, az Országos Erdészeti Egyesület mûködésében megtestesülõ másfél évszázados alapra
bátran lehet a jövõt is építeni. Ez az
alap idõtálló, mert ez a közjó szolgálata. Ez nemcsak a múlt, ez a jövõ útja. A
magyar erdõgazdálkodás napjainkban
is a közjót szolgálja a vidéki foglalkoztatás, a természetjárás, a természeti értékek megõrzése, a fenntartható nyersanyagtermelés területén egyaránt.

Dr. Oroszi Sándor a könyvbemutatón
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Ezen az úton haladva van jövõje ágazatunknak!
Bedõ Albert személyisége nemcsak a
múltat és a jövõt kapcsolja össze, hanem a határon túli és az anyaországi
szakembereket is. Ezt az összetartozást
fejezi majd ki Egyesületünk jubileumi
vándorgyûlése júniusban, melynek ünnepi programját Bedõ Albert szülõ- és
nyughelyén, a Kovászna megyei Sepsiköröspatak-Kálnokon tartjuk. Bízunk
benne, hogy Bedõ sírja a kálnoki unitárius temetõben ettõl kezdve egyfajta
szakmai zarándokhellyé válhat.
Addig is rójuk le kegyeletünket a
most avatandó szobornál. Bedõ Albert
példája sarkalljon bennünket arra, hogy
a mi mai munkánk is jelentsen olyan
stabil alapot a következõ generációk
számára, mint amit nagy elõdeinktõl,
Bedõ Alberttõl és Wagner Károlytól
örököltünk. Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!”
A méltató megemlékezéseket, beszédeket követõen Fazekas Sándor,
Zambó Péter és Bitay Márton Örs együttesen leplezték le Bedõ Albert szobrát.
Az avatást követõen Tordai Ernõ
Sepsiköröspatak unitárius lelkésze
szentelte fel a Bedõ-mellszobrot, majd
az erdélyi küldöttség nevében Tamás
Sándor, Kovászna Megye Tanácsának
elnöke és Kisgyörgy Sándor, Sepsiköröspatak-Kálnok polgármestere, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, az OEE technikus alelnökével együtt helyezték el a
tisztelet koszorúit. A Wagner-szobor
elõtt Szakács Sándor, az OEE Erdélyi
Helyi Csoport elnöke és Mocz András
magánerdõs alelnök hajtott fejet.
A szoboravató ünnepséget követõen
a jubileumi emlékév kiemelkedõ fontosságú egyesületi kiadványaként mutatták
be dr. Oroszi Sándor „A magyar erdõgazdálkodás képes története 1867-1918
címû, páratlan szakmatörténeti értékû,
eddig még nem publikált szakmai kordokumentumokat és archív felvételeket
felvonultató, reprezentatív igényességgel szerkesztett és kivitelezett albumsorozat elsõ kötetének könyvbemutatójára.
A szerzõ a közremûködõknek, támogatóknak is köszönetet kifejezõ áttekintõ
könyvismertetése után, Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó és egyesületünk tiszteletbeli tagja, dr. Király Pál Bedõ Albert életútját és munkásságát méltató elõadásai
zárták le az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából rendezett egyesületi jubileumi
ünnepséget.
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