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1830. október 8-án született Máramaros vármegyében, 
Aknasugatagon. Édesapja kincstári alerdészként dolgozott; a 
szülői házból hozta magával a későbbi erdészeti tanár a 
természet, áz erdő iránti vonzalmát. Középiskolai tanulmányait 

jeles tanulóként Szatmáron végezte. 1850 októberében a 
Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadémiára 'ratkozott 
be, mégpedig bányászhallgatónak. A bányászati tárgyak 
tanulását befejezve végighallgatta az erdészeti tanfolyamot, és 
1855-ben kincstári erdészjelölt lett.

Az erdőrendezők között dolgozott a besztercebányai 
erdőhivatalnál. Főnöke Blondein Károly, selmeci adjunktus 
volt, aki az ifjú Wagner pályájának alakulására jelentős hatást 
gyakorolt. Miután letette (1856-ban) az erdészeti államvizsgát, 
1857-ben erdészgyakomokká léptették elő. A következő év 
elején pedig a „regényes fekvésű Dobrocsra” került kincstári 
erdésznek. Blondein Károly Akadémiáról való távozásakor 
meghirdették a megüresedett tanári posztot. Második 
alkalommal pályázott Wagner is, akinek folyamodványát 
elfogadták és 1859. február 1-jén kinevezték adjunktussá. 
Mivel csak két erdészeti tanár volt abban az időben Selmecen, 
a tárgyak felét ő adta elő, egyben vezette az ún. 
kisgyakorlatokat is. Egyik diákjának visszaemlékezése szerint 
ilyen gyakorlat alkalmával Kisiblyén, az Akadémia gyakorlati 
erdejében, a terület legmagasabb pontján állva vetette fel 
Wagner hallgatói előtt a magyar erdészeti szaknyelv és az 
ennek alapján álló erdészeti irodalom megteremtésének az 
ügyét. Ez a cél, melyről Kisiblyén nyilatkozott először 
nyilvánosan, vezérelte Wagner Károlyt munkásságában végig.

215



Az erdészeti szaknyelv magyar kifejezéseinek a 
megalkotása és a szakirodalom létrehozása az 1850-60-as 
években egyre sürgetőbbé vált. A szabadságharc leverését 
követően nem csak az osztrák erdészeti törvényeket 
terjesztették ki Magyarországra, hanem osztrák és cseh 
erdőtiszteket neveztek ki az erdők kezelésére. Azonban a 
magyar anyanyelvű, -érzésű erdészek közül Roxer Vilmos, 
Neuszidler János és különösen Divald Adolf többször 
indítványozta az erdészeti terminológia magyar nyelven történő 
kidolgozását. Divald neve aztán összefonódik Wagneréval. 
Kettejük együttműködésére kedvező hatással volt az is, hogy 
jellemük szerencsésen kiegészítette egymást. Divald volt a 
tettrekészebb, harciasabb, míg Wagner a körültekintőbb, a 
mérsékeltebb. Közös munkájuk első eredménye az 1862-ben 
meginduló Erdészeti Lapok. Szerkesztője és kiadója Wagner 
Károly volt, akinek működése a továbbiakban elválaszthatatlan 
ettől a laptól.

„Az erdők jelentősége a természet nagyszerű 
háztartásában” - ezzel a tanulmánnyal indult el hazánkban az 
erdészeti tárgyú magyar írások rendszeres közlése, az Erdészeti 
Lapok első számának első oldalán. Szerzője „Mérei Károly” 
volt, amit Wagner írói álnévként használt (több művét 
jelentette meg ezen a néven). „Wagner Károly” név alatt is 
jelent meg az Erdészeti Lapok néhány füzete. Mögötte 
Wagnernek az a törekvése sejthető, hogy magyarságát nevével 
is kifejezze. Aztán megmaradt a német helyesírásnak megfelelő 
írásmód mellett, tetteiben pedig egyre jobban kidomborodott 
cselekvő hazafisága. „Neve német, de szíve, lelke magyar volt, 
mégpedig a szó legnemesebb értelmében” emlékezett rá 
Fekete Lajos, egykori tanítványa.

Alig adták ki az Erdészeti Lapok első füzeteit, a császári 
önkény emberei elkezdték felszámolni a „szerkesztőséget” 
Divaldot (ő volt a főszerkesztő) Stájerországba helyezték át, 
míg Wagnert először más úton próbálták félreállítani. 1864
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nyarán „a szolgálat érdekében” kénytelen volt elfogadni és 
áthelyezési utasítást, Nagybányára, fóerdészi és erdőrendezési 
állomásra. Wagner Károlyt nem lehetett végleg „száműzni” 
Nagybányára. Keszthelyen Országos Gazdászati és Erdészeti 
Tanintézetet alapítottak, ahol 1866 őszén ő lett az (igen 
kedvelt) erdészeti tanár.

1866 decemberében megalakult az Országos Erdészeti 
Egyesület, aminek második alelnökévé Wagner Károlyt 
választották. A bizalom annak a tevékenységnek az elismerése 
is volt, melyet Wagner a valóban magyar erdészegyesület 
létrehozásáért végzett. A munka neheze azonban még ezután 
jött. Az egyesületi célok között szerepelt: „Tűzzük ki az 
erdészeti tudományok magyar nyelven való művelésének 
lobogóját!”

Ehhez mindenekelőtt az Erdészeti Lapok első 
évfolyamában már felhívás útján meghirdetett erdészeti 
műszótár kiadását kellett meggyorsítani. Wagner Károly már 
1862-re jórészt összeállította az erdészeti szakszavak 
gyűjteményét német nyelven. Ezt szétküldték az ország 
különböző részeire szakembereknek; természet- és 
nyelvtudósoknak. A kisebb részben visszaküldött lapokból, 
főleg pedig a saját maguk által magyarosított kifejezésekből 
(számítva arra, hogy a nem szerencsés kifejezéseket a használat 
során felváltják jobbra) összeállt a szótár. 1868-ban Pesten 
jelent meg „Magyar-német és német-magyar erdészeti 
műszótár. Szerkesztették s kiadják Divald Adolf és Wagner 
Károly”

A szótár kiadását az országban végbemenő politikai 
változások sürgették. 1867-ben, a kiegyezést követően minden 
állami erdőhivatalban magyar lett a szolgálati nyelv. Ahhoz 
azonban, hogy ne csak a mindennapi érintkezés nyelve legyen 
magyar, hanem a szakmai kérdéseket, jelentéseket stb. 
magyarul fogalmazzák, szükséges volt a szakkifejezések

217



ismerete ezen a nyelven. Ezt pedig csak magyar nyelvű 
oktatással lehetett elérni. A Bányászati és Erdészeti Akadémián 
1867-ben a megüresedett erdészeti tanári állást ennek 
szellemében hirdették meg: „A pályázóknak a magyar nyelvet 
tökéletesen bímiok kell.” A pályázók közül a selmeci tanári kar 
„egyhangúlag, egyesegyedül, Wagner Károly keszthelyi 
erdészeti tanárt ajánlotta a pénzügyminisztériumnak.” A 
döntésben első selmeci tanárkodásán kívül (a könyvtárt is ő 
kezelte akkor és a botanikus kert bővítése fűződött még a 
nevéhez) főleg az a tekintély játszott szerepet, melyet Wagner 
az Erdészeti Lapok révén, valamint az OEE létrehozásában 
szerzett magának.

1867. október elsején Wagner letette a hivatalos esküt 
és elfoglalta a „rendes erdészeti tanár” székét, egyben 
kinevezték erdőtanácsossá. A rendeletileg magyarrá lett 
erdészeti felsőfokú tanintézet nagyon sok gonddal küzdött 
akkoriban. Már 1867 nyarán kidolgozta Wagner a magyar 
nyelvű erdészeti (és bányászati) szakoktatás teljes 
dokumentációját. Nem voltak azonban tanárok, akik a 
követelményeknek megfeleltek volna. Ősszel aztán - Wagner 
javaslata alapján kineveztek egy helyettes tanárt és három 
tanársegédet. Ők alkották azoknak a péntek délutáni 
összejöveteleknek a társaságát, ahol a „megbeszélés tárgyát 
képezték az előadások közben támadt nehézségek ..., a 
tanítás összes ügyei, valamint az Erdészeti Lapok 
szerkesztésénél felmerült kérdések is.” Természetesen a 
megjelenés előtt álló erdészeti műszótár ügye is sokszor 
szerepelt ezeken a megbeszéléseken. Egykori diákjai arra is 
felhívják a figyelmet, hogy az akadémiai ifjúság tiszta 
nyelvérzékét Wagner nagyra becsülte. Segítségül hívta mind a 
szótár összeállításához, mind pedig az Erdészeti Lapok 
nyelvileg is egyre tisztuló cikkeinek az írásához.

Wagner Károly 1867-től kezdődően „Erdőbecsléstant”, 
„Erdészeti hozamszámítástant”, „Földméréstant” és „Erdészeti
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irodalomtörténetet” adott elő Selmecen, valamint a két első 
tantárgyhoz tartozó gyakorlatokat is vezette. Azonban az 
oktatástól újból - immár véglegesen - meg kellett válnia. 1871. 
január 7-én kinevezték (foerdőtanácsosi ranggal) a 
pénzügyminisztérium erdészeti osztályának vezetőjévé. (Elődje 
ezen a poszton Divald Adolf volt.) A felmentő levélben, melyet 
az Akadémia igazgatójának nevében írtak (a fobányagróf 1872- 
ig, az autonómia kihirdetéséig állt az Akadémia élén), így 
jellemezték Wagner ottani munkáját: „Midőn az akad. 
Igazgatósága Nagyságodat eddigi állásától ezennel felmenti, el 
nem mulaszthatja meleg elismerését és köszönetét kifejezni 
azon minden tekintetben kitűnő szolgálatokért, melyet Ngod az 
akadémiai tanári pályán teljesített.”

Az egyesületi, de különösen a szakíró tevékenysége 
indokolta azt a döntést, hogy a minisztériumban ilyen magas 
posztra nevezték ki. Erdészetpolitikai munkásságát az a 
törekvés jellemzi, amelyet az OEE 1868-ban tartott 
közgyűlésének vitaindító előadásán fejtett ki. Úgy gondolta, 
hogy az erdőgazdaság ne a bányászat (mint a korábbi 
századokban) és ne a mezőgazdaság (mint a korabeli 
vélekedések kívánták) jövedelmei között szerepeljen, hanem 
önálló kezelést és számvitelt kell kapnia. Az önálló kezelés 
pedig megköveteli azt, hogy az erdőgazdaság állandó 
jövedelmet hozzon. Ennek az elképzelésnek a valóra váltására 
nagyon alkalmas volt Wagner minisztériumi beosztása. 
Cikkeiben az állandó erdőjövedelem biztosításáról ír. Éleződött 
a vita: a kincstári erdők - melyeknek ő volt a főnöke - hogyan 
jövedelmeznek többet; ha magánosok- nak eladják (Wagner 
ezen a véleményen volt) vagy ha továbbra is kincstári 
kezelésben tartják? Az utóbbi mellett felsorakoz- tatott érvek 
előtt meghajolt Wagner. „Az államerdők ez idő szerint nem 
adatnak el” olvashatjuk lapjában. Sőt, területüket az 
elkövetkező évtizedekben - a külföldi példákkal ellentétben -
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még növelték is. Az erdőgazdaság a nemzet- gazdaság második 
ága lett - most már önálló kimutatásban szerepeltetve.

Az egyesületi feladatokon kívül (ahol 1876-ban első 
alelnökké választották) a hivatali munkáját a készülő erdészeti 
törvény gondja is terhelte. Wagner azt akarta, hogy a 
törvényben a szakmai célokat a legmesszebbmenőkig vegyék 
figyelembe, ugyanakkor olyan lehetőségeket biztosítson az 
erdőbirtokosoknak is, ami nem riasztja el őket a törvény 
elfogadásától. A szakmai célokat és azok elérésének eszközeit a 
Divald által kidolgozott törvénytervezet jelentős részben 
tartalmazta. Ennek a módosítása, több oldalról való 
megtárgyalása évekig tartott. A Tudományos Akadémián viták 
voltak, de a törvénytervezetet a politikusok is igyekeztek saját 
céljaikra felhasználni. 1876-ban az OEE újból visszakapta 
átdolgozásra a törvénytervezetet. Wagner vezetésével 
politikai céloknak megfelelően kénytelenek voltak ismét 
módosítani, mivel a kormányzat „ez idő szerint” nem látta 
indokoltnak a magánerdőkben folyó munkák korlátozását. 
(Tisza Kálmán ezzel az erdőbirtokosokat akarta saját politikai 
elképzeléseinek megnyerni.) 1878 januárjában végre a 
képviselőház elé került a hatszor átdolgozott törvényjavaslat és 
elfogadták azt.

Az első korszerű erdőtörvényt 1879-ben a XXXI. 
törvénycikként jegyezték be. A sok vita, készülődés után 
Wagner sikerét is jelentette mindez. A törvény nemzetközi 
összehasonlításban is figyelemreméltónak mondható. 1935-ig 
volt érvényben, tehát több mint fél évszázadon át képezte az 
erdőgazdálkodás alapját Magyarországon. Legfontosabb 
rendelkezései a következők. A véderdőknek, a futóhomokon és 
az ún. feltétlen erdőtalajon álló erdőknek a fenntartását rendeli 
el. (Feltétlen erdőtalajnak azt a területet mondták, amely csak 
erdővel hoz tartós jövedelmet.) Ezt azzal biztosította, hogy a 
véderdőkben eltiltotta az irtást és a tarvágást, és azt a hatóság 
által jóváhagyott, terve szerinti használati kötelezettség alá

220



helyezte, míg a futóhomokon és a feltétlen erdőtalajon álló 
erdőkben az irtást tiltotta el. A hat éven belüli felújítási 
kötelezettséget feltétlen erdőtalajokra előírták. A törvény 
azonban birtokosok szerint is csoportosította az erdőket és 
ennek alapján más-más előírást tartalmazott. A korlátolt vagy 
kötött forgalmú erdőkben (idetartoztak az állami, városi, 
közbirtokossági stb. erdők), függetlenül attól, hogy milyen 
talajon tenyésznek, üzemterv szerint kellett kezelni amíg 
azokat fel nem osztották. Ez az utóbbi rendelkezés sok helyen 
(például Székelyföldön) a közös erdők felosztásához vezetett, 
hiszen a magánerdőkben sokkal szabadabban lehetett 
gazdálkodni; főleg fakitermelést végezni, mert ez volt a végső 
cél. A magánerdőket csak akkor érintették a törvény tiltó, 
szabályozó rendelkezései, ha azok feltétlen erdőtalajon álltak, 
illetve védelmi funkciót láttak el. A magyarországi erdőknek 
így is 87,3%-a esett a törvényben szabályozott gazdálkodási 
kötelezettség alá, tehát az ország erdőinek csak kilenc tizedét 
sikerült ily módon fokozott ellenőrzés alá venni. A 
hiányosságok ellenére a törvény teljesítette mindazokat a 
feladatokat, amiket a korabeli erdőgazdálkodás megkövetelt. 
Gátat emelt az erdőirtások, a fahasználat korlátlan növelése elé. 
Elrendelte a kopár- és futóhomok területek állami segéllyel 
való beerdősítését, létrehozta az ún. Erdei Alapot és biztosította 
az erdészeti szolgálat kiépítését. Azonban az erdőtörvényen 
felépülő korszerű magyar erdőgazdálkodás megteremtését már 
Wagner nem tudta elvégezni.

1879. december 21-én Budán elhunyt Wagner Károly. 
A következő évben az Erdészeti Lapok első számának 
valamennyi oldala gyászkerettel jelent meg, és Bedő Albert így 
jelentette be halálát: „Leírhatatlanul 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 gazdag vezér!”
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A Máramarosból induló Wagner Károly rövid élete így 
ért a vízivárosi temetőig. Műve azonban túlélte. Legnagyobb 
érdeme, kétségtelenül, a magyar erdészeti irodalom létrehozása. 
Jelentős az Országos Erdészeti Egyesület megteremtésében 
kifejtett tevékenysége és különösen a selmeci Akadémia 
magyarrá tétele. Első, de főleg a második ottani tanárkodása 
idején a magyar erdészeknek olyan nemzedékét nevelte fel, 
akik létrehozták a magyar erdészeti tudományt részleteiben is. 
A gyakorlati erdőgazdálkodás területén pedig végrehajtói 
voltak annak a korszerű erdőtörvénynek, amelynek 
megalkotásában Wagner oly sokat munkálkodott.

Wagner jellemére álljon itt tanítványának, a már idézett 
Fekete Lajosnak a visszaemlékezése. „Mint ember, Wagner 
egyike volt a legnemesebbeknek, soha senkinek sem ártott, jót 
azonban sokkal tett. Szeszélyei nem voltak s az ember őt 
mindig egyenlően, szelíd, barátságos hangulatban találta, bölcs 
indulata, jóságos gondolkodása és cselekvésmódja önzetlen és 
igazságos volt. Nem csoda, hogy mindenki tisztelte és szerette 
egyaránt.”

Tiszteletére 1900-ban emlékművet állítottak Kisiblyén. 
Ha ott már nem is, szobra előtt Sopronban és itt, Budapesten 
tiszteleghetünk. (Sírja ma a Farkasréti temetőben található.) 
Amikor erdőről, erdei munkákról és a hazai erdészeti szakokta
tásról beszélünk, Wagner Károly emlékének is adózunk.

(Dr. OROSZI Sándor nyomán)
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