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A harmadik oldal

Már csak 148 év…

N agyon hosszú idõ, nemzedékek sorának közös
akarata, sok-sok munkája, kitartása, elhiva-
tottsága és nem kevés szerencse is kell ahhoz,

hogy egy szaklap megérhesse a 150. évfolyamát. Hogy
ez nem lehetetlen, azt éppen az idén másfél évszázados
Erdészeti Lapok példázza. 

Elõször is meg kell jelennie az elsõ kötetnek. Az Erdé-
szettudományi Közleményekkel ez 2011-ben meg is tör-
tént. Aztán az elsõt mindenképpen követnie kell a má-
sodiknak. Éppen itt tartunk most, 2012 novemberében.
Az alapítók – az Erdészeti Tudományos Intézet és az
Erdõmérnöki Kar – nem tervezhetnek 150 évre elõre fe-
lelõsséggel, de feltett szándékuk, hogy a jövõben (a lehe-
tõ leghosszabb ideig) megfelelõ tartalommal töltsék meg
e kiadvány lapjait.

A 2. kötet „zászlóscikkei” a folyamatos erdõborítás
kérdéskörét érintik. Idõszerû, kiemelten fontos témakör,
ehhez aligha fér kétség. Szerkesztõként közelrõl láttuk,
hogy ezek a kéziratok már a lektorálás során is élénk
szakmai vitát gerjesztettek. Megjelenésük azonban re-
ményeink szerint nem jelenti e viták végét, hanem to-
vábbi eszmecserét, együttgondolkodást generál. Kérünk
és biztatunk tehát mindenkit, akinek a témakörhöz
kapcsolódó mondandója van, hogy akár az Erdészeti
Lapok, akár az Erdészettudományi Közlemények ha-
sábjain fejtse ki azokat. Az érdemi szakmai vita nem
gyengíti, hanem erõsíti szakmánkat!

Nem lehetnek túl sokan, akiknek elkerülte a figyel-
mét, hogy az új kötet borítójára „idegen” logók kerültek.
Nem titkoljuk, hogy mi sem örülünk ennek túlzottan.
Tudomásul kell azonban venni, hogy vannak megke-
rülhetetlen realitások. Örülnünk kell annak, hogy a 2.
kötet nyomdai költségeit pályázati forrásokból lehet fi-
nanszírozni. Ez viszont azzal is jár, hogy a támogatást
nyújtó projekt emblémáját a lap borítóján fel kell tün-
tetni. Szokjunk hozzá a gondolathoz, hogy ez a jövõ-
ben is nagy eséllyel így lesz. Reménykedjünk, hogy
hosszú idõn keresztül lesznek olyan, a lap kinyomtatá-
sát is finanszírozó pályázatok, melyek logóját kötelezõ-
en fel kell majd tüntetni.

Csüggedésre azonban semmi ok, már csak 148 éven
át kell folyamatosan pénzügyi és szellemi forrásokat ta-
lálni ahhoz, hogy majdan az Erdészettudományi Köz-
lemények is megünnepelhesse 150 éves jubileumát.

Csóka György
Lakatos Ferenc
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