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A harmadik oldal
150 éves jubileuma alkalmából kö-
szöntöm az Erdészeti Lapok olvasóit!
Köszöntöm azokat a jelenlegi és egy-
kori kollégákat, akik érdeklõdésükkel
másfél évszázadon át értelmet adtak
a szerzõk munkájának, és a folya-
matos szakmai tájékozottság igényével újra és újra életre
hívták a történelmi viharok idõszakában néha elhallga-
tásra ítélt újságot. Nem utolsósorban köszöntöm a min-
denkori szerzõket, akik idejüket nem kímélve, tehetségü-
ket a közösség szolgálatába állítva 150 éven keresztül
írásokkal, értékes tartalommal töltötték meg Egyesüle-
tünk lapját.

Vajon a lap indítását övezõ értetlenkedés, az elõfizetõk
– azaz olvasók – összegyûjtésének kezdeti nehézségei,
majd a hatóságok segítségét is igénybe vevõ kisajátítási tö-
rekvések idején gondolt-e arra az alapító Divald Adolf és
Wagner Károly, hogy kezdeményezésüknek évszázadok-
ban mérhetõ hatása lesz? Gondoltak-e arra, hogy néhány
emberöltõ múlva az Erdészeti Lapok a második legrégebbi
újságként szerepel a magyar sajtótörténet oldalain? Való-
színûleg nem is remélték mindezt az elsõ magyar nyelvû
írások készítõi. A szakmai közösség gyarapodását célzó
vállalkozás azonban hosszú távon keresett, felbecsülhetet-
len értéket hozott létre.

Az Erdészeti Lapok indításkor megfogalmazott és azóta
is vállalt értékei napjainkban, a XXI. század változásai
közepette is érvényesek. Az internet és az elektronikus mé-
dia világában is van igény a szakmaiság és az egyesületi
civil élet alapelvein szervezõdõ újságra. Szükség van az
általa teremtett fórumra, szakmai és nem utolsósorban
baráti összetartozást erõsítõ megjelenésére. Az Erdészeti
Lapok az elmúlt 150 év alatt az Országos Erdészeti Egye-
sület szerves, elválaszthatatlan részévé vált, kifejezi az
Egyesület szakmaiságra, becsületre és lelkiismeretességre
épülõ alapelveit.

Nekünk, kései utódoknak nincs más dolgunk, mint to-
vább haladni a Wagner Károly és Divald Adolf által kije-
lölt úton. A lap tovább éltetése, a másfél évszázados érté-
kek felvállalása és napjainkban is érvényes megjelenítése
viszont kötelességünk. Kötelességünk és jól felfogott érde-
künk egyaránt, hiszen mindez nem más, mint szakmai
identitásunk kifejezése.

A jubileumi évfolyam számos újítással jelentkezik, az
évfordulóra egyesületi és egyéb programok sora emlékezik.
Bízom benne, hogy a megújuló Egyesület tagsága a jubi-
leumi lapszámokon keresztül egyszerre megtapasztalhatja
mindazt a szakmai igényességet és baráti összetartást,
ami az 1800-as évek derekán létrehozta, és másfél évszá-
zadon át éltette lapunkat!

Zambó Péter
elnök




