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A harmadik oldal

A
negyedik alkalommal megrendezett agármédia
konferencián Kapuvári Gábor elõadása során
döbbenetesnek ható tényre hívta fel a hazai ag-

rárszaklap-kiadás képviselõinek a figyelmét. A három
kontinensen, több tízmillió példányban hetente kiadásra
kerülõ tekintélyes politikai-közéleti magazin, a Newsweek,
2013 januárjától nem jelenik meg nyomtatásban. 

A világ egyik legolvasottabb heti folyóirata esetében
egy pillanatra elbizonytalanodik az ember: na igen, de
akkor hogyan olvasható a jövõben?! „Is going digital…”
üzeni a sommás választ a kérdést feltevõ lapvásárlóknak
a magazin hivatalos honlapja. Magyarra egyszerûsítve:
digitálisan!

Kis magyar valóságunkban egy ekkora léptékû váltás
elképzelése is meghaladja a fantáziánk korlátait. Ne felejt-
sük el! Több tízmillió olvasóról van szó! Az utóbbi években
a print példányok költségnövekedése miatt veszteséggel
küszködõ magazin elõremenekül és csak az interneten ke-
resztül érhetõ majd el. Az okos telefonok és táblagépek for-
radalmának korában ez az elsõre õrültnek tûnõ lépés, va-
lójában racionális gazdasági döntés. 

És, hogy miként kerül a csizma az asztalra, és a
Newsweek az Erdészeti Lapokba? A válasz egy szóban is
megfogható: egyensúly. Magyarországon, 2012 karácso-
nyán 20 000 darab táblagépet adtak el, jelenleg pedig
170 000 ilyen e-folyóirat olvasásra is alkalmas készülék
böngészi a világhálót idehaza. Rögtön kérdésessé válik,
hogy a Lapok százötvenegyedik évében, a 148. évfolyam
során, hova helyezzük el e rohanó-robogó világban,
büszkén vallhatjuk, nemzeti, szakmai, kulturális kincse-
ket õrzõ folyóiratunkat? Mert hazánk legrégebbi agár-
szaklapjának és második legrégebbi folyamatosan megje-
lenõ folyóiratának lenni nem csak büszke cím, de egyben
kötelesség is. Az egyensúly megtalálásának nehéz köteles-
sége. Értékeinket, tradícióinkat, szakmai nyelvünket és
szakmaiságunkat meg kell õrizni, de közben nem dug-
hatjuk a homokba a fejünk a körülöttünk sebesen zajló
változások elõl. S a változások örök forgásában az egyen-
súly fenntartása kulcsmotívum. Ahogy erdeink környeze-
ti ingerekre adott adaptációs képességében és vele az öko-
lógiai egyensúlyának megtartásában a változatos fafaj és
korosztály összetétel a túlélés záloga lehet. Nincs ez más-
ként egy hazai egyesületi és agárszaklap funkciót egy-
aránt betöltõ folyóirat esetében sem, mely a másfél évszá-
zados kora ellenére egyszerre szeretne jelen lenni a kor
digitális világában és megõrizni a régmúlt értékeit. A fel-
adat nehéz. S egy fõszerkesztõ csak remélheti, hogy nem
marad egyedül ezen az úton… 
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