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Vadas Ferenc
(1949–2015)

2015. augusztus 26-
án érkezett a hír,
hogy Vadas Ferenc
erdõmérnök, a NE-
FAG Zrt. nyugalma-
zott erdõmûvelési
ágazatvezetõje, éle-
tének 67. évében vá-
ratlanul elhunyt. Kö-
zel 40 éves szakmai

múlt és 5 év nyugdíjban eltöltött idõ állt ek-
kor mögötte. Elõtte pedig a családjával és
szeretett szakmája népszerûsítésével eltöl-
tendõ még számos év ígérete. A kiszámít-
hatatlan sors ennek a megérdemelt idõ-
szaknak a kapuját csukta be elõtte. Adóz-
zunk emlékének hát azzal, hogy sokszínû
és eredményes életútjának fontosabb állo-
másait felidézzük.

1949. február 28-án, sokgyermekes pol-
gári családban született Budapesten. Azok
közé tartozott a család – a felmenõk közt a
Nemzeti Sport alapító fõszerkesztõjével –,
akinek rózsadombi családi házát a rákosi
rendszer hatalmi apparátusa elvette, kilakol-
tatva a nagy létszámú családot. Ez a késõb-
biekben meghatározta emberi és politikai
hovatartozását is. Középiskoláját a budai II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végezte. Az
1967-es érettségit egy év sorkatonai szolgá-
lat követte. Egyetemi tanulmányait
1968–1973 között a soproni Erdészeti és Fai-
pari Egyetem erdõmérnöki karán végezte.

Fiatal erdõmérnökként az Ipolyvidéki
EFAG Litkei, majd az összevonás után a
Szécsényi Erdészeténél dolgozott
1973–1981 között erdõmûvelési mûszaki
vezetõként. Itt ismerkedett meg a hegyvi-
déki erdészkedés szakmai sajátosságaival,
amelyeket még több évtized múlva is szere-
tettel emlegetett.

1981-ben került a NEFAG Monori Erdé-
szetéhez, ahol az erdõmûvelési ágazat irá-
nyítását vette át. Itt teljesedett ki pályája, és
lett a régió ismert és elismert szakembere.
A mintegy 10 000 hektáros erdészetnél el-
töltött 29 év alatt irányításával 4500 hektár
mesterséges erdõfelújítás, 1500 hektár sar-
jaztatás és 130 hektár erdõtelepítés valósult
meg. Ez a munka a csapadékszegény, me-
szes homoktalajok gyengén humuszos ha-
tár-termõhelyein pontos tervezést, és minõ-
ségi kivitelezést követelt meg a talaj-elõké-
szítésnél, az erdõsítésnél és az ápolásnál
egyaránt. Ágazatát szakszerûen és eredmé-
nyesen irányította a csemetetermelésben és
a nevelõvágásokban is.

1995-tõl részt vett az OMMI és jogutódja
nemesnyár-kísérleteiben. A meszes ho-
moktalajokon számba jöhetõ 12 klónt 9 faj-
taösszehasonlító kísérletben állította be 101
hektáron.

Több területen ültetési hálózat kísérletet
is létesített. A Monori Erdészetben a nemes-
nyárklón és hálózat megválasztása e kísér-
leteken alapul. Az elért eredményeket szá-
mos szakmai bemutatón, tapasztalatcserén
népszerûsítette. A Monori Erdészet nemes-
nyár-erdõsítéseinek kiváló minõségét je-
lentõs mértékben elõsegítette a fokozottan

ellenõrzött, jó minõségû teljes talaj-elõké-
szítés, a leginkább suháng méretû gyökeres
dugvány használata és a suhángültetõvel
végzett szakszerû erdõsítések bevezetése.

Az 1988-ban megszerzett fatermesztési
szakmérnöki diplomáját az egykori I
58/57, ma Villafranca nemesített fehér
nyár ültetési technológiája és hálózata té-
mában védte meg.

Az erdõtervezéssel és az erdõfelügyelet-
tel közismerten jó kapcsolata volt. Irányítá-
sa idejében nem került sor erdõsítés vissza-
minõsítésére. A tervezések és felügyeleti
bejárások nélkülözhetetlen résztvevõje
volt. A legeldugottabb utakat, erdõrészlete-
ket pontosan, mondhatni „behunyt szem-
mel is” ismerte, és a legrövidebb úton tud-
ta megközelíteni. Jobban még a kerületve-
zetõ erdésznél is...

Figyelme nem csak az erdõmûvelésre
szorítkozott. Az erdészet minden más mun-
káját is ismerte és figyelemmel kísérte. Kol-
légáival és az erdészet vezetésével jó volt a
kapcsolata. Ez a tervezési munkák össze-
hangoltságát és eredményességét nagyban
elõsegítette. Beosztott erdészeivel, a mûve-
lésben dolgozó fizikaiakkal viszonya kor-
rekt, barátságos, de mindig határozott volt.

Emberi tulajdonságaira jellemzõ volt
derûs kedélye, jó kapcsolatteremtõ képes-
sége, szakmaszeretete. Az erdészszakmát, a
természet szeretetét a legkülönbözõbb
szinteken népszerûsítette. Egyesületi és
egyéb rendezvényeken erdõmérnök-hall-
gatókat, erdészeti szakközépiskolás, általá-
nos iskolás és nagycsaládos csoportokat
kalauzolt a természetben. Sokakat megis-
mertetett a Csévharaszti Õsborókás titkai-
val és szépségével. Monor Város Önkor-
mányzata is mindig számíthatott Vadas Fe-
renc szakvéleményére.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1971-tõl volt tagja. Mindkét munkahelyén
tagsági összekötõként vezette az OEE cso-
portot, egészen haláláig. Itt végzett munká-
ját is a pontosság, ügyszeretet jellemezte. A
Monori Erdészetnél minden szakember és
sok máshol dolgozó, valamint nyugdíjas is
tagja a Szolnoki Helyi Csoportnak. Példa-
mutató, ahogy kollégáit összefogta.

Sok más társadalmi tevékenységében is
eredményes volt. 1991-tõl 4,5 évig elnöke,
haláláig küldötte volt a Nagycsaládosok Mo-
nori Egyesületének. Elnöksége alatt a tag-
családok száma 40-rõl 140-re nõtt, és ma is
eredményesen mûködik mint régióközpont.
Népszerû jelszava volt: „nem a pénzt oszt-
juk, hanem az élményeket és sokszintû se-
gítséget a nagycsaládok életéhez”.Alapító
tagja volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Monori Szervezetének. A család szeretetét a
szülõi házból hozhatta. Felesége, Judit épí-
tészmérnök, mindenben támogatta férjét
szakmai és társadalmi céljai megvalósításá-
ban. 4 gyermekük van – 2 fiú, 2 lány –, akik
már mind kirepültek a fészekbõl és 5 unoká-
val örvendeztették meg a nagyszülõket,
hogy a nagycsalád örömét és gondjait a min-
dennapi életben is megtapasztalhassák. Szá-
mon tartotta családja több, külföldre elszár-
mazott tagját is. Büszkén mutatta annak az
unokaöccsének a fényképét, aki Vatikánvá-
rosban a svájci gárda tagjaként szolgál.

Külön ki kell emelnünk elkötelezettségét
az erdész hagyományok ápolása terén. Diák-
ként és erdõmérnökként is aktív résztvevõje
volt a selmeci-soproni hagyományok szakes-
télyeinek. Meghatóan ragaszkodott évfo-
lyamtársaihoz, akikkel rendszeresen ápolták
személyes kapcsolataikat. Így volt ez élete
utolsó napjáig, amikor az évfolyamtársai egy
csoportja gondosan elõkészített bemutatót
tartott számára, az évfolyam-találkozó máso-
dik napján sajnos már nem õ kalauzolhatta
társait, bár hitem szerint õ is ott volt...

Szakmai és társadalmi tevékenységét az
alábbi kitüntetésekkel ismerték el:

• 1991 Oklevél Fásításért,
• 1999 Aranybölcsõ Díj Arany Fokozata

(Nagycsaládosok Országos Egyesülete),
• 2002 Alföldi Erdõkért Emlékérem

(Alföldi Erdõkért Egyesület).
Végezetül álljon itt egy személyes emlé-

kem: 2014 márciusában a budapesti Kos-
suth téren voltunk a második Békemenet
alkalmából. A lengyel zászlók alatt bevonu-
ló varsói delegációt éltette a tömeg. Az én
fülemben mégsem ez maradt meg a legjob-
ban, hanem Vadas Feri, amint vigyázzállás-
ban, lelkesen (és lengyelül) a lengyel him-
nuszt énekli mellettem...

Nyugodj békében, Feri! Emlékedet sze-
retettel megõrizzük.

Burján Árpád

Fadgyas Kálmán
(1930–2015)

Kedves Kálmán Bá-
tyám! Szeretett szak-
mád jelen és távol lé-
võ képviselõi – meg-
különböztetetten az
erdõrendezõk – ne-
vében  búcsúzom Tõ-
led, teljesen azono-
sulva a szegedi erdõk
atyja, Kiss Ferenc

gondolatával, aki azt írta egy helyen: „A bú-
csúzás mindig nehéz, de a végleges már fáj-
dalmat okoz.”  Leírtam, amit el szeretnék
mondani, de úgy érzem, még felolvasni is
nehéz lesz. 

Tanár Úr, én készültem!  Hogy sikerült-e
mindazt leírnom, ami a több évtizedes, ba-
rátsággá nemesült szakmai kapcsolatunk
nyomán, csordultig töltötte meg a lelkem, az
nagyon kétséges. Egyébként is, Fadgyas
Kálmánból felkészülni magas mérce, még
elégségesre is nagyon nehéz. Kétszeresen is
helytálló a „Tanár Úr” megszólítás. 1976-tól
1979-ig erdõrendezést oktattál a soproni
egyetemen. Ez volt a hivatalos tanári titulus.
De, aki csak találkozott Veled, akivel egy-
szer beszéltél – ha tudott róla, ha nem – ta-
nítványoddá vált. Néhány szóval, egy-két
mondattal a legbonyolultabb szakmai prob-
lémát is érthetõ, világos formába öntötted a
fejekbe, nemcsak szakmai körökben, ha-
nem az ún. nagyközönségnek, és a barátok-
nak is.

Most ebben a helyzetben nem tudom
megszámolni azokat a kollégákat, akik utol-
só utadra elkísértek, de ennek a nagyszámú
gyászoló erdész karnak a sokszorosára tehe-
tõ a tanítványaid száma.
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Az imént hallottuk a szertartás keretében,
hogy eredetileg orvosnak készültél, de ne-
kem meggyõzõdésem, hogy eredendõen vé-
redben volt az erdészszakma, be volt kódol-
va, nem véletlenül találtál rá azokban a nehéz
idõkben, amikor – sajnos így kell mondani –
sokak megismerhették a kínok-kínját, s meg-
járták a földi poklok sötét zugait.

Az embert próbáló idõkben megnehezí-
tették számodra a tudás fájához való hozzá-
férést is. 

Mondhatjuk persze azt is, hogy mesesze-
rû, vagy mesés életed volt. A mesékben ta-
lálhatunk olyan történeteket, hogy a nehéz
sorsú kisfiú, száz veszélyt leküzdve, végül
elnyeri a királylány kezét. Nem kevés akarat,
erõ és kitartás kellett ahhoz, hogy a gyer-
mekkorú pályamunkás, napszámos favágó-
ból érettségizett erdész, mérlegképes köny-
velõ, erdõmérnök lehessen. 

Alulról kezdve jártad be az erdészpálya
teljes szakaszát. Már 14 évesen kenyérkeresõ
munkába kellett állnod erdei vasúti pálya-
munkásként. Az érettségi és a könyvelõi ké-
pesítés megszerzése révén a Váci Erdõgazda-
sági Nemzeti Vállalatnál könyvelõ, majd a
Salgótarjáni Állami Erdõgazdaságnál fõköny-
velõ voltál. Megszerezted a mérlegképes
könyvelõi képesítést; könyvelõ, majd revizor
voltál a Cserháti Állami Erdõgazdaságnál. 

1956 – jelentõs évszám a magyar történe-
lemben – sokak életében hozott fordulatot.
Te a Mátrai Állami Erdõgazdasághoz került-
él és visszatértél az erdészszakma területére,
erdész, majd mûszaki vezetõ munkakörbe.
1961-ben szereztél erdõmérnöki oklevelet a
Soproni Erdõmérnöki Fõiskola Erdõmérnöki
Karán. 1968-ban a magyar gazdaság, köztük
az erdészet átszervezésével az Egri Állami
Erdõrendezõséghez kerültél üzemtervezõ-
nek, majd kirendeltségvezetõi beosztásban
irányítottad az erdõrendezés munkálatait.
Tudom, a búcsúbeszédben nincs helye a
szakmai méltatásnak, arra keresünk majd
külön alkalmat. Mégis, néhány mondat ere-
jéig elnézést kell kérnem a gyászolóktól – a
kánikula ellenére – elõ kell hozakodnom
néhány szakmai részlettel, mert nagy erdõ-
rendezõt veszítettünk el, a legnagyobbak
közé tartozó erdõrendezõt gyászolunk. 

1968-tól az erdõrendezést választottad
élethivatásnak, az erdészszakmának azt a te-
rületét, ahol az erdõ fennmaradásáért folyta-

tott mindennapi küzdelemben soha nem le-
hetett gyors és látványos sikerekre számítani,
ahol a kitartóan végzett tisztességes munká-
nak – legtöbb esetben – csak a távoli jövõben
remélt haszna kecsegteti az erdészt, és azért a
jelenben kell naponként áldozatot hozni. 

Ezek tudtával mindketten vallottuk, hogy
erdõrendezõnek lenni az erdészélet külön-
leges minõsége.

Az erdõrendezés, a kiszámítható állandó-
ság és az örök változás együttélése. Állandó
az a tisztességes alapeszme, amely a tarta-
mosság fogalommal jellemezhetõ. A változást
maga az erdõ, és az „ember-erdõ kapcsolat”
fejlõdése nyújtja, azok az aktuális körülmé-
nyek, amelyek mellett az állandóságot az er-
dõrendezõ tisztje megtervezni. Mindezeket
az erdõrendezés hasznára, elismerésre méltó-
an, felsõfokon mûvelted, amellett, hogy tu-
dományos és oktatói tevékenységet folytattál. 

1982-ben mûszaki doktori címet szerez-
tél az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Szá-
mos tudományos cikked jelent meg az erdé-
szeti szaklapokban. Ha beírjuk a neved az
Erdészeti Lapok digitalizált állományának
keresõjébe, 97 találatot érhetünk el, melyek
jelentõs része az erdõrendezés legkülönbö-
zõbb területeirõl szóló tudományos cikk,
vagy az e témákban tartott elõadásod, terepi
bemutatók ismertetése; átfogó erdészeti té-
mákban szervezett konferenciák anyaga. 

Még sokan emlékeznek az 1980-as évek-
ben fellobbant – az erdészeti ágazatot több
tekintetben elmarasztaló – vitákra. Bölcs út-
mutatásaidra álljon itt egy példa, a hozadék-
szabályozási témában 1988-ban elhangzott
felszólalásodból: „Hát bevezetõben meg kell
mondanom, hogy ugyanolyan szakemberek
végzik ezt is, mint a fahasználatot, vagy az
útépítést és ugyanannyi esélyük van a ked-
vezõ megoldás megtalálására, mint a fahasz-
nálónak az optimális hossztolásra, vagy az
útépítõnek a legjobb nyomvonal megtalálá-
sára. Csak az utóbbi kettõ szándékaira senki
nem gyanakszik. 

Jó lenne hát a hozamszabályozás ügyét
egymásnak elmagyarázni, megértetni, hogy
mit lehet elérni ezzel, s mit nem; összeha-
sonlítani sok lehetséges módszer eredmé-
nyét, választ adni minden, szakszerû és ke-
vésbé szakszerû kérdésre egyaránt; eloszlat-
ni tájékozatlanságot és babonát, leleplezni a
sanda demagógiát, de ehhez napok kellené-

nek. Mégsem szabad lemondani sem a szak-
mai nyilvánosságról, sem a jó szándékúak
meggyõzésérõl. Kezdjük el hát, ha biztos is,
hogy folytatnunk kell még a vitát!”  

Válogatott, kiváló kollégákkal dolgoztál
egy csapatban, hogy csak néhányat említsek
a kirendeltség vezetõi közül: Lengyel Andor,
Mészáros Gyula, Takács Zoltán, Torondy
Kálmán, Nagy István, Fekete Sándor, Toka-
ji Gábor, Zemlényi Árpád.

1979. április 1-jével – az erdõrendezés
újabb átszervezése során – megalakult a MÉM
Erdõrendezési Szolgálat. Az új intézmény Eg-
ri Üzemtervezési Irodájának vezetõje, majd
igazgatója voltál nyugdíjazásodig. Az új idõk
új feladatokat hoztak: vadgazdálkodási
üzemtervek készítése, revíziója; az erdõk
egészségi állapotának – elõbb erdõrészlet-
szintû, majd véletlen mintavételes – felméré-
se, erdõérték-számítás. Elévülhetetlen érde-
meid vannak az erdõrendezés számítástech-
nikai rendszereinek kifejlesztésében.

1990-tõl, az akkor már átalakulóban lévõ
erdõgazdálkodási feltételekhez igazodóan,
a szolgálaton belül megnövekedett az iro-
dák koordinált önállósága. Ezek, mind az in-
tézmény fenntartásában, mind a napi felada-
tok ellátásában jelentõs leterhelést jelentet-
tek az Általad vezetett irodának is. 

Sem vége, sem hossza nem lenne a felso-
rolásnak, ha szakmai sikereidet szeretném
ismertetni és akkor még nem beszéltem a
társadalmi vállalásaidról. Az Országos Erdé-
szeti Egyesületben – választott tisztségeid-
ben – elõadásokat, terepi bemutatókat tar-
tottál, szerveztél. Kiváló munkád elismerése-
ként sok kitüntetést kaptál, ezek közül egyet
emelek ki, a Bedõ Albert-emlékérmet,
(mondhatjuk így is, az erdészeti Kossuth-dí-
jat), melyet 1991-ben ítéltek oda.

Kedves Kálmán!
Szeretted a békét, a nyugalmat; teremte-

ni, sugározni, és mint közegben, benne élni.
Kerülted a konfliktusokat, ha csak lehetett.
Erõs, béketeremtõ egyéniségeddel is rá kel-
lett jönnöd, hogy másból sem áll az élet,
mint a konfliktusok és kompromisszumok
történetébõl.

Személyes elköszönésem ezzel a búcsúbe-
széddel nem fejezõdik be, még eltart egy dara-
big, ha kapok a Teremtõtõl rá idõt. Köszönöm
a barátságodat, melyet Isten ajándékának te-
kintettem. Sokszor elõfordult – a nehéz idõk-
ben – hogy felhívtalak, beszéljünk meg egy-
két dolgot. Mindig felszabadultan, megnyugo-
dott lélekkel jöttem el Tõled. Olyan érzések
vettek elõ az ilyen találkozások után, mint
Adynak lehettek, amikor az Úr érkezésérõl írt
(a következõképpen): „Mikor elhagytak, Mi-
kor lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és
váratlanul  Átölelt az Isten.” Martin Luther
King, béke Nobel-díjas lelkész nagyon szé-
pen fogalmazta meg gondolatait a halálról,
egyben nekünk is vigasztaló szavai így
hangzanak: „ A halál nem zsákutca, mely az
embert a semmibe vezeti, hanem kaput nyit
az öröklét felé.” Ebben a hitben búcsúzunk
Tõled és emlékezünk még egy selmeci nóta
részletével: „Bár elvitt a halál…. Szívünk még-
is Rád talál …. Mit itt borít a rög: …A barátság
szent, s örök.”  Üdv az erdésznek, nyugodj
békében!

Halász Gábor


