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Nagy várakozással utaztam ki Sel-
mecbányára, visszahelyezni egy
táblát méltó helyére. A városban
lenni kicsit mindig utazást jelent a
történelmünkbe. Ezt csak tetézi, ha
erdõmérnökök, hallgatók csoport-
jával oszthatjuk meg érzéseinket,
ahogy ez most is történt.

„… Megbocsásson a kegyes olvasó, ha
itt magamról is kell beszélnem. Mit tehe-
tek én róla, ha tényezõ voltam az
elbeszélendõ esetben…” – így kezdõdik az
a visszaemlékezés, amelyet Fekete Lajos
írt arról az 1858-ban történt eseményrõl,
amely késõbb emlékhelye lett a magyar
nyelvû erdészeti irodalom eszméje meg-
pendítésének. Magam is így éreztem ma-
gam, amiért részem lehetett ott a kisiblyei
szikla tövében, egy tábla felújításánál, me-
lyet nagy elõdeink helyeztek erre a sziklá-
ra – egy jelentõs elhatározás emlékére.

Borzasztóan nehéz dolog írni emlék-
tábla avatásokról, hiszen már a cím elol-
vasása után a legtöbb ember kényszere-
detten lapozna tovább. Talán most az
egyszer tegyünk kivételt! Ugyanis a törté-
net, mely kapcsolódik a kisiblyei terület
legmagasabb pontjához már eleve külön-
legesség, s ha hozzávesszük nagy
elõdeink szerepét, talán megérinthet
mindannyiunkat egy letûnt dicsõ kor tisz-
tasága, ragaszkodás közös értékeinkhez,
szívet melengetõ hazaszeretettel párosul-
va. Íme a Fekete Lajos által írott történet:

„Nem volt még magyar erdészet,
nem volt magyar erdészeti irodalom.

De voltak magyar fiatalok, kik a
selmeczi akadémián az alig értett német
nyelven gyûjtötték az ismereteket sza-
kunk terén.

Törték, rontották az idegen nyelvet a
szakért, melytõl kenyeret vártak. Oh,
mennyivel könnyebb lett volna édes
anyanyelvünkön hallgatni az elõadá-
sokat! Mennyivel kellemesebb lett vol-
na anyanyelvünkön versenyezni vizs-
gáinkon a babérért.

De erre gondolni sem mertek akkor.
Csak vágy volt a keblükben, mely oly mé-
lyen rejlett ott – azon idegen athmo-
sphaera nyomása alatt –, hogy gondolat-
ban sem nyerhetett még alakot, kifejezést…

Ekkor Wagner az erdészeti tanár
mellett mint adjunktus volt alkalmazva.
Neve német, de szíve lelke magyar volt,
még pedig a szó legnemesebb értelmé-
ben.

A másodéves erdészhallgatók közt
sok volt a magyar fiú. Wagner úgy osz-
totta fel a gyakorlati kirándulások miatt
az évfolyamot, hogy az egyik csoportba
mind magyarok essenek. Ezekkel ma-
gyar nyelven tartotta a gyakorlatot az
erdõbecslésbõl.

A selmeczi akadémia rendelkezésére
álló erdõrész legmagasabb pontját egy
sziklás hegyorom képezi.

Egy ha jól emlékszem osztagolási gya-
korlat alkalmával – történetesen-e vagy

szándékosan –  e helyre vezette Wagner
a magyar fiúkból álló csoportot.

Az erdészeti magyar irodalom megte-
remtésének eszméjét pendítette meg
elõttük. Kifejezést adott, a fiatal keblek-
ben mélyen rejtett vágynak. Kicsalta azt
setét rejtekébõl, a társalgásnak a remény
által megvilágított kedélyes körébe. A
megpendített hang minden kebelben
élénk, édes visszhangot idézett elõ. A fi-
atalok szíve erõsebben kezdett dobogni;
arczuk kipirult a hazafias remény tüzétõl.

Ez alatt a legmagasabb pont közelé-
be ért a társaság.

Én egy magas sziklára másztam fel,
mire Wagner azt a megjegyzést tette,
hogy az a legmagasabb pontja a kisi-
blyei területnek. 

Itt fognak valaha a magyar erdészeti
irodalom megpendítésének emléket emel-
ni – mondám. S miért ne teljesednék be?…”

A gondolat a századfordulóra érett
be, amikor is ezen a helyen a Selmecen
rendezett vándorgyûlés alkalmával
1900. július 1-jén márványtáblát helyez-
tek a sziklába vésve. A történelem viha-
rai nemcsak a szabadságharc után ered-
ményeztek e helyen erdészeti vonatko-
zású tetteket, hanem mintegy Trianon
pici – ámbár nekünk mégis súlyos – kö-
vetkezményeként, csak azért, mert a
szövege magyar, leverik, összetörik a
táblát, úgy, hogy darabjait sem lehetett
fellelni. Mára csak a kivésett tábla helye
beszélt. Újra szükség volt olyan „fiatal
keblekre”, akikben e hely megpendítet-
te mindezeket a húrokat. Eltelt öt év vá-
gyódással, elsõsorban Oroszi Sándor és
Bartha Dénes urakban, s évfolyamtársa-
ikban, hogy tett kövesse õket, és ha
egyelõre nem is márványból, de a tábla
az eredeti szöveggel újra fennen hirdes-
se e nemes pillanatot. S ezen a csöndes
augusztusi délutánon a valaha Sissy ki-
rályné emlékét õrzõ E betûs hegy tete-
jén a mi keblünkben is megmozdulha-
tott valami. Mintegy zarándokúton, fel

Emlék a Wagner Károly csúcsról

Az Országos Erdészeti Egyesület kezdettõl támogatta a kezdeményezést, s a
tábla készítésének költségeit felvállalta. A megvalósításban pedig az Ipoly Erdõ
Zrt. és a Balassagyarmarti HCS. szerzett érdemeket, Szabó Sándor elnök veze-
tésével. A táblát – talán éppen ezért – három Ipoly Erdõ Zrt.-s munkatárs lep-
lezte le: Szabó Sándor, Hoffmann András és Lengyel László. Az OEE részérõl

pedig a Selmeci Szalamander másnapján emlékeztek meg  a kihelyezett
emlékrõl. A tábla szövege a következõ:

Viselje e csúcs Wagner Károly nevét. 
E helyen pendítette õ meg az 1858/59. tanévben

A magyar erdészeti irodalom eszméjét lelkesülõ tanítványai elõtt.
Ennek emlékét ünnepelték meg itt a magyar erdészek.

1900. július 1. 
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kellett kapaszkodnunk a csúcshoz,
hogy már az oda vezetõ úton letisztulja-
nak a gondolataink. Az erdei ösvény is
mintha csak tudná szándékunk, gótikus
bükkös templomban bujtat el az
erdõben megbúvó sziklához.

Ma, amikor természetes magyar nyel-
vünk használata az oktatásban, de nem
korszerû síkra szállni hagyományos érté-
kekért, jó volt megállni, s fejet hajtani er-
dész elõdeink emléke elõtt, sõt magyar-
nak lenni egy büszke bérc alatt… 

Tisztelettel kérünk minden Selmecre
látogató kollégát, tegyen egy kis sétát
Kisiblyére, álljon meg egy pillanatra, s
szánjon a magyar erdészeti irodalom
mérföldkövének emlékére néhány per-
cet. Mi hitet tettünk arra, hogy tábla
lesz ezen a sziklán, s az ott látott
erdõmérnökök (s néhány erdõmérnök
hallgató) átszellemült arca biztosan ga-
rancia lesz minderre.

Kép és szöveg: Lengyel László

Száz évvel ezelôtt, 1906. április 27-én gróf Apponyi Albert, vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, felismerve a madarak és Fák Napjának nevelési
szempontból kiemelkedô jelentôségét a természet szeretetére és védelmére, a
nevelés érdekében kötelezôvé tette az elemi iskolákban e nap minden évben
történô megünneplését – írja bevezetôjében a füzetecske szerzôje, Hartl
Éva. A tanulságos és e napról mindent közreadó olvasmánynak vala-
mennyi erdész és pedagógus könyvespolcán ott lenne a helye.


