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Bedô Albert, az egyik legnagyobb ma-
gyar erdész végakaratának megfelelôen
Székelyföldön, Kálnokon nyugszik.
Egyszerû sírja a kálnoki unitárius teme-
tôben, a mûemlék templom és a XVI.
századi fa harangláb közelében találha-
tó. Kálnok (Calnic) ma egy apró, közel
500 lelket számláló kis település
Sepsiszentgyörgy közelében.

A település lakói nagyon büszkék
Kálnoki Bedô Albertra, aki településük-
rôl elszármazva tudományos és politi-
kai téren is a legtöbbre vitte. Ennek
megfelelôen igyekeznek Bedô Albert
emlékét megôrizni, ápolni. Az 1989-es
forradalom után nem sokkal már utcát
neveztek el Bedôrôl.

2001. szeptember 29. ismét egy jeles
nap Kálnok történetében. A helyi általá-
nos iskola ezen a napon vette fel dr.
Bedô Albert nevét.

Az iskola udvarán 10 órakor vette kez-
detét a bensôséges ünnepség. Elôször
Téglás Enikô iskolaigazgató köszöntötte
az ünneplôket, a Polgármesteri Hivatal
képviselôit, a meghívott hazai és magyar
vendégeket, az iskola egykori és jelenlegi
tanárait, diákjait. Majd Prezsmer Imola, a
Kovászna megyei Tanfelügyelôség szak-
felügyelôje, Kálnok szülötte tartott ünne-
pi beszédet, illetve leplezte le az iskola
homlokzatán a kétnyelvû emléktáblát.
Ezt követôen Orbán Fitori Dezsô unitári-
us lelkész méltatta Bedô Albert életútját.
Hangsúlyozta, hogy a kálnoki gyerme-
keknek is szükségük van olyan helyi pél-
daképekre, akikre büszkék lehetnek,
akiknek példája örök életükben a sze-
mük elôtt lebeghet, erôt adva életükhöz.

Az emlékbeszédek után a sep-
sikôrôspataki gróf Kálnoki Ludmilla Ál-
talános Iskola énekkara adott megható
mûsort Elekes Szántó Judit tanárnô ve-
zetésével. Az erdélyi környezetben a
sok szép dal közül könnyeket csalt sze-
münkbe a Honfoglalás címû film betét-
dala. Majd az iskola diákjai virágokkal
emlékeztek Bedô Albertra.

Ezt követôen Barátossy Gábor, az
FVM Erdészeti Hivatal elnöke, mint Bedô
Albert kései hivatali utóda, köszöntötte
az iskolát, méltatva az iskola névadóját.
Ezután az ásotthalmi Bedô Albert Erdé-
szeti Szakiskola és Kollégium igazgató-
nôje gratulált az iskola igazgatónôjének,
átadva ajándékait. Beszédében az iskola
rövid történetén keresztül emlékezett
meg Bedô Albertrôl, aki jelentôs szerepet
vállalt az iskola alapításában. Beszédét
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Petôházi Gábor, akkori földmûvelésügyi
miniszterhelyettes 1961-es gondolataival
zárta, amikor engedélyezték az ásotthal-
mi iskolának a Bedô Albert név viselését,
ugyanezt kívánva a kálnoki iskolának:
„Az iskola dolgozói és tanulói tekintsék
példaképüknek a névadót és további
munkájukat az iskola névadójához méltó
lelkesedéssel végezzék.”

A program végén könnyezve énekel-
tük el a székely himnuszt.

Ezt követôen az ünneplô tömeg átvo-
nult az unitárius templomba, ahol öko-
menikus istentisztelet zajlott. Elôbb Or-
bán Fitori Dezsô unitárius lelkész be-

szélt, megemlékezve az unitárius Bedô
Albertrôl. Majd Gödri Miklós Szabolcs fiatal
református lelkész igehirdetése követke-
zett. Ennek alapigéjéül Pál apostol
Tituszhoz írt levele 2. részének 7. bekez-
dését választotta: „Minden dologban ma-
gadat add nemes tettek példaképéül, a
tudományban a romlatlanságot és a mél-
tóságot mutatva.” Az istentisztelet után a
sepsikôrôspataki általános iskola ének-
kara adott gyönyörû mûsort.

Bedô Albert sírjánál Orbán Fitori De-
zsô unitárius lelkész rövid beszédét kö-
vetôen az emlékezés koszorúit helyez-
ték el a megjelentek.

Befejezésül Téglás Enikô igazgató-
nô emlékbeszédének szívszorító idé-
zetét szeretném leírni: „A kopjafa a
megmaradás jelképe, gyökereivel a
múltba nyúlik, az elôdökhöz, míg dí-
szével az élôkhöz, az utódokhoz szól,
a megmaradás és az ittmaradás szavá-
val, amire most talán a legnagyobb
szükség van a világnak ezen a marék-
nyi táján. Minden kopjafa legyen fel-
kiáltójel az élet továbbvitelére, az
életre, mely a mélyben nyugvók csók-
jaiból nyílott.”

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
Fotó: Andrési Pál

A budapesti erdészet a nyár elején az
FVM Erdészeti Hivatalának hathatós
anyagi támogatásával hozta rendbe az
1300 tájékán épített kolostor mára meg-
maradt alapjainak romjait. A felújítás
érintette a környéket is, így az erdészet
épülete felôl közelítôk hangulatos fa-
lépcsôkön juthatnak a romhoz.

Az egyhajós sokszög záródású temp-
lom szentélye valószínûleg három sza-

bályos szakaszú
bordás keresztbol-
tozatot kapott. A
templom nyugati
zárófala ferde volt.
A templomhoz
északról csatlako-
zott a kerengô,
mely téglalap ala-
kú volt, mégpedig

úgy, hogy a keleti és a nyugati volt a
hosszabbik oldala. A 10x15 méteres ud-
vart 2,2 méter széles kerengôfolyosó
fogta közre. A keleti oldalon található
káptalanteremhez keletrôl két szaka-
szos, bordás keresztboltozatú perjeli
kápolna csatlakozott. A kolostort vagy
annak egy részét kerítôfal vette körül.

A XV. század nyolcvanas éveiben
délrôl oldalkápolnát építettek a három-
hajós templomhoz. A Remete Szent Pál
ereklyekápolnát átépítik, melynek
szentélye a nyolcszög öt oldalával záró-
dó lesz. 1486-ra a Szent Pál tiszteletére
épített kápolna az ablakokig elkészült,
de az építkezést csak 1492-ben fejezteti
be Tharispán Albert budai várnagy. A
kerengô átépítése is ugyanebben az
idôben történhetett.

Szeptember 29-én hangulatos esküvôt
láthatott a kora délután arra sétáló. Az if-
jú pár a hatalmas bükkfák lombsátra alatt
esküdött örök hûséget egymásnak.

Pápai Gábor

A budaszentlôrinczi Pálos kolostor
romjainak felújítása


