
Tisztelt közönségünk tájékozására megjegyezzük még, hogy 
az „Erdészeti Lapok" eddigi szerkesztője B e d ő Albert ur 
jövőre is megmarad szerkesztőnek, s hogy az eddigi kiadók, 
D i v a l d Adolf és W a g n e r Károly urak jövőre a lap főmun
katársai lesznek és a tiszt, olvasó közönséggel az eddiginél még 
szorosabb szellemi összeköttetésbe lépnek; az eddigi munkatár
sak ujak csatlakozásával jövőre is közreműködnek, s a lap irányá
ban és megjelenésében változás nem történvén, az egyleti tagok 
és előfizetők havonként 3 nyomatott ivre terjedő és a szükség
hez képest rajzokkal is kiegészítendő szakközlönyt fognak kapni. 

Az „Erdészeti Lapok "-at, mely ezután is kedves felada
tának ismeri erdőbirtokosainknak, erdészeinknek és erdészetünk 
összes ügybarátainak hű erdészeti tanácsadója lenni a tisztelt 
közönség és egyleti tagtársaink hivatásszerű meleg pártolásába 
hazafiúi bizalommal ajánljuk. 

Az Országos Erdészeti egyesület nevében : 
Keglevich Béla, 

elnök. 

Szerkesztői nyilatkozat. 
Midőn az „Erdészeti Lapok "-nak az Országos 'Erdészeti 

Egyesület kiadásában megjelenő ezen első füzetét tisztelt szak
közönségünk kezei közé adjuk, részünkről sem mulaszthatjuk el, 
hogy ezen, egyébiránt általunk is benső örömmel üdvözölt 
alkalommal néhány szót ne intézzünk lapunk és erdészeti 
ügyünk azon tisztelt közönségéhez, melylyel évek óta szeren
csések vagyunk összeköttetésben állhatni, s mely közönségnek, 
kitartó szellemi és anyagi támogatása folytán, meggyőződésünk 
szerint szintén első sorban köszönhetjük hazai erdészetünk 
megindult üdvös fejlődését, s azon sikert, mely az erdészetnek 
ugyszólva századok óta meggyökerezett mellőzését s alárendelt 
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helyzetű lételét, a felvilágosító értelem, a szakképzettség meg
győző ismeretével megtörő. 

A haladás mclylyel szakunk e hazában dicsekedhetik, s 
mely a jól ismert szellemi erők körül való csoportulás által 
évtizedet meghaladó munkásság közös gyümölcse, hitünk szerint 
egyaránt köszönhető azoknak, kik szellemi és anyagi áldozattal 
sietnek a jó ügyet diadalra, s ebben erdészetünket az őt méltán 
megillető közgazdasági állapotra juttatni. 

Ugyanezért most, midőn lapunkat mint jövőre tisztán 
egyleti közlönyt bocsátjuk t. olvasóink elé, kedves kötelessé
günknek ismerjük t. szakközönségünk és ügybarátainknak, kik 
erdészeti ügyünket eddig is hazafiúi áldozatkészséggel támogat
ták a múltért őszinte köszönetet mondani, s az Orsz. Erdé
szeti-egyesület körében lévő tisztelt tagtársainkat, t. előfize
tőinket és munkatársainkat továbbra is kérni, hogy minket 
erdészeti ügyünknek minden irányban való és legjobb meggyő
ződésünk szerint eszközlendő szolgálhatása végett azon becses 
és hálára kötelező bizalommal, melyben eddig szerencséltettek, 
jövőre is megajándékozni szíveskedjenek. Ernyedetlen törek
vésünk leend az „Erdészeti Lapok" szellemi és anyagi párto
lásában nyilatkozó bizalomra folyton érdemesek lenni s ennek 
igazolására szakavatott kitűnő munkatársaink és csekély erőnk 
segélyével az „Erdészeti Lapok"-ban t. közönségünknek állan
dóan oly szakközlönyt nyújtani, mely az Országos Erdészeti 
egyesület által hazai erdőgazdaságunk emelésére kitűzött nemes 
czélokat legbiztosabban érje el az által, hogy az erdőbirtokosok
nak az erdészeti ügyekkel foglalkozóknak és szaktársainknak 
mindazon időszerű felvilágosításokat, ismereteket és tanácsokat 
megadja, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a tulajdonukat 
képező, vagy kezeikre bízott erdőket a legokszerübben kezel
hessék s azok terményeit a legelőnyösebb módon értékesíthessék. 
Az irány melyet lapunk eddig követett, s melyet jövőre is 



változatlanul követni fog az előbb cmlitett néhány szóban 
találja kifejezését, hogy azonban ennek általunk óhajtott köve
tése oly mértékben sikerülhessen, mely erdészeti ügyünknek 
kedves hazánk és mindnyájunk javára szolgáló előmozdítását 
biztosan meghozza, szükséges miként, t. ügybarátaink tömegesen 
lépjenek be az Országos Erdészeti-egyesület kebelébe, s a 
viszonyainkról szólló erdészeti tudósításokkal és tanácsokkal 
s a mérsékelt összegű 8 frt tagsági és előfizetési díjjal meg
adják azon szellemi és anyagi eszközt, mely a kitűzött czél 
elérhetésére segít. Nem kételkedünk azért, hogy számosan 
lesznek, kik átértik és érzik is az erdők becsét és hivatását s 
kik képesek levén azok jelentőségét felfogni nem csak szóval, 
dc tettel igazolandják azt, hogy a nagy czélnak tettleges közös 
munkásai kivannak lenni. Szükségünk van arra, hogy erdészeti 
ügyünk az ország minden részében és minden körben az őt 
méltán megillető mértékben legyen képviselve, s hogy ezt a 
közjó előnyére tehessük, az is szükséges, miszerint szakköz
lönyünk, mely a magánszempontból igényelhetett ismeretekkel 
szolgál s a közös teendők iránti tájékozást adja, minél széle
sebb körben legyen elterjedve. 

Tisztelettel kéljük tehát összes ügybarátainkat, hogy az 
„Erdészeti Lapok "-at, mely erdészeti ügyünk közösségénél fogva 
ugy az övék is mint a miénk, a szellemi és anyagi támogatás 
terén egyaránt pártolják, s hogy ebez képest az Országos 
Erdészeti-egyesület, illetőleg munkatársaink és előfizetőink 
körébe lépve, ez által állandó és a jövő hálás elismerését 
bizonyára megnyerő buzgó hirdetői legyenek azon ismereteknek 
s kitűnő munkásai azon törekvéseknek, melyeknek czélja 
Magyarország erdőgazdaságát mielőbb a teljes felvirágzás fény
korára juttatni. Bedő Albert. 


