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Magyarország legidôsebb erdészeti kö-
zépfokú oktatási intézménye közel 120
éve áll a magyar erdészet szolgálatában. A
helyszínen felvett jegyzôkönyv szerint
1883. október 10-én Bedô Albert országos
fôerdômester átvette az erdôôri szakisko-
lát Pálffy Ferenc szegedi polgármestertôl.
1883. október 14-én Szegedre érkezett I.
Ferenc József uralkodó és kísérete, hogy
megtekintsék Szeged újjáépítését, vala-
mint egy, a közelben folyó hadgyakorla-
tot. Az utazás harmadik napján, október
16-án a vendégség kirándulást tett Szeged
határába. Ekkor az uralkodó és kísérete
egy népiskola után „megtekintette az
újonnan épült erdôôri szakiskolát”. A sze-
mélyes látogatás emlékére a népiskolai is-
kolaszék elnöke kérvényezte, hogy a ha-
tárrész mostantól „Királyhalomnak nevez-
tessék”, s a rajta levô intézmény, az erdô-
ôri szakiskola így lett Királyhalmi Erdôôri
Szakiskola hosszú évtizedekre.

1960-ban Obermayer György szemé-
lyében a szegedi Erdészeti Technikum-
nak és az ásotthalmi szakiskolának közös
igazgatója volt. Ez év novemberében vet-
te fel a technikum a Dél-Alföld fásításá-
ban kiemelkedô érdemeket szerzett Kiss
Ferenc nevét. Ezt követôen vetôdött fel,
hogy a Szegedrôl igazgatott, közel 30 ki-
lométerre található ôsi erdésziskolának is
helyén való lenne nevet adni. Kézen-
fekvôen merült fel az alapításában kulcs-
szerepet játszó Bedô Albert neve.
Obermayer György sorra írta a kérelmezô
leveleket a Csongrád Megyei Pártbizott-
sághoz és a Földmûvelésügyi Minisztéri-
umhoz. Az igazgatói kérést elfogadták, és
1961 novemberében Petôházi Gábor ak-
kori földmûvelésügyi miniszterhelyettes
engedélyezte, hogy iskolánk Bedô Albert
nevét viselje. Így írja: „Ennek megfelelô-
en az intézmény teljes nevét a követke-
zôkben határozom meg: ‘Bedô Albert’ Er-
dészeti Szakiskola, Ásotthalom. Az iskola
dolgozói és tanulói tekintsék példaké-
püknek a névadót, és további munkáju-
kat az iskola névadójához méltó lelkese-
déssel végezzék.” Ekkor avatták fel az is-
kola fôbejáratával szemben Bedô Albert
kôbôl készült mellszobrát – Madarassy
Walter alkotását.

A Himnusz elhangzása után Andrésiné
dr. Ambrus Ildikó igazgatónô köszöntöt-
te a vendégeket, majd beszélt az iskola és
Bedô Albert kapcsolatáról, röviden be-
mutatva az iskola történetét. A beszéd vé-
gén egy szép Márai Sándor idézet hang-
zott el: „Az életnek értéket csak az a szol-
gálat adhat, amellyel az emberek ügye fe-

lé fordulunk. Ember módra élsz, ha igaz-
ságosan élsz. Ha minden cselekedeted és
szavad alján az a szándék van: nem árta-
ni az embereknek. Ha megkísérled – fel-
tûnés és hiú szerep nélkül – segíteni az
embereket.”

Ezt követôen Barátossy Gábor, az
FVM Erdészeti Hivatalának elnöke – aki
ebbéli minôségében Bedô Albert hivatali
utóda – felhívta a figyelmet a nagy erdész
személyiségek szellemiségének és emlé-
kének ápolására. Az ásotthalmi iskola jó
példával jár elöl Bedô szellemiségének
megôrzésével. Beszédét egy Bedô-idé-
zettel zárta: „Szeressük hazánkat, nemze-
tünket és szakmánkat hûséggel, egyetér-
téssel és összetartással” –, majd ezt köve-
tôen leleplezte a szobrot.

Dr. Frank József, a Csongrád Megyei
Közgyûlés elnöke az iskola fenntartójá-
nak legfôbb képviselôjeként lépett a mik-
rofonhoz. Beszédében kiemelte, az isko-

la az utóbbi években látványosan fejlô-
dött, jövôje van az iskolának.

Ormos Balázs, az Országos Erdészeti
Egyesület fôtitkára (és ezen pozíciójában
a posztot tizennégy esztendeig betöltô
Bedô örököse) felolvasta Riedl Gyulának
az ünnepre küldött üzenetét, melyben dr.
Kollwentz Ödön tanulmányának felhasz-
nálásával az erdészeti szakiskola és az
Egyesület kapcsolatáról, annak kezdetei-
rôl ír. Az Egyesület nevében gratulált,
majd átnyújtotta az Egyesület ajándékát:
színes másolatát, annak az iskolaalapítás
korából származó levélnek, melyben Szé-
chenyi Pál gróf felkéri az O.E.E.-t, vegyen
részt az iskolaavató ünnepségen.

Orbán Fitori Dezsô, kálnoki unitárius
lelkész – Bedô hitéhez hû unitárius volt
élete végéig – a keresztény értékrenden
alapuló nemzeti hagyományok megôr-
zésének fontosságáról beszélt. Nemes
pátosszal áthatott beszédében többször
visszatért Ravasz László református püs-
pök gondolatához, mely szerint annak a
népnek, amelynek nincs történelme,
nem tiszteli múltját, nincs jövôje. Ezért is
kötelességünk ápolni Bedô Albert szel-
lemiségét.

Gödri Miklós Szabolcs, kálnoki refor-
mátus lelkész elhozta az ünnepre a kál-
nokiak üzenetét. Alapigéje Pál apostol
Tituszhoz írt levelének a rendezvény
mottójául választott részlete volt: „Min-
den dologban magadat add nemes tettek
példaképéül, a tudományban a romlat-
lanságot és a méltóságot mutatva”, ezt
értelmezte Bedô Albert munkásságára.
Példaképül állni nehéz feladat bármi-
lyen korban. Bedô észrevette, hogy mire
van szüksége a nemzetének: tudomány-
ra, tanításra, iskolára. Tanulják meg mi-
nél többen ismerni, mûvelni Isten kertjét
– az erdôt.

Bedô Albert élete végéig hû volt Er-
délyhez, ôrizte székely öntudatát: a prog-
ram elsô része végén meghatódottan éne-
keltük el közösen a székely himnuszt.

Ezt követôen az iskola diákjai Ágh Ist-
ván, Áprily Lajos, Nagy László és Tóth Ár-
pád verseibôl, valamint Márai Sándor
prózai mûvébôl összeállított mûsorukat
mutatták be, majd az erdészszakma, a
fenntartó és az iskola, valamint kálnoki
vendégeink, a görgényszentimrei és a ha-
zai társiskolák képviselôi helyezték el ko-
szorúikat az újonnan leleplezett szobor
talapzatán. Az ünnepségünket a közösen
elénekelt erdész himnusszal zártuk.

Andrési Pál
(Az alkalomra jelent meg a Bedô-em-

lékfüzet, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
szerkesztésében, s amely összefoglalja
Bedô Albert életét és munkásságát.)
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