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Báró Tallián Béla 
(Szabás, 1851.–Kiszombor, 1921. nov. 23.) 

Báró Tallián Béla fõispán, kormánybiztos, a képviselõház alelnöke, miniszter, 
az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 1912–1921 között.

Középiskolái elvégzése után 1873-ban tett államtudományi államvizsgát. Közigazgatási
pályára lépett. 1880-ban alispánná választották. 1886-tól Somogy, 1892-tõl pedig Békés és
Csongrád vármegye fõispánja. Ez utóbbi tisztségébõl 1894-ben mentették fel. Ugyanakkor
mint Békés vármegye kormánybiztosát megbízták az agrárszocializmus okainak kivizsgálásá-
val. Késõbb a Balaton- és a Dráva-szabályozás kormánybiztosa is volt. Ezen megbízatásairól
1896-ban lemondott. A magyar országgyûlésbe 1896-ban választották meg elõször képvise-
lõnek, szabadelvû programmal. Késõbb, 1899–1903 között a Ház egyik alelnöke volt. Majd
a szerb kongresszus királyi biztosa. 1903. november 3-án a Tisza-kormányban földmûvelés-
ügyi miniszteri tárcát vállalt. 1905-tõl Törökkanizsa országgyûlési követe. Az 1905-i válasz-
tások után a Szabadelvû Párt elnöki állásra is jelölte. Késõbb az Alkotmány, majd a Munka-
párt tagja lett. Hosszú tevékenységét a vízügyek terén kifejtett kiváló munkásság jellemzi.
Igen nagy része volt a Balaton, a Dráva és a Tisza szabályozásának munkálataiban, miniszter-
sége alatt tárgyaltatta le a Rába szabályozásáról szóló törvényjavaslatot. 1911-ben bárói ran-
got nyert. Az I. világháborúban Belgrád elfoglalása után, annak rövid ideig polgári kormány-
zója volt. 1918 októbere után Szegedre menekült. A Tanácsköztársaság idején letartóztatták. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöki tisztét 1912–1921 között látta el. Ennek során siker-
rel kamatoztatta földmûvelésügyi miniszterként, agrárpolitikusként, nagybirtokosként szerzett tapasztalatait. Annak ellenére, hogy bir-
tokai elvesztése miatt számos tisztségérõl lemondott, egyesületi elnöki tisztétõl nem vált meg.

Báró Tallián Béla emlékét õrzi: testméretû olajfestménye (OEE Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára, Persián Aranka
festõmûvésznõ alkotása). Érdekesség, hogy a mûvész egyik hozzátartozójának az OEE felé fennálló lakbértartozása fejében ké-
szítette el a festményt.

Sírhelye: Tallián Béla sírja a kiszombori temetõben található (6775 Kiszombor, Óbébai utca 58.)
Kép: OEE Wagner Károly Könyvtár

Gróf Széchenyi Bertalan  
(Sopron, 1866. okt. 24.–Budapest, 1943. jún. 3.) 

Gróf Széchenyi Bertalan a Fõrendiház tagja, jegyzõje, a Felsõház elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-
tanácsának tagja, a Széchenyi Tudományos Társaság elnöke, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének kitüntetettje, 

az Országos Erdészeti Egyesület elnöke 1922–1925 között, annak tiszteleti tagja 1940-tõl.

Sopronban született 1866-ban Széchenyi Sándor gróf, az egykori Fõrendiház elnökének
fiaként. Középiskoláit Pozsonyban végezte, s a budapesti egyetemen folytatott jogi tanulmá-
nyai után a magyaróvári gazdasági akadémián szerzett oklevelet. Felsõsegesdi hitbizományi
birtokán kezelt uradalmát a korszak egyik legjobban mûvelt gazdaságává fejlesztette. A ki-
rály 1893-ban nevezte ki a Fõrendiház tagjává, ahol számos országgyûlési bizottságban lá-
tott el fontos feladatokat. 1901–1912 között a Ház jegyzõje, azután a Felsõháznak 1927-tõl
1935-ig alelnöke és 1935-tõl 1943-ban bekövetkezett haláláig elnöke volt. Valóságos belsõ
titkos tanácsos  1916-ban, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének kitüntetettje 1931-ben.
Politikai karrierje mellett jelentõs szerepet vállalt az ország tudományos, kulturális és gaz-
dasági közéletében is. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának, tisz-
teletbeli tanácstagja a Magyar Nemzeti Múzeumnak és elnöke a Széchenyi Tudományos
Társaságnak. Számos társadalmi tisztséget is viselt. Jogi végzettségének köszönhetõen meg-
választották a Királyi és Országos Legfõbb Fegyelmi Bíróság tagjának is.

Az összeomlást követõ legnehezebb idõkben vállalta az Országos Erdészeti Egyesület elnöki
tisztét és jelentõs szerepe volt az 1922–25 években elért egyesületi eredményekben. Elnöksége
után sem feledkezett meg az erdészetrõl, befolyását latba vetve igyekezett annak céljait támogatni.

Kiváló érdemeit és munkásságát kívánta  az Országos Erdészeti Egyesület méltányolni akkor is, amikor az 1940. év január 25-én tartott
közgyûlésén egyhangú döntéssel tiszteleti tagjává választotta.

Gróf Széchenyi Bertalan emlékét õrzi: a Segesden az általa 1901-ben építtetett kastély.

Sírhelye: Gróf Széchenyi Bertalan  síremléke a nagycenki  temetõ Széchenyi sírkápolnájában található. 9485 Nagycenk,
Széchenyi tér (temetõ) Földrajzi koord.: É 47° 21' 53.60" , K 16° 24' 52.67"

Kép: Erdészeti Lapok
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A harmadik oldal
Egyesületünk másfél évszázados jubileu-
mának méltó megünneplését és átélését
szolgálják a folyóiratunkban elindított,
az évfolyam összes lapszámában követ-
kezetesen és folyamatosan megjelenõ
ünnepi rovataink. 

Ezek tartalmának szerkesztése közben
a Lapok digitális archívuma szakmai és
egyesületi múltunk mérhetetlenül gazdag

kútfeje, amelybõl tudatosan emeljük ki azokat az üzeneteket,
melyek a jelenben és a jövõben is megállják a helyüket. Hiszen
már kiállták az idõk nehéz próbáit! 

És micsoda történelmi korok, korszakok vonultak végig az
alapítás óta! Elmondhatjuk, nem kényeztették el a hazai erdé-
szeket, akik minden nehézség ellenére sohasem feledték el, hogy
a hazai erdõket szolgálják!

Ezek az üzenetek azonban nem csak nekünk, értünk szól-
nak, hanem üzennek a magyar társadalomnak is, követendõ

értékeket közvetítenek a kárpát-medencei és azon túl élõ össz-
magyarság számára. Ilyen üzenet a minden történelmi korsza-
kot és annak kihívásait túlélt Összetartozás, mely Egyesületünk
hármas jelszavának egyik lényegi eleme.

Rendkívül egyéniesedõ világban élünk. Ebben az egyénre fó-
kuszáló közegben az azonos szellemiség, értékrend mentén
szervezõdõ csoportok kitartóan küzdenek az egymástól elidege-
nedést hirdetõ közfelfogással, melyben az egyén önmegvalósí-
tása messze felülírja a közösségi érdekeket.

A múltban és a jelenben néha felbukkanó szakmai vagy sze-
mélyes gyökerû belsõ ellentétek ellenére az Országos Erdészeti
Egyesület 150 éve fogja össze a hazai erdészeket. Ez az össze-
tartás, fõleg a viharos magyar történelem tükrében, hatalmas
eredmény, Európában is egyedülálló! Van mire büszkének len-
nünk és van mit tovább örökítenünk!

Ennek tovább viteléhez kívánok minden tagtársunknak ki-
tartást, hitet és hitelességet, mert e jubileum egyik legfontosabb
üzenete, hogy minden körülmények között összetartozunk. A
múltban, a jelenben és a jövõben is. 

Nagy László 


