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EGYESÜLETI ÉLET

Kálnok, ez az alig ötszáz lelket számlá-
ló székelyföldi falu, a hazai erdészek ki-
emelt fontosságú települése, mivel uni-
tárius temetõje a végsõ nyughelye
egyik legnagyobb erdészünknek, Bedõ
Albertnek. Öt évvel az emlékezetes Be-
dõ-szoboravató után a helyi civil szer-
vezetek összefogva, megrendezték az
elsõ dr. Bedõ Albert Napot. A rendez-
vény elõkészítésében és lebonyolításá-
ban a helyi dr. Bedõ Albert Környezet-
védelmi, Ifjúsági és Közmûvelõdési
Egyesület és a Kálnoki Református Egy-
házközség vállalt kiemelkedõ szerepet.

A program 11-kor vette kezdetét az
unitárius templomban. Szabó Adél uni-
tárius lelkésznõ prédikációjának alap-
igéjét az Apostolok cselekedetei 2. rész
37. versébõl „Mit cselekedjünk atyám-
fiai?”, valamint Pál apostol Filippibeli-
ekhez írt levele 4 részének 4. verse ad-
ta „Örüljetek az Úrban mindenkor, is-
mét mondom, örüljetek.”. A feltett kér-
désre adott válaszában az örömrõl, mint
az emberi lélek egyik legfontosabb táp-
láló forrásáról beszélt. A számtalan
örömforrás közül egy, a település életé-
ben kiemelkedõ ünnepnap és annak
programjai. Az istentisztelet végén kö-
zösen énekeltük el a Himnuszt, majd a
jelenlévõk megkoszorúzták Bedõ Al-
bert síremlékét, ahol Gödri Miklós Sza-
bolcs református lelkész méltatta Bedõ
Albert nagyságát.

Ezt követõen átsétáltunk a falu fõte-
rére, ahol a 2007. október 6-án felava-
tott Bedõ Albert-szobor koszorúzására
került sor. Köszöntõt mondott Kis-
györgy Sándor helyi polgármester. Jó
érzés volt hallani a helyi polgármester
köszöntõje végén az egyesületünk hon-

lapján is szereplõ, mindannyiunk
számára megszívlelendõ idézetet „Sze-
ressük hazánkat, nemzetünket és sza-
kunkat hûséggel, egyetértéssel és össze-
tartással!”

Majd Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
az ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola
igazgatója beszélt. Köszöntõje elején
Wass Albertet idézte: ”nekünk már
csak az a feladatunk, hogy hidat épít-
sünk a múlt és a jövendõ közé”. Ebben
a hídépítésben a Bedõ Albert Középis-
kola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
2001-tõl fontos szerepet játszik.  A kál-
noki általános iskola ekkor vette fel dr.
Bedõ Albert nevét. Az egyre erõsödõ
híd pillérjeit az általános iskola falán
2002-ben felavatott Bedõ emléktábla,
majd a 2002-es ásotthalmi és a 2007-es
kálnoki Bedõ-szoboravatók képezték.

2004-ben az ásotthalmi iskola tantestü-
lete látogatott Kálnokra, tisztelegve a
névadója elõtt. 2009-ben a református
parókia udvarán az iskola és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület részére ajándé-
kozott Bedõ-családfát vehette át az is-
kola igazgatónõje. A hídverés egy újabb
állomása volt 2012. augusztus 25. Bí-
zunk abban, hogy az iskola segítségé-
vel egyre erõsebb híd épül Kálnok és a
hazai erdészek között, és hamarosan fe-
lépülhet a már régóta tervezett Bedõ
emlékszoba, valamennyi kárpát-me-
dencei erdész zarándokhelyéül. A hídé-
pítésben pedig nagyon fontos szerepe
van Bedõ Albertnek, aki méltán lehet
példaképe az erdésztársadalmunknak,
az erdész iskolák és a Kálnok fiataljai-
nak egyaránt. „Minden dologban ma-
gadat add nemes tettek példaképéül, a
tudományban a romlatlanságot és a
méltóságot mutatva” - hangzott el a hí-
dépítés valamennyi állomásán Pál
apostol Tituszhoz írt levelébõl kiraga-
dott idézet. 

Puskás Lajos, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöksége nevében köszön-
tötte a jelenlévõket, majd elhelyeztük a
szobornál az emlékezés koszorúit. Mi-
vel a település és a székelyföldi erdé-
szek körében is kevéssé ismert Bedõ
Albert munkássága, ezért Gödri Miklós
Szabolcs református lelkész elõadásá-
ban mutatta be életét és méltatta mun-
kásságát. 

A Dr. Bedõ Albert Nap keretében ezt
követõen falunapi események következ-
tek. Ebéd közben a jelenlévõk elõbb Ér-
sek Csaba népdalénekes, mesemondó
ízes nyelvezetû mûsorát, majd Veress
László színmûvész Erdélyi fák között cí-
mû versösszeállítását hallgathatták a régi
református parókia udvarán. A délután
folyamán Szigyártó András és Huszár
Szilamér fotókiállításaiban gyönyörköd-
hettünk. A parányi faluban meglepõen
gazdag, szinte pezsgõ szellemi élet a jel-
lemzõ. Délután a település 17 év után új-
jáalakult fúvószenekara szórakoztatta a
jelenlévõket, majd a 60-as, 70-es évek
hazai rockzenéjét, többek között Szöré-
nyi–Bródy szerzeményeit szólaltatta
meg a település fiataljaiból álló zenekar.
A délután egyik sokakat megmozgató
programpontja volt a süteménysütõ-ver-
seny eredményhirdetése és a süti kósto-
lás. A zsûrizésben az ásotthalmi iskola
képviselõi vettek rész. A feladat nagyon
nehéz volt, hiszen a szép, látványos sü-
temények ízén érzõdött az is, hogy ké-

Dr. Bedõ Albert Nap Kálnokon
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Az „Erdészeti Lapok” alapításának, fen-
nállásának 150. évfordulója alkalmas
arra is, hogy ráirányítsa a figyelmet arra
a kb. másfél tucat személyre, akik ez
alatt a hosszú idõ alatt a lapot folyama-
tosan gondozták – vagyis a folyóirat fe-
lelõs szerkesztõire.

Az alapítókon túlmenõen közülük is
kiemelkedik a szakma által a legna-
gyobb magyar erdészként tisztelt dr. h.
c. kálnoki Bedõ Albert okl. erdõmér-
nök, egykori országos fõerdõmester,
majd földmívelésügyi államtitkár, aka-
démikus, országgyûlési képviselõ, s
még hosszan sorolhatnánk tovább álla-
mi és társadalmi titulusait.

Bedõ hosszú ideig, 1871-tõl 1899-ig
szerkesztette folyóiratunkat. Már ezt
megelõzõen is õ készítette 1867-tõl
1871-ig Egyesületünk évkönyveit. Való-
színûleg õ kezdeményezte egyleti titok-
nokként az OEE részérõl a lap 1873-ban
nyélbe ütött megvásárlását is az alapító-
tulajdonos Wagner Károlytól és Divald
Adolftól. Ez történelmi jelentõségû lé-
pés volt a folyóirat jövõje szempontjá-
ból, mert e nélkül az intézményi bázis
nélkül ma aligha ünnepelhetnénk a
másfél évszázados jubileumot.

Hézagos az életrajz
Annak ellenére, hogy Bedõ Albert –
mai divatos kifejezéssel élve – a magyar
erdészet ikonja, bámulatosan gazdag
életmûvének alapos, monografikus fel-
dolgozásával mindmáig adós a „hálás
utókor”.

Pedig: „Nincs az erdészetnek olyan
ága és tere, ahol a szakember eddig is
és még jóval ezután is Bedõ Albert láng-
eszét, elõrelátását, szakszeretetét és

energiáját lépten-nyomon nem látná és
tapasztalná.” – írta róla halála alkalmá-
val az „Erdészeti Lapok”-ban feltehetõ-
en lapszerkesztõ utóda, Bund Károly
(aki pedig nemigen kedvelte Bedõt,
mert az sem õt).

Kisebb vázlatok és részletek szület-
tek életrajzával kapcsolatban az elmúlt
évtizedekben. Így sokat tett az ügyben
a Gyulán tevékenykedõ D. Nagy And-
rás, továbbá Ásotthalmán Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó és Andrési Pál erdõmér-
nök-tanárok, dr. Oroszi Sándor DSc és
még többen mások. Utóbbiak között ta-
lán utalhatok saját dolgozataimra is.
Mindazonáltal még bõven van tenniva-
ló ebben az ügyben.

Fehér folt a biográfián
Különösen keveset tudunk Bedõ magán-
életérõl, ezen belül családjáról. Még fe-
leségének a nevét sem ismerjük. Pedig
köztudott, hogy pl. az élettárs milyen
nagy mértékben gyakorolhat befolyást
egy-egy személyiség alkotó munkássá-
gára. Közismert tudománytörténeti pél-
da erre a fizikai Nobel-díjjal kitüntetett
Curie-házaspár.

Családi vonatkozásban még a leg-
hálásabb kiinduló nyomnak mutatko-
zik az a gyászjelentés, amely az „Erdé-
szeti Lapok” 1918. november 15-i
számában jelent meg az elõzõ hónap
10-én 79 éves korában elhunyt Bedõ-
rõl. Ez a gyászoló családtagok közül
feltünteti Béla fia és annak felesége,
vagyis Bedõ menye, csákányi Marx
Ida nevét.

Nemrég egy vaskos kötet került a ke-
zembe, amely a dr. Belitzky János által
szerkesztett „A történelem könyvei” c.

sorozat keretében jelent meg Budapes-
ten 1938-ban. Szerzõje Miklós Imre, a
címe pedig „A magyar vasutasság ok-
nyomozó történelme. A legelsõ vasúttól
– napjainkig.”

Az érdekes, számos ábrával illusz-
trált, rengeteg személyi adatot is tartal-
mazó, testes kötetet lapozgatva, a 483.
oldalon véletlenül megakadt a szemem
egy néven: csákányi Marx Jánosnak, a
Magyar Államvasutak egykori elnöké-
nek a nevén. Emlékezetembe legott be-
kattant az imént említett hölgy, csáká-
nyi Marx Ida neve is. Megítélésem sze-
rint a két személy között a családi név
azonossága nem lehet a véletlen mûve,
különös tekintettel a „csákányi” nemesi
elõnévre, amit nyilvánvalóan csak az
egy ugyanazon családhoz tartozók vi-
selhettek.

Bedõ násza: csákányi Marx János?
Sejtésemet tovább erõsítette a névhez
tartozó – portréfotót is tartalmazó –
részletesebb életrajz tanulmányozása.
Ebbõl kiderült, hogy Marx János egy
Goehlert Ida nevû „angyali lelkületû”
hölggyel kötött házasságot. Ennek idõ-
pontját és az esetleg abból született
gyermekek nevét, sajnos, már nem tar-
talmazza a könyv.

Úgy vélem azonban, hogy legalább
egy leánygyermekük születhetett, aki
természetesen az apa családi neve mel-
lé az anya keresztnevét kaphatta, s így
lett belõle csákányi Marx Ida.

Az elõadottak alapján egyelõre köz-
vetlen, dokumentált bizonylat híján
ugyan, de jó okunk van feltételezni,
hogy Bedõ Albert menye a most emlí-
tett csákányi Marx János leánya volt!

Arra nézve, hogy Bedõ Béla és Marx
Ida házassága mikor és hol köttetett, a
nyomozás következõ lépését a Buda-
pesti Unitárius Egyházközség Nagy Ig-
nác utcai lelkészi hivatalának levéltárá-
ban lehetne megtenni. (Bedõ Albert en-

Egy lehetséges adat 
Bedõ Albert életrajzához

szítõik szívvel-lélekkel csinálták, ezzel is
hozzájárulva az elsõ Dr. Bedõ Albert
Nap sikeréhez. Este fél kilenckor ünne-
pélyesen felavattuk a Bedõ Albert-szo-
bor és a református faharangláb éjszakai
megvilágítását. Végül utcabállal fejezõ-
dött be a hagyományteremtõnek szánt
programsorozat.

Kálnok, ez a pici székely település is-
mét bizonyította, hogy erõs és élni akar.
Gödri Miklós Szabolcs református lel-
kész, a fõként fiatalokból álló Dr. Bedõ
Albert Környezetvédelmi, Ifjúsági és
Közmûvelõdési Egyesület, élén Popescu

Róbert elnökkel, és Kisgyörgy Sándor
helyi polgármester számos, megvalósí-
tásra váró ötlete között szerepel a Bedõ
síremlék megújítása, helyben egy Bedõ-
emlékszoba kialakítása, melyhez min-
dennemû segítséget szívesen fogadnak.
Nekünk, magyar erdészeknek pedig kö-
telességünk Bedõ Albert életmûvének
ápolása, a kálnokiak támogatása, segíté-
se magyarságuk, egyben múltunk meg-
õrzéséhez. Ha Kálnok hív, nekünk ma-
gyar erdészeknek mennünk kell.

Andrési Pál
Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola




