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KÁLNOKI DR. BEDÕ ALBERT (1839–1918) 

B edõ Albert 1839. december 31-én szü-
letett a háromszéki Sepsiköröspatakon,

õsi székely családban. Édesapja Dr. Bedõ
Lajos unitárius lelkész volt, édesanyját Jan-
csó Annának hívták. Házasságukból öt gyer-
mek született, akik közül az elsõ gyermek
volt Albert. Iskoláit Székelykeresztúron
kezdte el, majd Kolozsvárott a fõgimnázi-
umban folytatta. 1860-ban íratkozott be a
selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia
erdõmérnöki szakára, melyet kitüntetéssel
végzett el és erdõmérnöki oklevelét 1866-
ban kapta meg. 

A selmeci évek meghatározták további életét. Ekkor került kap-
csolatba Divald Adolf és Wagner Károly erdõmérnökökkel, akik cél-
juknak tartották a független magyar erdészeti kultúra megteremtését
és a magyar nyelvû és tartalmú erdészettudomány (szakoktatás, szak-
irodalom, szaksajtó) létrehozását. Ennek érdekében elengedhetetlen-
nek tartották az 1851-ben alapított szakegyesület, az Ungarischer
Forstverein magyarrá reformálását, vagy új, valóban magyar egyesü-
let létrehozását. 1866 õszén Bedõ Albert egyik fõ elõkészítõje, hogy
az 1862-ben Magyar Erdõszegyletre magyarosított német szellemisé-
gû egyesület után, 1866. december 9-én megalakulhatott az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület (OEE). Az OEE elsõ titkárává Bedõ Albertet
választották. E tisztséget 1880-ig töltötte be, majd az OEE elsõ alel-
nöke lett. Az Erdészeti Lapoknak 1864-tõl munkatársa, 1872-tõl 1899-
ig pedig szerkesztõje volt. 



A kiegyezés után 1867-tõl há-
rom-négy évtized alatt a magyar
társadalom és gazdaság azon belül
az erdészet nagyléptékû fejlõdése
volt tapasztalható. Az erdészeti
szakma fõ motorja ebben az idõ-
ben az Országos Erdészeti Egyesü-
let volt és szinte minden eredmé-
nyéhez Bedõ Albert egyesületi
vagy hivatali tevékenysége is hoz-
zájárult. Közremûködött az elsõ
modern polgári erdõtörvény az
1879. évi XXXI. törvénycikk megal-
kotásában és végrehajtásának
megszervezésében. A törvény 55
évig volt hatályban! A törvény be-

vezette az erdõk tartamosságát szolgáló hatósági üzemterv szerinti
gazdálkodást és az erdõfelügyelet szervezetét. Létrehozták az állami
erdészképzés alapjait Ásotthalmon – Királyhalmán (1883), Temesvár-
Vadászerdõn (1885), Liptóújváron (1886) és Görgényszentimrén
(1893). Bedõ Albert „Erdõ - õr” c. erdõõröknek írt könyvébõl tanultak
erdészgenerációk.  Az OEE Budapesten az Alkotmány utcában felépí-
tett és 1886-ban birtokba vett háromemeletes Székháza és benne szak-
könyvtára, az elsõ magyar erdészeti közgyûjtemény (múzeum) létre-
hozása is közremûködésével létesült. 

Bedõ Albert tudományos munkásságát számos írásmû bizonyítja.
Kiemelkedik a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjai közé vá-
lasztása alkalmából
1885-ben tartott szék-
foglaló értekezése,
melynek címe a „Ma-
gyarország erõségeirõl”
volt. Továbbfejlesztett
változata a Millennium
tiszteletére jelent meg
egy, a történelmi Ma-
gyarország erdõségeit
bemutató térképmel-
léklettel. 



1868-tól államigazgatási munkaköröket vállalt abban a Pénzügymi-
nisztériumban, amelynek hatáskörébe tartozott az erdõgazdálkodás
1881-ig: itt 1872-tõl fõerdõmester, 1873-tól fõerdõtanácsos volt. 1881-
tõl az erdõügyek a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Miniszté-
rium hatáskörébe kerültek, Bedõ Albert itt elõbb országos fõerdõmes-
ter, 1885-tõl pedig földmûvelésügyi államtitkár lett. Bedõ Albert politi-
kai pályafutását 1896-ban kezdte, amikor a Szabadelvû párt apatini
majd a székelykeresztúri választókerültében választották országgyûlé-
si képviselõvé. 

Bedõ Albert emlékét hirde-
tik portrészobrai. A Nyugat-
magyarországi Egyetem B.
épületének aulájában található
az a szobor, melyet Stróbl
Zsigmond készített. Róla ké-
szített másolatok sorrendben
az OEE Budapesti Klub hely-
ségében (2001) (Budapest, II.
Fõ u. 68. sz), a róla elnevezett
Bedõ Albert Középiskola, Er-
dészeti Szakiskola és Kollégi-
um fõépületének folyosóján
(2002) (a parkban kõ mellszob-
ra is áll, 1962) és Kálnokon
(2007) a település központjá-
ban találhatók.  

Bedõ Albert az OEE Tiszte-
letbeli tagja és Tiszteletbeli elnöke volt. Róla nevezték el az 1957. no-
vember 4-én alapított elsõ OEE emlékérmet. Az emlékérem az évtize-
dek alatt az erdészeti szakma által legnagyobbra értékelt kitüntetésé-
vé vált. 

Bedõ Albert 1918.
október 20-án halt
meg Budapesten az
OEE Alkotmány ut-
cai Székházában lé-
võ szolgálati lakás-
ban. A Székház fõ-
lépcsõházában rava-



talozták fel, örök álmát Kálno-
kon az unitárius temetõben
alussza. 

Bedõ Albert írásában, mely
az Erdészeti Lapokban jelent
meg kizárólag a magyar erdé-
szetet fenyegetõ veszélyekre
emlékeztet. Hivatkozik arra,
hogy éppen a szaktársak köré-
ben is a hanyatló és meggyen-
gült összetartás az, mely szemé-
lyeket a közérdek kárára elide-
genít és egyéni érdekek túlzott
szolgálatára vezethet. Mivel a
mi erõnk és hatalmunk nincs
olyan erõs, mint az, amelyikkel
a nemzeti és gazdasági létünk
örökös küzdelmét vívjuk, nem

marad más számunkra, mint nem lankadó eréllyel és kitartással az er-
kölcsi élet szakunk, mind köz- és magánéletünk körében hazánk javá-
ra, nem feledkezvén meg, hogy az egyetértés és az összetartás hiányá-
ból keletkezett a mohácsi vész is. Szeressük hazánkat, nemzetünket
és szakunkat hûséggel, egyetértéssel és összetartással!

Bedõ Albert utol-
só figyelmeztetése
került jelmondatnak,
bronz szobrával
együtt az OEE hon-
lap /www.oee.hu/
fejlécébe (2007).  
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