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Amikor Ásotthalmán járok, mindig felhor-
gadnak a diákkori emlékek. Ahogy Rad-
nóti írja „…és ott a park, régi szerelmek
lábnyoma...”, igaz, ez esetben a homo-
kon növõ hatalmas kocsányos tölgyek er-
dejéhez való ragaszkodás, szegedi diák-
ként az ásotthalmi gyakorlatok emléke a
szeretet tárgya, de ez is éppen elég. 

Nem felejthetem, hogy majd’ évtized-
del késõbb kórtanból az itt szerzett isme-
retnek köszönhettem, hogy nem utasí-
tottak Sopronban utólagos vizsgára.

A szakiskola 125 éves megnyitásá-
nak ünnepsége elõtt is ezek a gondola-
tok kavarogtak bennem, amikor a ra-
gyogó verõfényben bebarangoltam a
szakiskola parkját, bekukkantottam
tantermeibe. 

Már a meghívóból kitetszett, hogy
méltó ünnepséget szánt a tanári kar az
eseménynek. S ahogy ez ilyenkor lenni
szokott, nem minden meghívott tudott el-
jönni, de ez mit sem változtatott a rendez-
vény meghittségén, ünnepélyességén.

Ünnepi beszédet Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó igazgató mondott.

„Nekünk már csak az a dolgunk,
hogy hidat építsünk a múlt és a jöven-
dõ között, és hogy ennek a hídnak a
pilléreibe beleépítsünk mindent, amit a
múltból a jövendõbe átvinni érdemes”
– írta Was Albert. Iskolánkban ezek a
pillérek 125 éve épülnek.

De mik is ezek a pillérek, amit elõde-
inktõl kezdve napjainkig igyekszünk
beépíteni? 

Néhány fontosat emelnék ki: szak-
maszeretet, hagyománytisztelet, szak-
mai tudást, az erdõk iránti elhivatott-
ságot, az elõdeink által ránk hagyott
értékek megbecsülését, tisztességet és be-

csületet, hazaszeretet, becsületes mun-
kát és a becsületes munkára nevelést.

Mindezt iskolánk névadójának, Bedõ
Albertnak a szavait idézve az alábbi
mondatban foglalható össze: „Szeressük
hazánkat, nemzetünket és szakunkat
hûséggel, egyetértéssel és összetartással”. 

125 éve, 1883. október 10-én, nyitot-
ta meg Bedõ Albert országos fõerdõmes-
ter a történelmi Magyarország elsõ er-
dõõri szakiskoláját. „Szerény, de azért
örökre emlékezetessé váló ünnepelése
ez a nehéz küzdelmek között fejlõdõ
magyar földmívelési élet körében most
hajnalát élõ erdõgazdaságunknak.” –
mondotta.

Az alapításkor 2 épületben 11 diák-
kal és 2 tanárral kezdõdött meg az okta-
tás. Ma 14 épületben, 4 évfolyamon 11
osztályban több mint 300 diák tanul.

Az egy és negyed évszázad alatt kö-
zel 3500 nappali tagozatos diák szer-
zett végzettséget, a tanfolyamos képzés-
ben résztvevõk száma pedig meghalad-
ja az ötezret. 

Mit is kívánhatunk most? Úgy gon-
dolom, Bedõ Albert 125 évvel ezelõtti
beszédének záró gondolatai ma is meg-
állják helyüket, így köszöntõmet ezzel
fejezem be: „Adja a Magyarok Istene,
hogy az ország ezen elsõ erdõõri sza-
kiskolájában a magyar erdészek évez-
redeken át és az idõk végtelenéig hir-
dessék az erdészet tanításait, adja Is-
ten, hogy ez iskolának a hazánkban
még számos hasonló társa legyen, mert
ha az ország minden erdejénél a mû-
velési és a használati munkák teljesíté-
se körül oly erdõõrök fognak munkál-
kodni, mint minõket az iskolában ne-
velni kívánunk, akkor az esõt oszlató

kopár homokterületek helyét áldást adó
erdõk fogják elfoglalni.”

Wiesner Sándor volt diák:
„Szerencsés embernek éreztük ma-

gunkat, hogy itt tanulhattunk. 
Megtanultuk a rendet, a fegyelmet,

önmagunkon uralkodni – megtanultuk
embertársaink becsülését – az összetar-
tást – megtanultuk szeretni a munkát –
az erdõt – a természetet és kaptunk egy
hatalmas lelki feltöltõdést, amely szigo-
rú emberi tartást adott, mert büszkék
voltunk és vagyunk a mai napig arra,
hogy Ásotthalmi diákok voltunk.”

Dr. Solymos Rezsõ akadémikus le-
vélben köszöntötte az ünnepséget.

„Az ásotthalmi erdészeti szakokta-
tás 125 éves története folyamán a ma-
gyarországi erdészet szerves részévé
vált, elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Az itt képzett szakemberek szinte az or-
szág egész területén mûködtek, és kivá-
ló szaktudásukkal igazolták, hogy az
erdõ bonyolult életközössége csodákra
képes, ha az ember a természeti törvé-
nyeknek megfelelõen, kellõ szakisme-
rettel, hozzáértéssel avatkozik az erdei
ökoszisztéma életébe. Ásotthalmon vég-
zett kiváló erdészeti szakmunkások,
képzett erdészek sora segítette munká-
jával az erdészettudomány hazai elõ-
rehaladását, a 110 éves hazai erdésze-
ti szervezett kutatást is.”

Dr. Pethõ József OEE elnök:
„Az 1879-es erdõtörvény fontos pa-

ragrafusait emelte ki. Azt, hogy oktatás
nélkül nincs erdõgazdálkodás. Hogy a
szakmai alapok megismerése nélkül a
tõ mellet sem lehet dolgozni. Az alapok-
tatásban Ásotthalom ugyanolyan fon-
tos szerepet tölt be, mint a felsõoktatás-

125 éves az ásotthalmi szakiskola
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ban Selmecbánya, és Sopron. Deák Fe-
rencet idézte, mely szerint „Úgy szolgál-
juk a jelent, hogy közben ne kompro-
mittáljuk a jövõt.” Ehhez szakmai tu-
dás, és nagy erkölcsi szilárdság kell.”

Gödri Miklós-Szabolcs kálnoki refor-
mátus lelkész a háromszéki Kálnokról,
a Bedõ Albert Környezetvédelmi, Ifjú-
sági és Közmûvelõdési Egyesület, a Re-
formátus és Unitárius Egyházközösség
nevében küldött üdvözletét tolmácsolta
Finta Erzsébet unitárius lelkész:

„Az álmok láthatatlan messzeségeket
képesek összeszõni, és ezt bizonyítja a
régen elkezdett és közelmúltban is foly-
tatódó iskolaépítõ munka. Ezt a mun-
kát csak olyan emberek tudják végezni,
akik egyszerre érzik az álmok valóra
váltásának a szépségét, az oktatói-ne-
velõ szolgálat felelõsségét és a természet
harmóniáját. A régi és az új épületek
falai mától még több titkot visszhan-
goznak egymásnak: az oktatók küzdel-

meit és bizakodásait, a diákok emléke-
it, bizonyítási vágyait, kíváncsiságát.”

Gráf József miniszter azzal kezdte
beszédét, hogy emlékeztetett rá, hogy a
125 évvel ezelõtti iskolaavató egész Eu-
rópában hírnevet szerzett a szakmának.
Nincs szégyellnivalója az erdészeknek,

mert mindig tisztességgel, lelkiismerete-
sen végezték munkájukat, mely több
mint munka. Az erdészpálya elhivatott-
ság, amelyet csak elkezdeni lehet, de be-
fejezni soha. A szakma az elmúlt idõk fo-
lyamán összeforrott a mezõgazdasággal,
és ha néha akadnak kezdeményezések a
változtatásra „a struktúrán semmilyen
körülmények között nem akarunk vál-
toztatni”. Az erdészektõl nem kell félteni
az erdõt, hiszen már bizonyítottak.
Öröm volt látni a diákok kultúrmûsorát,
mely jelezte, hogy itt nem csak a szûk
szakmai képzés folyik, hanem kulturális
igény is van tanárnak, diáknak egyaránt.

Köszöntötte a 125 éves iskolát Nóg-
rádi Sándor Mórahalom polgármestere,
országgyûlési képviselõ, Petró Ferenc,
Ásotthalom polgármestere, valamint
Becsei Zsolt EU parlamenti képviselõ.

Kétségtelen, hogy a díszvendég
Habsburg Eilike volt, aki nemes egy-

szerûséggel avatta a Ferenc József láto-
gatásának emlékét hirdetõ emléktáblát. 

„Ferenc József nevéhez fûzõdik az a
döntés, amely Magyarország sorsát
hosszú távon és nagymértékben befolyá-
solta. Ez volt a Kiegyezés, mely félévszá-
zadnyi békét, nyugalmat és gazdasági fel-
lendülést hozott. Ma minden döntést csak
négy évre hozunk. Lehet ezt így egyáltalán
jól csinálni? 125 év egy kormány, egy or-
szág számára szinte örökkévalóság, de az
erdõ, a természet számára csak egy szem-
pillantás. A császár szerette az erdõt, a
természetet és a vadászatot. Talán ez a
szeretet, a természettel való harmónia se-
gítette abban, hogy uralkodása alatt a leg-
bölcsebb döntéseket hozza” – mondotta. 

Kedves színfolt volt az iskola diákjai-
nak kultúrmûsora, majd Förster Gyula
volt diák emlékezõ szavai a tölgyszelet
elõtt, melyen az iskola 125 éves történe-
tének nevezetes emlékeit idézték.

Az ünnepségen résztvevõk meggyõ-
zõdhettek a Bedõ Albert Szakiskola 125
éves tevékenységének szükségességé-
rõl, kívánva újabb százhuszonöt évet.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

A 125 éves jubileumra szinte kötelezõ volt az
iskola történetét egy kötetbe szerkeszteni.
Ahogy kinyitja az olvasó a könyvet, szembe-
tûnõ, hogy majd’ harmincan támogatták a
megjelenését. (Bizony manapság nehezebb
a kiadáshoz szükséges összeget elõteremte-
ni, mint a kiadványt megírni, szerkeszteni.) A
könyvben részletesen olvashatunk a szakis-
kola születésérõl, a kezdeti évtized történé-
seirõl, a létesítményekrõl. Terjedelmesen
foglalkozik az iskolát igazgatókkal, ugya-
nakkor szívesen olvastam volna a tanárokról
is. Ki kell emelni Bátyai Gitta, Andrési Pál,
szerzõ, szerkesztõ nevét, s nem utolsósor-
ban Andrésiné dr. Ambrus Ildikó szervezõi,
forrásfelkutató munkáját. Egy újabb kötet,
mely a magyar erdészettörténet egy szeletét
a nagyközönség elé tárja, és ez mindenkép-
pen dicséretes dolog. 

Isten éltesse a 125 éves szakiskolát a
homokbuckák között.




