A harmadik oldal

B

ármikor, ha szakmánk meghatározó egyéniségei
életének évfordulóihoz érkezünk, az elvárt tiszteletadás mellett igényünk van arra, hogy erkölcsiés szakmai nagyságukból erõt merítsünk úttévesztéseink
rendezésére. Ez a nemes elv vezérelt a felejthetetlen selmecbányai vándorgyûlésen is,a mikor Wagner Károly kiemelkedõ alakját a figyelem középpontjába emelve, 2010re a Wagner Emlékévre tettem javaslatot. Nemcsak születésének (1831. október 8.) jövõ évi 180 éves és halálának
(1879. december 21.) 2009. évi 130 éves évfordulója késztetett erre az elhatározásra, hanem a mának szóló önzetlen hazafisága és szakmaszeretete is. A reformkor nagy
magyarjainak sorában következetesen folytatott munkája
történelmileg tartósnak bizonyult. Illés Nándor, kortársa
így vall errõl: „A magyar erdészeti irodalom megalkotása,
a selmeczi erdészeti akadémia megmagyarítása és sokrészben egyesületünknek magyar szellemben történt szervezkedése” voltak halhatatlan érdemei. Szerencsés is volt,
hisz világra eszmélése idején olvashatta Petõfi Sándortól a
világirodalom legszebb sorait, így:
„...Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár,
S még benne virít az egész kikelet...”
Ez alapján is úgy gondolhatta és úgy is gondolta, hogy
a világ egyik legszebb, legplasztikusabb és legidõtállóbb
nyelvén, magyarul kell – a német nyelv helyett – a magyar
erdészetben is megszólalni. Fiatal akadémiai tanárként
elõbb az ifjú magyar hallgatókat mozgósította, majd a tettek mezejére lépve, indulásként az erdészeti terminológia
elkészítésén szorgoskodott, hogy ennek segítségével megteremtõdjék a magyar erdészeti szakirodalom alapja, az Erdészeti Lapok kiadásával pedig kiteljesedjék mindezek
gyakorlata. Az egyesületet magyarrá átszervezve – harcostársaival – kiemelte a magyar erdészetet a birodalmi érdekek hálójából.
Wagner Károly ma is köztünk él, ma is korszerû. Szellemisége napjainkig töretlenül hat. Az általa elindított
magyar erdészeti szaknyelv parázsló szikrája egyre erõteljesebb lánggal égve szaklapunk folyamatos megjelenéséhez, napjainkra a világhálóra való felkerüléséhez vezetett.
Erdészeti oktatásunk, kutatásunk és gyakorlatunk egyre
gazdagabb szakirodalma szakmánk szellemi erejévé vált.
Államiságunk millenniuma alkalmával anyanyelvünk
tiszteletére egyesületünk által megjelentetett „A mi nyelvünk” címû könyv méltó tisztelgés volt emléke elõtt is.
Az élet ajándékának tekintem, hogy a reá való emlékezést – identitásunkat is erõsítve – Selmecbányáról újra indíthattam. Akkor leszünk továbbra is méltók hozzá, ha
életmûve minta marad számunkra. Korrektségünk igazi
mércéje pedig az lesz, ha 2010 végén, az Emlékév ünnepi zárásán egyesületünk Almanachját tagságunk kezébe
adjuk.
Dr. Pethõ József
elnök
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