
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
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