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Mindenkiben ott bujkál a játékra mindig
kész, kibomló fantáziájú én, ami gyer-
mekkorunkban nyilvánul meg legsza-
badabban. Azután megpróbáljuk ellep-
lezni, kicsit késõbb szégyelljük, nem
érezzük felnõtt korunk díszletei közé
illõnek a felhõtlen bolondozást, de
soha nem szûnünk meg vágyakozni
utána. Olyan ez, mint mezítláb járni
esõ után a füvön. Emlékszünk rá,
de olyan ritkán tudjuk újra átélni.
Pápai Gábor azonban tudja és
egész életében nem szûnt meg vi-
dám és közvetlen lenni embertár-
saival.

Õrzök egy képet Pápai Gá-
borról. A Parlament nagytermé-
ben a szónoki emelvényen áll,
a széksorokban jókedvû gye-
rekek és felnõttek, erdészek,
tanárok… egy országos, erdõk-
rõl szóló gyermekrajz-pályá-
zat résztvevõi. Gábor pedig
odafent a pulpituson, végig-
nézve a termen, aminek ki
tudja mikor volt ilyen fel-
hõtlenül vidám közönsé-
ge, csak annyit mondott: –
Hát nem jobb ezért itt len-
ni? Kevés parlamenti beszédnek volt
akkora sikere, mint ennek az egyetlen
mondatnak.

Aki szeret élni, az szeret mindent ki-
próbálni tanult szakmáján kívül is: a
sportot, az amatõr színpadot, a verse-
lést és a prózát, a lapszerkesztést, a ri-
porterkedést, szakmai dokumentumkö-
tetek sajtó alá rendezését vagy a kony-
hamûvészetet. És mindegyikkel több
lesz, gazdagabb. De hiába végzett egy-
re komolyabb, „felelõsségteljesebb”
munkát, soha nem felejtett el – ahogy õ
mondja – „ripacskodni”, és ettõl az el-
mondott vers plasztikusabb, a követke-
zõ lapszám élõbb, a riportalany közlé-
kenyebb lett. Na és, hogy hogyan csa-
pódik ez le a szerzõ életében, kezdve a
gyermekkor háborús éveitõl, a szegedi
középiskolai emlékeken át, a letöltött
katonaidõn, a soproni egyetemista idõ-
szakban, és hogyan kíséri végig válto-
zatos szakmai életútján, azt megtudhat-
juk a dramaturgiailag nagyszerûen
összekapcsolódó történetekbõl, napló-
bejegyzésekbõl, vers- és drámaidéze-
tekkel, korabeli viccekkel mértéktartó-
an kísért írásokból.

Ha valaki örömmel visszaemlékez-
ne, vagy tudni szeretné milyen is volt a

diákélet Szege-
den és Sopronban a hatvanas
években, ha mondanak neki valamit a
nevek: Borostyán, Várkapu, Gyógygö-
dör, aki õgyelgett már virágcsokrot

markolászva, nagy reményekkel és ke-
vés pénzzel a zsebében az
óvónõképzõ vagy a textiles
környékén, az kedvére válo-
gathat a történetek között. Azt
is megtudjuk milyen volt a
diákság és a professzori kar
kapcsolata ezekben a politikai-
lag is furcsa, változó idõkben. 

Ez a könyv azonban ennél
sokkal több, hiszen egy olyan
ember életének színes csillámai-
ból összeálló õszinte kép, amit
minden pillanatában átjár a bõvé-
rû humor és az élet, az emberek
szeretete. Olyan kép, amit mindig
nagy örömmel tanulmányozok,
mert folyvást találok benne újabb,
korábban fel nem fedezett, meg nem
értett részeket, és egy kis irigységgel
is, mert az elmúlt hét évtizedet kevés
ember tudta jókedvû, szertelen "ri-
pacskodásával" ennyire élhetõvé tenni,
mint Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok
egykori fõszerkesztõje, aki egy igazi itt
felejtett reneszánsz ember a 21. század-
ban.

Tisztelettel ajánlom hát mindenki ke-
zébe ezt a kötetet, aki szereti az életet
és azoknak is, akik majd csak ezután
fogják megszeretni.

Sárvári János
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KÖNYVAJÁNLÓ

Idén tavasszal újabb kötetekkel gyara-
podott archív könyvállományunk. Dr.
Szikra Dezsõ segítségével márciusban
18 érdekes és értékes könyvritkaság-
hoz jutottunk hozzá, amelyek közül

több hiányzott könyvtárunkból. A do-
kumentumok nagyobbik része a 19.
századból származik és botanikával,
fatermési kutatásokkal, erdészeti öko-
nómiával, valamint természetjárással
foglalkozó egyaránt akad közöttük. A
legidõsebb könyvet, Wilhelm Bischoff
Botanika könyvének 3. kötetét 1839-
ben, Stuttgartban adták ki, de ugyan-
ilyen érdekes és említésre méltó
Fischbach: Katechismus der Forstbo-
tanik címû, 1874-ben Lipcsében meg-
jelent könyve is.

Köszönjük a Wagner Károly Alapít-
ványnak, hogy lehetõvé tette az érté-
kes kötetek beszerzését és egykori fõ-
titkárunknak az ezzel kapcsolatos
közbenjárását!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Újabb könyvritkaságok az egyesületi könyvtárban

PÁPAI GÁBOR: Ripacskodásaim és egyéb történetek




