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Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 K alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok az esedékes alap. kamat, illetőleg 20 K évi tagsági dij, vala
mint az 1921. évre alapító és rendes tagokra nézve egyaránt kivetett 40 K pótdíj 
fejében kapják. Azok az alapító tagok, kik 300 K-nál kevesebbet alapítottak, ezen

felül 10 K-t fizetnek. 

Sxapkesztöség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6. sz. II. em. 
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Vizeki báró Tallián Béla. 
1851-1921 . 

Magyarország szomorú sorsának e szürke napjaiban a 
magyar erdőgazdaság minden hivét mély fájdalommal töl
tötte el az a lesújtó gyászhír, hogy a régi magyar közélet 
kimagasló vezéregyéniségét, az Országos Erdészeti Egyesület
nek osztatlan szeretetben és tiszteletben álló elnökét, vizeki 
báró Tallián Bélát a kérlelhetlen halál m. hó 23-án várat
lanul kiragadta az élők sorából. 

Hosszú közéleti pályájára tántorithatlanul lelkes magyar 
hazafiságot, nagy és sokoldalú képzettségen alapuló tudást, 
eréllyel párosult munkakedvet, de egyúttal érzékeny lelki
ismeretességet és felelősségérzetet is hozott magával, oly 
tulajdonságokat, amelyek" az ő javakorában is messze fölül
emelték kortársai fölé s amelyek ma már mindinkább rit
kábban észlelhetők közéletünk sivár mezején. 

A régi Magyarország jellegzetes alakja volt: kérlel-



hetlenül szigorú és pontos a közszolgálat terén, kitűnő 
gazda a maga portáján, de igazságos és méltányos ember
társai iránt, nemes ember a szó legjobb értelmében, külső 
megjelenésében és belső világában. 

Rokonszenves, mindenki szivét, szeretetét megnyerő 
egyéniségét egy évtizeden át volt szerencsés az Országos 
Erdészeti Egyesület elnöki székében tisztelhetni. Bölcs 
körültekintéssel vezette az egyesület ügyeit a közelmúlt 
viharos éveiben; az erdőt, a természetet, mint vérbeli vadász, 
melegen szerette, de nemzeti és közgazdasági jelentőségé
nek is teljes tudatában volt és azt meggyőződésszerüen 
vallotta. Mint földmivelésügyi miniszter is előszeretettel 
foglalkozott az erdészet és a vizszabályozás ügyeivel, amely 
utóbbiakat is kiválóan ismerte. 

Meleg közvetlenséggel érintkezett mindnyájunkkal, nyílt, 
férfias föllépése őszinte, igaz híveket szerzett neki. S viszont 
az ügyért való lelkesedés, a kitűzött hazafias czélok felé 
egyenes utakon való törekvés, amelyet az Országos Erdé
szeti Egyesületben tapasztalt, megnyerte az ő szivét is 
részünkre s amidőn a közelmúltban a haza szomorú sorsa 
és birtokainak elvesztése által mélyen sújtva számos tisz
teletbeli állásáról lemondolt, az Országos Erdészeti Egyesület 
elnökségéhez továbbra is ragaszkodott, bölcs vezérletét 
tőlünk nem vonta meg. 

Mélyen lesújtva szeretett elnökünk időelőtti halála 
által, a magyar erdészet minden hive és munkása hálaelt 
szívvel, igaz tisztelettel és szeretettel gondol báró Tallián 
Bélára, az Országos Erdészeti Egyesület elnökére, kinek 
emlékezetét a magyar erdőgazdaság annalesei mindenkorra 
megőrzik! 

Fenkölt, nemes lelkének fényeskedjék az örök világosság! 



Tallián Béla 1851-ben Somogy megye Szabás községében 
született; atyja, András, az 1848—49-i szabadságharczokban mint 
őrnagy kiváló érdemeket szerzett. Gimnáziumi tanulmányait Buda
pesten és Szegeden végezte; a jogot Pozsonyban hallgatta, ahol 
1873-ban államtudományi államvizsgát tett, \.1873-ban Torontál 
megye tiszteletbeli aljegyzője, 1874-ben helyettes, majd főszolga
bíró lett a billédi járásban. Innen azonban csakhamar áthelyeztette 
magát a törökkanizsai járásba, ahol 1879 ig működött. 1877-ben 
a koronás arany érdemkeresztet kapta, miután megelőzőleg már két 
ízben a király legfelsőbb megelégedését nyerte a vizveszélyeknél kifej
tett buzgalmáért. 1878-ban és 1879 ben a szegedi kir. biztosság tagja 
volt. 1880-ban főjegyzőhelyettes lett, majd ugyanaz évben alispánná 
választották. 1886-ban Somogy, 1892-ben pedig Békés és Csongrád 
megyék főispánjává nevezte ki a király. Ugyanakkor az agrár-
szocziálizmus bajainak orvoslására Békés megye területére kormány
biztos lett, mely állásától, valamint Csongrád megye főispáni állásától 
1894-ben vált meg s ez alkalommal a Szent-István-rend-keresztjét 
kapta. Somogymegyei főispánsága alatt 1887-ben balatonszabá
lyozási, 1888-ban drávaszabályozási kormánybiztos volt. 1896-ban 
szabadelvű párti programmal a törökkanizsai kerület választotta 
meg. 1901 óta belső titkos tanácsos s az 1902-i szerb nemzeti 
egyházi kongresszusnak királyi biztosa volt. 1903. november 3-án 
a Tisza-kormány földmivelésügyi minisztere lett. Minisztersége alatt 
a földmivelésügy összes ágazatára kiterjedő rendszeres és beható 
tevékenységet fejtett ki. A Tisza-kormánnyal együtt 1905. január
jában beadta lemondását. Az 1905-i általános választások alkalmával 
Törökkanizsán és Szegeden választották meg. A Ház megalakulása 
alkalmával a szabadelvű párt őt jelölte az elnöki állásra. 1906 ban 
mint pártonkivülit választották meg Törökkanizsán és ez ország
gyűlés tartama alatt egyik párthoz sem csailakozott. 1910-ben ismét 
a törökkanizsai kerület választotta meg képviselőjévé. 

Érdemdús munkásságáért I. Ferencz József a vaskorona-rend 
első osztályával, a belső titkos tanácsosi méltósággal s legutóbb 
a bárói ranggal tüntette ki. 

A háború kitörésekor a déli harcztéren mint királyi biztos 
működött s a hadsereg-főparancsnoksággal szemben többizben 
erélyesen megvédte a magyar polgári hatóságok hatáskörét. Belgrád 



elfoglalása után, annak rövid ideig polgári kormányzója volt, de 
erről a megbízatásáról hamar lemondott. Az 1918. októberi össze
omlás után következő szerb megszállás elől Szegedre menekült, 
majd Budapestre költözött. A proletárdiktatúra alatt a vörösök 
letartóztatták. A diktatúra bukása után visszaköltözött Szegedre. 
Birtokait, amelyen kiválóan gazdálkodott, a szerbek legnagyobbrészt 
lefoglalták, ő maga azokat többé viszont sem láthatta. November 
közepe után Kiszomborban hirtelen tüdőgyulladás támadta meg, 
amely rövid néhány nap alatt véget vetett áldásdús életének. 

* 

Báró Tallián Béla temetése Kiszomborban november hó 
25-én délelőtt volt. A kormányt és a földmivelésügyi minisztériumot 
Tahy Jakab államtitkár vezetése alatt álló küldöttség képviselte, 
az Országos Erdészeti Egyesület nevében, amely meleghangú 
részvétiratot intézett a családhoz, Balogh Ernő, Kiss Ernő vál. tagok 
és Bund Károly titkár helyezett koszorút a boldogult sírjára. 
Küldöttségileg képviselve volt még a Nemzeti Társaskör, Szeged 
városa, Csongrád, Csanád és Toronlál vármegyék stb. 

Az Országos Erdészeti Egyesület külön gyászjelentést küldött 
szét szeretett elnökének elhunytáról. 
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