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Dr. Kálnoki Bedõ Albert életrajzírói,
szakmai és társadalmi életének méltatói
néha-néha érintõlegesen megemlítik,
hogy sportember is volt. Ugyanakkor
mi sportolók, nevezetesen evezõsök,
eddig semmit nem tudtunk magánéleté-
rõl, szakmai tevékenységérõl. Minden
forrásban, sporttörténeti összefoglalás-
ban csak a neve olvasható; ha portréját
közölték, az mindig érezhetõen ugyan-
azon alkotás sokadik másolata, repro-
dukciója.

Az 1862-ben megalakult Nemzeti
Hajós Egylet történetét bemutató kiállí-
tásra készülve internetes keresések so-
rán fedeztem fel az evezõsök számára
az erdész Bedõ Albertet. Ezen a fóru-
mon az erdészek számára mutatom be
az evezõs Bedõ Albertet.

Családi iratok, dokumentumok hiá-
nyában nem tudjuk megmondani, hogy
életének mely szakaszában, hol és mikor
ismerkedett meg az evezéssel. Amikor
1889-ben megjelenik neve a Nemzeti
Hajós Egylet tagjainak sorában, akkor
már 50 éves!1 1891-ben az egylet elnöké-
vé választották. Ennek magyarázatát,
elõzményeit még az egylet évi jelentése
sem tartalmazza. A tényleges sportolásá-
ra vonatkozó adatokat ugyanakkor igen.
Néhány vízreszállással évente mind-
össze 100–200 km-t evezett, mindig csa-
patban. A precíz kimutatásokból még azt
is tudjuk, hogy legtöbbször a Gardedam
vagy Tündér nevet viselõ palánkos, bel-
villás négyes hajókban. Csapattagságá-
nak, az evezésen kívül a klubéletben va-
ló aktív részvételének kedves emléke „A
kuruczlesi estély emlékére” címû vers,
melybõl mottóul fönt idéztem. 1890. júli-
us 15-én a Nemzeti Hajós Egylet vagy
„fertály száz evezõse”2 egy társuk meghí-
vására Kuruczlesen vendégeskedett,
mulatott, az ismeretlen sporttárs szerze-
ménye nyomdailag sokszorosított ki-
adásban a Nemzeti Hajós Egylet doku-
mentumai között õrzõdött meg. Egyetlen-
egy fényképfelvételt sem ismerünk, me-
lyen evezés közben, vagy evezõsök kö-
rében lenne látható.

Megismerve Bedõ Albertnek az er-
dészet terén végzett szervezõtevékeny-
ségét, az megmagyarázza, hogyan lehe-
tett kiemelkedõ szerepe a Magyar Eve-
zõs Szövetség létrehozásában.

A versenyszabályok egységesítésére
már 1866-ban megtörténtek az elsõ kí-
sérletek: Állandó Közös Regattabizott-
mány alakult, amely 33 pontból álló
szabályzatot dolgozott ki. 1883-ban Mi-
halkovics Tivadar, a Gyõri Csónakázó
Egylet elnöke Országos Evezõs és Vi-
torlázó Szövetkezet létrehozását kezde-
ményezte, ami azonban nem jutott túl
az egyeztetési tárgyalásokon. Életreva-
lóbb volt a kelet-magyarországi klubok
tömörítését célzó temesvári kezdemé-
nyezés. 1889 februárjában a Temesvári
Csónakázó Egylet elnöke, Kovách Se-
bestyén Aladár és titkára, Banovich
Sándor felhívást tettek közzé, hogy a
torontáli, szegedi, törökberceli, titeli
egyesületekkel hozzanak létre „Ver-
senyszövetkezetet”. 1889. április 7-én
Temesváron megalakult a Tiszai Regat-
ta Szövetség, amely már rögtön abban
az évben versenyt is rendezett Szege-
den, s egészen 1928-ig mûködött. Ám
mûködése nem terjedt ki az egész or-
szág területére, ezért tovább folyt a
szervezkedés.

Bedõ Albert, a Nemzeti Hajós Egylet
elnöke és Fülepp Kálmán igazgató
1891 júliusában a klubokhoz intézett
felhívására a magyar evezõsök elindul-
tak az országos szövetség megalapítá-
sának útján. Több elõkészítõ értekezlet
után 1893. március 12-én 11 klub rész-
vételével megtartotta alakuló közgyûlé-
sét a Magyar Evezõs Egyletek Országos

Szövetsége (MEEOSZ). Elnökévé a
Nemzeti Hajós Egylet elnökét, Bedõ Al-
bertet választották.

1893-ban néhány nap különbséggel
egy másik említésre méltó eseménye is
történt életének, amelyben ráadásul az
erdészek és az evezõsök közös szere-
pet játszottak. Állami szolgálatának 25
éves jubileuma tiszteletére március 4-én
nagyszabású ünnepélyt rendeztek,
melynek részletes beszámolóját az Er-
dészeti Lapok 32. évf. 3. füzete
215–241. oldalain olvashatjuk. A króni-
kás a 229. oldalon adja tudtunkra, hogy
a Nemzeti Hajós Egylet küldöttsége,
élén Szohner Lajossal, a meleg köszön-
tõszavak mellett egy díszes albummal
ajándékozta meg. A köszöntõbõl két
mondat feltétlenül idekívánkozik: „Iri-
gyeljük azokat, a kik Téged már 25 év
óta vallhatnak magukénak, mert egyle-
tünk csak rövid két év óta részesült
azon szerencsében, hogy annak elnök-
ségét elfogadni kegyeskedtél. De ezen
aránylag rövid idõ alatt is sokat fáradtál
és tettél egyletünk érdekében; már az
elsõ percztõl fogva meghóditottál min-
denkit és hálásan vettük barátságodat, a
mellyel minket megtiszteltél.” 

Az album részletes leírása a 238–240.
oldalakon felbecsülhetetlen értékû: „A
nemzeti hajós egylet albuma bõrbe van
kötve. A külsõ lapra igen ügyesen raj-
zolt diszitmények és jelvények vannak
féldombormühöz hasonlóan sajtolva. A
kereten belül a felsõ két szögletben egy-
egy paizson 1868 és 1893 évszámok ol-
vasható, alul középen a harmadik pajzs

Bedõ Albert eddig ismeretlen arca
„… – Lassu bár, de biztos hajós/Bedõ Albert, – erdõkirály…”

1 Kertész Árpád: A Nemzeti Hajós Egylet 75 éves története 1862–1936. Bp. 1937. 183.
2 Azaz kb. 25-en.
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mezejére a B és A betübõl összefont
monogramm van irva. A dus ékitmé-
nyekkel diszitett második kereten belül
vizinövények virágainak és leveleinek
alakjaitól környezve a hajós egylet jelvé-
nyei: zászlók, evezõk, horgony s kor-
mánylapát láthatók, a jelvények fölött
pedig az ötös tölgylevél csokor foglal
helyet.” Az elsõ lapon az ünnepelt meg-
szólítása, címei és titulusai, a második
lapon a köszöntõ sorok olvashatók dí-
szes keretben, Fülepp Kálmán, dr.
Draskovich István és dr. Szohner Lajos,
az egylet tisztségviselõi aláírásával. Az
54 egyleti tag kézjegye a 4–6. oldalakat
töltötte meg. Az album belsõ dísze a 3.
oldalra került. Sajnos, kép nem maradt
fenn róla, ismét csak a krónikás leíró so-
raira – és a fantáziánkra – hagyatkozha-
tunk, ha el akarjuk képzelni a Bedõ Al-
bert erdész és egyben evezõs személyi-
ségének szimbolikus ábrázolását: „A
harmadik lapot Sávoly D. festõnek gya-
korlott kézre valló aquarellje foglalja el,

mely a Dunapart-
ból mutat egy sürü
erdõ takart részle-
tet, messze kilátás-
sal a hatalmas fo-
lyam kékes szür-
kébe játszó vizére.
Középen a hullá-
moktól fehérre
mosott kavicsokon
egy hajós egylet-
beli tag alakja lát-
szik, amint hajójá-
ból kilépve, üd-
vözletet int fehér
sapkájával az erdõ
sürüjébõl közele-
dõ erdész felé.” 

Jubileumáról és
annak megünnep-
lésérõl az orszá-
gos napilapok is
hírt adtak! A Buda-
pesti Hírlap olva-
sói a „Bedõ Albert
jubileuma” címû
írásban értesülhet-
tek az eseményrõl,
annak fõbb moz-
zanatairól.3 A Va-

sárnapi Újság olvasói Arató Gyula tollá-
ból „Kálnoki Bedõ Albert” címmel nem-
csak tevékenységével, érdemeivel, élet-
útjával ismerkedhettek meg, hanem
Pollák Zsigmond metszete segítségével
a magas homlokú, határozott tekintetû,
nyugodt arcvonású, a kor divatjának
megfelelõ bajuszos-szakállas portréjá-
val is.4

Mint az evezõs szövetség elnöke,
mindenekelõtt a közös érdekek elõmoz-
dítása mellett érvelt; a szövetség felada-
tának, sõt kötelességének a magyar eve-
zõs sport lendületbe hozását, elszigetelt-
ségének felszámolását, felvirágoztatását
jelölte meg. „El kell érnünk azt a magas-
latot evezõssportunkban, amelyre duna-
menti helyzetünk kötelez …” – tûzte ki a
célt.5 Bizonyosan nagy szerepe volt ab-
ban, hogy Magyarország 1896-ban a mil-
lenniumi ünnepségek keretében meg-
rendezte az elsõ nemzetközi versenyt.

Fia, Bedõ Béla (szül. 1874) 1890-ben
kezdett evezni ugyancsak a Nemzeti

Hajós Egylet színeiben, neve 1894-ben
bukkan fel a tagok névsorában, addig
csak „növendék”;6 foglalkozásaként
„joghallgató”, lakhelyének „Alkotmány
u. 10.” van meghatározva.7 (Mint min-
den erdész tudja, ez az Országos Erdé-
szeti Egyesület Bedõ Albert által emel-
tetett székháza.) Egy évvel késõbb már
országos sikereket ért el, megnyerte a
junior egypárevezõs versenyszámot a
budapesti és a bécsi nagyregattán is.
Ezeket a sikereit, az ekkor nyert ezüst
versenydíjakat, egy tintatartót és egy
ezüstnyakú korsót az egylet 50. és 75.
jubileumára készült emlékkötetek kü-
lön megemlítik.8 A korabeli sportsajtó is
kiemelt helyen mutatta be a nagyremé-
nyû fiatalembert: a Sport Világ Albuma
1895/1896 évi kötete a 24. oldalán az if-
jú evezõs mértéktartóan büszke tartás-
ban néz szembe az olvasóval. Az egyle-
ti jelentések mûködési kimutatásai alá-
támasztják, hogy intenzív edzésekkel
készült: 1895-ben 107 alkalommal
összesen 646 km-t; 1896-ban 83 alka-
lommal 540 km-t evezett, ami az akkori
átlagot jóval túlszárnyalta.9

Az 1897. év gyökeres fordulatot ho-
zott mind az apa, mind fia sportéleté-
ben. 1897. március 28-án az MEEOSZ
évi rendes közgyûlésén és április 7-én a
Nemzeti Hajós Egylet közgyûlésén is
Bedõ Albertet még újraválasztották el-
nöknek,10 ám az év végén – sokoldalú
elfoglaltságaira hivatkozva – mindkét
tisztérõl lemondott, sõt a következõ év-
tõl kezdve az egylet tagnévsorából is el-
tûnt mindkettejük neve. 

„Egyletünket a lefolyt évben azon
nagy veszteség érte, hogy elnökünk,
Bedõ Albert dr. a közgyûlésen egyhan-

3 1893. március 5. 4. 
4 1893. március 5. 161–162.
5 A Magyar Evezõs Szövetség 1893–1943. Bp. 1943, 14.
6 A Nemzeti Hajós Egylet 1891. évi jelentése, 9.
7 A Nemzeti Hajós Egylet 1894. évi jelentése.
8 A Nemzeti Hajós Egylet 50 éve. Bp. 1912. …; Kertész Árpád: A Nemzeti Hajós Egylet 75 éves tör-

ténete 1862–1936. Bp. 1937. 240.
9 A Nemzeti Hajós Egylet 1895., 1896. és 1897. évi jelentései. Bp. 1896, 1897, 1898.
10 Sport Világ 1897. április 11., 9.
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gu lelkesedéssel történt újra megválasz-
tása daczára az elnöki tisztet sokoldalu
elfoglaltsága miatt el nem fogadhatta. …
Bedõ Albert úrnak, egyletünk 7 éven át
buzgó elnökének érdemeit jegyzõ-
könyvben örökítsék meg.” – kesereg a
krónikás az egylet 1897. évi jelentésé-
nek lapjain.11 „Az eddigi elnök, Bedõ
Albert a sok fáradságos munkát követe-
lõ vezetést átadja a nálánál fiatalabb ke-
zekbe.” A száraz, tárgyilagos mondat a
Magyar Evezõs Szövetség fennállásának
50. évfordulójára kiadott kötetben ol-
vasható,12 amely kötet (nagyon rossz
minõségû) arcképét13 is és néhány gon-
dolatát is idézi.

1918. október 20-án bekövetkezett
halála után az egyházi gyászszertartá-
son az OEE nevében Csík Imre nyugal-
mazott miniszteri tanácsos búcsúztat-
ta.14 Az a Csík Imre, aki nemcsak szak-
mai tanítványa volt, hanem – a Nemzeti
Hajós Egyletnek 1886 és 1925 között,
azaz 40 éven át tagjaként, közben 1896
és 1904 között 8 éven át igazgatójaként
a sportban, a sportvezetésben is utóda.

Bedõ Albert a magyar evezõs sport
meghatározó alakja volt. Összefogást,
közös erõfeszítést serkentõ és megkö-
vetelõ szervezõmunkájáért ma, 115 év-
vel késõbb is csak hálával és mély tisz-
telettel tartozunk neki. Ebbõl a tartozás-
ból igyekeztünk törleszteni egy kicsit,
amikor a Nemzeti Hajós Egylet 150 éves
történetét bemutató kiállításban kiemelt
helyen mutatjuk be alakját. Az evezõ-
sök és erdészek összefogása létrejött
abban, hogy kiállításunk eme részleté-
hez az Országos Erdészeti Egyesület ad-
ta kölcsön Bedõ Albert mellszobrát, két
példányt a nevét viselõ emlékérembõl,
valamint néhány általa írt szakkönyvet. 

Bedõ Albertnek az a mondata, amely
szinte szállóigeként ismert az erdészek
körében, s amely az OEE honlapján is a
„nyitógondolat”, teljes mértékben igaz a
sporttevékenységben összekovácsoló-
dó emberekre is. Mi is „hûséggel, egyet-
értéssel, összetartással” szeretjük az
evezést, egyesületünket s múltunkat.

Kisfaludi Júlia
Magyar Evezõs Szövetség 

Hagyományõrzõ Bizottsága

11 A Nemzeti Hajós Egylet 1897. évi Jelentése.
Bp. 1898, 4.

12 A Magyar Evezõs Szövetség 1893 – 1943.
Bp. 1943, 26.

13 Az Országos Erdészeti Egyesület székházá-
nak (Bp. II. ker. Budakeszi út…) könyvtárá-
ban látható, ismeretlen mûvész által festett,
egész alakos olajportré részlete.

14 Erdészeti Lapok 1918. november 15.
505–509.

A selmeczi csötörtmérõ.

Valahányszor ezen szót „csötörtmérõ”  –  mely a fák vastagságának megméré-
sére szolgáló egyszerû eszköz újdonsült neve, leírnom vagy kimondanom kell,
mindég úgy érzem mintha a fülembe nyilamlanék, mindazonáltal még is kény-
szerítve vagyok használni mert jobbal nem bírunk.  

Azon természetes kérdésre, hogy miként jutottunk e szóhoz, egyenesen a
„Magyarnyelv szótára” I. kötetének 1077. lapjára utalunk a hol ez áll: csötört
= diameter. Nem akarván itt tovább fejtegetni azon okokat melyeknél fogva
azon nem tetszõ mûszót még is forgalomba hoztuk, csak azt akarom kijelente-
ni hogy aki ahelyett egy tökéletesen megfelelõ, hangzatos, rövid, találó s lehetõleg
igébõl képzett szót ajánl, annak számára díjul e lapok szerkesztõségénél egy da-
rab körmöczi aranyat tettem le*.

Az ezen füzethez csatolt kezdetleges kõnyomaton látható csötörtmérõt azért  ne-
vezzük selmeczinek mert jelen, az eredetitõl lényegesen eltérõ szerkezetét itt nyeré.  

Ezen csötörtmérõk egészen vadkörtefából készittetnek minthogy e fa, finom
szerkezete mellett, igen simára dolgozható s a mellett kemény, szivós. A kész
eszköz forró firniszszel beeresztetik hogy a lég nedvességét oly könnyen magá-
ba ne szívja; a mértéket hordó papír  pedig a bepiszkolás ellen átlátszó lakkal
van védve.

A fák vastagságának mérésére használtattni szokott eszközök közül a csö-
törtmérõ, ha tökéletes szerkezetû, kellõen használtatik, a czélnak nemcsak leg-
jobban megfelel hanem általánosan ott is használható a hol a többi eszközök
nem alkalmazhatók.  

Egy ügyes selmeczi asztalos ily szerkezetû csötörtmérõket nagyobb számmal
készen is tart s darabonként 2 ft. 50 krjával árul.  

MK.

* Felhasználom az alkalmat s egy pályaszót ezennel én is bejelentek:
Fogarasi szótára magyar-német részének 25-ik oldalán átla = Durchmes-
ser; ennek folytán a fa átmérõjének = átlájának vagy is vastagságának mé-
résér e szolgáló eszközt talán nem lenne nagy nyelvészeti merészség
„átlaló”-nak nevezni, s akkor „átlalni” anynyit tenne mint átmérõt vagy is
vastagságot mérni!. Szerk.

(EL 1869. január, 29.oldal)

Csötörtmérõ vagy?! Az „Erd. Lapok” f. é. I. füzetében közzétett pályázat
folytán két névtelen Budáról, csötörtmérõ helyett e szókat ajánlja: átló vagy át-
lazó . Az elsõ már a sikmértan számára régen le van már foglalva azt jelentvén
diagonale, s igy csak a második vehetõ fel a pályázó szók közé.

(EL 1869. június, 247. oldal)

A jövõ élelemezés-biztonságáról, a
fenntartható termelésrõl és a mezõgaz-
daság sokféleségének megõrzésérõl be-
szélt Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter a növényi génforrásokról szó-
ló egyezmény (ITPGRFA) magas szintû
kerekasztal beszélgetésén, Rio de Jane-
iróban. Az esemény után a magyar tár-
cavezetõ külön egyeztetést folytatott a
FAO fõigazgatójával is. 

A Rio+20 konferencia kísérõrendez-
vényén részt vett José Graziano da Sil-
va, az ENSZ Élelmezési és Mezõgazda-
sági Szervezetének (FAO) fõigazgatója;
Javad Mozafari, az ITPGRFA Irányító
Bizottságának elnöke; Dacian Ciolos
mezõgazdasági biztos és Fazekas Sán-
dor tárcavezetõ. Az ITPGRFA egyez-

mény az erõforrások fenntartható hasz-
nálatát szorgalmazza és a növényi ge-
netikai sokféleség megõrzését segíti.

A vidékfejlesztési miniszter elmond-
ta: az egyezmény kiemelkedõen fontos
szerepet tölt be a genetikai erõforrások
fennmaradásában, valamint a fenntart-
ható hasznosításukból származó javak
igazságos és méltányos elosztásában.

Ref.: VM

Fazekas Sándor Rióban
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www.oee.hu
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