
A könyvkiadás sem sorolható azon tevé-
kenységek közé, amelyen meg lehet
gazdagodni. Valami olyasmi, mint az
erdõtelepítés: kezdetben sok munka,
idõ, pénz, s csak évek múlva az ered-
mény. Az erdõnél erdõt, a könyvkiadás-
nál afféle szellemi hozadékot vár a jövõ-
ben hívõ, a tudás igényére apellálva.

Egyesületünk éves mérlegében
jelentõs összeget képvisel a kiadott és
raktárkészleten lévõ könyvek, társasjá-
ték stb. értéke, mely csúfítja az egyen-
leget. A könyvek kiadását közvetlen
költség többnyire nem terheli, mert
pályázati pénzen, illetve hirdetési
bevételbõl jelennek meg. A felhalmo-

zódott raktárkészletet csak egy módon
lehet csökkenteni – és ezzel javítani az
év végi mérleget –, ha mielõbb értéke-
sítjük a raktáron lévõ mûveket. Érte-
lemszerûen vásárlóközönségünk zöme
sem más, mint az erdészet terén dolgo-
zók, az erdészet iránt érdeklõdõk.
Hogy az erdészet számára írott mûvet
1000 példányban megjelentetni sok-e,
vagy kevés, témája válogatja. De azt
hiszem, nem volt merészség feltételez-
ni, hogy például a Gyökerek és lom-
bok címen megjelent erdészportrék
témája abba a kategóriába tartozik,
melyre minden negyedik OEE tagtár-
sunkban potenciális vevõre számol-

tunk. Hiszen a kötetek az egyén élet-
rajzán keresztül sajátos mélységében
mutatják be az erdészszakmát. S
mégis. A négy éve megjelent elsõ
kötetbõl – Madas András, Majer Antal,
Vargha Domokos, Bezzegh László,
hogy csak a közismerteket említsem –
még mindig van készleten 350 darab.
Hol hát a hiba? Minden valószínûség
szerint a reklám hiányában, a kiadvány
propagálásának elégtelen voltában.

Jelen soraim e hiányosságot kíván-
ják enyhíteni, vásárlásra buzdítani,
mert meggyõzõdésem, hogy nem
rossz befektetés a sorozatot könyves-
polcunkon tudni. Antikváriumban

járatos könyvbarátok a meg-
mondhatói, hogy egy sorozat
hiányzó kötetének megszerzése
mennyi utánjárást és anyagiakat
igényel. Nem rejtem véka alá,
hogy a megjelent sorozatról,
már most is az a határozott
vélemény, hogy példátlan vál-
lalkozás volt, amikor az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület mint
sorozatgazda bábáskodott a
kötetek kiadása felett. Kevés
olyan szakma van, amelynek
történetét ily sajátos részletes-
séggel tárták fel. 

A Gyökerek és lombok
immár negyedik kötete jelent
meg, benne Szász Tibor, Lády
Géza, Hunyadi József, Perlaki
Ferenc, Sziklai Oszkár, Szilágyi
József, Jereb Ottó és egy
bányász, Buda Ernõ élettörténe-
tével. Csupa izgalmas egyéni
életút, szakmatörténet.

Az idõsebb korosztályoknak
ismerõsek e nevek, a fiatalabbak
pedig, mint minden kötetben,
megismerkedhetnek a 20. szá-
zad erdész szemmel megélt tör-
ténetével.

Ismételten vásárlásra buzdí-
tom mindazokat, akiket érdekel-
nek gyökereink sorsa, már csak
azért is, hogy csökkenjen az a
fránya leltárkészlet.

Szakmabelieknek és kívüliek-
nek egyaránt szép és értékes
ajándék.

Nagy László versének idézé-
sével kezdtem és a költõ után
szabadon fejezem be:

Nekem a kérés nagy szégyen,
vegyenek úgy is, ha nem kérem!

Pápai Gábor

„Nekem a kérés nagy szégyen”
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