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A Wagner Károly emlékév nyitóünnepsége

Egyesületünk évzáró küldöttközgyûlését ünnepivé emelte a
Wagner Károly emlékév megnyitója, melyre Alkotmány utcai
(volt) székházunk Erdésztermében került sor, melyen Dr. Pethõ József, Egyesületünk elnöke – az emlékév kezdeményezõje
– betegsége miatt nem tudott részt venni. Az ünnepséget Zétényi Zoltán vezette le, aki köszöntötte a megjelenteket. A Fanfárok Vadászkürt Együttes elõadása után Balla Gergely, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnöke megnyitó beszédében reményét fejezte ki, hogy „elorzott” épületünkben egy-két helyiséget majd rendelkezésünkre tudnak bocsátani. Dr. Oroszi Sándor elõadását – távollétében – Pápai Gábor,
az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje olvasta fel (lásd vezércikk),
aminek ma is érvényes legfontosabb gondolata:
„Vannak emberek, akiket a gondviselés kiszemel, hogy az
emberiség fejlõdésének irányt adjanak, egy nemzetet vagy
más testületet a hatalmuk által a bukástól megmentsenek,
vagy annak felvirágozását lényegesen elõmozdítsák, vagy
pedig valamely szak kifejlõdése történetében korszakot alkotó haladást idézzenek elõ: ilyen providentiális ember volt
Wagner Károly.”
Majd Kertész József Kazinczy Ferenc nyelvújításról szóló írásaiból idézett, felelevenítve a kor nagyjainak szellemiségét:
„Honn ûlsz, szántasz és vetsz, kazlakat állítasz,
Ugart törsz, árkot nyitsz, mocsárt s tót szárítasz,

Nemesíted almád’, sajtólod szõlõdet,
Ménes gulyák, nyájak lepik el mezõdet;
S azért örülsz a nagy birtok’ nagy hasznának,
Hogy a sokból sokat adhass a hazának.”
Ezután az emlékülés résztvevõi átvonultak az FVM oszlopcsarnokába, ahol a fanfárok hangja után ismét Kertész József
olvasta fel Fekete Lajos Wagner Károlyra emlékezõ írását.
„Vezetni és gyámolítani fogja ez a magyar erdészetet, továbbra sugallani és erõsíteni fogja annak harczosait, munkásait ezután is mindig, a míg önzetlenül és igaz szeretettel szolgálandják annak ügyét, és ne felejtsük el kedves szaktársak,
hogy teljes egyetértés csak akkor lesz, és közös munkálkodásunk sikert csak úgy arathat, ha nem tulajdonítjuk saját személyiségünknek a szépet és nagyot, a mit csak Isten sugallata és segedelme által voltunk képesek elérni. Boldog az, a ki
ennek a sugallatnak enged, ellenben jaj annak, a tisztán önzésbõl és dicsvágyból segít elõ valamely, még oly népszerû
ügyet is. Kövessük e tekintetben az önzetlen és tiszta jellemû,
szerény Wagner Károlyt.”
Végül dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ Sirman Ferenc szakállamtitkár köszöntõjét tolmácsolta, majd Ormos Balázs fõtitkár megemlékezésében méltatta a z Egyesület Wagner Károly
eszmeiségéhez méltó tevékenységét.
Az ünnepség az Erdész Himnusszal zárult.
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