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Tisztelt Közgyülés! Mély megilletõdéssel lépek erre a helyre,
hogy az Országos Erdészeti Egyesület megdicsõült nagy elnöke:
gróf Tisza Lajos emlékét fölidézzem, azt az emléket, melybõl a
mindeneket megõrlõ idõ csak azt a mély fájdalmat semmisíthe-
ti meg, amelyet az elválás pertzében éreztünk. 

Az õ élete nem enyészik el, hanem csak alakot változtat, s
mint kimagasló példa örökkön megmarad, hogy a jövõ nemze-
déknek becsületes munkásságára, jellem-szilárdságára,  s haza-
fias kötelességérzetére nemcsak tápláló, hanem termékenyítõ
hatású is legyen. 

És ha a magyar nemzet nagy költõje Jókai, II Rákóczi Fe-
renczrõl való megemlékezésében emígy szól: „Az eszme, aminek
egy éltet szenteltél, Küzd, épít és terjed, hódít és elfoglal, Mi ha-
lottnak látszott, álmaiból felkél, Helyet kér a földfia és halad a
korral,” akkor a magyar erdészet is változatlanul vésheti e sza-
vakat feledhetetlen nagy elnöke emlékkövére. 

Mert van-e sorainkban olyan, akit ne lelkesítene az eszme: a
magyar erdõkultúrát szilárd alapra fektetni, s a magyar erdõgaz-

daság szebb jövõjét biztosítani! Ez az eszme vezette a magyar er-
dészetnek szentelt önzetlen munkásságában halhatatlan emlékû
nagy elnökünket s ez a most már bennünk is meggyökeredzett
eszme, küzd - mert kitûzött czélját még el nem érte; épít és ter-
jed, aminek eredménye fõképp az Országos Erdészeti Egyesü-
letnek közgyûléseinken évrõl-évre híven vázolt munkásságából,
eddigi alkotásaiból, s tértfoglalásából tûnik elõ; hódít és elfog-
lal, mert a magyar erdõgazdaság ma már nem az a mostoha gyer-
mek, aki a háttérben meghúzódottan kegyelemmorzsákból ten-
gõdik, hanem életerõs, nehéz küzdelmekben megedzett sarja
közgazdaságunknak. 

Sarj, mely a nemzettest életerejét nem gyöngíteni, hanem
pezsgõ vérével fölfrissíteni van hivatva. És mi azelõtt halottnak
tetszett, az a hazafiság, s a nemzet vagyonosodását czélzó hala-
dás és kultúra mezején kifejtett becsületes munkásság éltetõ
lüktetésétõl felkél, helyet kér a földön és halad a korral.

Az ébresztõk sorában elsõ – az, a ki számolva páratlan kö-
telességérzetével, meggyõzõdését nyomban tetté is tudta érlel-
ni: dicsõült nagy elnökünk gróf Tisza Lajos. Az ébresztésnek
az akkori politikai viszonyok között nehéz küzdelmekkel egy-
bekötött munkájából, már az Országos Erdészeti Egyesület
megalapításakor vette ki a maga részét, a mikor is az 1866-
odiki alakuló közgyûlésen választmányi taggá történt megvá-
lasztása után, kiváló tevékenységet fejtett ki az alapszabályok
kidolgozásában. 

Majd amikor 1867-ben az egyesület, az erdõgazdasággal kap-
csolatos s az erdészettõl ennek érdekei csorbítása nélkül el nem
választható vadászati ügyek fejlesztését és rendezését is tevé-
kenysége körébe vonta, a vadászati törvény alapvetésére kikül-
dött bizottság elnökévé gróf Tisza Lajost választatott meg. Az õ
elnöklete alatt mûködött bizottság vetette meg tehát az 1872. évi
VI., majd az 1883. évi XX. törvény-czikk alapját, abból a fõelv-
bõl kiindulva, hogy a vadászati jog a földtulajdon elválaszthatat-
lan tartozéka.  

Lelkesedéssel dolgozott e törvény megalkotását czélzó elõ-
munkálatokon nemcsak azért, mert mint maga is hivatott vadász
nagyon érezte a tervezett törvény hiányát, hanem fõképp azért,
mert a viszonyok alapos ismeretébõl éles ítélõképességgel kö-
vetkeztette, hogy a vadászati-törvény életbeléptetése után a vár-
va várt erdõtörvény sem késhet soká. 

Maga is erdõbirtokos lévén, nemes gondolkozásmódjával nem
csak tudta, hanem mint meggyõzõdését hirdette is, hogy a tör-
vénnyel védett erdõkultúra a magyar közgazdasági jólétnek
egyik legerõsebb támasza lesz. 

Lehet-e ezek után csodálkozni, hogy az Országos Erdészeti
Egyesület felismervén Tisza Lajosban azt a férfiút, aki a magyar
közélet nagyobb szabású és általánosabb hatású mûködése kö-
zött a közgazdaság egyik elhanyagolt ágának: az erdészetnek fej-
lõdését és magasabb színvonalra emelését szívén viseli, szoro-
sabban kívánta magához csatolni, s ezért 1868-ban a debrecze-
ni közgyûlésen elsõ alelnökévé, majd gróf Keglevich Béla elnök
lemondása után 1875-ben nagy lelkesedéssel elnökévé válasz-
totta. 

Ettõl a pillanattól fogva áldásos tevékenysége egyesületünk
mûködésével annyira egybeforrott, hogy ezt a kapcsolatot csak a
kérlelhetetlen halál szakíthatta ketté. Az országgyûlésnek köz-
gazdasági természetû munkásságában az erdészet ügyei soha

Gróf Tisza Lajos. Emlékbeszéd.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek Sepsi-Szt.-Gyõrgyõn 1898. augusztus 25-én tartott 
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sem kerülték ki figyelmét, s midõn a jobbára ál-
tala fölkeltett országos érdeklõdés sürgetésére
a nagyfontosságú erdõtörvény javaslat az or-
szággyûlés asztalára tétetett, mint a képvise-
lõház erdõügyi bizottságának elnöke a ja-
vaslat tárgyalásánál s elfogadása érdeké-
ben oly buzgalmat fejtet ki, hogy a javas-
lat 1879-ben, mint XXXI. t.-cz. törvénnyé
vált.

A magyar erdõgazdaság eme forduló-
pontjánál gyõztes vezérként magaslik
ki Tisza Lajos alakja, de nem azért,
hogy most már babérjain pihen-
jen, de, hogy a szüntelen
küzdelemben megerõ-
södve új gyõzelmeket
arasson. 

Vezetése alatt s ki-
váló munkatársai ön-
zetlen ügy-buzgalma
folytán egyesületünk
a térfoglalás és fejlõ-
dés útján oly óriási
lépésekkel haladt,
hogy fõ- és székváro-
sunkban 200,000 frt ér-
tékû székházat építhetett,
az erdészeti irodalmat követ-
kezetesen, évrõl-évre pályázatok
s írói megbízások útján nagyértékû mûvekkel gyarapíthatta, s a
mint éppen ma hallottuk, 350,000 frtot meghaladó törzsvagyon-
nal bír, s azonfelül jelentékeny segélyzõ alapítványokkal rendel-
kezik. 

Szándékosan hallgatok Tisza Lajos államférfiul tevékenysé-
gérõl, mint a melynek méltatására nem mi vagyunk hivatva. De
az ezen a téren elért sikerei közül egyet, talán a legkiválóbbat
még sem hallgathatom el, mert kapcsolatban áll azzal a meleg
szeretettel és odaadó ragaszkodással, melyet az erdészet iránt
mindenha érzett. Az 1879-ediki rettenetesen pusztító árvíz után,
mely Szegedet rombadöntötte, a város újjáalkotása körül, mint
királyi biztos, számtalan nehézséggel küzdve, lankadatlan erõ-
vel s kitartással dolgozott, hogy felséges királyunk jóslata telje-
süljön. 

A jóslat beteljesedett: Szeged néhány év alatt „szebb lett,
mint volt.” És, ha valaki azt hiszi, hogy eme óriási tevékenysége

közben Tisza Lajos megfeledkezett erdésze-
irõl, vagy nem ért rá ügyeikkel foglalkozni,
csalódik. Bizonyítja ezt az a tény, hogy az
ország elsõ erdõõri szakiskolája Szeged
város határában, a városnak, mint erdõ-
birtokosnak áldozat-készségébõl, Tisza
Lajos hathatós támogatásával és köz-
benjárásával a pusztító árvíz után 4 év-
re, tehát 1883-ban, amikor Tisza Lajost
elévülhetetlen nagy érdemei elismeré-

séül Felsége a király szegedi gróffá avatta,
létesült. 

A szakiskola létesítése lát-
szólag jelentéktelen esemény

volt, de õ annál jobban tud-
ta, hogy következményei-
ben az erdõgazdaság fej-
lõdésére nagyhatású
lesz. Nem is csalódott.
Kiváló része volt nagy
elnökünknek az álla-
mi erdõtisztek anyagi
helyzetének javításá-

ban, mert az ebben az
irányban megindult moz-

galmat kezdettõl fogva nem-
csak élénk figyelemmel kísérte,

de benne ez az ügy éppúgy, mint a
már tarthatatlanná vált erdészeti müsza-

ki dijnoki intézmény eltörlését, az ország kopárainak befásítását
s a magyar erdészeti kísérleti ügy szervezését czélzó törekvés
hathatós szószólóra talált. 

És mindezt csöndben, feltûnés nélkül, a nyilvánosság lehetõ
kerülésével tette, nehogy köszönetre, hálanyilvánításra szolgál-
tasson alkalmat. 

Hogy az erdészeti ügyeket szolgáló munkában nemcsak mint
vezetõ, hanem mint osztályos társ is halála napjáig bámulatos
eréllyel, sohasem lankadó cselekvési kedvvel és szívós kitartás-
sal mûködött, fõképpen azok tudják, akiknek tevékenysége
egyesületünk ügyeivel szorosabb, közvetetlenebb kapcsolatban
áll, de tudta ezt minden erdész, tudta az egész ország. És min-
denki megerõsödött ennek tudatában akkor, a mikor a múlt évi
deczember 19-én tartott közgyûlésünkre testének nagy betegsé-
gével, már roskadozva jött hûséges erdészei közé, hogy nagy
szellemének utolsó fellobbanásával is világosságot, fényt vessen
munkálkodásúnkra. 

Gróf Tisza Lajos! A magyar erdészet fejlõdése történetéhez
úgy hozzá van forrva ez a név, hogy az erdészet jövõ nemzedéke
bármerre s bárhová tekintsen, ezt a nevet egyesülve, egybeforrva
találja azokkal az intézményekkel, eredményekkel és tettekkel,
melyek a magyar erdõgazdaság megerõsödésére, az erdészeti tu-
domány színvonalának emelésére s a magyar erdészet tekintélyé-
nek fokozására szolgáltak. Mint a meleget sugárzó, világító és
fényt szóró napsugár, úgy hatott az õ élete, az õ munkássága mi-
reánk, munkásságunkra s ez a sugár nem veszté el s nem is fog-
ja éltetõ hatását veszíteni soha, mert a forrás, melybõl fakad, s
mely a földi élet elenyészése után örökül ránk maradt, gróf Tisza
Lajos szelleme: örök. 

Most is a halála utáni elsõ közgyûlésünkön, amikor szívünk
egész bensõségével, hálával és kegyelettel adózunk dicsõ emlé-
kének, szelleme itt van közöttünk és késõ unokáink között ma-
rad addig, amíg a magyar erdész szíve nemzetéért, királyért, s a
hazáját védõ erdõs bérczekért dobogni tud! Úgy legyen!Gróf Tisza Lajos szobra Szegeden – Fadrusz János alkotása (Archív)
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