
Wagner Károly halálának 125. évforduló-
ja alkalmából Riedl Gyula könyvtár-
vezetõ tartott megemlékezést.  

Elnök Úr!
Tisztelt Küldöttközgyûlés!
Kedves Tagtársak!
Megilletõdõen jólesõ érzés, hogy az

Országos Erdészeti Egyesület 1866. de-
cember 9-én fellobbanó lángoló szelle-
me – Bedõ Albert, Divald Adolf és Wag-
ner Károly elõttünk látható portréi ré-
vén – köztünk van. Szomorú, hogy a
lángoszlop egyike hamar kialudt. 125.
éve, hogy 1879. december 21-én meg-
halt Wagner Károly m. kir. fõerdõtaná-
csos, pénzügyminisztériumi osztály-
vezetõ, Egyesületünk elsõ alelnöke.

Egyesületünk gyászát Bedõ Albert,
az idõben fõerdõtanácsos, Egyesüle-
tünk alelnöke, az Erdészeti Lapok
szerkesztõje fejezte ki, méltatva a hû
barát és harcostárs életét, munkásságát;
emberi, szakmai és szellemi nagyságát.
Méltatása a következõ intelemmé ne-
mesedett: 

„ ... és míg élni fog Magyarország föl-
dén hazáját szeretõ és  annak javát szol-
gáló erdész, tisztelje a Wagner Károly
nevet, mert õ volt közülünk az elsõ, aki
szakunk irodalmának a toll üdvös útját
az „Erdészeti Lapokban” megnyitotta.”
És lám Tisztelt Közgyûlés, Kedves Tag-
társaim! Wagner Károly neve mai is tisz-
telt és ragyog; az Erdészeti Lapok töret-
lenül teszi kötelességét, Könyvtárunk
pedig már az Õ nevét viseli.

De Bedõ Albert gyász-emlékezetében

megosztotta velünk Wagner Károly óha-
ját is „… óhajtása volt az Országos Erdé-
szeti Egyesületet olyan nagynak és erõs-
nek tudni, hogy az a magyar nemzet éle-
tével egyenlõ örök idõn át a magyar er-
dészet biztos központját képezze.”

Nos az óhaj a tettek mezejére lépett.
Egyesületünk ma is az egyetlen szakmai
érdekképviselet, amely a magyar erdé-
szet ügyét sajátos eszközeivel szolgálja.
Él és mûködik, ám erõsítést kér.
Erõsítést az óhajtás magunkra vállalásá-
val, az elévülhetetlen átvállalással. Vés-
sük tehát emlékezetünkbe, izzítsuk rá
szívünket és tegyünk érte. 

Tisztelt Tagtársak! Emlékezésünk ma
nemcsak a gyász érzete, hanem az örö-
mé is. Az örömé, mert elõttünk a cél és
az út, amelyen haladva az elõforduló
harcokkal is szembenézve, az akadá-
lyok leküzdésével példamutató segítsé-
günk Wagner Károly szívóssága, hazafi-
úi és szakmai lelkülete.

A megemlékezés után Riedl Gyula
felkérte Cserép János elnököt és Ormos
Balázs fõtitkárt a 2004. március 10-én, a
küldöttközgyûlés által jóváhagyott
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár
alapító okiratának aláírására, amelyet
az Egyesület vezetõi Bedõ Albert törté-
nelmi íróasztalán foganatosítottak. 

Ezután Riedl Gyula ismertette az
Egyesület tagsági okiratának történetét
és felkérte Cserép János elnököt, hogy
a jelenlévõ tagtársak részére a történel-
mi oklevél aláírásukkal ellátott, kisebbí-
tett másolatát adja át.
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