
Az Erdészeti Tudományos Intézet által
2008-ban szervezett OEE Vándorgyû-
lés egyik „bestsellere” a Führer Ernõ
és Csóka György által szerkesztett Er-
dészélet – erdészlélek címû kis anek-
dotás gyûjtemény volt. 

A könyvecske tulajdonképpen egy vi-
dám, de tanulságoktól sem mentes öni-
ronikus tükröt tartott elénk, amiben, ha
bevalljuk, ha nem, gyakran magunkra
ismerhettünk. Ki kisebb, ki nagyobb
mértékben… Ahogy egy igazi „bestsel-
lerhez” illik a kötet gyorsan hiánycikké
vált. A szépszámú érdeklõdõt õszinte
meggyõzõdéssel hitegettük, miszerint
tervezünk egy újabb, bõvített kiadást.
Mindig akadt azonban más, fontosabb,

sürgetõbb tennivaló, így az ígéret a mai
napig beváltatlan maradt. 

A „hibernált” terv azonban a közel-
múltban újraéledt, amikor az Erdésze-
ti Lapok szerkesztõbizottságában fel-
vetõdött, hogy állandó rovatot lehetne
indítani az eredeti kötet válogatott
„gyöngyszemeinek”, illetve újabb, ha-
sonló jellegû írásoknak. Az ötletet már
csak azért is jónak és támogatandónak
tartjuk, mert ezzel talán a „nyulat is ki
lehetne ugratni a bokorból”. Azaz egy
ilyen rovat remélhetõleg arra is kész-
tetné jó néhány kollégánkat (beleértve
természetesen a vidámságra különö-
sen fogékony erdész diákságot) Zala-
baksától Fehérgyarmatig, hogy vesse
papírra és küldje el a szerkesztõség-

nek a maga kis történeteit. Merthogy
százával vannak ilyenek, afelõl semmi
kétségünk nincsen. Ha ez a remény
valóra válik, akkor belátható idõn be-
lül biztosan összegyûlik egy újabb kö-
tetre való írás. Ha valakinek vannak
ugyan történetei, de nincs kedve,
késztetése, ideje azokat „ütõsen” meg-
írni, elég, ha egy rövid „összefoglalót”
juttat el a szerkesztõségbe, ahol bizto-
san találnak megfelelõ vállalkozót az
arra érdemes anyagok „kipolírozására,
felsallangozására”, megjelenésre al-
kalmas formába hozására. Hisszük és
valljuk, hogy ezek az apró „szösszene-
tek” nem csupán a jókedvünket, ha-
nem az okulásunkat is szolgálni fog-
ják. Ha pedig így van, feltétlenül meg-
érik a fáradságot!

Führer Ernõ
Csóka György
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ERDÉSZÉLET, ERDÉSZLÉLEK

Igmándy Zoltán a 20. század második
felének meghatározó soproni pro-
fesszora volt. Hatalmas tudása, sze-
rénysége, emberi tartása mellett vas-
kos öniróniával is társuló fanyar,
„tanninos” humorának is köszönhetõ,
hogy már életében legendává vált.
Egyéniségét jól jellemzi a következõ
rövid történet.

Tisztelte, becsülte a hölgyeket, különö-
sen nagyra tartotta azokat, akik az er-
dészszakmában – ami közismerten nem
a nõnemûek leggyakoribb sikerszak-
mája – elismerést vívtak ki tevékenysé-
gükkel. Ezzel együtt is meggyõzõdéssel
vallotta, hogy a selmeci szellemet nagy
veszteség érte, amikor az elsõ nõi hall-
gatók megjelentek Sopronban. Egy tisz-
tán férfitársaságban ugyanis néhány csi-
nos hallgatólány szándékán kívül (hát
még szándékosan) is magára irányítja a
figyelmet, egyértelmûen károsítva ezzel
a bajtársiasság szellemét. Ha máshogy
nem, hát azzal, hogy a fiúk egy része bi-
zonyosan udvarolni fog nekik, miáltal
szinte biztosan kevesebb idõt szentel ar-
ra, hogy az összetartás legendás selmeci
szellemét ápolja, éltesse. Az ilyen véle-
ményt alátámasztó példák hosszú sorá-
nak ismertetésétõl ehelyütt eltekintünk.

Egy alkalommal két hallgató, az ötö-
déves H.T. és a másodéves Cs.Gy. tette
tiszteletét a professzor irodájában. A lá-
togatás célja az volt, hogy a hamarosan
valétáló idõsebb diák – az Egyetemi Ha-

gyomány Bizottság leköszönõ diákel-
nöke – bemutassa utódját Igmándynak,
aki a bizottság tanárelnöke volt. Tekin-
télyes egyénisége és múltja okán (az
1948-ban, politikai okokból feloszlatott
Ifjúsági Kör utolsó elõtti elnöke volt)
hagyomány ügyekben szentírásnak szá-
mított a véleménye.

Barátságosan köszöntötte és leültette
õket a sokat látott fotelekbe, amelyek
bõrkárpitját vizsgázó hallgatók nemze-
dékeinek véres verejtéke cserzette
egyedi mintázatúvá. Néhány érdeklõdõ
kérdés (vizsgák stb.) után kupicákat vett
elõ. Vendégeinek és magának is töltött
egy kevés jóféle szilvapálinkát. Közvet-
len szavakkal méltatta és megköszönte
a végzõs diákhagyományok megõrzése
érdekében végzett munkáját, sikereket
kívánt az utódnak, majd vezényszavára
mindhárman felhörpintették a nemes
italt. Még nem tért vissza a jól nevelt diá-
kok pálinka hatására illõ módon elakadt
lélegzete, amikor hallgatói felé fordult
és ellentmondást nem tûrõ, szinte vádló
hangon rájuk reccsent: 

Egyébként pedig Ti rontottátok el az
egészet! Miért engedtetek nõket erre az
egyetemre? Talán egy félpercnyi döb-
bent csend után a fiatalabb diák félénk,
mentegetõzõ hangon megszólalt: Pro-
fesszor úr, elnézést kérek, de én 1961-
ben születettem, az elsõ hölgyek pedig
már 1953-ban, 8 évvel korábban kap-
tak Sopronban erdõmérnöki diplomát.
Aligha lehet ez az én hibám. Aztán elé-
gedetten hátradõlt, mert úgy érezte,
hogy frappánsan kivédte az õket ért vá-
dat. Igmándy lekicsinylõ tekintettel
végigmérte a magával elégedett diákot,
majd így szólt: Látod, látod balek, rá-
adásul még magyarázkodással is teté-
zed a bajt!

Csóka György

Erdészélet – erdészlélek

Felesleges magyarázkodás

Igmándy Zoltán a  végzõsök nagy tanul-
mányútján (1976) Fotó: Tarjáni Antal


