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– Elnök Úr! A tavaly Kaposváron rende-
zett vándorgyûlés történelmi pillanata
volt, amikor átvette a zászlót az ünne-
pi közgyûlésen és ezzel a gesztussal Er-
délybe hívta az Egyesület tagságát. Mi-
lyen érzés volt akkor átvenni a zászlót,
mire gondolt közben?

– Régi közszereplõ vagyok, de be-
vallom izgultam. De ez az izgalomnak a
jólesõ, borzongató formája volt. Nagy
horderejû és nemes ügynek tartom,
hogy az Egyesület vezetõsége lehetõsé-
get teremtett, hogy Székelyföld képvi-
seletében átvegyük a vándorzászlót.
Ováció és lelkes taps követte a meghí-
vást, amit akkor minden egyesületi tag-
hoz intéztünk. És íme, itt állunk a 150.
jubileumi évforduló elõestéjén és vár-
juk a vendégeket Háromszékre.

– Mit jelent Önnek személy szerint,
hogy 118 év után ismét Erdélyben kerül
megrendezésre az OEE vándorgyûlése?
És mit jelent ez az itt élõ, dolgozó er-
dész kollégáknak?

– Az igaz, hogy 118 évvel ezelõtt volt
vándorgyûlés nálunk, de akkor Erdély
még Magyarország része volt. Most köz-
igazgatásilag más a helyezet, de lélek-
ben egybe tartozunk. Nemzetként és
szakmabéliként egyaránt. Úgy, ahogy
azt Bedõ Albert ránk hagyta: „Szeressük
hazánkat, nemzetünket és szakunkat
hûséggel, egyetértéssel és összetartozás-
sal.” Meggyõzõdésem – hiszen errõl itt-
hon számos alkalommal beszéltünk –,
hogy a székelyföldi, erdélyi kollégák-
nak is nagy megtiszteltetetés és egyben
jó alkalom a találkozás. Alkalom arra,
hogy szakmailag fejlõdjenek, kapcsola-
tokat építsenek.

– Március 21-én erdélyi, székelyföldi
küldöttség járt a Földmûvelésügyi Mi-
nisztériumban rendezett Erdõk Nem-

zetközi Napja ünnepségen. A delegáció
a székely erdész polihisztor Budapesten
újonnan felállított emlékmûve elõtt haj-
tott fejet. Most ezer kárpát-medencei er-
dész indul Erdélybe, Bedõ Albert szülõ-
és nyughelyéhez.

– Szerencsés fordulata a gondviselés-
nek, hogy Bedõ Albert szobrának felál-
lítása egybeesett az Egyesület 150. jubi-
leumi ünnepségével. Köztudott, hogy
az idén márciusban avattunk Bedõ szob-
rot a Kossuth-téren. Ez nekünk, három-
székieknek igen-igen nagy megtisztel-
tetés. Mi tagadás, büszkék is vagyunk
rá. Tudom, hogy ez idáig is sokan ke-
resték fel „a legnagyobb magyar er-
dész” szülõ- és
nyughelyét. Beval-
lom, hogy az elkö-
vetkezõkben azt
szeretnénk, hogy a
háromszéki Kál-
nokot szakmai za-
rándokhellyé lép-
tessük elõ. Terve-
ink között szere-
pel egy Bedõ Al-
bert Emlékház fel-
építése, amelynek
alapjait leraktuk.
Ebben az épület-
ben nem csak egy
csinos díszterem,
hanem vendégszobák is helyet kapnak,
éppen azért, hogy aki idejön – Sopron-
tól ezer kilométerre – az ne csak a táj
gyönyörûségeit láthassa, hanem itt tud-
jon maradni néhány napot.

– Erdély és ezen belül Székelyföld év-
századok óta meghatározó tájképi ele-
me az erdõ. A székely ember ma is ezer
szállal kötõdik hozzá. Mit jelent ma az
erdõ Székelyföldnek és mit jelent Ön-
nek, aki maga is erdész szakember?

– 1804-ben – hogy távolabb ne men-
jek – nemes székely elõdeim az erdélyi
Guberniumnak címzett levelüket úgy
kezdték, hogy: „...nekünk csupán csak
fában van minden élõ okunk”.

Ez a magvas megállapítás kétszáz év
távlatából is rendkívül idõszerû, hiszen
Székelyföld jövõjének egyik biztosítéka
a magán-erdõtulajdon megszilárdítása,
az erdõk szakszerû kezelése, ésszerû
hasznosítása. Nálunk nagy hagyománya

van a közös használati formának, az er-
dõ- és legelõ birtokosságoknak, ahogy
nálunk hívják: a közbirtokosságnak.

A közbirtokosság vagyona nem a kor-
látlan haszonszerzés forrása, hanem elsõ-
sorban a közbirtokossági tagok szükség-
leteit, gazdasági biztonságát fedezõ, apá-
inktól örökölt tulajdon, amelyet majd
gyerekeinknek és unokáinknak kell fe-
lelõsen átadnunk. A megalakult erdõbir-
tokosságok és legelõtársulatok nemcsak
egyes kisközösségek megerõsödését,
hanem Székelyföld egészének gazdasági
önállóságát biztosíthatják.

– A Vándorgyûlés minden évben az
adott térség erdészeti szakembereinek,

erdõgazdálkodóinak fajsúlyos bemu-
tatkozási lehetõsége, a szélesebb szak-
mai közönség elõtt. Hogyan várják a
székely erdész kollégák a magyarorszá-
gi vendégeket?

– Mindenek elõtt, jófajta pálinkával.
Tudom, hogy nem csak nálunk divat,
hogy találkozáskor elkoccintuk egy po-
hár pálinkát… s aztán még egyet. A hu-
moros részt félretéve: a szakma is várja,
de a falvak népe is, hiszen a fõrendez-
vény Sepsikõröspatakon, Bedõ Albert
szülõfalujában, és Kálnokon, Bedõ Al-
bert sírjánál lesz. Meggyõzõdésem,
hogy sokan eljönnek majd megnézni a
rendezvény nyilvános részét. Ha esik,
ha havaz, ha süt, ha fúj, egy biztos: mi
szeretettel várjuk a vendégeket. 

– Köszönöm a beszélgetést és a jubi-
leumi Vándorgyûléshez jó idõjárást, és
tartalmas rendezvényt kívánok!

Nagy László

VÁNDORGYÛLÉS

A kárpát-medencei erdészeket várja 
Székelyföld

Beszélgetés Tamás Sándorral 

Június 22-25 között Székelyföld ad
otthont az Országos Erdészeti Egye-
sület megalapításának másfél évszá-
zados jubileumát ünneplõ 147. OEE
Vándorgyûlésnek. Ebbõl az alkalom-
ból Tamás Sándorral, Kovászna Me-
gye Tanácsának elnökével, a rendez-
vény egyik vendéglátó házigazdájá-
val beszélgettünk.


