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A megjelenteket dr. S. Nagy László a
Szeniorok Tanácsa elnöke köszöntötte,
külön is kiemelve a kötet szerkesztõjét
és annak szereplõit. Bevezetõjében
visszaemlékezett az elsõ kötet bemuta-
tására, amikor Dévai Nagy Kamilla és a
Krónikás együttes teremtette meg azt az
atmoszférát, amely elengedhetetlen e
szellemiség átérzéséhez, a Szeniorok ál-
tal is vallott gondolatvilág érzékelteté-
séhez. Ezt a küldetést töltötték be a
mostani könyvbemutató során a Regélõ
együttes mûvészei, akkor is, amikor S.
Nagy László szavait követõen elszaval-
ták Bárdosi Németh János „Gyökerek”
címû versét.

A verssorok után Lomniczi Gergely,
az OEE fõtitkára emelkedett szólásra és
adta át az egybegyûlteknek az OEE El-
nökének és Elnökségének köszöntését
és jókívánságait. Felhívta a figyelmet az
Egyesület új Alapszabályában is rögzí-
tett hármas jelszavára: „Szakértelem –
Erkölcs – Összetartozás”, amelynek
életszerûségét a Gyökerek és Lombok

kilencedik kötetében közreadott szá-
mos riportanyag is jól példázza. Emlé-
keztetett rá, hogy a 2000-ben útjára in-
dult könyvsorozat eddig 86 erdészkol-
léga, egyesületi tagtárs életútjának örö-
meit, bánatait, nehézségeit és tanulsá-
gait örökítette meg az utókor számára.
Kiemelte, hogy a sorozat minden szub-
jektivitása mellett, kevés szakma büsz-
kélkedhet ilyen jelentõs forrásértékû
munkával. Utalt rá, hogy az Egyesület
vezetõségének kiemelten fontos célja
az erdész összetartozás erõsítése, a
szakmai múlt értékmentése, melyhez
nagyban hozzájárul a Gyökerek és
Lombok sorozata is. Ezen túlmenõen,
felhívta a figyelmet az Egyesület hon-
lapján elérhetõ „Erdész panteon” alkal-
mazásra, amely a szakma jeles szemé-
lyiségei életútjának emlékeit hivatott
bemutatni a világháló segítségével. En-
nek a feltáró munkának egyik kiemelt
szerepe az egyes emberekhez köthetõ
emlékhelyek (pl. sírhelyek) felderítése
és gondozása is. A rendezvény helyszí-
néül választott Könyvtár is ezt a múlt-
mentõ törekvést hivatott jelezni. 

A fõtitkári szavakat követõen Pápai
Gábor, a Gyökerek és Lombok könyv-
sorozat szerkesztõje mondta el gondola-
tait. „A könyv önmagáért beszél, hiszen
megjelent.” – foglalta össze a lényeget
egyetlen tömör mondatban. Majd sze-
mélyes emlékeit idézte fel a könyvsoro-
zat születésének elsõ lépéseirõl. Emlé-
keztetett a kilenc köteten át végig szem
elõtt tartott szerkesztõi mottóra, vezér-
elvre: elsõsorban az ember számít, hi-
szen elsõsorban emberek vagyunk és a

szakma csak ezután következhet. Sajnos
társadalmi szinten is megfigyelhetõ, mu-
tatott rá, hogy a humánum folyamatosan
elértéktelenedik, egyre inkább háttérbe
szorul és a fontossági sorrendek felbo-
rulnak az életünkben. Hozzátette, hogy
az létezésünk törvényeinek megfelelõ-
en, a kötetek szereplõi közül egyre töb-
ben már nincsenek közöttünk, mind
több helyen kell beírni a halálozási év-
számokat is. Az azonban biztos, hogy a
megjelent könyvek révén a szereplõk
gondolatait, mondanivalóját már senki
nem veheti el, hangsúlyozta. Zárásként
önmagának is feltette a sorozatszerkesz-
tõk örök kérdését: Hogyan tovább, lesz-e
folytatás? Még 35 életút vár kiadásra, így
remélhetõ, hogy újabb kötetek jelenhet-
nek meg a jövõben. Végezetül reményét
fejezte ki, hogy a megjelentett gondola-
tok, hitvallások tanulságos és tartalmas
olvasnivalóval szolgálnak majd.

Ezt követõen, a korábbi hagyomá-
nyoknak megfelelõen Pápai Gábor és
Lomniczi Gergely átadták a tiszteletpél-
dányokat a kötet szereplõinek vagy a
megjelent hozzátartozóknak, akik meg-
osztották a jelenlévõkkel egy-egy sze-
mélyes gondolatukat, érzésüket. 

A kilencedik életrajzsorozatban Bo-
zsik Pál, Hallósy Miklós, Vígh József,
Czebei Sándor, Bánó István, Morócza
Károly, Lutonszky Zoltán Tamás, Ma-
das László, Kóthy István és Kászoni
Zoltán munkásságával és életével is-
merkedhetnek meg az érdeklõdõk. 
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Az ember az örök mérték
A Gyökerek és Lombok kilencedik kötetének könyvbemutatója

A Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtár patinás díszletei között
március 27-én került sor Pápai Gá-
bor már-már legendássá váló könyv-
sorozatának újabb, sorrendben a ki-
lencedik könyvbemutatójára. A szak-
makulturális értelemben is fontos
eseménynek a Szeniorok Tanácsa
rendezvénye adott otthont, a színes
és mozgalmas hátteret pedig a Regé-
lõ zenekar szolgáltatta a magyar köl-
tõk erdõkhöz köthetõ verseinek elõ-
adásával.

A tiszteletpéldányok átadásakor a kötet szereplõi is megosztották gondolataikat

Pápai Gábor a kilencedik kötettel


