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Keglevich Béla gróf, mint a z

„ O r s z á g o s Erdészeti

Egyesület" volt elnöke.
CB.) Keglevich Béla grófnak az „Országos Erdészeti Egye
sület" elnökségéről ez év elején történt lemondása az egyesület
idei közgyűlésén is bejelentett ténynyé vált, és miután már a
közgyűlés maga is nyilatkozott e visszalépés felett, sajnos, de
mulaszthatlan kötelességünkhöz tartozik e lapokban a távozó
elnök egyleti működéséről, habár röviden, megemlékezni.
Keglevich Béla gróf az „Országos Erdészeti Egyesület"
ügyeinek vezetését mint elnök 1866. évi deczcmberhó 9-én
vette át. Ezen tisztének, melyet az erdészeti szakközönség
kitűnőségeinek szorgalmazó kérésére válalt cl, a legbuzgóbb
odaadással törekedett megfelelni; örömest szentelt időt és
munkát, a még oly sok részről mellőzött, hiveinek nem csak
dicsőséget nem, de még megérdemlett tiszteletet is ritkán
nyújtó, erdészeti szak ügyeinek előmozdítására; — ügybuzgó
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érdekeltséggel párosult szorgalma pedig, melyet politikai működése
között sem mulasztott el szakunk tanulmányozására forditani, az
erdészeti ismereteknek csakhamar azon magasabb álláspontjára
juttatá, mely teljesen képessé tette az „Országos Erdészeti
Egyesület" ügyeinek közmegelégedéssel találkozó vezérletére.
Mély fájdalommal értesültek azért az egyesület tagjai
szeretve tisztelt elnökük visszalépéséről, és e fájdalom annál
megérthetőbbé válik, mert Keglevich Béla grófnak nem csak
az egyesület érdekeinek előmozditására fordított kitartó törek
vését koronázta folytonos haladást mutató siker, hanem e
mellett kitűnő egyéni tulajdonai is olyanok voltak, melyek a
vele való tagtársi érintkezést kelemessé tették. És bizonyára
senki sem fogja feledni a tanácskozásokat higgadt mérséklettel
és éles elmével vezető elnöknek, a közgyűlésekkel összekötött erdei
szemlék fáradságos kirándulásai alkalmával is tanúsított lel
kesítő szavait, s azon finom modorát, melylyel a társulati
tagokat az egylethez, egymáshoz s maga körül is oly cllenálhatlanul tudá kapcsolni.
Keglevich Béla grófnak köszönhető, hogy az „Országos
Erdészeti Egyesület" ma már oly alaptőkével rendelkezik,
miszerint fennállása mostoha viszonyok esetére sem lesz veszé
lyeztetve, s ezért méltán mondhatjuk, hogy egyletünk anyagi
biztos lételének megalapítója ő volt; mert midőn az egyesület
elnökségét átvette, az alaptőke 200 forintból állott, mig viszszalépése idején az „Erdészeti Lapokban" fektetett 6000 forintot
beleértve, az 52.000 forintot meghaladta.
Nem kisebb érdemet szerzett ő azonban azáltal is, hogy
az egyesület tekintélyét és befolyását mindenütt emelni igye
kezett s az egylet szellemi működésének élénkítésére lanka
datlan buzgalommal munkált; neki köszönhetjük főleg, hogy
egyesületünk a magasabb kötökben is ismeretessé lett és mű
ködése elismerésre talál.

Keglevich Béla gróf elnöki tisztét soha sem tekinté mél
tóságnak vagy üres czimnek, hanem az egyesület által reá
ruházott hivatalnak, a melynek terheit nem kívánta másra
ruházni, hanem önmaga viselte azokat hazafiúi lelkesedéssel
és ernyedetlen lelkiösmeretes buzgalommal.
Hogy mi volt Keglevich Béla grótnak az elnöki tisztség
és az egyesület, szabadjon ennek bizonyságául leköszönő nyi
latkozata következő szavait is idéznünk: „azon bizalmat és
rokonszenvet, melyet a társulat részéről irányomban majdnem
9 éven át tapasztalni szerencsés voltam, életem legszebb emlékei
közé sorozom s véghetetlen sajnálom, hogy körülményeim
kényszerítenek hivatalomat letenni."
Az egyesület igazgató választmánya, melynek a lemondás
folyó évi februárhó 21-én tartott ülésében lett bejelentve, va
lamint az idei szeptemberbe 20-án tartott közgyűlés is Keg
levich Béla gróf visszalépésének hivatalos értesülését, mély
sajnálattal fogadták s nem mulaszták el a lemondás feletti
fájó érzésnek jegyzőkönyvileg is kifejezést adni.
Keglevich Béla gróf neve a magyar erdészet ügyének
történetével összeforrott s a visszalépett elnököt a megérdem
lett elismerés azon búcsú üdvözlete kiséri, mely a hivatalát
betöltő tisztviselőt ügytársai előtt a közbecsülés ingatlan pol
czára emeli!

