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A harmadik oldal

H arminckét év, majd negyedfél évtized, nem kevés idõ
az ember életében. Egy kis felfele kerekítéssel élve egy
erdész generáció aktív szakmai munkálkodásának

idõszaka. Ennyi év alatt az erdõk lombkoronái felett is számos
változást hozva szállnak el az egymást követõ évszakok. 

Az alább látható csoportképen is éppen ennyi év néz vissza
ránk. Három generáció állt a fényképezõgép lencséje elé, hogy ér-
zékeltessenek valamit az idõ jelentõségébõl, mely az Erdészeti La-
pok történetének alapvetõ befolyásoló tényezõje. E dimenzió men-
tén formálódik, számos belsõ és külsõ folyamat hatása alatt, az
Egyesület élete és vele az erdész szakma is.

Az idõ megállíthatatlanságának törvénye ellenére, a kép exponá-
lásától kezdve átélhetõ a másodperc töredékére megálló idõ varázsa.
És ebben a megállásban lehetõség rejlik. Elgondolkodhatunk a kép té-
mája felett. Fõleg, ha szereplõk is vagyunk egyben.

A lenti kép témája nem lehet más, mint a képet kohézióban
tartó Erdészeti Lapok. Ez kapcsolja egybe a kép szereplõit, ez ko-
vácsolta össze õket a készítés idejére. 

Van azonban egy kis csalás az idõvel történõ gondolatjáték-
ban. A fent említett negyedfél évtized csak két képszereplõre vo-
natkozik. Õk azok a sokat tett és alkotott elõdök, akik egy fajta
jó értelmû stafétaváltóval adták át szerkesztõi helyüket és felada-
tukat az újonnan érkezõnek. Aki maga is tovább örökíti egyszer
mind azt, amit kapott, és amit tanult a rendelkezésére álló idõ
alatt. Ez az átörökítés a legnagyobb felelõsség, ami egy fõszer-
kesztõ vállát terheli. A futást megtenni és a hitet (ebben az érte-
lemben, a Lapokat) megtartani. 

E kép és a nyomában felbukkanó fenti gondolatok közlési vágya
miatt nem kezdett bele az e sorokkal beköszönõ új fõszerkesztõ, át-
érzett felelõsségrõl, jó erkölcsrõl, emberi tartásról és becsületrõl, szak-
máról hosszú kifejtõ sorokat írni. Azt gondolja, akit ez a megtisztel-
tetés ér annak egyfajta fundamentuma kell, hogy legyen mindez.

A Lapok jövõjét meghatározó szerkesztõi ars poetica és elvek,
az ennek kimunkálásába és megvalósításába fektetett munka
legtényszerûbb tükre pedig, maga a Lapok lesz. Azonban ne fe-
ledjük: ahhoz, hogy a következõ fõszerkesztõ generáció képvise-
lõjének beköszöntõje ne gondokkal terhes, hanem az örökséget
örömmel átvevõ legyen majd, mindannyiunk kisebb-nagyobb
segítõ kezére szükség van. Mindazokéra, akik úgy érzik, hogy ér-
demes tenni e nagy múltú és – optimistán reméljük – a rohanó
változásokkal lépést tartó folyóiratért. Hiszen a Lapok minden
erdész lapja kíván lenni. És talán annál egy kicsivel több is.

Tisztelet és Üdvözlet az Erdésznek és az Olvasónak!
Nagy László fõszerkesztõ




