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A harmadik oldal
„Szerkesztõi üzenet szaktársainknak.
Fölhasználjuk az alkalmat szaktársain-
kat fölkérni szellemi közremûködésre.
Az Erdészeti Lapoknak czélja egyrészt
ugyan terjeszteni szakunk általános
elveit, és annak legújabb vívmányait:
fõleg azonban hazai erdészetünk fej-
lesztése.

Ne gondolják azt tisztelt szaktársaink,

hogy csak terjedelmes és jól kiczirkalmazott czikkekkel szol-

gálhatnak szakunk ügyének: ám keressenek föl ilyenekkel,

akik erre hivatást éreznek magukban, de a legnagyobb rész-

tõl csak apró dolgozatokat, és tudósításokat várunk egyes ész-

leletekrõl, tapasztalatokról. Az ily adatok, kérdések levélalak-

jában is szívesen látottak lesznek, és mi majd azokat vagy

kidolgozzuk, vagy mint egyszerû adatot közölni fogjuk. Az ily

közlemények gyakran érdekes kérdések megvitatására, sõt

megvilágítására fognak alkalmat szolgáltatni. Az Erdészeti Lapok

Szerkesztõsége, 1871. február”

Érdemes és érdekes idõnként archívumunk mélyére ásni és
látni, hogy nagy nevû elõdeink mennyit küzdöttek az állandó-
an újjászületõ kihívásokkal. A Lapok hasábjain megfogalma-
zott kollektív üzenetek mennyire érvényesek most is. 

A környezeti rendszerek a környezeti hatótényezõk hatásá-
ra állandóan változnak, nagy a variabilitási képességük. Adott
biológiai rendszerben adott élõlénynek alkalmazkodnia kell a
megváltozott körülményekhez. 

A gyors ütemben örökké átalakuló világunkban – túl a köz-
helyszerûségen – Egyesületünk sem kerülheti el a változások
örökké fújó szelét, az azokra adott hatékony és gyors megoldá-
sokat. Hiszen az egyesületi élet folyamatossága, a biztos alapo-
kon álló alapmûködés a legfontosabb cél, mely az eltelt 150 év
történelmét tekintve az egyik legerõteljesebb egyesületi örökség,
hagyomány és kötelezettség.

Soha ne feledjük, az Erdészeti Lapok szakfolyóirat funkció-
ja mellett egyesületi közlöny is, mely egyesületi életünk legfon-
tosabb kapcsolatteremtõ felülete. Jérôme René-t megidézve, leg-
lényegesebb tulajdonsága az, hogy az örök változások
közepette is, immár 155 éve, de mindig megjelenik. Tisztelt
Szaktársak! Írjatok hát és olvassatok!

Nagy László
fõszerkesztõ  




