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Azt kevesen tudják, hogy 1935-36-ban az Ifjúsági Kör elnöke
volt Sopronban. Gimnáziumi tanulmányait a tatai piaristáknál
végezte 1916–1924 között. Az érettségizõk tablóján van egy
nevezetes ember, akit példaképének tekintett, és büszke volt
arra, hogy tanítványa lehetett, õ pedig nem más, mint Öveges
József, a mindnyájunk által jól ismert kitûnõ fizikatanár.

Érettségi után felvették a Soproni Egyetemre (akkori ne-
vén M. Kir. Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola), ahova
azonban csak egy évig járhatott. Apja halála miatt a család ke-
resõ nélkül maradt, így arra kényszerült, hogy elmenjen dol-
gozni. Csak nyolc év után került vissza Sopronba, és folytat-
hatta tanulmányait az Erdõmérnöki Karon. Ekkor már a hall-
gatók között õ volt a rangidõs, az egyetemi ifjúság körében
nagy tekintélyt szerzett, és szinte természetes volt, hogy a sop-
roni Ifjúsági Kör 1935. évi tisztújító közgyûlésén õ volt az
egyik esélyes az elnöki posztra. Egyetemi éveibõl származó
fotónkon az Erzsébet-kerti kioszkban láthatjuk egyetemisták
társaságában Kasztor nevû vizslájával. 

A választás évében kezdte tanulmányait Sopronban Roller
Kálmán, aki az Eger melletti Felsõtárkányban volt gondnok,
majd késõbb a „kanadai divízió” vezéralakja volt, az õ elbe-
szélésébõl olvashattunk (Gyökerek és Lombok) a választás-
ról. Az elnöki tisztségért folyó versengésben apámon kívül

még egy jelölt volt: az akkor hivatalban lévõ elnök, Sopp
László, akit Roller „szentimrés úri fiú” jelzõkkel illet. Wágner
Lajos (alias Maxi) a „kampány” idején nemigen hallatta sza-
vát, a nagy többség mégis õt választotta az Ifjúsági Kör elnö-
kéül. Az elnökválasztásról és minden olyan eseményrõl,
amely az Ifjúsági Körrel kapcsolatos volt, a „Sopronvárme-
gye” címû újság rendszeresen beszámolt. Az újság szavaival
élve, elnökké választották Wágner Lajos erdõmérnök-hallga-
tót, a „régi gárda legértékesebb tagját”, az alelnök Vörös La-
jos, a titkár pedig Bándly Imre lett.

A fotón a megválasztott új vezetõséget látjuk, középen el-
nöki vállszalaggal Wágner Lajos elnök, tõle balra Modrovich
Ferenc nagynevû professzor (mindig csokornyakkendõben),
továbbá az alelnök, titkár és a választmányi tagok.

Az Ifjúsági Kör elnöki tisztsége abban az idõben igen
nagy tekintélynek és elismertségnek örvendett, egyenrangú
partnere volt az Egyetem vezetõinek. Modrovich Ferenc, a
Soproni Egyetem kiváló professzora, aki tíz éven át az Ifjú-
sági Kör tanárelnöke volt, „elnöktársának” szólította a köri
elnököt. Wágner Lajosnak baráti jó viszonya volt a pro-
fesszor úrral.

Hálával tartozom ifj. Sarkady Sándor könyvtári és levéltá-
ri fõigazgatónak, aki apám elnöki tevékenységérõl értékes
dokumentumokat kutatott fel és adott át nekem, ebbõl merí-
tettem az akkor történteket.

Wágner Lajos, az újonnan megválasztott elnök elsõ lépése
az volt, hogy bemutatkozó látogatást tett Sopron város pol-
gármesterénél, dr. Sopronyi-Thurner Mihálynál, aki a város
elismert személyisége volt. Neki köszönhetõ, hogy Sopron
befogadta az Egyetemet 1919-ben. Az Ifjúsági Kör elnökének
látogatása a város elsõ emberénél udvariassági gesztusérté-
kû, ezen túl azonban volt egy fontos küldetése. A történet a
következõ. A korábbi elnökség idején az egyetemi ifjúság és
Sopron város vezetõi között bizonyos okok miatt a kapcsolat
erõsen megromlott, a feszültség olyan mértékû volt, hogy
kölcsönösen távolmaradtak egymás rendezvényeirõl, a pol-
gármester nem fogadta az Egyetem hallgatóit. A kiváló diplo-
máciai érzékkel rendelkezõ Wágner Lajos elnök elérte, hogy
az ellentétek elsimultak, „helyreállt a barátságos viszony a vá-
ros és a mûegyetemi ifjúság között”, mint ahogy azt városi
lapban olvashatjuk. Sopron lakossága õszinte örömmel fo-
gadta mindezt, hiszen az Egyetem szerepe meghatározó volt
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Wágner Lajos, az Ifjúsági Kör elnöke
Ismét apámról, Wágner Lajosról írok, arról a kiváló em-
berrõl, akit korábbi írásomban már jellemeztem, és akit a
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emberi tulajdonságai, vezetõi készsége alapján. 
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akkoriban a város életében. A fotón az ezekrõl az esemé-
nyekrõl szóló cikkeket mutatom be.

A lapban az egyetem hallgatóit következetesen „mûe-
gyetemi ifjúság” néven említik. Ennek az a magyarázata,
hogy 1934-tõl az Erdõmérnöki Kar (a Bánya- és Kohómér-
nöki szintén) a M. Kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemhez – röviden a Mûegyetemhez – tarto-
zott. Wágner Lajos diplomáján a két aláíró gróf Teleki Pál
rektor – a késõbbi tragikus sorsú miniszterelnök – és Roth
Gyula dékán.

Az 1935. év nagy eseménye volt Sopronban a bicentená-
riumi ünnepség megrendezése egyetemünkön. 1735-ben in-
dult a bányászati felsõoktatás – a mai egyetem õse – Selmec-
bányán, ennek méltó megünneplését az Ifjúsági Kör készítet-
te elõ, és szervezte meg. Az évforduló ünnepén jelen volt Sop-
ron város polgármestere, a kormány részérõl eljött dr. Hó-
man Bálint vallás és közoktatási miniszter. Hozzájuk intézte
nagyhatású köszöntõ beszédét Wágner Lajos köri elnök, aki-
nek zárógondolataiból idézem a következõket. „A jövõ Ma-
gyarországának mi, a mai ifjúság leszünk tartóoszlopa,…ad-
janak meg nekünk még több alkalmat arra, hogy a becsület,
a megértés és a munka jegyében méltók lehessünk elõdeink
nevéhez, erkölcséhez.”   

Az erdész egyetemisták egyenruhája, a walden volt az ün-
nepi viselet, amelynek akkori formáját apám hagyatékában
õrzött fotón és tablóképen láthatjuk. Wágner Lajos az erdé-
szek, a mellette álló bányászhallgató a bányászok és kohá-
szok egyenruháját viseli. Ez utóbbit grúbennek nevezték.

A tablón apámon kívül van néhány ismert személyiség,
többek között Hladonik István valétaelnök, Vörös Lajos bá-
nyamérnök-hallgató, aki apám elnöksége idején alelnök,
Szûcs Ferenc, apám jó barátja (1959-ben benne volt a felvé-
teli bizottságban). És a legismertebb személy Nagy Károly (a
valétaelnök alatt középen), teljes nevén Böszörményi Nagy
Károly, akit mindenki egyszerûen csak Dzseki bácsi néven is-
mer, és akirõl anekdoták, tréfák sokasága kering egykori
diákjai körében. Sokáig volt egyetemista, diákévei a harminc
évet meghaladják. Nagyon sokan vizsgáztunk nála, és nevet-
tünk egyéni humorán. Róla elmondhatjuk, hogy jelenség
volt, mi több: egyéniség volt.

Apám idejében volt még egy ember, bizonyos Fükõ Csalo-
gány, aki Dzseki bácsihoz hasonlóan szintén hosszú ideig
járta egyetemünket, azzal a különbséggel, hogy õ soha nem
végezte el. Elsõsorban matekvizsgáiról vált híressé, õ volt, aki
az integrál jelet violinkulcsnak nézte, a szinusz 30 fokot pe-
dig úgy határozta meg, hogy nem lehet valami nagy szám.
Vele történt a következõ kis epizód. Az osztrák határ közelé-
ben állott a Hubertusz vendéglõ, az egyetemisták kedvelt
szórakozóhelye, ennek emeleti részén foglalt helyet Wágner

Lajos menyasszonyával (késõbb az anyám). Az emeletre egy
falépcsõ vezetett, amelyen megjelent kissé imbolyogva Fükõ
Csalogány. A lépcsõ feléig jutott el, amikor meglátta fönt az
elnöki párt, akadozó nyelven így szólt: „mély tiszteletem az
Elnök úrnak és kedves menyasszonyának”, közben mélyen
meghajolt. A meghajlás olyan mélyre sikerült, hogy zuhanó
repüléssel a földszinten találta magát.

A mozgalmas és örömteli egyetemi évek után a megpró-
báltatásokkal és kihívásokkal jellemezhetõ élet, gyakorlati
pályafutásának nehéz évei következtek. Ebben volt egy féle-
lemmel teli háborús idõszak, azután következett a rettenetes
Rákosi-korszak a maga gyötrelmeivel, és mindezek kemé-
nyen megviselték apámat.

Ezekrõl elõzõ írásaimban már beszámoltam. Mindenesetre
gazdag élettapasztalatokkal, de
megfáradt idõs, meglehetõsen zár-
kózottá vált ember volt, amikor
elérte a nyugdíjkorhatárt. Még né-
hány évig MERT-átvevõként dolgo-
zott az erdõgazdaságnál. Az vi-
szont felvillanyozta kissé, amikor
az egri Dobó Gimnázium és Szak-
középiskola vezetõi felkérték gya-
korlatvezetõnek az erdésztagoza-
tos osztályokban. Itt elõtérbe került
az erdõgondnoki beosztásokban
szerzett gyakorlati tudása és az a
tulajdonsága, hogy jó érzékkel bá-
nik a diákokkal. Olykor találkozom
akkori diákjaival, mindig nagy szeretettel és tisztelettel emlé-
keznek róla.

Az erdésznek készülõ diákokat gazdag élettapasztalataiból
merített bölcsességekkel nevelte, tanította. Akkori diákjainak
egyike apám intelmeit feljegyezte, és egy könyvében meg-
emlékezik róla. Mint írja: „Wágner Lajos bácsi unikumnak
számított a gyakorlatvezetõk között, fiatal erdész éveibõl tör-
téneteket mesélt, versidézeteket mondott, dalt énekelt, imitál-
ta és magyarázta a vadászat kürtjeleit, tanította az Erdõ fo-
hászát, régi selmecbányai rigmusokat kántált”.

Az 1964. évi egri vándorgyûlés programjában szerepelt az
„erdészek szakosítása” címû elõterjesztés. Ezt komoly érvek-
kel támasztották alá, elsõsorban azzal, hogy a „technika fejlõ-
dése az ismeretek magasabb szintû elsajátítását követeli”. A
felvetést sokan támogatták, még a Soproni Egyetem is kiállt
mellette. Wágner Lajos még a 60-as években elmondta diák-
jainak, hogy a „kerületvezetõi rendszer megszüntetése vala-
melyik odafönti nagyokosnak a találmánya, az kimúlik felõ-
letek. Nem kell sokat várni, és ti kerületvezetõ erdészek lesz-
tek”. Neki lett igaza.

Apám bölcsességei közül még egy témát emelek ki, ez pedig
a vadászat. Tudni kell róla, hogy fiatalabb éveiben szenvedélyes
vadász volt, e téren is bõséges tapasztalatokat, élményeket gyûj-
tött. Az erdésztagozatosoknak a következõket mondta: „a vadá-
szat a legnemesebb, a legszebb, a legerdészibb és a legjobban
embert vizsgáztató hivatás, passzió, foglalatosság”. Alapelve
volt: „amilyen ember vagy valójában, legbelül, magadban, olyan
vadász leszel”. Azt hiszem, ehhez nem kell kommentár.

Folytathatnám a sort, de talán ez is elegendõ apám jelle-
mének megismeréséhez. A róla szóló korábbi írásaim, kiegé-
szítve az itt írottakkal, mind-mind hozzájárulnak Wágner La-
jos, e nagyszerû ember emlékének megõrzéséhez.

Wágner Tibor
okl. erdõmérnök

MÚLT-KOR

Walden, grúben és tablókép

Wágner Lajos 74 évesen


