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JUBILEUMI VÁNDORGYÛLÉS

„Összetartás által kis dolgok 
naggyá lesznek, és megfordítva, 

a legnagyobbak is megsemmisülnek.” 
(Bedõ Albert –1878)

Az Országos Erdészeti Egyesület 147.
Vándorgyûlését az Egyesület alapításá-
nak 150 éves jubileuma alkalmából,
2016. június 22-25. között, az erdélyi
Sepsikõröspatak-Kálnok-Tusnádfürdõn
rendezte meg. A 2009-es selmecbányai
Vándorgyûlés után ismét Magyarország
határain túl, ezúttal Erdélyben gyûltek
össze a magyar erdészek, ünnepelni és
a térség erdõgazdálkodásával ismer-
kedni.

Nem véletlen a helyszínválasztás, hi-
szen a Kovászna megyei kis falu, Kál-
nok unitárius temetõjében nyugszik az
Egyesület és a magyar erdõgazdálkodás
egyik megalapítója, dr. Bedõ Albert. A
munkássága és a személye elõtti tisztel-
gés volt a jubileumi rendezvény egyik
kiemelt célja. 

Június 22-én a Kárpát-medence majd
minden tájáról – a Felvidékrõl, Kárpá-
taljáról, Erdélybõl és az anyaországból
– sereglettek össze a hosszú utazást kö-
vetõen a magyar erdészek, tagtársak,
kollégák és a meghívott vendégek, a
Csomád-hegység lábánál fekvõ festõi
Tusnádfürdõbe.

A Székelyföldre érkezés közösségi
örömének egy-egy kiragadott pillana-
tát hivatottak alábbi képeink megörö-
kíteni.

Szöveg és kép: Nagy László

Megérkezés
Tusnádfürdõre



Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából, Egyesületünk egyik leg-
nemesebb hagyományát követve, jubileumi könyvsorozat kiadását kezdte meg.

Az Országos Erdészeti Egyesület tagsága a Kovászna megyei Sepsikõröspatakon és Kálnokon sereglett
össze 2016-ban, hogy az Egyesület életében oly meghatározó szerepû dr. Bedõ Albert szülõ- és nyughe-
lyén ünnepelje a szervezet alapításának 150. évfordulóját. 

A rendezvény alkalmából, Andrési Pál és Nagy László szerkesztésében jelent meg a Bedõ Albert életút-
ját és emlékezetét összefoglaló tanulmánykötet, Bedõ Albert a székely erdész polihisztor címmel.

Az Országos Erdészeti Egyesület másfél évszázados fennállását ünneplõ jubi-
leumi könyvsorozat immár második egyesületi kiadványa, a ha-

zai erdészszakma és az Egyesület kiemelkedõ
személyiségét, kálnoki dr. Bedõ Albert (1839–1918)
erdõmérnök, akadémikus, országos fõerdõmes-
ter, fõerdõtanácsos életét és munkásságát, illetve
emlékének Kárpát-medencei léptékû gondozását
mutatja be. 

A székely erdész polihisztor a magyar erdõgaz-
dálkodás kiemelkedõ alakja, történelmi formátumú
szakembere volt, vezetésével a 19. században
még elmaradottnak tekinthetõ hazai erdészet eu-
rópai színvonalúra emelkedett. Szakmai tevékeny-
sége, nemzetközi szinten is, mindmáig tartó meg-
becsülést és elismerést vívott ki az utókorban. 

Bedõ Albert az Országos Erdészeti Egyesület
egyik megalapítója, nagy formátumú, alkotó szel-
lemiségû titkára, majd tiszteletbeli elnöke, az
Egyesület folyóiratának, az Erdészeti Lapoknak
elhivatott szerkesztõje és szerzõje is volt. Méltán
tekinthetõ az Egyesület egyik legnagyobb alakjá-
nak, akinek emlékét az utókornak kötelessége illõ
megbecsüléssel ápolni. 

Kívánjuk, hogy a kötet teremtsen kapcsolatot
korok és emberek között, akiknek Bedõ Albert pél-
dája adjon lelkesedést és új lendületet a jövõt
szolgáló magyar erdészet érdekében végzett
munkához.

A tanulmánykötet rendkívül igényes szerkesz-
tésben, minõségi kivitelezésben készült, matt fó-
liázott keménytáblás borítóval, cérnafûzött köté-
szettel, színes megjelenésben, álló B5 formátum-
ban, korlátozott példányszámban.

Andrési Pál, Nagy László (szerk.): 

Bedõ Albert a székely erdész polihisztor
A jubileumi erdélyi vándorgyûlés hivatalos ünnepi kiadványa 

A „Bedõ Albert a székely erdész polihisztor” 
tanulmánykötet még megrendelhetõ, elõjegyezhetõ 

az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 
(e-mail: titkarsag @oee.hu, telefon: +36(1)201-6293) 
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