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WAGNER KÁROLY ÉLETE ÉS MÜN(ASSAGA 

Dr. Oroszi Sándor

1981 őszén-telén a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, az "Agrártörténeti é le t
rajzok" cimü kötet előkészületei során kért meg az egyik szerkesztő Wagner 
Károly életrajzának összeállitására.^ Rengeteget foglalkoztam akkor Wagner 
korával, munkásságával. Forrásaim az egykori nekrológok és az 1979-ben, halá
lának századik évfordulójára megjelent emlékezések, értékelések voltak. Mégis 
mindig ott motoszkált bennem: valahol lehetnek még ujabb adalékok, amelyek a- 
lapján teljesebben fogjuk lá tn i a kort és benne Wagner jelentőségét.

Ez az érzésem időről-időre megerősödött. Múzeumunkban megtaláltam Wagner keszt
helyi előadásainak jegyzetét. Azután jártam Aknasugatagon, majd Bartha Dénes 
barátommal Selmesbányán megkerestük a Wagner-magaslat emléktábláját, ille tve  a 
helyét. Évekig kutattam a Pénzügyminisztérium Erdészeti Osztályának irata it,de 
ott nem akadtam Wagner é letét, munkásságát a korábbinál jobban megvilágító,lé
nyegesebb anyagokra.

1991 őszén Riedl Gyula az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárában felhivta 
a figyelmemet egy iratcsomóra. Az összerakott, de nem rendezett levelek, bizo
ny itványok, fogalmazási lapok egyetlen é letet ölelnek fe l - a Wagner Károlyét. 
Valaki összegyűjtötte, akit egyszer már nagyon érdekelt Wagner élete és mun
kássága. Hétről-hétre kijártam a Csillagvölgybe, hogy az egyesületi könyvtár 
eme titk á t megfejtsem. Ma már tudom, hogy Wagner életének dokumentumai a fele
sége révén kerültek I l lé s  Nándorhoz. I l lé s  igyekezett volt selmeci tanártársa 
és barátja é letét megörökíteni, és dokumentumait megmenteni. Feltehetően az ő 
adományaként juto tt a "Wagner-dosszié" az OEE könyvtárába..

Ezúton köszönetét mondok Riedl Gyulának, aki az iratokat felfedezte. Ugyancsak 
köszönettel tartozom Földyné dr. Virány Juditnak, aki az egyes, német nyelvű 
dokumentumok olvasatában a segítségemre volt.

Az út Máramarosból Selmecre

Wagner Károly 183o. október 8 -án született a M áramaros vármegyei Aknasugatagon, 
Édesapja, Wagner Antal k incstári alerdész vo lt, aki 1848-ban elhunyt. így
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Károly taníttatását a legidősebb fiú , Vágner Antal szorgalmazta. Antal tanár 
volt a szatmári "feltanodában" /később kanonok/, de Károly nehezen fogadta a 
bátyjától kapott kegyelemkenyeret. Kiszolgáltatottságáról később sokat panasz
kodhatott feleségének is , mert az visszaemlékezésében külön kiemelte ezt az 

?időszakot.

Wagner tanulmányi előmeneteléről a következő bizonyitványok tanúskodnak. Az 
1847/48. évi elsős "bölcsészet tanodai" bizonyitvány szerint5:

I. félév II. félév

vallástan je les kitünőleg je les
ész, lélektan je les je les
magyar nyelvtan je les je les
mennyiségtan je les je les
világtörténet je les je les
erkölcsi magaviselet elsőrendű

második évet 1849/5o-ben végezte, és a következő bizonyitványt kap

I. félév II. félév

vallástan 3. je les 1 . je les
magyar irodalom 1 . je les 2 . je les
alkalmazott ismerettan 2 . je les
erőtan 1 . je les
hazai történet 5. je les 6 . je les
természettan 1 . je les 1 . je les
erénytan 1 . je les
épitészet-és vizmütan 1 . je les
természetrajz és mezőgazdászat - 2 . je les
erkölcsi magaviselete elsőrendű a ján la tta l.

A 33 tanulótárs között Wagner Károly láthatóan az élen á l l t .  I l lé s  Nándor sze
rint Wagner vallásossága, a va llás i kérdésekkel szembeni érzékenysége elsősor
ban bátyja tanításának, hatásának köszönhető.^ A bizonyitványból láthatjuk,
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hogy Vágner Antal az öccsétől te lje s  tudást követelt.

"Szathmár-Németi k irá ly i város... Népessége 12 ezer, mind magyarok" irták a 
korabeli, tankönyvként is  használt Losontzy-féle Hármas Kis-Tükörben.6 Az el- 
magyarosodott, feltehetően német k incstári telepesek családjából származó 
Wagner Károlynak igy nem sok alkalma volt németül megtanulni .Ezért aztán ami
kor 185o őszén megjelent a selmeci akadémián - felesége határozott á llitása  
szerint egyetlen szót sem tudott németül /"ohne ein Wort deutsch zu vássen"/? 
Bölcsészeti bizonyitványai alapján azonban joga vo lt az akadémiára beiratkozni.g
Bányászhallgatónak jelentkezett, és igy kezdte e l az előadások látogatását.

9
Felesége visszaemlékezése szerint Kari Jenny matematikaprofesszor figye lt fel 
Wagner képességeire, akinél - a nyelvi nehézségek ellenére - kitűnőre vizsgá
zott. Feltehetően Jenny pártfogolta akkor is , amikor Wagner 1851 júniusában 2oo 
fo rin t ösztöndijat kapott.10 A megélhetéshez mindez azonban kevésnek bizonyult, 
úgyhogy Wagner diáktársainak adott különórákat - természetesen magyarul.'*''*'
Nem akart ugyanis Antal fivé ré tő l, i l le tv e  az özvegyi nyugdíjból élő édesanyjá
tó l pénzt kérni.12

A bányászati tanfolyam után, 1852 májusában Wagner engedélyt kért és kapott az 
erdészeti tanfolyam látogatására.1'* Ráadásul ösztöndiját is  megtarthatta, igy 
1852 őszétől 1855-ig továbbra is  diák maradt. Életének erről a korszakáról do
kumentumok nincsenek, de feltehetően ekkor mélyült e l német nyelvtudása, és 
ekkor kötelezte e l magát az erdészet mellett.

Akadémiai abszolatóriuma szerint a bányászati tantárgyakat általában jó, az er
dészetieket pedig kiváló eredménnyel végezte e l. Az 1851/52-es tanév második 
félévében crysta llografiát és az 1854/55-ös tanév második félévében ''mireralog-
metallurgicus quantitativ ana liy tica i chemia..." rendkívüli tárgyakat is 

14hallgatta. Ez utóbbi mutatja, hogy Wagner erdészhallgatóként sem mondott le 
a bányászati, kohászati tantárgyakról.

Tanulmányait befejezve 1855. szeptember 15 -én vették fe l a "K. K. Berg-Forst- 
und Güter-Direction in Nieder-Ungarn" selmeci erdőhivatalához, ahol "Carl 
Wagner Forst-Candidat" négy nap múlva le te tte  a hivatalos esküt.^  Fizetése 3o 
krajcár vo lt, amely a legszerényebb életvezetéshez is  a lig  volt elég. Még 
ugyanebben az évben, december 9 -én Wagner átkerült a besztercebányai erdóhi- 
vatalhoz, s ott erdőrendezési, erdőbecslési feladatokat kapott.16
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Télen természetesen irodai munkákat végzett, tavasszal, 1856. március 22-én
Fekete viz - Karámra hasábfabecslésre és -usztatásra rendelték k i}7 május

182-tól pedig Blondein Károly mellett újra erdőbecslő Blondein Károlyt
19Wagner mint selmeci tanrsegédet ismerte meg. Blondein, "k i igen szerette a 

bort" főleg elméleti szakember hirében á llo t t , úgyhogy a f ia ta l erdészjelöl
teknek, -gyakornokoknak maguknak k e lle tt a becslési feladatokat megoldaniuk.20 
Blondein csapatában 1856-ban Benyuson találkozott Wagner legelőször Divald
Adolffal, de i t t  dolgozott Bikkal Nándor /későbbi máramarosi erdőigazgató/,

21Sóltz Rezső és Harczer Imre is . Divald visszaemlékezése szerint valameddig 
együtt lakott Breznóbányán Wagnerral, ahol a "Burschenschaft" szelleme uralko
dott - de ahol talán legelőször megfogalmazódott a magyar nyelvű erdészeti iro 
dalom eszméje is .

Wagner 1856. október 17-én Pozsonyban tette  le  az erdészeti államvizsgát. Ál
lamvizsga-dolgozatát "Verv/itterungsprocess" cimmel a talajképződés folyama
táról ir ta . /A dolgozat szintén fennmaradt az OEE könyvtárában./ Államvizsgá
jának minósitése: "vorzüglich befáhigt" /"kiválóan alkalmas, - megfeleli/ 22

23A következő évben, 1857. március elsején kapta meg gyakornoki kinevezését ,
24majd március 13-án gyakornoki esküt te tt. Fizetése napi 1 forintra emelke

dett, de munkája változatlanul az erdőbecslés maradt. Változást csak a decem-
25bér 3o -i I I .  osztályú erdészi kinevezése hozott , amikor évi 5oo Ft fizetést 

és illetményfát kapott. Az erdőrendezőktől a "regényes fekvésű" Dobrocsra ke
rü lt. Ottani munkájáról nem sokat tudunk, de bizonyára anyagilag is  megerősö
dött, aminek alapján 1858. november 16-án házasságot kötött Watternaux Zsófiá-

i 26 val.

Feltehetően a családi Szempontok felesége, ismereteink szerint, selmeci lány 
volt - és az erdészet elméleti kérdéseihez való vonzalma Wagnert újra Selmec
bányára irányitotta. Akadémiai tanársegédi á llásért folyamodott, amely kérvé
nyét 1859. február 13-án kedvezően b irálták e l: Wagner Károly az akadémiára 

27került. Ignaz Schwartz erdészeti tanár adjunktusaként a növénytant, az erdő- 
használattant, az erdőrendezéstant és az erdőismeretek alapelveit adta elő. Fe
ladatai közé tartozott az akadémiai botanikus kert, a könyvtár és az akadémia 

28számadásának a kezelése. A korábbi X. fizetési osztályból a IX-be lépett
29elő, s ez évi 735 Ft-ot je len tett. Wagner vezette az un. "kisgyakorlatokat"
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is , amelyeket Kisiblyén tartottak.
Fekete Lajos visszaemlékezése szerint 1859 tavaszán, áp r ilis  végén vagy má
jus elején egy erdőrendezési gyakorlat alkalmával szólt legelőször tanítvá
nyainak Wagner a létrehozandó magyar nyelvű erdészeti irodalomról.'*0

A magyar hallgatók e lő tt a k is ib lye i pagony legmagasabb csúcsán /Stalovajá- 
nak nevezték akkor a magaslatot/ k ife jte tt  gondolatok végigkísérték azután 
Wagner Károlyt egész pályáján.

A magyar nyelvű erdészeti irodalom megteremtése

A magyar nyelvű erdészeti szakirodalom műveléséhez megfelelő szaknyelvre és 
rendszeresen megjelenő fo lyó iratra /folyóiratokra/, majd tankönyvekre, szak- 
könyvekre vo lt szükség. Az irodalomhoz pedig magyar nyelvű erdészekre, erdő
birtokosokra, akik a mindennapi életükben, munkájukban használják a szaknyel
vet. A XIX. század elejének, közepének általános vélekedése azonban más volt. 
I l lé s  Nándor idézi: "jó  erdész csak a német és a cseh lehet, s az erdész fo
galma azonos vo lt a vadászéval."'51 A szemlélet fokozatos megváltozása, i l le t 
ve az erdőgazdálkodás /inkább: erdőhasználat/ felértékelődése teremtett lehe
tőséget az erdész szakma becsületének növekedéséhez. A magyarosodás pedig a 
nemzet 1848-49 utáni újraéledésének, magára találásának je le , amely mindenhol, 
tehát az erdészetben is  érvényesült. így e l ke ll fogadnunk IL lés Nándor véle
ményét: "Valószínű az, hogy az Erd./észeti/ L./apok/ alapításának eszméje nem

„32egy személy, hanem a kor szülötte.

Az Erdészeti Lapok megindításához és vele összefüggésben a magyar erdészeti 
szaknyelv kialakulásához tehát a kor néhány, erdészeti szempontból jelentős 
folyamatát át ke ll tekintenünk.

A korszak elképzelhetetlen és megérthetetlen az Ungarischer Forstverein, a 
Magyar Erdészegylet nélkül. Az 1851-ben Esztergomban alakult egylet alapsza
bályában többek között a szakirodalom pártolását és egyleti közlöny kiadását 
is  meghatározta.'55 Az egylet többször te tt k ísérle tet magyar nyelvű közlemé
nyek megjelentetésére, de az 185o-es években nagyon csekély volt ez iránt az 
érdeklődés. Az alakuláskor, 1851-ben a német közlöny előfizetésére 35o-en je 
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lentkeztek, a magyarra csak 74-en.5̂  Az 1854-ben megindított Mittheilungen 
des Ungarischer Forstvereines a következő évben, 1855-ben kétszer is  "fe l-  
szólitás"-t intézett a tagokhoz: nyilatkozzanak, akarják-e magyarul és néme
tül is az egyleti közlönyt olvasni.55 Csak 88 fő kérte a magyar nyelvű köz
lönyt, igy annak inditására nem láttak lehetőséget.

Történt ez akkor, amikor a magyarul megjelenő sajtótermékek után igen nagy 
volt a kereslet - hiszen a lig  jelentek meg magyar újságok, könyvek. Az 
Ungarischer Forstverein közlönyére mégsem ta lá ltak  e lőfizetőt! I l lé s  Nándor 
ezt azzal magyarázta, hogy "a magyar erdészegylet nem tudott magyar lenni 
még akkor sem, mikor akart volna."56 Bizonyságul az erdészeti müszótár ügyét 
emlitette meg.

Az erdészeti müszótár készitését 1857-ben Roxer Vilmos dolhai erdőmester szor
galmazta legelőször. A Magyar Erdészegylet ungvári közgyűlésén Roxer javasla
tát ugyan elfogadták, mégsem történt évekig semmi sem. Néhányan, maga Roxer, 
Wagner Károly, I l lé s  Nándor és Verner Sebestyén gyűjtögették az anyagot, de az 
egylet hivatalosan nem sokat t e t t .57 Amikor 186o-ban Aradon tartották köz
gyűlésüket, gróf Königsegg elnöki beszédét magyarul és németül is  kinyomtat
ták, de a magyarosodást nem ez je lentette . A Vadász- és Versenylap szerkesz
tősége tehát joggal kérte tőlük számon az erdészeti müszótárt, a magyar nyelvű
szakkönyveket és a magyar tannyelvű erdésziskolát, tanárokat, "szóval a tudo- 

38mány magyar segédszereit."

Ha a szeptemberben ta rto tt aradi közgyűlésen még igen, a decemberi pozsonyi 
választmányi ülésen már nem lehetett az erdészeti /és vadászati/ müszótár, to
vábbá a magyar nyelvű tankönyvek kérdését megkerülni. Ezek szerkesztésére b i
zottság alakitását tartották szükségesnek, és a megvalósitásra jónéhány egyle- 

39t i  tagtól kértek javaslatot. A magyar nyelvű erdészeti irodalom egyesületi 
felkarolását bizonyára a Schmerling-féle p o litik a i provizórium is  elősegítette. 
A kortársak á lta l "magyar világ"-ként megélt hónapok az egyleten belül is  bá
torították a magyar törekvéseket, amelyek persze komoly ellentéteket is  szül
tek.
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Vtanben b e i íK e b a lte u ré  e in ju fe ub e u .

A z ó ta , hogy a magyar crdöszegylet fejledezni kezdelt, mindeddig 
az volt Tagjainak fő kívánsága, hogy egy tulajdon Közlöny, vagy 
is cgyleti folyóirat létre hozassuk. Egyszersmind pedig oda ezé- 
lozott a törekvés, ezen Közlönyt mind magyar, mind német nyeiven 
beszéltetni.

Igen természetes, hogy egy illy tudományos vállalatnak életére 
a pénzbeli gyámolítás, és ezen iaazság az egylet gyűléseiben ismé
telve elismertetett s kiemcltctett.

Annakokáért aláírási felhívás küldetett szél az alapitandc 
egyleti folyóiratra, szükséghez képest mind a kél nyelven meg- 
jelenendőre.

Az eredmény azonban a magyar nyelvet illetőleg olly csekély 
volt, hogy még azon reményben is, miszerint a vállalat idővel 
jobban kifejlődni, és az aláírók száma bizonyosan szaporodni fogna, 
annak kivételét merni nem lön tanácsos. Az aláírók száma t. i. 
mindössze 88.

Mind a mellett kár volna ezen jó ügyet mindjárt az első bal- 
süker után abba hagyni, és annak ismételt megindítása semmiképen 
nem árthat.

Az aláirt szerkesztőség tehát, bízván abban, hogy a folyóiratnak 
magyar kiadásánál is a nyelvbeli igényeknek megfelelni képes, u 
t. ez. Közönséget mégegyszeri aláírásra felszólítani bátorkodik.

Az aláírási nyilatkozat olvashatóig írva, és az aláiró nevének, 
czimének és lakhelyének, valamint nz utolsó postának is pontos 
feljegyzésével ellátva, bérmentesen nz aláirt szerkesztő kezeihez 
beküldendő.

Felhívás a magyar nyelvű egyesületi közlönyre /Mittheilungen des Ungarischen Forstvere in es 1855./
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Kálmán iivadar szomolnoki erdész visszaemlékezése szerint az Ungarischer 
Forstverein kebelén belül kialakuló "magyar párt"-ot Balasicz Manó selmeci 
erdőtanácsos I 860/6I  telén Selmecre hivta össze. A mintegy tizenkét tag, 
köztük Divald Adolf, Wagner Károly, Bikkal Nándor, Farbaky István és 
Scholtz Rezső határozatban követelte az egylet magyarositását; pest-budai 
székhelyet, magyar erdészeti irodalmat, magyar mágnást elnöknek, stb.

Divald ezzel nem elégedett meg, hanem nyilvános, önállóan terjesztett, i l l e t 
ve folyóiratban közzétett röpiratot szerkesztett. "Az erdészeti magyar iroda
lom ügyében" .^ 1 Ha a Balasicz Manó á lta l szervezett összejövetel nem is , de 
Divald irása mindenképpen Selmecre, a selmeci magyar erdészekre irányította a 
figyelmet. Divald véleménye szerint ugyanis az erdészeti müszótár, a magyar 
nyelvű egyleti közlöny /melynek szerkesztését Wagnerral díjmentesen vá lla lták/, 
a magyar akadémiai oktatás és mindehhez - első lépcsőként - az erdészeti segéd- 
tudományok magyarositását mihamarabb e l ke ll végezni. A feladatokat azonban 
csak egy testestöl-lelkestöl magyar erdészeti egyesület tudja összefogni, amit 
meg kell alakítani. Divald Írásából már egyértelműen kiderül, hogy a magyar er
dészeti irodalmat akár az Ungarischer Forstverein nélkül, sót annak ellenében 
is meg kell teremteni. Mások szintén eljutottak eddig a gondolatig, de a to
vábblépés lehetséges módjairól eltérő vélemények alakultak k i.

4o
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Roxer Vilmos 1861-ban a Vasárnapi Újság hasábjain kérte, hogy az erdészegylet
á lta l elhatározott terminológiai munkával a továbbiakban már ne az Ungarischer
Forstvereint, hanem ót magát keressék meg. Roxer vá lla lta  a müszótár ügyének
összefogását, bár továbbra is  fenntartotta véleményét, amely szerint a legjobb
lenne, ha "néhány úgy a magyar, mint a német nyelvben járatos erdőhivatalnok 

. 42evégett összeülne.

Roxer felhivására az ilk e i uradalom erdésze, Neuszidler János ugyancsak a Va
sárnapi Újságban válaszolt. Véleménye szerint nem elegendő a müszótár ügyét 
vá lla ln i, hanem Roxer Vilmos nyerjen pártfogókat egy magyar nyelvű erdészeti 
újsághoz i s. Egyelőre - vélte Neuszidler - elegendő lenne egy meglévő laphoz, 
talán a Vadász- és Versenylaphoz csatlakozni, annak p ro f iljá t  bőviteni. így fo
kozatosan kialakulna, tisztulna az erdészeti szaknyelv, bár Neuszidler is  a né
met és cseh erdészek nehezen ellensúlyozható számbeli fölényét emlegette. Elkép
zelése szerint egyetlen ember, Roxer Vilmos is  megbirkózhat a terminológiai mun
kával, amihez a magyar mágnások anyagi segitséget, az erdészek pedig szakmai 

43ismereteket adnának.

Roxer a továbbiakban azonban már óvatosabb vo lt. Divald Írásának Ungarischer 
Forstverein-t csepülő é lét egy k ic s it  tompította, sőt azt is  á tlá tta , hogy a 
müszótár ügyét csak Selmecen lehet megoldani. A Divald á lta l kilátásba helye
zett önálló magyar nyelvű erdészeti közlönyben viszont először nem nagyon h i
hetett. Helyette az Országos Magyar Gazdasági Egyesület /OMGE/ lap ját szerette
volna az erdészeti témákkal bőviteni, amihez viszont már "magyar szerkesztőség"- 

44et ajánlott. Tehát nem a vadászokkal, hanem a gazdászokkal ke ll összefogni?

Az OMGE erdészeti szakosztályának véleményét leghatározottabban Beivinkler
Károly képviselte. Ö úgy lá tta , hogy nem önálló magyar erdészeti egyesületet

45kell a lakítani, hanem az OMGE erdészeti szakosztályát ke ll e rős íten i. Az er
dészeti terminológiával kapcsolatban pedig erdészeti munkák azonnali Írását, 
kiadását javasolta. Elképzelése szerint ugyanis a könyvekkel majd tisztul,pon- 
tosodik a szaknyelv, és jobb lesz, mintha "azokat azonnal egyszer mindenkorra 
nyakrafőre összekalapálnánk.

1861 tavaszán egyre világosabbá vá lt, hogy az Ungarischer Forstverein-ra nem 
lehet számítani. Sem a magyar nyelvű irodalmat nem pártolják, sem a tényleges
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magyarosítást nem lehet keresztülvinni. A gazdászok és a vadászok lapját 
hosszabb távon szintén nem lehet az erdészeti irodalomnak megnyerni, sőt a 
Roxer-féle magánkezdeményezések is  elbizonytalanodnak, az erdészet fe lleg 
vára, Selmecbánya fe lé  tekintgetnek.

Selmecen a "magyar világ " idején még történt egy, a magyar irodalom megterem
tése szempontjából kevésbé ismert, de fontos esemény. Az akadémián tanuló ma
gyar nyelvű ifjúság 186o-ban a Helytartótanácshoz fordult. A Divald Adolf á l
ta l szerkesztett folyamodványban kérték az akadémia magyarositását. Kérvé
nyükre ugyan választ nem kaptak, de a Helytartótanács megkereste az OMGÉ-t

47azzal, hogy magyar nyelvű erdészeti könyv Írására adjanak ki fe lh ivást.

A Wagner Károly á lta l Kisiblyén megfogalmazott eszme tehát már általánosan 
hangoztatott törekvéssé duzzadt. Az országban szerte dolgozó magyar nyelvű, 
-érzésű erdészek és a selmeci ifjúság égy része, a jövő magyar erdészei egyet 
akartak: magyar nyelvű erdészeti szakirodalmat.

Divald visszaemlékezése szerint a lapkiadás "conspiráció"-ja selmeci vacsorá
kon "fe jlődö tt", majd a tavasz folyamán Zsarnócán készitették e l az első elő
fize tési felhívásokat. Az ott erdőrendezősködő Divaldot Wagner felkereste, és
megállapodtak a felvidéki erdészek, erdőbirtokosok lehetőség szerinti megnye- 

48réséről. Divald több helyen személyesen já r t , mig Wagner Selmecen a hatósá
gi engedély adminisztrációját intézte.

Selmec várostól kértek engedélyt "erdőszeti magyar szaklap" kiadására,amely 
kérelmet a város a Helytartótanácshoz terjesztett fe l. Még a válasz megérkezé
se e lő tt, 1861. ju liu s  18 -án a városi tanács kimondta: "a* magyar sajtó tör
vény sze rin t... a* tudományos *s más művészeti időszaki lapok semmi korlátozás 
alá nem lévén vonhatók, az erdészeti szaklap kiadása sem tehát felsőbb enge
délyektől függhetvén, annak leginkább e ’ város hatóságának becsületével * s 
érdekeivel összefüggő mielébbi életbeléptetése igen kívánatosnak elismertetvén, 
felhivatnak a* folyamodó kiadók, miszerint a* kiadásra szükséges előkészüle
teket összemunkálásra, levelezés ’s e lő fizetési fölhívásokat bátran megtegyék, 
minthogy képzelhető sem, hogy oly közhasznú szaklap leginkább magyar honunkban 
a ’ hol az erdészeti tudománynak hason közlege még nem is  létezik, akár minő 
akadály felsőbb helyekről is  tétethetnék."^
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Selmec bányaváros "közönsége" tehát k iá l l t  f ia i  m ellett, a magyar nyelvű 
erdészeti irodalom mellett. A Helytartótanács sem görditett akadályt a meg
jelenés e lé , 50 de bizonyos erők azért már ekkor az Erdészeti Lapok ellen 
működtek. Augusztusban ugyanis Divaldot fe le ttese i az alsó-magyarországi 
bánya-, erdő- és jószágigazgatóságtól megkeresték: igaz-e az egyik pest-bu- 
dai újság hire az Erdészeti Lapok megindításáról. Ha igaz, miért nem kért
- mint állami hivatalnok - nemcsak a politikai-közigazgatási, hanem a kincs
tá ri elöljáróságtól is  engedélyt. Ezek után DIVALD engedélyért folyamodott, 
amelyet október 13-án meg is  kapott. 51

Nem tudjuk, hogy ez az eljárás mennyire késle ltette  a lap előbb 1861 no
vemberére, majd decemberére tervezett megjelentetését, de a k incstári hiva
talnokok akadékoskodása már előrevetítette9 későbbi nehézségeket.5  ̂ Minden
esetre Divald és Wagner erről nem szóltak a Vadász- és Versenylapokban, ha
nem a késedelmes kiadás indokául az előfizetők csekély számát je lö lték  meg. 55 

Roxer Vilmos ugyanezen lap hasábjain vigasztalta őket: "ha decemberig nem 
gyűl össze elegendő számú előfizető, gyűlhet jövő év január vagy áp ril havá
ig, s meg vagyok győződve, hogy minden eddigi alá iró  türelemmel U/árandja 
a lap megindithatási idejét. Minden kezdet nehéz, s ép/p/en ezért k itartás 
k ívántatik . 1,54

Erről a k itartó várakozásról fennmaradt néhány levé l. Idézzünk egyet-kettőt!

Simovits Lipót nadapi plébános például az 5 Ft e lő fizetési d ij mellé ezt i r 
ta: "előfizetek; hiszen, hogy olvasandom, mert valódi szégyen volna, ha 
édes Hazánkba/n/ nem ta lá lta ttna en/n/yi előfizető, hogy a* lap világot lá t 
hasson... Ha talán, a mitől mentsem Isten! a ’ lap ki nem jöhettne, méltóz
tassék a ’ küldött fillé rek e t valami szegén/y/ tanulónak adni. " 55

P illé r  Gedeon Betlérrő l 5 előfizetőt is  gyűjtött, és többek között a követ
kezőket ir ta : "Én üdvözlöm önöket a* legforróbb érzéssel üdvözlöm e ’ téren, 
mely szeretett hazánkban eddigelé csaknem parlagon hevert, és meg vagyok 
győződve, hogy ki fog fejlődni hazánkban is egy nevezetes osztály, miként 
magába/-hoz/ tér, és felfogja önök fáradságának oly nagyszerű fontosságát 
nemcsak az erdószet, hanem a ’ hazai ipar, sót maga a ’ természet és vidékek 
szépsége tekintetéből is . "  Ugyanakkor ajánlkozott szerzőnek is , főleg Sáros
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megyei adatokat ig é rt . 56

Wagnerék ugyanis gondoltak egy megfelelő szerzőgárda kialakítására is.Greiner 
Lajos és Bugát Pál válaszlevele maradt fenn,5̂  de bizonyára mások is  Írtak.

A lap megindításáért fo ly ta to tt küzdelmet természetesen nem csak rokonszenv 
k isérte. Az Ungarischer Forstverein vezetése nem tudta Divaldnak megbocsájta- 
ni "Az erdészeti magyar irodalom ügyében" i r t ,  az egyletet elmarasztaló téte
leket. Az egylet őszi, oravicai közgyűlésén Erwin Helm röpiratban támadta Di-

58valdot, és természetesen ezzel a leendő Erdészeti Lapokat is . Divald vissza
emlékezése szerint ekkor elhatározták az ó fe lje lentését is , amely aztán a kö-

59vetkező évben "beérett". Wagner Károlyt viszont - távollétében - beválasz
tották az egyleti választmányba. Wagner a felkérésnek eleget te tt, de köszönő 
leve lé t igy zárja: "megtisztelve érzem magam azálta l, hogy a választmány tag
jáu l választott, s ámbár jelenleg kén/ y/szeritve érzem magamat ezen megtisz
te lte tést elfogadni, mindazonáltal lelkiösmeretem késztet kimondani, hogy a t. 
választmány sokkal jobban tette  volna, ha oly egyént választandott vala, k it 
a terhes foglalatosságai nem vesznek annyira igénybe, mint engem, ki csak jó
akaratával és kötelességénél fogva, to llá va l k isérheti és mozdíthatja elő az 
egylet működését. " 60 Ma már nem tudjuk, hogy valóban miért volt Wagner ilyen 
tartózkodó, il le tv e  az Ungarischer Forstverein komolyan gondolta-e az ő megnye
rését. Egy azonban biztos: Divald ellen harcot hirdettek, a vele együtt dol
gozó Wagnernak baráti jobbot nyújtottak.

Ilyen körülmények között je lent meg 1862 elején az Erdészeti Lapok első száma.
A lap legelső cikkét Wagner, "Mérei KÁroly" név a la t t , "Az erdő jelentősége a 
természet nagyszerű háztartásában" cimmel ir ta . "Ámbár lapunk cé lja  az erdőket 
csak a gazdászat gyakorlati terén tárgyalni - magyarázta az inditó tanulmányt-, 
mindazonáltal t is z te lt  olvasóink helyeslésével reményiünk találkozni, midőn az 
erdők fontosságát, amint az nagyban mutatkozik, úgy ecseteljük, hogy min
denki meggyőződhessék azon szerep nagyszerűségéről, amelyet azok a természet
ben játszanak."

Az első számhoz mellékletként csatolták a Divald á lta l összeállíto tt, "Az erdó- 
szetet i l le tő  legfontosabb mémrtékek és sulyok átváltoztatása táblái"-t,amelyet 
az előző évben, még Zsarnócán, Kálmán Tivadar segítségével kész ített . 61
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Ugyancsak az első számban irtak az erdészeti müszótárról is . Azt az Erdé
szeti Lapok előfizetési dijából, bevételeiből szerették volna mihamarabb
megjelentetni. A német szavak jegyzéke jórészt elkészült, igy kinyomtatták

62és szétküldték: keressék a szaktársak a német szavak magyar megfelelőit!

I t t  is  gondoltak természetesen a lehetséges anyagi támogatókra, pártfogókra 
is . Ezt mutatja például gróf Zay Albert levele, aki kérte a müszótár iv e it , 
"hogy megkísérthessem, mit birnak vállaim, mit nem. " 6'3 Kende Zsigmond, 
"öregtisztelő barátjók" pedig értesíte tte  őket, hogy az ivet átadta erdőmes- 
terének, aki "bár egyike a legjobb erdőmesteremnek, nem tud németül."^ Te
hát a németeken és a cseheken kivül is  lennének a magánuradalmakban jő erdé
szek? Igen, és az 6 elméleti /tovább-/képzésükhöz fe ltétlenü l magyar nyelvű 
tankönyvek van szükség.

A müszótár ügye a lapok hasábjain szinte hónapról hónapra megjelent, de évekig 
nem tudták összeállítan i, kiadni. Divald szerint a müszótár Korizmics Lász
lón bukott meg. Ö ugyanis határozottan képviselte az OMGE Beivenkla: Károly 
á lta l k ife jte tt  álláspontját: a magyar erdészeti terminológia a szakkönyvek 
Írásával alakulhat k i . ^

Wagnerék gyűjtötték a lapokkal kapcsolatos véleményeket is , sőt a válaszleve
lekből következtethetően nevezetesebb embereknek - Lónyay Menyhért, Bugát Pál, 
Évkövy Adolf stb. - tiszteletpéldányokat is  küldtek. Többen a lap kibővitését 
javasolták. Verespatakról Janikovits Béni "bányapolgár" például "Erdészeti és 
Bányászati Lapok"-ra te tt  javaslatot, sőt a bányapolgároktól 2o7 Ft-ot össze 
is  gyűjtött. Ezt a pénzt a lap bányászati célú átalakításra szánta volna.
A már idézett Kende Zsignond pedig a méhészetet és a vadászatot ajánlotta a 
felveendő témák közé, amivel Wagnerék a lap kelendőségét fokozhatnák. Ugyan
csak ő ir ta : "Egyébiránt kinyilatkoztatom: miszerint én mig élek, mindörökké 
előfizetője leszek az erdészeti lapoknak - azt pedig távolról sem hiszem,hogy 
a részvétlenségnek ördögi szelleme szegény hazánkat annyira megátkozta légyen; 
miszerint az erdészetet az országok és nemzetek boldogulásának egy legfőbenjá- 
róbb üdvét elenyészni, a szent ügynek apostolait pedig örökre elnémulni enged-
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Nos, ez az "elnémulás" pedig végigkisértette az egész 1062-es esztendőt.

Már az első szám után a másodikat nem engedték terjeszteni, azt zárolták a
selmeci LPrber Ferenc-féle könyvnyomdában. Bizonyos kötelespéldányok körül

60támadhatott fé lreértés, i l le tv e  a valódi ok ma már kinyomozhatatlan. Ké
sőbb azonban Wagnerék folytathatták a terjesztést, de akkor meg a szerkesz
tés körül támadtak zavarok. Divaldot ugyanis áthelyezték Eisenerzbe, majd 
onnan Vukovárra ment. Ekkor feltehetően a rendszeres megjelenés megakadha
to tt, mert a Helytartótanács Wagner figyelmét fe lh iv ta  arra, hogy a hat hó-

69napig szünetelő folyóiratok megszűntnek tekintendők. Wagner erre hivata
losan is  közölte, hogy az Erdészeti Lapok a szerkesztője és kiadója tovább
ra is  ö, a Selmecről eltávozott Divald pedig főmunkatárs. Tehát a folyó
ira t él és megjelenik.

A hivatalokon kivül az Ungarischer Forstverein is  igyekezett a szerkesztősé
get "felszámolni". A Selmecen ta rto tt á p r il is i választmányülés után, május
ban kérdést intéztek Wagnerhoz: "hajlandó-e az Erdészeti Lapokat az egylet 
neve a la tt adni ki és mely szubvenciót kérne e z é rt" .^  Wagner pontos vála
szát nem ismerjük, de az egylet alelnöke, Josef Wessely viszontlevelében

72Wagner fe lté te le it , kifogásait túlzottnak tarto tta.

Akár hogyan is , Wagner már lá tta  Divald e ltávo litásá t, érzékelhette a lap kö
rül felkavarodott indulatokat, igy egyre jobban megkötötte magát: az elindult 
vállalkozást másnak nem engedi át. Kálmán Tivadar visszaemlékezése szerint a 
selmeci és környékbeli erdészek egyre kihivóbban viselkedtek, tüntettek a ma
gyarságuk mellett. Erre - az egyesület az akadémia vagy a bányaigazgatóság? 
többüket fe lje len tette , és ők bekerültek a pénzügyminisztérium "feketekönyvé
be". Bécsben Rudolf Feistmantel osztályfőnök és Plener pénzügyminiszter a 
büntetést fontolgatta. Balasicz Manó azután mindenkit kimentett, csak Wagner 
maradt a "feketekönyv"-ben, akinek büntetéséről 1863-ban döntöttek.^

Az Erdészeti Lapok megjelenésének külfö ld i visszhangját H ille r  István foglal- 
74ta össze. A német folyóiratok iró i nem hittek a magyar erdészekben, a ma

gyar erdészetben. Ennek ellenére - selmeci és vukovári keltezéssel - megje
lent az 1863. évi e lőfizetési fe lh ivás: Wagner Károly és Divald Adolf fo ly 
tatja a lap szerkesztését és kiadását.

Wagner az 1063. esztendőt munkatársak toborzásával kezdte. Feltehetően több
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"fe lszó litás t" is  kiküldött, amelyekben hivatkozott arra, hogy az Erdészeti 
Lapok első évfolyama bebizonyította a magyar nyelv erdészeti terminológiá
ban való használhatóságát.^ Ugyanennek az évnek a nyarán meglátogatta Vu- 
kovárott Divaldot. Ott döntöttek az "Erdészeti segédtáblák" elkészítéséről 
és kiadásáról.^6 Ezzel eleget tettek annak a v á lla lt  kötelezettségüknek, a- 
mely szerint a lap jövedelmét a magyar erdészeti irodalom előmozdítására 
fo rd ít já k .^

A müszótár kiadását ugyanis továbbra is  csak távo li célnak ta lá lták. Közvet
lenül az Erdészeti Lapokat érintette az Ungarischer Forstverein több aiánla- 

78ta is . Az egylet tehát továbbra sem mondott le  a lap megszűnéséről. Di
valdot megnyerték, de Wagner mindig ujabb és ujabb kifogásokkal á l l t  ellen. 
Pedig az egylet már előfizetőket is  gyűjtött a fo lyó iratra, akikre Wagnemak 
is  nagy szüksége le t t  volna. Divald és Wagner az Erdészeti Lapok átadásának 
kérdésében feltehetően nem érte tt egyet, mert Wagner az egylet minden Divald- 
ra történő hivatkozását e lu tasíto tta . Vagy ez le t t  volna a taktikájuk? Ma már 
k ideríthetetlen .

A Magyar Erdészegylet 1863-ban magyar nyelvű, uj alapszabályt szerkesztett,
amibe már fe lvette  a magyar erdészeti irodalom fejlesztésére való törekvését.

79Ugyancsak szorgalmazta "uj erdőszeti alsóbb tanodáknak fe lá llítá s á t"  is.
I t t  főleg az OMGÉ-val akart együttműködni, akik ebben az ügyben a Helytartó- 
tanáccsal tárgyaltak. Az országban pedig megindult a versengés: mely városok
ban létesítsenek erdészeti tanodát.

Wagner ellenezte a középfokú erdészeti tanintézet létesítését: "hogy valaki 
okos erdősz vagy gazda lehessen, előbb okos embernek ke ll lennie; eh/h/ez pe
dig legalább az emberi tudományok legfontosbjaiból a legalább tudni méltóknak 
ösmerete szükséges. így az emberre nézve általlánosan szükséges: az anyanyelv 
tökéletes bírásán kívül még legalább egy idegen élő nyelv és a la tin  nyelv ös- 
mérete, továbbá; h ittan, természetrajz, fö ld le írás, történelem, mennyiségtan, 
természettan, bölcsészet és ra jz ; a ki ezen emberhez méltó ismeretek körében
aránytalanul já ra tlan , lehet az tudós, technikus: vagy bármi, de valóban mü- □ 1
ve it ember nem lehet1'. íme Wagner Károly műveltségeszménye! Ekkor azonban 
még nem tudhatta, hogy egyszer az erdész-gazdász "tanoda" tanára lesz ...
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Az 1864-es esztendőben tovább fo ly t az alkudozás az Erdészeti Lapok kiadá
sa körül. Az Ungarischer Forsverein még az előző év novemberében elfogadta 
Wagner fe lté te le it , amely szerint az e lő fizetési d í j ja l  Wagner /és Divald/
rendelkezik, továbbá az egylet kezességet v á lla l a lap további megjelente- 

02téséért. Ebből kitűnik, hogy Wagner fé lt ;  ha átadja a magyar nyelvű la 
pot, akkor az egylet azt egyszerűen beszünteti.

1864 januárjában Gervay Nándor egyleti t itk á r külön biztosította Wagnert, 
hogy "annyival is  inkább véget vethetne Tekintetességed /nézetem szerint/az 
alkudozásoknak, ’s fogadhatná e l a Wessely ir ta  fe lté te leket, minthogy bizo
nyos lehet abban, hogy a választmányban a magyar érdekek mindenek fe le tt
szem előtt tartanak a többsége kétségen k ív ü li."  Mivel Divald már a lá írta

83az egyezséget - érvelt Gervay-, Wagner is  elfogadhatja. Wagner azonban 
továbbra sem ir ta  alá a szerződést. Erre a Magyar Erdészegylet ujabb adut ke
resett.
A már em lített "erdészeti tanodák" fe lá l lí tá s á t  sürgette az 1864. márciusi
választmányi ülésen az uj iskola lé tes ítés i helyéül az egylet székhelyét,

84Pozsonyt ajánlották.

Az iskola tanárának pedig Wagnert hivták meg. Wagner viszont Divaldot aján
lotta , saját je lö lését e lháríto tta. Pedig Gervay világosan le ir ta , hogy Po
zsonyban Wagnert nemcsak a/jól fizető/ városi erdőmesterkedés, hanem az egy-

05le t i  t itk á r i hivatal is várja. Ehhez tudnunk k e ll, hogy az Ungarischff- 
Forstverein közlönyeit az egyleti t itk á r szerkesztette. Tehát Wagner megma
radt volna - hivatalból az átadott Erdészeti Lapok szerkesztőjének, tan ít
hatott volna, sőt az évi 2ooo Ft fö lö tt i jövedelmét adó városi erdőnesteri 
á llá st is betöltötte volna. Kell ennél több? Úgy lá tsz ik , hogy Wagnert mindez 
nem csábította - nem bízott az Ungarischer Forstvereinban.

Az egyesületnek azonban a barátságos megegyezésen k ívü li eszközei is  voltak.
Felhasználva Wagner "feketekönyv"-beli feljegyzését, elérték a Selmecről való

06kimozditását. Augusztus 8-án Nagybányára nevezték ki főerdésznek. Ottani mű
ködéséről keveset tudunk. Felesége visszaemlékezése szerint talán erdőrende-87
ző /erdőbecslő/ vo lt, de az áthelyezés nem is  ebből a szempontból érdemel 
figyelmet.
A sajtópátens szerint a felelős szerkesztőnek a lap kiadási helyén ke ll mű
ködnie. Wagner ezt tudta, igy aztán az októberig elhúzódó költözése e lő tt az
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egylettel a lá irta  a lap átadási szerződését. Ennek ellenére nem tudta e l
kerülni a lap novemberi számának elkobzását. Selmecet ugyanis a Helytartó- 
tanács utasította: az Erdészeti Lapok kiadása nem egyezik meg a vonatkozó 
sajtórendelkezésekkel, tehát e l k e ll kobozni. Hosszas alkudozások után 
Wagner végül e lérte , hogy a novemberi számot szabadítsák fe l, i l le tv e  még a 
decemberi számot is  Selmecen nyomtathassák. A Helytartótanácshoz ugyancsak 
kérvényt adott be azért, hogy az 1865-től Pozsonyban megtartandó és kiadan
dó lapot Nagybányáról szerkeszthesse. 90 így az 1865-re vonatkozó előfize
tés i felhívásban "a lap szellemi részére vonatkozó közleményt" Nagybányára, 
"az elő fizetési pénzeket pedig Pozsonyba, az egyleti t itkár kezeihez kér
ték . 91

Az 1864. év nagy esemény vo lt még az Ungarischer Forstverein selmeci köz
gyűlése. A gyűlés költségeihez még az uralkodó, Ferenc József is  hozzájá- 

92ru lt . A jó hangulatu közgyűlésen ugyan a "magyar párt" nem ért e l átütő
sikert, de Wagnert - az 1063-ban szüneteltetett tagsága ellenére - a választ-

93mányba ismételten beválasztották.

Az 1865 januárjában már Pozsonyban, a "Sieber örököseinek könyvnyomdájában"
készült Erdészeti Lapok terjesztését azonban Pozsony - hivatkozva a sajtó-

94pátensre - mégsem merte engedélyezni. Végül Nagybánya já rt közbe a Hely
tartótanácsnál az engedélyezés ügyében. Az engedély meg is  érkezett: "folya
modénak a hazai erdészet előmozdítása körül buzgó fáradozásait, továbbá a
lap tisztán szakbeli irányát és azon körülményt, miszerint havonként csak

95egyszer adatik k i, tekintve, kivételesen teljesíthetőnek ta lá lta .

Wagner azonban nem volt elégedett sem a pozsonyi kiadással, sem az erdész
egylet védnökösködésével. Az OMGE és a gazdászuk fe lé  tájékozódott, és e l
fogadta azt a tanácsot, amelyet még a lap inditásakor kapott: az Erdészeti
Lapokat gazdászati kérdésekkel k e ll kibővíteni. Ezt elhatározva 1865 juniu-

96sában felmondta az Ungarischer Forstverein-nal kötött szerződést, bár 
évi 15o Ft d íjé rt  a lap következő évtől is  közölte az egyleti jegyzőkönyve
ket . 97

Az Erdészeti és Gazdászati Lapok 1866-tól történő kiadásáról Sporzon Pá lla l
98és Czineg Jánossal kötött szerződést. A megállapodás szerint a terjedelmet

88
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havi 3 ivre emelik, amelyből 2 iv  erdészeti, 1 iv gazdászati kérdésekkel 
foglalkozik. Mivel Sporzon Pesten lakott, a kiadási kédések egyszerűsöd
tek: Pesten szerkesztették, nyomtatták és adták k i. Ráadásul "Pesten leg
inkább föllelhetők azon segédeszközök, melyek egy lap csinos alakú és pon-

99tos megjelenését fö lté te lez ik ." A bővítéstől nem utolsó sorban az elő
fize tő i számának növekedését, a gazdászok bekapcsolódását is  várták. /Az 
elő fizetési d ij a terjedelmi növekedés ellenére is  megmaradt 5 Ft-nak./

1865-ben Divald és Wagner a gazdászokhoz más utón is  közeledett. Az OMGE 
á lta l még 1858-ban k i i r t ,  erdészeti munkák Írását ösztönző pályázatot újra 
fele levenítették. Igaz, 1861-ben Divald még nem tartotta lehetségesnek sem 
a tudományos erdészeti tankönyv, sem a gyakorlati erdészeti kézikönyv meg
írá sá t ,'*'00 de azóta már létezett erdészeti irodalom és változott Divald vé
lekedése is . Ráadásul az OMGE pályázatát a Helytartótanács anyagilag is tá
mogatta. Az eredménytelen évek után 1865-ben Divaldot és Wagnert keresték 
meg az erdészeti tankönyv /erdőnevelés, erdőhasználat, erdővédelem, erdő- 
rendezés és-kezelés fejezetekkel/ és a kézikönyv megírásával. Az 1865. ju- 
nius 5-én kötött megállapodás szerint Divald és Wagner négy év a la tt v á lla l
ta a tankönyv megírását, évente egy-egy kötet adtak volna nyomdába.^ A 
mü/-vek/ azonban a kedvező anyagi fe ltéte lek  ellenére sem készültek el,mert
- Divald visszaemlékezése szerint a megírásra egyszerűen nem volt ide- 
jük .102

Az erdészeti szakirodalom kialakításának még a másik, a vadászatihoz kapcsolt 
irányába is  te tt mind Wagner, mind Divald egy-egy lépést. Gróf lázár Kálmán 
még 1861-ben i r t  leve let Wagnernak, amelyben vadászati-erdészeti évkönyv 
összeállítását vázolta. Kérte Wagnert, hogy a rovarokról írjon, il le tve  Di
valdot is  nyerje meg a vállalkozás simára. "Azon tapasztalat - érvelt Lá
zár -, hog/y/ hazánkba/n/ úgy anyagi, valamint szellemi fejlődésünk rop/p/ant 
hátrányára a természettudományok ép/p/en nem miveltetnek oly mérvben, mint 
azt napjainkba/n/ egy előretörő, c iv i l iz á lt  nemzettől megkívánni jogosítva 
vagyunk; mondom, ezen tapasztalat azon meggyőződésre vezetett, hogy minőén 
oly férfiúnak, ki e felséges tudomán/n/yal foglalkozik, kötelessége mindent 
elkövetni, hogy hazánkba/n/ /azt/ megkedveltesse, mivel csakis akkor fogunk 
áldásaiba/n/ részesülni, ha az népszerűvé v á lik ."'*'05 Wagner valóban ir t  is 
Lázár évkönyvébe - név nélkül az erdei rovarokról, amely cikket az Érdé-
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szeti /és Gazdászati/ Lapok 1866-ban - röviditve - közölt.'*'0  ̂ Divald 
ugyanakkor a különféle havi erdészeti teendőkről i r t  rövid ismertetőket.

A terebélyesedő erdészeti szakirodalom az 1866. évben azonban már igyeke
zett a maga lábán megállni. Ha az anyagi fe ltéte lek  nem is , de a szakmai 
egyesület, majd az ország magyarosodása ezt a folyamatot hallatlanul fe l 
gyorsította. Benne Wagner Károly célkitűzései is  jórészt megvalósulhattak.

Keszthely, Selmec, Budapest

Az 1866. évi Erdészeti és Gazdászati Lapokat Pesten, Kocsi Sándor nyomdá
jában nyomták. A szerzőgárda bővült, és a lapban egyre nagyobb teret fog
la lt  e l - a Divald Adolf á lta l kézben ta rto tt - erdőtörvény előkészítésének 
ügye. Wagner az erdészegylet felkérésére Kassa város erdeinek állapotával 
foglalkozott,'*'05 és érezhetően oldódott a nagybányai elszigeteltsége.

1866. október 29-én kinevezték a keszthelyi Országos Gazdasági Tanintézet 
tanárává. Ottani előadásainak anyaga Platskó Zsigmond kéziratos jegyzeté
ben fennmaradt, azt korábban részletesen feldolgoztam.'*'06 I t t  csak annyit 
emelnék k i, hogy Wagner Keszthelyen a te ljes  erdészeti tudományokat adta 
elő, és ezen belül az erdőművelésre és a mezőgazdasággal összefüggő fate
nyésztésre külön is gondot fo rd íto tt. Keszthelyi előadásai bebizonyították, 
hogy az erdészeti tudományokat lehet magyar nyelven is  tan ítan i. A most 
megtalált Wagner anyagban utalást leltem arra, hogy mások, például Vörös 
Sándor, későbbi kolozsmonostori gazdasági tanár is  rendelkeztek Wagner 
keszthelyi előadásainak jegyzetével.'*'0  ̂ Wagner tudását tehát tanítványai 
szétvitték, továbbadták szerte az országban.

A keszthelyi időszakra esik az Országos Erdészeti Egyesület megalakítása.
Az Ungarischer Forstverein alelnöke, gróf Pá lffy  István Wagnert 1866. novem
ber 19 -én kelt levélben hívta meg. "A magyar erdész-egylet választmánya 

ir ta  - azon czélból indul k i, hogy az egylet á lta l képviselt hazai erdé
szet ügyének minél előnyösb lendületet adhasson, elhatározá, hogy az egylet

ikjelen évi rendkívüli nagy-gyülését Deczember hava 9- napján Pest város- 
sában tartandja meg, ennek alapján a lá ir t  központi igazgatóság a tekin
tetes Urat mint egyletünk választmányi tagját és a hazai erdészet köztisz-
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teletben á lló  hivét em lített gyűlésre te ljes  tisz te le tte l hivja meg ’s
miután az egylet és á lta la  képviselt közügy érdekében nagybecsü tanácsát
igénybe venni igen szükségesnek ismeri, őszinte bizalommal kéri, hogy
megjelenni szíveskedjék." A meghívóban utaltak az útiköltség megtéritésé- 

lo8re is .

Wagner e l is  ment az OMGE "Köztelkére", és ott a megalakuló Országos Erdé
szeti Egyesület második alelnökévé választották . 109 Napjainkban újra v itá 
zunk ra jta : vajon 1866. december 9-én tényleg uj egyesület alakult, vagy 
csak a Magyar Erdészegylet u ju lt meg. Erre a kérdésre egyértelmű választ 
Wagner Károly hagyatékában sem találunk. Azt látjuk, hogy Wagnert egy még 
nemlétező egyesület nemlétezó választmánya nevében az alelnök aligha hívhat
ta meg. És akkor még az útiköltség térítésérő l nem is  beszéltünk. Az is biz
tos, hogy az Ungarischer Forstverein német vonalat képviselő tagjai Josef 
Wesselyvel az élen - 1866 végére kikoptak az egyesületből. 110 Tehát a decem
beri ülést az egylet "magyar pártja" szorgalmazta, hívta össze. Ilyen szem
pontból az Országos Erdészeti Egyesület fo lyta tta  a Magyar Erdészegylet mun
káját, amit a pénztár és az egyleti közlöny, az Erdészeti és Gazdászati Lapok 
átvétele is  bizonyít. Ugyancsak kimutatható a folytonosság a szervezeti sza
bályzatban, az egyesület működésének engedélyezésében is . Az viszont egyér
telmű, hogy a kortársak teljesen uj szellemű, uj feladatú és szervezetében 
is  megujuló egyesületről beszéltek, miközben az Ungarischer Forstverein egyes 
részei továbbéltek. A régi vagy uj egyesületre vonatkozó kérdésben igy minden 
bizonnyal a kettős igazság az érvényes: teljesen uj egyesület alakult, amely 
azonban /letagadhatatlan/ elődjétől bizonyos jogokat és eszközöket örökölt.

Az 1867-ben megjelenő "Erdészeti és Gazdászati Lapok, az Országos Erdészeti 
Egyesület Közleménye" januári, első számában "Lapunk- és az ügynek, melyet 
szolgálunk érdekében" Wagner Károly laptulajdonos, Sporzon Pál szerkesztő és 
kiadó, továbbá Divald Adolf főmunkatárs szólt az olvasókhoz. Különösen a gaz
dák figyelmét szerették volna a lapra fe lh ivn i. Az 1867-es esztendő eseményei 
azonban nem a gazdák fe lé , hanem az erdészek és legfőképpen Selmec felé te
relték a lapot. Sporzont az osztrák-magyar kiegyezés után Keszthelyre nevez
ték ki igazgatónak, igy újra a régi helyzet ismétlődött meg: a kiadási he
lyen nem volt felelős szerkesztő. A problémát Bedő Albert /ideiglenes/ szer
kesztési megbízatása oldotta meg. 1 1 1  Wagner ebben az évben visszakerült Sel-
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mecre, igy a továbbiakban a lapszerkesztést-kiadást is  ott szándékozott 
fo lytatn i.

Wagner Károly Selmecre történő visszatérése az akadémia magyarosításával
függ össze. Az 1867 júniusában k i i r t  tanári posztra ugyanis csak a magyarul
tökéletesen tudók pályázatát várták. A folyamodók közül Wagner pályázatát 

112fogadták e l, akit "ö cs./ászári/ s Apóst./öli/ k ir ./á ly i/  Felsége sept.
hó 8-án kelt legfelsőbb határozatával... a selmeczi bányászati és erdészeti
akadémiához valóságos tanárrá, k irá ly i erdőtanácsosi czimmel kinevezni mél-
tóztatott. " 115  A kinevezési okmányokból tudjuk, hogy ez évi 15oo Ft fizetést
je len tett, s csak "t íz  évi kielégítő eredménnyel fo ly ta to tt szolgálatja után"

114reménykedhetett az évi 2ooo Ft-ban - amely összeggel már évekkel ezelőtt 
Pozsonyban kecsegtették.

Wagner és neje minden bizonnyal örömmel té rt vissza Selmecre. Felesége ugyan
is ezeket a selmeci éveket egyféle "aranykorként" emlegette, Wagner pedig te l
jes erejével hozzáfoghatott az akadémia magyarosításához.

Jegyzeteiből kitűnik, hogy - miként a bányászoknál - az előadásokat 1867 őszén 
még magyarul és németül tervezték, de végül minden tantárgyat magyarul kezd
tek előadni. Wagner legelső, az elkövetkező időszakra vonatkozó óratervét igy 
á llíto tta  össze: 115

1867/68. 1868/69. 1869/7o.

Erdőrendezés Erdőrendezés Erdórendezés
Erdészeti hozam
számítás

Erdészeti hozam
számítás

Erdészeti ho
zamszámítás

Erdőértékszámitás Erdőbecslés Erdőbecslés
Gyakorlati mértan
Nemzetgazdaság- és 
pénzügytan

Gyakorlati mértan Erdészeti iro 
dalom története

Ujabb tanárok kinevezésével ez a terv némileg módosult, 116  de Wagner igy is  
gyakorlatokat vezetett, továbbá a botanikus kert ügyeit intézte. Tanártársai
val /Lázár Jakab, Fekete Lajos, Szécsi Zsigmond és I l lé s  Nándor/ az igényes, 
magyar nyelvű előadások előkészítésén, azokhoz megfelelő írásbe li segédletek
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szerkesztésén munkálkodott. A rendszeresen megtartott, péntek délutáni ösz- 
szejöveteleken pedig az Erdészeti Lapok, az erdészeti müszótár és a magyar 
erdészeti könyvek ügye szerepelt.1^

Az Erdészeti Lapokat /most már gazdászati tartalom nélkül/ 1868-tól Selme
cen "A Selmeczi k. Erdőakadémia tanszemélyzete s más szaktársak közreműkö
dése m ellett" ismét Wagner Károly szerkesztette és adta k i, mig Divald Adolf 
megmaradt főmunkatársnak. A nyomdai munkákat Mihalik István végezte. Helytar
tótanácsi engedély /már nem is  vo lt Helytartótanács/ és egyéb engedélyek nem 
kellettek, Wagner egyszerűen bejelentette a város polgármesterének: "a min
dég tulajdonomat képezett^Erdészeti Lapok* jövő, 1868 ik évben saját fele-

119lős szerkesztésem mellett Selmeczen fognak kiadatni." Tehát a lap vissza
került - ideiglenesen - születési helyére.

A kiegyezés után bekövetkezett magyarositás az erdészeti müszótár kiadását 
is  sürgette.
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az

megrendelésére.

Tisztolt közönségünk tudjn. Imgy nz ordeszoti iníiszótár szerkesztéséin** már Iflli'i ben hoz

záfogtunk. A  magán és könyvárus! illőn n mindinkább aznjnirodó kérdoznsködésok ununk mrgjelo- 
nésc iránt nnitnljúk, hogy nz, különösön szakközön-sexünkrc nézve. égető szükséggé vá lt: n 
initfrl is minilont elkövettünk. hogy iniiszótánuiknt mielőbb n t. közönség rendelkezésére bnesálliasHuk ; 
do trilliók bolojuzéso — részint a lelndnt niin<lcn szakomkor cl/itt ismert fontossága én nehézsége miatt, 
részint azon körülménynél fogva, hogy a szerzők egymástól távul, s ide min hányatva c ezélnak tol

jon tevékonységökot nem Kzontelhették — csuk mn.it törlénholott inog.

J i  szótár jolonleg anjtóalatt van; magyar-német értelmező én német-magyar szótárré.ize 
együtt 1 Ir t  60 kr.

fölkérjük tehát nzoknt, kik n mílszótárt megszorozni kívánják, hogy ebbéli szándékukat s/. 

alábbi megrendelési lii]i rovatainak betöltése. és annak nz oraz. erdészeti Kgyesülut titkárságából! való 

bél-mentett beküldése által kinyilutkoztatni szíveskedjenek : mire n munka nekik n lennebbi n r  |io«- 

tnn va ló  u lm m  lcle mellett inog. ing küldetni.

Pesten 18G7 septeinbcr, 2T-éu.

a szorzók

D ivald  A dolf é s  W ag n er Kiiroly.

$ Ad. e<4' r e n d e l  é s  t
! .. |
j. „ERDÉSZETI MÜSZÓTÁR" példányára, t
í í

A  m egrendelő

I  5(J-MH t4 WbPW'M M M-Í.I W

/O L . K-168. 1868-4-634.8. /
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Az addig elkészült anyagot - tudván azt, hogy nem te ljes  és tökéletes - 
1868-ban kiadták. Várták a visszhangot, a tökéletesitésre vonatkozó javas
latokat, de ezek meglehetősen lassan csordogáltak. "Ezen körülmény tudni
i l l i k  az érdektelenség - újólag is  azon szomorú meggyőződésre vezet, hogy 
az erdészeti irodalom mezején magunkra vagyunk hagyva, hogy szakközönsé-

119
günk e téren, a mély gyenge fogyasztó, még gyengébb termelő." Később 
ez az érdektelenség valamelyest csökkent1 ^0 de a tervezett bóvitett, ja v í
to tt kiadás soha nem készült e l.

Az Erdészeti Lapok kilencedik, 187o. évi árfolyamában ir ják : "Több erdész
azon kérdésére: hol és minő erdészeti magyar tankönyvek kaphatók? csak azt

121fe lelhetjük, hogy i ly  tankönyvek még nem léteznek." Divald és Wagner az 
OMGE pályázatára, majd szerződésére nem készítették el a könyvet, igy az Or
szágos Erdészeti Egyesület 1867-ben i r t  ki ugyanerre a feladatra pályáza- 

122tót. A müvek elkészítése, i l le tv e  a pályázatok elb írálása évekig elhúzó
dott. Lázár Jakab "Erdészeti kézikönyv"-e csak 1871-ben jelent meg. A kezde
t i  bizonytalanságok és nehézségek ellenére tehát mégis elindult a magyar 
nyelvű erdészeti müvek kiadása! Wagner selmeci tanártársai azután évről évre 
jelentették meg a tankönyvül is  szolgáló munkákat.

Wagner azonban egyre messzebb került az irodalomtól, sót az oktatástól is .
1871. január 16-án osztálytanácsosi ranggal fóerdótanácsossá nevezték ki a 

123pénzügyminisztériumba. A t é l i  félév végével tehát el ke lle tt hagynia
Selmecet. Vadas Jenő idézi az akadémia igazgatójának felmentő levelét, amely
ben Wagner selmeci érdemeit részletesen felsorolják. Például ezt: "N/agysá/- 
god vo lt az, a ki a körüményekhez mért legüdvösebb intézkedések megajánlása 
és életbe léptetése á lta l azt a pangás örvényéből kiragadta; N/agysá/god volt 
az, a ki az intézetet nemzetivé, magyarrá tette  és nem csak nyelvünket fe j 
tette ki ez irányban, hanem a mostoha évek óta küzdés és csüggetlen áldozat-

124készség mellett irodalmunkban is  egy tátongó hézagot tö ltö tt k i.

Wagner távoztával az Erdészeti Lapok szerkesztését Selmecen Fekete Lajos és 
125Il lé s  Nándor fo lyta tta , a következő évben viszont már Budán, a "Magyar

K irá ly i Államnyomdádban készült Bedő Albert szerkesztésében. 1872 végén
pedig Divald és Wagner megegyezett az OEÉ-vel: az Erdészeti Lapok tulajdonjo-

126gát egyszer s mindenkorra 6ooo Ft-ért átadják az egyesületnek. Ezzel a
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két lapalapitó a hazai erdészeti irodalomban betöltött vezető szerepét mint
egy feladta, bár a továbbiakban a lap főmunkatársaiként kivántak dolgozni.A 
h ivatali elfoglaltság azonban előbb Divaldot, majd egyre jobban Wagnert is  
e ltávolitotta a szakirodalomtól.

Wagner felesége a Selmecről történő költözést később úgy minősitette, mint
férje korai halálának legfőbb okát. Le irta , hogy minisztériumi szolgálatának
idején Wagner kora reggeltől késő estig "nehéz járomban" dolgozott. Amikor
főnöke, Divald Adolf hosszú hónapokra távol vo lt, minden ügyet ő intézett.Nem
javult a helyzet akkor sem, amikor 1873-ban Divald után átvette az erdészeti
osztály vezeését. Rengeteg teendőjét éjszaka végezte e l, miközben mások kap-

127tak dicsőséget, jó fizetést.

Wagnerné visszaemlékezésébe kétségtelenül belevegyül némi "h itvestársi túlzás" 
is, de Wagner teendői valóban sokrétűek voltak. A napi, minisztériumi felada
tok mellé például az 1873. évi bécsi v ilá g k iá llitá s  előkészítésével, erdésze-

128t i  csoportjának "megbirálásával" is  megbízták. Legnagyobb feladatot azon
ban az 1875-ben kapott központi kataszteri erdóbecslési felügyelősége je len
tett.

Az 1875. évi V II.te . gondoskodott arró l, hogy az uj földadónál az erdők fa-
termésének nem értékesíthető része az adóköteles birtokból kivétessék. Ehhez
azonban ezeket az erdőket meg k e lle tt határozni, bejárni és róluk különféle
kimutatásokat készíteni. Az országos munka összefogásával Széli Kálmán minisz-

129tér Wagner Károlyt bízta meg.

Wagnerné szerint ez az évi 8oo Ft többletfizetést jelentő feladat terhelte 
legjobban férje  idejét és vette igénybe erejét./Wagner évi alapfizetése 3ooo 
Ft volt. Noha miniszteri tanácsosi rangú feladatokat lá to tt e l, beosztása csak 
fóerdőtanácsos vo lt./
H ivatali munkáját a készülő erdőtörvény gondjai is  terhelték. Wagner - és az 
erdészeti osztály -álláspontja az vo lt, hogy a törvényben a szakmai célokat a 
legmesszebbmenőkig vegyék figyelembe, ugyanakkor az olyan lehetőséget b iztos ít
son az erdőbirtokosoknak, ami nem riasz tja  e l őket a törvény elfogadásától. A 
szakmai célokat és azok elérésének eszközeit a Divald á lta l már az 186o-as é- 
vekben kidolgozott törvénytervezet jelentős részben tartalmazta. Ennek a módo-
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sitása, több oldalról való megtárgyalása évekig ta rto tt. Voltak erről viták 
a Magyar Tudományos Akadémián, de a törvénytervezetet az egyes po litika i 
pártok is  igyekeztek saját cé lja ikra felhasználni. 1876-ban az ŐRE újból 
visszakapta átdolgozásra a törvénytervezetet. Wagner vezetésével kénytele
nek voltak ismét módositani, mivel a szabadelvű párti kormányzat "ezidó 
szerint" nem lá tta  indokoltnak a magánerdókben folyó munkák korlátozását. 
/Tisza Kálmán ezzel az erdőbirtokosokat akarta saját po litika i elképzelései
nek megnyerni./ 1878 januárjában végre a képviselőház elé került a hatszor 
átdolgozott törvényjavaslat, és elfogadták azt. 1 "*0 A sok v ita , készü
lődés után az 1879. évi XXXI. törvénycikként bejegyzett erdőtörvény Wagner 
személyes sikerét is  je lentette. A végrehajtásával, továbbfejlesztésével 
kapcsolatos elképzelések viszont Wagner szakmai végrendeletévé váltak.

Az erdőtörvénnyel "az ország gazdasági mostoha helyzetének" kapcsán az OMGE 
foglalkozott. I t t  az erdészeti csoport összefogására 1879-ben Wagnert kérték 
fe l. Wagner véleményét legrészletesetten a kopárterületekkel összefüggésben 
dolgozta k i, amit halála után Bedő Albert ismertetett.
Wagner rámutatott az erdőtörvény kopárokkal kapcsolatos fogyatékosságára. 
Megállapította, hogy a birtokosok saját jószántukból nemigen fognak kopárer- 
dősitést végezni, azt tehát az államnak magára ke ll vá lla ln ia . Ha pedig ez 
igy van, akkor legjobb lenne, ha a beerdősitendó területeket az állam "saját 
erdőbirtokának gyarapítása végett megszerezné." Erre kedvező áron nyílna le 
hetőség, mert a kopárok a je len leg i birtokosoknak csekély hasznot hajtanak, 
azok örömmel megszabadulnának tő le. A kopárterületek megszerzésével és beer- 
dősitésével - vélte Wagner - az állam sajátos módon csökkenthetné az ország 
erdeinek feltartóztathatatlan apadását. 1 ^1

Az idő igazolta Wagner fenti vélekedését. A későbbiekben ugyan történtek á l
lami birtokvásárlások, de a kopárterületek megszerzésére az államnak egysze
rűen nem volt elegendő pénze. így a nagyarányú kopárerdősitések valóban nem 
kezdődtek e l.
Wagner eszmerendszerében az állami erdő/kopár-/vásárlás szükségessége csak 
évek a la tt ért meg. Erdészetpolitikai elképzelése kezdetben egészen más volt.

Korán, már az OEE 1868-ban ta rto tt közgyűlésén k ife jte tte , hogy az erdőgazda
ság ne a bányászat /mint a korábbi századokban/ és ne a mezőgazdaság /mint a 
korabeli vélekedések kívánták/ jövedelmei között szerepeljen, hanem önálló
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kezelést és számvitelt kapnjon. Az önálló kezelés pedig megköveteli az 
erdőgazdálkodás rendszeres jövedelmezőségét. Ezek után a kérdés: milyen mó
don lehet ezt a jövedelmezőséget b iztosítan i?

1873-ban az államerdők bevételi-kiadási viszonyait vizsgálva mutatott rá, 
hogy az értékesitési lehetőségek eltérő volta az állandó erdőjövedelmet 
időnként kérdésessé teszik. Ennek ellenére a fejlődés - sz á llítá s i viszonyok 
javulása stb. az állandó erdőjövedelem fe lé  h a la d .^

Két évvel később - fenntartva korábbi á llítá s á t , de talán az állami erdőke
zelést jobban•ismerve - mégis úgy lá tta , hogy az állam nem képes erdeit jö 
vedelmezően kezelni. Az állam feladata - vélte - a jó erdőtörvény meghozata
la és végrehajtásnak ellenőrzése, mig a gazdálkodást a magánosokra k e ll biz- 
n i.13A

Ezen vélekedését azután az Erdészeti Lapok hasábjain többen is  támadták.
Az erdészek közül ugyanis sokan lá tták , hogy országos viszonylatban még min
dig az államerdók vannak a legjobb állapotban. Ott van szakértő erdészeti 
személyzet, ott van tervszerű, rendszeres kezelés, ott gondolnak az erdők 
tartamosságára. Ráadásul sokan nem hittek sem az erdőtörvény közeli megalko
tásában /1875-ben vagyunk!/, sem a meghozandó rendelkezések betartásában,be
tarthatóságában.
Wagner meghajolt az érvek e lő tt. "Az államerdők ez idő szerint nem adatnak 
e l" jelentették be a k é p v is e lő h á z b a n .A  továbbiakban az államerdők jö 
vedelmezőségének biztosítása, az eredmények összehasonlítása kötötte le  Wag
ner figyelmét. A porosz és a magyar kincstári erdők viszonyainak elemzése 
során mutatott rá, hogy nálunk feleslegesen adóztatják az államerdőket. Az 
állam igy önmaga gondjait növeli, miközben az értékesítésre kevés gondot for
d ít. Poroszország példáján felbuzdulva bízott abban, hogy egyszer Magyarorszá
gon is az erdőket tömegesen lehet tövön eladni, és igy az állami bevételeket 
gyarapítani. Az államerdők megfelelő értékesítése pedig a magánerdók eladási 
áraira is stabilizálóan fog h a t n i . I t t  ju to tt e l az állami szerepvállalás 
szükségességéhez, amelyet azután a kopárerdősitésekkel összefüggésben a már 
említett módon szintén k ife jte tt .

Wagner irodalmi munkásságának könyvészeti adatait a Gerlai-féle erdészeti
138bibliográfia és a selmeci oktatók lexikona jórészt tartalmazza.

132
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"Mérei Károly" név alatt is publikált, ille tve az Erdészeti Lapokban ele-
inta "Wágner Károly"-ként is szerepelt. /A szatmári iskolai bizonyitványát
is ilyen névre adták ki./ Mögötte Wagnernek az a törekvése sejthető, hogy
magyarságát nevével is kifejezze. Azután megmaradt a német helyesírásnak
megfelelő Írásmód mellett, annál is inkább, mert - miként maga mondogatta -
nincsen nevét továbbvivő gyermeke. "Neve német - irta róla Fekete Lajos

139de szive, lelke magyar volt, mégpedig a szó legnemesebb értelmében." A 
bibliográfiai adatokhoz azonban még egy megjegyzést füzünk. Az Erdészeti La
pok első évfolyamaiban gyakran látható "WV vagy "VV szintén Wagnert jelen
t i ,  ille tve  sok Írását név nélkül adta közre. Tehát szakirodalmi munkássága 
csak ezekkel a cikkekkel lehet teljes.

Wágner halála és emlékének ápolása

Wagner Károlyt jz  OEE alapításakor, 1866-ban második alelnökké választották.
Ebben a posztjában többször megerősítették140 mígnem 1876 decemberében el-

141nyerte az első alelnöki megbízatást. így nem csoda, hogy Wagner Károly 
korai, váratlan halálakor, 1879. december 21-én - a család és a munkahely 
mellett - az Országos Erdészeti Egyesület is adott ki gyászjelentést. "A ha
zai erdőgazdaság - irták - és a közügyek szolgálatában állott oly munkás fér
fiú t veszítünk, kinek áldásos működését örökre hálával és tisztelettel fogják

142a magyar erdészek körében említeni!"

Wagnert december 23-án temették el a vízivárosi temetőben. Az engesztelő 
szentmisét pedig 29-én mutatták be a budavári helyőrségi templomban. Halálá
ról az Erdészeti Lapokban orvosi látle letet is közöltek, amely szerint a né
hány nap alatt kifejlődő gégevizenyő /ödéma/ végzett vele.145

A következő év elején, az 188o. januári Erdészeti Lapok gyászkerettel,Wagner 
Károly halálhírével jelent meg. Az egyesület gyászolta alapitóját és az Erdé
szeti Lapok megindítóját: "Leírhatatlan nagy a mi veszteségünk. Szomorú volt 
a mi karácsonyunk 1879-ben, és bizonyára vigasz nélküli a mi újévünk is; mert 
kidőlt közülünk a hazafiságban elöljáró, Ítéletben elfogulatlan, tanácsban 
bölcs és tudományban gazdaság vezér!". Bedő albert összeállításában rövid élet
rajzot, méltatást, a már említett gyászjelentéseket és a temetés leírását kö
zölték. Ugyanehhez a füzethez mellékelték Wagner 1871-ben készült arcképét.
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Emlékének további megörökítése céljából bejelentették a Wagner Károly-ala- 
pitvány létrehozását is , amelynek "évenkénti kamataiból oly erdótisztek 
segélyre szorult özvegyeinek vagy árváinak, kiknek férjök vagy atyjuk az 
első belépéstől kezdve állandóan és 5 éven át az Országos Erdészeti Egye
sület tagja vo lt, évenként segély adassék."

Az OEE következő, 188o. január 25-én ta rto tt választmányi ülésén jóváhagy
ták az alapítvány létesítését, egyben elhatározták a következő közgyűlésen

144tartandó emlékbeszéd elkészíttetését. Erre Divald Adolfot kérték fe l.
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Divald az emlékbeszéd megtartását nem vá lla lta . Az egyesület elnökével,
Tisza Lajossal tudatta, hogy Wagnerban a legjobb barátját vesztette e l, de 
életpályájuk évekig való összefonódása, az együtt e lé rt sikerek felemlege
tése talán öndicséretnek tetszene. Ráadásul ir ta  Divald - kismartoni e l
szigeteltségéből nemigen tud a Mehádiára tervezett közgyűlésre elutazni,ott 
az emlékbeszédet megtartani. A feladatra Bedó Albertot javaso lta .14"* /Di
vald egyébként feltehetően táv ira t utján értesülhetett Wagner Károly halá
lá ró l, mert a halá lt követő napon, december 22-én már részvétlevelet i r t  az

. 146/ özvegynek. /

Wagner halála után Bedő Alberthoz került Wagner jónéhány személyes irata , 
amelyet azután Il lé s  Nándor kapott meg. Bedő ugyanis szintén nem vá lla lha t
ta, vagy nem akarta vá lla ln i az emlékbeszéd megtartását. /Wagner özvegye ben
ne nem nagyon b izo tt.147/ így az egykori selmeci tanártárs, I l lé s  Nándor vet
te kézbe Wagner ir a ta it  és készítette e l a beszédet. 188o. szeptember 19-én 
Mehádián, az OEE közgyűlésén olvasta fe l, ahol "az előadás bevégeztére kö
vetkező mély csend bizonyságot te tt a keblekben ébresztett sajgó érzelmek-
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I l lé s  emlékezésében részletesen ismertette Wagner pályafutását. Kiemelte 
jóindulatát, a tanítványokkal, vizsgázókkal /minisztériumi szolgálata ide
jén államvizsga-biztos is  volt/ embeni türelmességét, szeretetét. "Szeszé
lye i nem voltak, s az ember őt mindig egyenlően, szelid, barátságos hangu-

149latban ta lá lta , a miért is  a vele való érintkezés kellemes vo lt."

Ezeket a szeretetreméltó tulajdonságokat minden barátja, ismerőse és munka
társa, tanítványa hangsúlyozta. "Wagner Károly ir ta  Divald - önzés nélkü
l i ,  mások hibáit felebaráti kegyelettel takaró, tiszta jellemü és erkölcsi 
életű, nemcsak szigorúan igazságos, de nagylelkűen méltányos, áldozatkész, 
türelmes, nyájas és rendkívül szeretetre méltó ember v o lt . " 1 '*0

Wagner Károly emlékét az egyesületen kivül a selmeci akadémia is  ápolta. A
millennium évében kiadott akadémiai ismertetőben nemcsak selmeci működését
méltatták, hanem életrajzát is  közölték. 1 "*1 Sőt a botanikus kertben "Wagner- 

152füzes"-t létesítettek . Az OEE 19oo. évi, selmeci közgyűlésén Kisiblyén, 
ott, ahol Wagner legelőször vetette fe l tanítványai e lő tt a magyar nyelvű 
erdészeti irodalom megteremtésének szükségességét, emléktáblát helyeztek e l.
Az ünnepségen az egykori tanítvány, Fekete Lajos méltatta Wagner érdemeit, a 
csúcsot pedig ettő l fogva "Wagner-csúcs"-nak nevezték. 1 '*'5

A csúcs ma is  á l l ,  sót az emléktábla helye is  felfedezhető, de Wagner emléke 
előtt ma már csak Sopronban és Budapesten tiszteleghetünk. Sopronban az egye
tem botanikus kertjében á llíto ttak  az egykori erdészeti tanárnak emléket. Ha-

154lálának loo. évfordulója alkalmából pedig Wagner-emlékünnepséget rendeztek.

Budapesten szintén 1979-ben emlékeztek meg róla. A Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi /Földművelésügyi/ Minisztérium épületének árkádjai a la tt szobrát lep
lezték le .1'*'* A megszüntetett vízivárosi temetőből a Farkasréti temetőbe át
került s ír já t  he lyreállíto tták , ott az Országos Erdészeti Egyesület nevében 
koszorút helyeztek e l .1^

Amikor az OEE könyvtára évtizedes hányattatás után végre méltó helyre került, 
199o-ben ú jra Wagner Károly-alapitványt hoztak l é t r e . ^  Az alapítvány az 
egyesületi könyvtár működtetését szolgálja, ahol Wagner Károly ir a ta i, hagya
téka is otthonra le l t .



124

Wagner Károly életének és munkásságának rövid összefoglalóját csak az egykori 
barát, a hagyatékot kezelő és az egyesületi emlékbeszédet elmondó I l lé s  Nándor 
gondolataival zárhatjuk. "Szerény körben nagyon tenni - összegezte I l lé s  Wag
ner pályáját -, nagy lelkek és nagy tehetségeknek adatott, s a mely nemzet oly 
fiakat tud fölmutatni, kik Wagnerhez hasonlóan szerány pályán is nagyot tudnak 
tenni, az oly nemzetnek jövőjét nem szabad fé lten i; az oly nemzet minden téren 
á llá s t fog kiküzdeni magának a nemzetek sorában. És ha szakunk művelői hasonlók 
lesznek az úttörőkhöz, a magyar erdészet is  büszkén fogja e lfoglaln i helyét min-1 CQ
dig a nemzetek erdészetében."
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