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Gróf Tisza Lajos 
(Nagyvárad, 1832. szept. 12. – Budapest, 1898. jan. 26.)

Gróf Tisza Lajos, Tisza
Kálmán egykori miniszte-
relnök testvéröccse, fõis-
pán, császári és királyi ka-
marás, kormánybiztos, mi-
niszter, az Országos Erdé-
szeti Egyesület egyik leg-
jelesebb elnöke volt. 

Tanulmányait elõbb
Debrecenben, majd Ber-
linben végezte. Politikai
pályára 1861-ben lépett.
Részt vett a kiegyezés

elõkészítésében. Két évvel késõbb Bihar vármegye fõispán-
ja lett. A Fõvárosi Közmunkák Tanácsának elsõ alelnöke és
vezetõje. Több kormányban töltött be közlekedési miniszteri
tisztséget. Az 1879-es szegedi nagy árvíz után Szeged újjá-
építésének teljhatalmú királyi biztosa. Elvégzett munkájá-
nak elismeréséül 1883-ban grófi címet kapott, Szeged váro-
sa pedig díszpolgárává és parlamenti képviselõjévé válasz-
totta. A király személye körüli miniszter tisztségét 1892–94
között töltötte be. 

1875 és 1898 között (haláláig) az Országos Erdészeti Egye-
sület elnöke volt. Már az Egyesület 1866. évi alakuló közgyû-
lésén az igazgató választmány tagja lett, 1868-tól alelnök, majd
1875-tõl az Egyesület elnöke. Az 1872-es vadászati törvény el-
készítésében kulcsszerepet játszott. A képviselõház erdõügyi
bizottságának elnökeként is elévülhetetlen érdemei voltak az
új, 1879-es erdõtörvény
létrehozásában. Elnöksé-
ge meghatározó volt az
Egyesület életében. Ez
idõ alatt épült meg 1886-
ban az Országos Erdészeti
Egyesület Alkotmány ut-
cai székháza, és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület a
magyar erdészet alapvetõ
tényezõjévé vált.

Gróf Tisza Lajos
emlékét õrzik: Szege-
den a Tisza Lajos körút,
az Alsóvárosban utca,
valamint a róla elneve-
zett szakközépiskola, to-
vábbá a Tisza Lajos-szo-
bor (Szeged, Széchenyi tér, Fadrusz János alkotása), a Tisza
Lajos-mellszobor (OEE Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár) és nagyalakú olajfestménye, amely kezében az
Erdészeti Lapok egy számával ábrázolja (OEE Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtár, Stetka Gyula alkotása).

Sírhelye: Gróf Tisza Lajost Geszten, a Tisza család
kriptájában temették el 1898. január 30-án. A kriptánál
elhelyezett ismertetõ szerint maradványai ott találhatók ma
is, de ez nem megerõsített tény. Jelenleg nincs olvasható fe-
liratú márványtáblája sem, mint a Tisza család többi ott
nyugvó tagjainak. 

(Képek: OSZK DKA, OEE)

Báró Bánffy Dezsõ 
(Kolozsvár, 1843. okt. 28. – Budapest, 1911. máj. 24.)

Báró Bánffy Dezsõ fõispán,
a képviselõház elnöke,
majd miniszterelnök volt
és ezt követõen az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület el-
nöke 1898–1911 között.

A gimnáziumot és a jo-
got is Kolozsváron végezte,
államtudományi tanulmá-
nyait pedig Berlinben és
Lipcsében folytatta. 1869-
ben kapcsolódott be a poli-
tikai életbe. A Deák-párt
és a Balközép Párt egyesülése után Tisza Kálmán belügyminisz-
ter felkérésére Belsõ-Szolnok vármegye fõispánja, Kõvár és vi-
déke fõkapitánya (1875), a megyehatárok rendezésekor (1876.
XXXII. tc.) Szolnok-Doboka vármegye (1876–1890) és Beszter-
ce-Naszód vármegye fõispánja (1890–1892). A Fõrendiház jegy-
zõje (1875-tõl), a Szapáry- és a Wekerle-kormány idején a Kép-
viselõház elnöke (1892. febr. 25.–1895. jan. 19.). Wekerle Sán-
dor lemondását követõen az uralkodó a lojalitásának többször is
tanújelét adó Bánffyt nevezte ki miniszterelnökké (1895. jan.
14.–1899. febr. 26); közben a király személye körüli miniszter
is. (1898. jan. 20.–1898. dec. 20). Miniszterelnöki bukását kö-
vetõen az aktív politikától egy idõre visszavonult; fõudvarmester
(1899–1904) és a Fõrendiház tagja. Erdélyi elvbarátaiból meg-
alakította az 1867-es közjogi alapon álló, ellenzéki Új Pártot
(1903. nov.), s beválasztották a Képviselõházba; haláláig ország-

gyûlési képviselõ (Szeged
I. választókerület, 1904–
1911).  A református egy-
ház erdélyi kerületének fõ-
gondnoka, az egyetemes re-
formátus konvent és zsinat
világi elnöke volt. Buda-
pest és számos magyar vá-
ros díszpolgára. 

Az Országos Erdészeti
Egyesületnek alapító tagja
volt, 1885-tõl második alel-
nöke, majd 1898-tól, a mi-
niszterelnökségtõl való
visszavonulását követõen,
az Egyesület elnöke. Aktí-
van és felelõsségteljesen
foglalkozott az Egyesület, a

magyar erdõgazdálkodás ügyeivel. A naszódvidéki erdõk kor-
mánybiztosaként (1885–1890) kiemelt figyelmet szentelt az er-
dõtörvény maradéktalan betartásának. Megértéssel, támogatással
fogadta mind az 1900. évi erdõmunkásokkal foglalkozó törvényt,
mind a vidéki erdészeti és vadászati egyesületek alakulását.

Emlékét õrzi: 1900-ban Makón utcát neveztek el róla,
ami ma is õrzi nevét. Sashalmon (Budapest XVI. kerület)
egykor róla nevezték el a Bánffy Dezsõ utcát, amely 1954-tõl
Szertár utca lett.

Sírhelye: Bánffy Dezsõ síremléke Budapesten a Kerepesi te-
metõ 29/2-1-2 saroknál található (Kallós Endre szobrász mûve). 

(Képek: Mai Manó, Ellinger Ede) 
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A harmadik oldal
1996-ban, a millecentenárium évében
(és még jó néhány évig) az egyik Nyárád
menti településen a kerítésekre, illetve a
házakra óriási betûket helyeztek el,
amelyeket összeolvasva – hiszen a jár-
mûvel közlekedõknek szólt – kijött: „Mi
1100 éve itt vagyunk”. 

Ez az óriási mozaikokból összeálló
méltóságteljes felirat a rohanó idõben

való állandóságra, ha úgy tetszik, a folyamatosságra hívja fel
a Székelyföldön járók figyelmét. Ott, ahol mindenféle spekulá-
ciók vannak mind a székelyekkel, mind a körüllakókkal kap-
csolatban.

Az OEE 150 évével összefüggésben a mozaikok szintén fo-
lyamatosságot, szintén megtámadhatatlan állandóságot ad-
nak, miközben igyekezünk a másfél századot megfelelõ méltó-
sággal ünnepelni. A körülöttünk lévõ társadalom, a társegyesü-

letek, sõt a politikát mûvelõk óhatatlanul ránk, az állandósá-
gát megmutató Országos Erdészeti Egyesületre pillantanak. 

Ezt a figyelmet a magunk javára fordíthatjuk, fordítjuk ak-
kor, ha az állandóság mellett felvesszük a mai információs tár-
sadalom megszólításának eszközeit. Például az írott sajtón be-
lüli és kívüli lehetõségeket, netalán a külföldi megjelenési fóru-
mokat. 

S itt rögtön utalhatunk a székelyföldi idei vándorgyûlésre,
amely szintén egy mozaikja lesz a 150 évnek, és amely az ün-
nepélyességét emeli. Tudjuk, „az ünnep, az ünnep mulandó,
csak a hétköznap a maradandó” (Szilágyi Domokos). Mégis
meg kell állni, végig kell nézni, el kell olvasni a mozaikokat,
hogy újult erõvel felvértezve vághassunk neki a következõ idõ-
szaknak. 

Az egyesület lapja 2016-ban ehhez is hozzá kíván járulni,
de mindehhez értõ olvasókra, egyesületi tagokra és minket
meghallgató kívülállókra van szükség. S akkor ünnepélyesen,
méltósággal és újult önbizalommal fogjuk egy év múlva kijelen-
teni, amit Ady Endre ilyen egyszerûen fogalmazott meg: „Bol-
dogok vagyunk, hogy ma vagyunk.”

Dr. Oroszi Sándor


