Sodrómolyok
Amikor megkaptam Szabóky Csaba és
Csóka György kétnyelvû (angol) könyvét a sodrómolyokról, Szecsõ János, néhai tanárom jutott eszembe, amint a szegedi technikumban az elsõ erdõvédelmi
órán behozott egy gyönyörû színes, regiszteres technikával készült könyvet,
mely az erdei rovarokról szólt. Egészen
pontosan Kerfe des Waldes volt a címe.
Nos, fél évszázad múlva a fenti szerzõpáros könyve a sodrómolyokról hasonló
benyomást keltett bennem.
A bevezetõben olvashatjuk: „A molylepkék egyik legnépesebb családja a sodrómolyoké. Habár köztük néhány faj
idõnként és helyenként károkat okoz,
többségük semmiféle gazdasági jelentõséggel nem bír. Míg az elõbbiek életmódját viszonylag jól ismerjük, a többiek esetében, finoman szólva is, hiányosak az ismeretek. Sok fajnak még a tápnövényét

vagy telelésének módját sem sikerült tisztázni. Szóval bõven van még megválaszolatlan, izgalmas kérdés velük kapcsolatban. Ha valaki elindul megismerésük
hosszú útján, akkor bizonyára rögös szakaszokkal is sûrûn fog találkozni. Az út
végéig pedig akkor sem fog eljutni, ha
ezer évig él. Ezt a tényt viszont ellensúlyozza az, hogy izgalmas látnivalókban
biztosan nem fog hiányt szenvedni.”
Ha az olvasó nem is élheti át a kutatópáros szakmai örömeit, a könyv alapos tanulmányozásával a természetben
járva-kelve felismerhet néhány fajt, és
akkor elégedetten sodorhatja bajuszát.
Nagyon szép és tanulságos könyv,
melynek kiadója az Erdészeti Tudományos Intézet, születését pedig a szerzõkön kívül több külföldi kutató segítette
fotóival, rajzaival. Örvendetes, hogy a
pályázati pénzeken kívül kereken két

Lelkes Lajos hetvenéves

Stílszerûen hetvenen voltunk az alkalomra szervezett köszöntõ ünnepségen
egy budafoki borpincében.
Az ünnepelt neve azoknak az erdészeknek ismerõs, akik szakkönyvet írtak, szerkesztettek. Ahogy az ötvenes,
hatvanas, hetvenes éveket az erdészet
aranykoraként emlegetjük, ugyanez az
aranykor jelzõ illik a mezõgazdasági témájú könyvkiadásra is. Megtoldva még a
nyolcvanas, kilencvenes évtizedekkel is.
Lelkes Lajos, a nyughatatlan ember,
kertészmérnök. Mint ilyen, nemcsak a
kertészszakma rejtelmeiben volt ismerõs, hiszen a megszámlálhatatlan könyv

között – melyben fõszerkesztõként, felelõs kiadóként olvashatjuk a nevét – a
népmûvészettel, a falusi élettel, a hagyomány ápolásával kapcsolatos kiadványok éppúgy szerepelnek, mint a
horgász- vagy lósport rejtelmeibe avató
kötetek. Többnyire sikeresen vívta küzdelmeit a kor kihívásaival.
A halimbai esperes által írt gyógynövényes könyvet nem sikerült megmentenie a zúzdától, mert az akkori politikus kuruzslók ugyanezt a jelzõt aggatták a könyv szerzõjére, tartalmára.
Majdnem ugyanígy járt a japán szerzõk
által írt ikebana témájú kézirattal is,
ahol a mondanivalót kísérõ filozófia
nem tetszett a kor lelket, szellemet
megnyomorító percembereinek.
A kertbarátmozgalom viszont politikailag is támogatottságot kapott, így
óriási lehetõség nyílt meg munkaadója,
a Mezõgazdasági Könyvkiadó elõtt. A
kilencvenes években megalakította a
Mezõgazda Kiadó Kft.-t, mely a piac 70
százalékát tudta magáénak. Hatalmas
energiakészletébõl a néptáncra is jutott
bõven, hiszen ezekben az években már
ez irányú tevékenysége okán is országos hírre tett szert. (Nem véletlen, hogy
a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta.)
Számtalan erdészeti témájú szakkönyv kiadása felett bábáskodott, olykor buldog szívóssággal. Emlékszem,

tucat erdõgazdálkodó cég és nemzeti
park támogatta megjelenését.
Ref.: Pápai Gábor
amikor az Erdõgazdák könyve kiadásával kapcsolatban elutasítást kapott fõosztályunktól, addig járta a köröket,
míg nem sikerült a kiadáshoz megfelelõ
forrást találnia.
Intellektuális szomját a könyvkiadásban enyhítette, míg a test a finom borokat kóstolgatta, mígnem a Magyar Borakadémia alelnökévé választották.
Fáradhatatlan szervezõje a tavaszi
Mezõgazdasági Könyvhónapoknak.
Az erdészek nevében kíván jó
egészséget a hetvenkedõnek.
Pápai Gábor
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