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Egy kis statisztika
Szaklapunk 1862-64 között Erdõszeti
Lapok névvel jelent meg 36 füzetben
1256 oldalon.

Erdészeti Lapok címmel 1865-ben
került kiadásra 12 füzetben 410 oldal
terjedelemmel.

Erdészeti és Gazdászati Lapok
címet viselt 1866-67-ben, 24 füzete
1164 oldalt tesz ki.

Erdészeti Lapok névvel 1868-
1950 között szerepelt, 1007 füzete
69213 oldalon jelent meg.

A megjelent 86 évfolyamból 8 évfo-
lyama 24-24 füzettel, 1 évfolyama 13 fü-
zettel, 50 évfolyama 12-12 füzettel, 20
évfolyama 11-11 füzettel, 4 évfolyama
10-10 füzettel, és 1-1 évfolyama 8, 4, il-
letve 2 füzettel került kiadásra. Ez
összesen 1079 füzet,

A számozott terjedelem 72.043 ol-
dal, melyben 1202 oldalnyi hirdetés is
szerepel. A külön, római számozással
jelölt, illetve számozatlan hirdetmé-
nyek mennyisége 6852 oldal. 

(A hirdetések összesen 8054 oldalt
tesznek ki!)

A füzetekhez tartozott még 24 darab
nagyméretû, kihajtható kimutatás,
táblázat, térkép és rajz, részben szí-
nes kiadásban, valamint 10 válasz leve-
lezõlap, 2 reklámanyag (meghívó és
program) és 95 fényképlap.

A mellékletek pontos mennyisége

nem határozható meg, mert többet nem
sikerült megtalálni, bár a tartalomjegy-
zékekben szerepelnek. Azok a mellék-
letek, melyek a rövid ismertetésben, az
évfolyamok mellékletei között oldal-
szám nélkül szerepelnek, nem voltak
fellelhetõk. 

A fellelt mellékletek oldalszáma:
3115.

Tartalmi felépítésre vonatkozó
megjegyzések

Az 1862-ben indított Szaklapunk elsõ
86 évfolyamának áttekintése után, az
alábbiak állapíthatók meg: 

– A füzetek nyomdai megjelenése
tetszetõs, jó minõségû papíron, 160 év
távlatából is jól olvasható. A szövegközi
és kihajtható ábrák mutatósak, a fotó-
mellékletek jó felbontásúak. (Kivételt
képeznek a háborús évek, amikor mind
a terjedelem, mind a papír minõsége
csökkent, sõt, 1945-1948 között meg
sem jelent az újság.) 

– Az Erdészeti Lapokat az elõfizetõk a
tagdíj ellenében ingyen kapták, a szakla-
pot kísérõ mellékletekkel együtt (a közel
kétezres taglétszám biztosította a jó mi-
nõségû újság elõállítási költségeit).   

– Az Erdészeti Lapokra jellemzõ,
hogy, alapítása óta mindig szép, ma-
gyaros stílusban fogalmazott írásokat
tárt az Olvasók elé. Célja volt a helyes
magyar szaknyelv meghonosítása (írá-

sos bizonyíték erre, az a 24 – 1873 és
1890 között – közreadott cikk, amely az
erdészeti mûszótár kérdésével és témá-
jával foglalkozott, valamint az 1939-ben
mellékletként kiadott Krippel Móric:
Adalék a helyes magyar erdészeti szak-
nyelvhez, címû tanulmány).

– Mindig törekedett az új tudomá-
nyos és gyakorlati ismeretek átadására
(külföldi tapasztalatok, új módszerek,
eszközök, technikák és technológiák
bemutatásával) és igyekezett bevonni
a széles Szakközönséget, véleményü-
ket kikérve, az egyes döntések elõké-
szítésébe (lásd pl. az új erdõtörvénnyel
kapcsolatos írásokat!). Lehetõséget
adott a gyakorlati tapasztalatok közre-
adására is (pl. a Vidéki levelek rovat
írásaiban).

– Mindenkor korrekt tájékoztatást
adott az Egyesület tevékenységérõl, a
tagsággal kapcsolatos ügyekrõl és a
pénzügyi helyzetrõl (választmányi ülé-
sekrõl, szakmai gyûlésekrõl, összejöve-
telekrõl szóló jegyzõkönyvek, befizeté-
sek és tartozások, valamint a tagnévsor
stb. közlésével).

– 1862 és 1930 között (ezután sajnos,
csak alkalmanként!), évente közölte az
aktuális tagnévsort a befizetésekkel és
hátralékokkal egyetemben.

– Szükségesnek tartotta a szakma na-
prakész tájékoztatását az aktuális elõ-
írásokról, szabályzatokról, rendeletek-
rõl, törvényekrõl és törvénycikkekrõl
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(részben a füzetekben lehozott közlé-
sekkel, részben pedig mellékletként
közreadva azokat). A különféle közle-
mények (erdészeti, hivatalos) száma a
háborús idõszakokban jelentõsen meg-
emelkedett!

– Napirenden tartotta ez erdészeti
szakoktatás ügyét, rendszeresen tájé-
koztat az ott történtekrõl (elhelyezés,
tanrend, változások stb.), valamint az
erdészeti államvizsgák és erdõõri sza-
kvizsgák eredményeirõl.

– 1936-tól a rovatok és cikkek címei a
magyaron kívül német, francia és angol
fordításban is megjelentek, a cikkek rövid
összefoglalójával együtt, 1950-tõl kezdõ-
dõen orosz, angol és német nyelven.

– Az Erdészeti Lapok egyes rovatai
kezdetektõl végigkísérték a 86 évfolya-
mot, míg mások hosszabb-rövidebb
ideig szerepeltek az újságban. Néhány
ezek közül:

Cikkek, tanulmányok rovat (1862-)
képezi a szaklap alapját.

Különfélék, rövid ideig Egyebek rovat
(1862-) számos rövid hírt, érdekessé-
get, újdonságot, megfigyelést, tapaszta-
latot stb. (hazait és külföldit egyaránt)
közölt különbözõ témákban, de gyak-
ran hosszú tanulmányokat is közöltek a
rovatban egy-egy fontosnak tartott té-
máról.

Szerkesztõi üzenetek rovat (1868-)
idõnként megjelenõ írásai a szerkesztõ-
ség kéréseit tolmácsolták az olvasók-
nak.

Egyesületi közlemények rovat (1864-
1949) tudósított az egyesületben folyó
munkáról, ismertette az aktuális progra-
mokat, tájékoztatott az eseményekrõl,
meghívókat, jelentkezési lapokat, hirdet-
ményeket, felhívásokat tett közzé, stb.

Hivatalos közlemények rovat (1894-
1944) felhívásokat, hirdetményeket, ér-
tesítéseket, tudósításokat, miniszteri és
kormánybiztosi rendeleteket, kormány-
és egyéb rendeleteket stb. tartalmazott,
számuk különösen megnõtt a háborús
években.

Erdészeti rendeletek tára rovat
(1880-1919, majd 1923-24) az erdész
szakmára vonatkozó elõírások tárháza
volt, melyben bárki megtalálhatta az õt
érdeklõ szabályzatokat, elõírásokat.

Könyvészettel már 1868-ban kezdtek
foglalkozni, majd ez egyre bõvült a
Szakirodalom, Könyvismertetés, Új
könyvek, Külföldi és hazai lapszemle
rovatok megjelenésével.

Vadászati cikkek (1869-77 között
már megjelentek), ezt követõen a Va-
dászati szemle (1878-80), Vadászati
tárca (1881-1907), Vadászat (1938-
1944) rovat mutatta be a vadászattal
kapcsolatos jogszabályokat, a vadász-
fegyvereket, a vadászható vadfajokat,
vadgazdálkodási eredményeket, vala-
mint a vadászattal kapcsolatos színes
írásokat stb.

Vidéki levél (1979-1910) rovat a
kapcsolattartásra és a tapasztalatok át-
adására, cseréjére szép példa.

Fapiac (1875-1895), a Fakereskede-
lem (1904-1918), a Faeladási eredmé-
nyek (1913-14), a Faanyagok és építési
anyagok tájékoztató árai (1927-34) ro-
vat cikkei rendszeresen ismertették az
aktuális árakat.

Krónika (1930-39) rovat tartalmát
egy-egy aktuális témakörrel foglalkozó
cikksorozat alkotta.  

– Egyes rovatokat a háborús esemé-
nyek és a megváltozott politikai helyzet

hozott létre, s ezek néhány év elteltével
meg is szûntek. Ilyenek például:

Változások, kitüntetések az erdészeti
szolgálat körében (1901-1933)

Közigazgatási és bírósági döntvé-
nyek, és elvi határozatok (1901- 1916)

Értesítések (1938-1949)
– Más rovatok nagyon rövid idõ alatt

kikerültek az érdeklõdés középpontjá-
ból. Néhány ezek közül:

Kérdések és feleletek (1885-1886)
Erdészeti kísérletügy (1904-1906)
Tárca (1902,1904, 1906,1907)
Külföldi és vidéki egyesületek életébõl

(1904-1907)
Állami állásbiztosító hivatal évi ha-

tározatai (1907,1908)
Újítás, tapasztalatcsere (1949)
Elõadások az Egyesületben (1950) 

Összegzés
A 86 évfolyamban összesen 4026
cikk és tanulmány jelent meg (azzal
a megjegyzéssel, hogy más rovatokban
is találhatóak még komoly és hosszú
cikkek. Például a Fapiac rovat 222 köz-
lése, a Krónika rovat 102 írása, a kü-
lönbözõ Tárca rovatok 108 cikke, a fa-
kereskedelemmel kapcsolatos 241 tu-
dósítás stb.)

Az Egyesületi közlemények száma
1429, a hivatalosoké 771, egyéb
közlemény 50. Az Erdészeti rende-
letek tára 611 tételt számol.

A legtöbb írást, rövid, esetenként
hosszú cikket is, kis hírt, érdekességet,
újdonságot, megfigyeléseket stb. a Kü-
lönfélék (rövid ideig Egyebek) rovat
tartalmazza. Ezek száma 6187. 

A tanulmány teljes anyaga a
www.erdeszetilapok.hu honlapról le-
tölthetõ.


