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SZÁZÖTVEN ÉV – ARCHÍVUM

Az Erdészeti Lapok közönségéhez 
és T. munkatársaihoz! 

Az Erdészeti Lapok szerkesztõségétõl, melyet e la-
pok feledhetetlen emlékû alapítóinak és korábbi tu-
lajdonosainak, néhai Divald Adolf és Wagner Ká-
rolynak kérésére ezelõtt 28 évvel fogadtam el, az
Országos Erdészeti Egyesület ügyvitelében történt
változással kapcsolatban, a jelen füzet kiadása után
megválok. 

Kedves kötelességemnek ismerem ebbõl az alkalomból
úgy e lapok tisztelt olvasóközönségének, mint összes mun-

katársainak azért a tá-
mogatásért és bizalo-
mért, mellyel a magyar
erdészet ügyének si-
keres elõbbre vitele
czéljából oly hosszú
idõn át részesítettek,
hálás köszönetemet
kifejezni. Kérve egy-
szersmind, hogy azt
a jóindulatot, melyet
erdészeti köz-
ügyünk javának
szentelt, s a leghû-
ségesebb hazafiúi
érzés kötelességé-
vel teljesített min-
denkori munkás-
ságomnak viszon-
zásául és jutal-
mául lehettem

szerencsés meg-
nyerni, az új szerkesztõre is a legkiterjed-

tebb mértékben kegyeskedjenek átruházni. 
Budapest, 1899. deczember hó 18-án.

Dr. Bedõ Albert

Az Erdészeti Lapok T. munkatársaihoz 

és T. olvasóihoz! 
Az Országos Erdészeti Egyesület titkári állásának
újra szervezése folytán az Erdészeti Lapok szer-
kesztését jelen füzettel átvettem. 

Amidõn a gyakorlati mûködés körébõl kilépve, e lapok ed-
digi nagynevû szerkesztõjétõl, kinek a magyar erdõgazdaság
felvirágzása körül évek hosszú során át kifejtett eredmény-
dús mûködése által nemcsak hazánk határain belül, hanem
a távol külföld elõtt is rég megalapított nagy tekintélye, szé-
les látköre és kiváló szaktudománya az Erdészeti Lapok ha-
sábjain lépten-nyomon érvényesült és közvetlen és közve-
tett úton kifejezésre jutott, a szerkesztés reám száll, kétsze-
resen érzem a magamra vállalt feladattal járó nagy felelõs-
séget! S azt, hogy ennek a feladatnak csak e lapok eddigi t.
munkatársainak, valamint mindazon t. szaktársainak szíves
támogatásával fogok megfelelhetni, akik a magyar erdõgaz-

daság ezen irodalmi
szervének az erdõ-
gazdaság fejlõdésé-
vel lépést tartó, sõt
azt meg is elõzõ fej-
lesztésénél szelle-
mi munkálkodá-
sukkal segédkezet
nyújtani szívesek
lesznek. 

Az Erdészeti
Lapok a hazai
szakirodalom-
nak egyetlen oly
szerve, mely ar-
ra hivatott,
hogy az erdõ-
gazdaságot a
legtágabb ke-
retben ölelje
fel, s a szoro-
sabb értelemben vett szaktudományok
mixelésén kívül az erdõgazdaság közgazdasági, társadal-
mi, természettudományi, kereskedelmi és technikai vonat-
kozásaira is kiterjeszkedjék, s e mellett a haza különféle
részeiben igen eltérõ viszonyok között mûködõ erdõgazdák
tapasztalatainak és nézeteinek kicserélését a mindnyá-
junk elõtt lebegõ közös cél: a magyar erdõgazdaságnak az
eddigi megbecsülendõ alapokon való minden irányú to-
vább fejlesztése érdekében lehetõvé tegye és elõmozdítsa. 

Az Erdészeti Lapok hivatásának ily felfogásából kiindul-
va remélem, hogy sikerül a t. szakközönségnek ezen folyó-
irat iránt tanúsított eddigi érdeklõdését ébren tartani és az
Erdészeti Lapokban az erdõgazdaság elõbbre vitelére hiva-
tott oly irodalmi szervet bocsátani a t. olvasóközönség ren-
delkezésére, mely mint az Országos Erdészeti Egyesület ki-
adványa, magának ezen egyesületnek nemes czéljait szol-
gálja. Erre irányuló törekvésemhez kérem a tisztelt munka-
társak és a tisztelt olvasóközönség szíves támogatását. 

Bp. 1900. január 
Bund Károly

Szerzõi tájékozásul 

Munkatársaink s azokká lenni kívánó ügybarátaink tájé-
kozására a következõket jegyezzük ide. Az Erdészeti La-
pok eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövõre is meg-
tartjuk, közleményeink körébe fogadjuk az erdõgazdaság
összes ágainak mûvelésére és ismertetésére szolgáló érte-
kezéseket, s a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vo-
natkozó bárminemû tudósításokat, valamint felvesszük az
erdészetet közelrõl érdeklõ, s azzal mintegy rokoni köte-
lékben lévõ vadászati ügyeket is. Óhajtjuk, hogy a magyar
birodalom minden egyes vidékérõl minél számosabb mun-
katársat bírjunk, kik a körökben felmerülõ erdészeti napi
kérdésekrõl, mûszaki és üzleti vállalatokról, faárakról, s
elõforduló eseményekrõl, habár ezek az illetõ helyi viszo-
nyok közt még olyan jelentékteleneknek is látszanának,
lapunknak gyors és lehetõ alapos tudósítást tegyenek.

A szerkesztõ 

Szerkesztõi levelek anno — 1899/1900




