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Ez történt a kulisszák mögött
1990 kora tavaszán egy rendezvényen
találkoztam néhai elnökünkkel, dr.
Herpay Imre professzorral. Bokros te-
endõi lévén, kérte, ha nekem is jó, Sop-
ronba való visszautazása elõtt üljünk be
a Déli pályaudvar bisztrójába egy korsó
sörre. Röviden közölte, hogy a követke-
zõ ciklusban nem vállalja az elnöki
megbízatást, és minden valószínûség
szerint új fõszerkesztõt fognak választa-
ni. Emlékezve az egyetemi újságban
folytatott szerkesztõi és egyetemi szín-
pados tevékenységemre, megkérdezte,
hogy elvállalnám-e az egyesület lapjá-
nak szerkesztését. Hiszen ez nekem
nem lehet nehéz feladat – mondta – is-
merve az egyik országos hetilapban ki-
fejtett fõszerkesztõ-helyettesi beosztá-
somat. (Itt Imre bátyánk névazonosság-
ból adódó tévedésbe esett. Lásd EL
2010. novemberi száma.) Tisztáztuk a
félreértést, s a megtisztelõ felkérésre
„egs”-re ürítettük korsóinkat, de a vá-
lasszal néhány nap türelmet kértem.
Konzultálva néhány bennfentes kollé-
gával, elsõsorban Barátossy Gáborral,
végül azzal a feltétellel fogadtam el az
esetleges jelölést, hogy a lap visszakap-
ja eredeti címét. Mint késõbb megtud-
tam, a címváltozást Jerôme René, Az Er-
dõ fõmunkatársa is kitörõ örömmel fo-
gadta. A megválasztott 25 tagú szer-
kesztõbizottság az addig megjelent cím-
oldalak alapján hivatásos grafikus által
készített tervezetek közül választotta ki
a borítót, mellyel  ma 20 éve, 1991 janu-
árjában jelent meg az új formátumú Er-
dészeti Lapok.

Pápai Gábor

Erdészeti Lapi-dáriumi töredékek
– Évszázados. – Immár a XXI. fogása.

– Nem kövület. – De metamorf. – Grá-
nit a szilárd alap. – Állékony. –’Az Erdõ’
a gneisz. – Mállékony. 

A tölgy meg hervadásos ... – A rend-
szer is. – Váltás. – Kr. u.; értsd: Kádár-
rendszer után. – Új ’A Helyzet’. – Egye-
temes. Sopron. - Gyöngyössy – Gencsi.
– Lapok – Országos – „... a-a múl-tat
végképp eltö ...?” - ez nem jött be. 

1990. õsz „... tisztelettel felkérlek a
szerkesztõbizottságban való részvételre
...” – „1991. január  „... újra itt van, újra itt
van  a nagy csapat...!” – OEE. Erdészeti
Lapok: Pápai – dr. Balázs I.– Bartha D. –
dr. Gõbölös A. – dr. Járási L. – Kertész J.–
dr. Oroszi – dr. Szikra – dr. Szodfridt –
Varga B. és megannyi társuk. – Új a for-

ma, a név a régi. A régi hírnévért: alázat-
tal a szakmánk érdekeit szolgálni. Szak-
mai lap. Top. – „A múlt feltárása folya-
mán ne mutogassunk egymásra.” – Se
némán, se lábbal. Kár lenne. – Kár volt.
– Kártolás. – Erdõ-kárpótlás. 

– Lapok: aktualitások, rövidebb átfu-
tási idõ, kiterjedt szerzõi bázis – alapve-
tés. – Alap-vevés: aki veszi a lapot, ’vi-
szi’ a Lapot. 

– Ki a kalapot veszi ... – Polarizáció.
– Vadhajtások. – „Törvény vagy ön-
kény?” – Ózd környékén bátor ódzko-
dás, a Tubesen oroszlánc-reakció. Rá-
dió/média-aktivitás. – Tubeskolózis. 

– Évszakok szerint vált színt a Lapok
címoldala.

– Nemzeti Parkok. – Natura 2000-
pakkok. Se pénz, se osztó.  

– L-es törvények 1996-ban. – Állami
erdõkben Rt.-k a mértékadók, késõbb
Zrt.-k. – Magánerdõ-zúgás. 

– 1998. EL 163. „üres” oldal, nem
cenzúra, kézírás: „...Köszönettel ... Re-
mélem, több jót tettünk, mint rosszat.
G.” – (a fõszerk.) – Magam is remélem.
– Lapok MEGOSZ-szal megosztva. –
Újabb oldal 2003-tól: a Harmadik. – És
az internet jóvoltából õsztõl a világhá-
lón: Forestpress. Rövidesen OEE-aktua-
litásokkal együtt. 

– 2004: Magyarország EU-tag. Arbo-
rétumban kiemelten figyelni eucom-
mia-t, euonymus-t, euphorbia-t! – Ha-
gyományaink. Rönk-tolás. – Erdõtörvé-
nyi újabb késztetések, egyeztetések. Ér-
vek: pro és silva. – Sebeökologikai fel-
vetések kitárgyalása. – Lassú szárnyra

Húsz éve újra Erdészeti Lapok 
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kapás után élénk szárnyalás: szálalás
iránt. Õshonos, elegyes társulások ... –
Idegen-honos-, tájidegen-, invazív-
stop. – 2009. ’Gazdálkodás’ vissza a trv.
címébe. - „... és nem-zet-közi-véééé
lesz...” – ez így jött be: globalizáció föl-
dön, égen. – Zeng az új dal: üvegházha-

tás. Klímaváltozás. Kvóta-vetye. – Pénz-
ügyi-hitel-világválság. Túl-költészet. –
Rímes. 

Divald – Wagner – szerk. biz. – OSzK
– világhálón a Lapok. – Erdõk, minisz-
tériumok, EH, fõosztályok – ÁPVRt. –
Vagyonkezelõ Zrt. – MFB Zrt. – „… s el-

hulltanak legjobbjaink…” is a ZRt. köz-
ben, utóvégre.

– „... és mi mégis, és mi mégis itt va-
gyunk, ...”

– Húsz év  a másfélszázból. A XXI.
fogása. - etc., etc.

Apatóczky István

20 éve, 1991 januárjában új köntösben,
a régi-új név alatt jelent meg újra az Or-
szágos Erdészeti Egyesület folyóirata.
Az Erdészeti Lapok napjainkban Ma-
gyarország második legrégebben, fo-
lyamatosan megjelenõ lapja, amelyet
149 éve, 1862 januárjában adtak ki
elõször „Erdõszeti Lapok” címmel,
Vágner Károly szerkesztésében
„Selmeczen”. Ezt követõen közel
90 éven keresztül jelent meg rend-
szeresen az Erdészeti Lapok, egé-
szen1950 augusztusáig, amikor
megszüntették. Két év múlva,
1952 augusztusában, szakítva a
múlttal „Az Erdõ” címmel vehet-
ték kézbe szakmai lapjukat az
erdészek. Ezen címmel 39 évfo-
lyam jelent meg, az utolsó,
1990-es évben már csak 6 lap-
számmal. A kis alakú, sötét-
zöld borítón ekkor már az
alábbi olvasható: „Az 1862-
ben alapított Erdészeti Lapok
125. évfolyama.”

1991 januárjától új, na-
gyobb formátumban, Pápai
Gábor fõszerkesztõi közre-
mûködésével ismét „Erdé-
szeti Lapok” címmel jele-
nik meg a lap. Az elmúlt
20 év mérlege közel 9000
oldal, amely az erdész-
szakma és erdészeti
egyesületünk fontos
kordokumentuma. Az
elmúlt 20 év a lap külle-
mében is jelentõs vál-
tozásokat hozott. Az
elsõ lapszám egyszínû
világosbarna borítására bizonyára so-
kan emlékeznek az idõsebb korosztá-
lyokból. Akkor még képek megjelené-
sére sem volt lehetõség. A 25 fõs szer-
kesztõbizottság elnöke Pápai Gábor, a
bizottság helyettes elnöke dr. Oroszi
Sándor volt. Tagjai: Agócs József, Apa-
tóczky István, dr. Balázs István, Bará-
tossy Gábor, Bartha Dénes, Bolla Sán-
dor, dr. Bondor Antal, Bus Mária, Dala
László, Gencsi Zoltán, dr. Gõbölös An-

tal, Gyöngyössy Péter, dr. Járási Lõrinc,
dr. Kárpáti László, Kertész József, Kor-
bonszky Kazimirné, dr. Kovács Mátyás,
ifj. Páll Miklós, Rakk Tamás, dr. Sonne-
vend Imre, dr. Szikra Dezsõ, dr. Szod-
fridt István, Varga Béla voltak.

Az elsõ oldalon „Ismét Erdészeti La-
pok” címmel je-

lent meg a „meg-
újulásnak elkötelezett” szerkesztõbi-
zottság nevében a szerkesztõ bemutat-
kozó írása. Az elsõ évtõl kezdve az Er-
dészeti Lapok egyes számait évszakon-
ként más-más, az erdõ jellemzõ tónusai
szerinti zöld és barna borítószínekkel
vehették kézbe az olvasók. 1995 január-
jától található színes kép a borítón.
1996-tól a szerkesztõbizottság 16 fõre

csökkent, és ekkor jelentek meg az elsõ
fotók a lapon belül.

1999 januárjától az újonnan elfoga-
dott Alapszabály szétválasztotta a szer-
kesztõbizottsági elnöki funkciót, mint
választott tisztséget, és a fõszerkesztõi
feladatot. Az újjáalakult szerkesztõbi-
zottság elnöke dr. Szikra Dezsõ lett. A
2000-es évtõl jobb minõségû papíron

jelenik meg a lap, ami
lehetõvé tette, hogy a
közölt képek minõsége
jelentõsen javuljon, sõt a
lap belsõ lapjain néme-
lyik kép már színes. 2002
õszén új szerkesztõbizott-
ság alakult, elnöke to-
vábbra is dr. Szikra Dezsõ
maradt. 2003 januárjától a
lap arculatában jelentõs
változások következtek be.
Megújult a címlap, nagyobb
lett a címlapkép. Belül meg-
jelent „A harmadik oldal”. A
lap elsõ és utolsó két lapja,
valamint a középsõ négy lap
színes lett, amely a korábbiak-
tól eltérõ szerkesztési elveket
igényelt. 2006 júliusától új szer-
kesztõbizottság alakult, elnök-
ké Haraszti Gyulát választot-
ták, majd 2010 nyarán újravá-
lasztották. 

2009 júliusától az Erdészeti La-
pok addig megjelent valamennyi
lapszáma digitális formában is
elérhetõ a világhálón keresztül, az
Országos Erdészeti Egyesület hon-
lapján. A hatalmas, mintegy másfél
évig tartó munka a Földmûvelésü-
gyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
támogatásával készülhetett el. „A
közel másfél évszázadban született

cikkek, képek, publikációk anyaga hi-
teles korrajz, avatott kézzel készített pil-
lanatfelvételek sorozata - a Lapok rajtuk
keresztül válik szakmatörténeti és nem-
zeti kulturális értékké, örökséggé.” – ír-
ta dr. Pethõ József elnök 2009-ben a
munkák befejezése után.

Andrési Pál

Újjászületés-napra 




