
Fáradtságom adom az esti árnynak,  
Színeimet vissza a szivárványnak.  
 
Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,  
Mosolygásom az őszi verőfénynek.  
 
Sok sötét titkom rábízom a szélre,  
Semmit se várva és semmit se kérve.  
 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:  
Kétségeim az örvényekbe szórom.  
 
A holtom után ne keressetek, 
Leszek sehol - és mindenütt leszek. 

 

 

 

 

 

TISZTELT GYÁSZOLÓ CSALÁD,  

TISZTELT KOLLÉGÁK, MUNKATÁRSAK, 
ÉVFOLYAMTÁRSAK, BARÁTOK 

TISZTELT JELENLÉV ŐK!  

Augusztus 25-én délután az 1973-ban végzett 
erdőmérnökök gyülekeztek Vadas Ferenc 
évfolyamtársunk meghívására Monoron baráti, 
szakmai találkozóra. Az ilyen események 
alkalmával megszokott jókedvvel, a találkozás 
örömével, Feri barátunk lelkes, gondos 
előkészítő munkája eredményeként az előttünk 
álló két napos program első lépéseivel telt a 
délután. Az esti beszélgetés után köszönt el 
tőlünk Feri, hogy hazatérjen családjához. 
Reggel ért bennünket a döbbenetes hír, hogy 
Vadas Ferenc erdőmérnököt, a Monori Erdészet 
nyugalmazott erdőművelési ágazatvezetőjét, az 
erdész szakma megbecsült tagját, az Alföldi 
Erdőkért Emlékérem, a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének elismerését kifejező 
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tulajdonosát, évfolyamtársunkat, a szerető 
férjet, apát, nagyapát útközben érte a 
kiszámíthatatlan végzet. 

 

Nagyvárosi, budapesti születésűként választotta 
a természet közelségét nyújtó erdész hivatást. 
Erdőmérnöki oklevelének kézhezvételét 
követően az Ipolyvidéki EFAG Litkei, 
összevonás után a Szécsényi Erdészetnél 
dolgozott nyolc évig erdőművelési műszaki 
vezetőként, majd a hegyvidéki erdészkedés után 
1981-ben került a NEFAG Monori 
Erdészetéhez, ahol az erdőművelési ágazat 
irányítását vette át. Itt teljesedett ki pályája, és 
lett a régió ismert és elismert szakembere. 
Ágazatát szakszerűen és eredményesen 
irányította az erdőfelújítások, erdőtelepítések, a 
nevelővágások és a csemetetermelés terén. 

Szakmai ismereteit fatermesztési szakmérnöki 
diploma megszerzésével gazdagította. Az itt 

készített szakdolgozatban a Villafranca 
nemesített fehér nyár ültetési technológiáját és 
hálózatát vizsgálta. Kiemelkedő szakmai 
eredménye, hogy a gyakorlatban bebizonyította: 
a Villafranca fehér nyár klón gyökérszaggatás 
után sarjaztatással felújítható, és ezt később a 
monori erdőterv készítése során az erdőrendezői 
szakterület is elismerte. A mindennapok 
gyakorlati munkája mellett a szakmai 
kutatásban is részt vett: nemesnyár fajta-
összehasonlító kísérletet, ültetési hálózat 
kísérletet létesített. Az elért eredményeket 
számos szakmai bemutatón, tapasztalatcserén 
népszerűsítette.  

Figyelme nem csak az erdőművelésre 
szorítkozott. Az erdészet minden más munkáját 
is ismerte és figyelemmel kísérte, kollégáival és 
az erdészet vezetésével jó volt a kapcsolata. 
Beosztott erdészeivel, a művelésben dolgozó 
fizikaiakkal korrekt, barátságos, de mindig 
határozott viszonyt folytatott. 

Derűs kedélyű, jó kapcsolatteremtő képességű, 
hivatását szerető szakember volt. Az erdész 



szakmát, a természet szeretetét a 
legkülönbözőbb szinteken népszerűsítette. 
Egyesületi és egyéb rendezvényeken 
erdőmérnök hallgatókat, erdészeti 
szakközépiskolás, általános iskolás és 
nagycsaládos csoportokat kalauzolt a 
természetben. Sokakat megismertetett a 
Csévharaszti ősborókás titkaival. és szépségével.  

Már egyetemi hallgatóként tagja az OEE-nek, 
amelyben tagsági összekötő vezetői feladatot is 
vállalt egészen haláláig, példamutató, ahogy 
kollégáit összefogta. Sok más társadalmi 
tevékenységében is eredményes munkát végzett. 
4,5 évig elnöke, haláláig küldötte volt a 
Nagycsaládosok Monori Egyesületének. Itt 
népszerű jelszava volt: ”nem a pénzt osztjuk, 
hanem az élményeket és sokszintű segítséget a 
nagycsaládok életéhez”. Alapító tagja volt a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Monori 
Szervezetének. 

Az erdész hagyományok elkötelezett ápolója, 
soproni diákként és erdőmérnökként is 
rendszeres és aktív résztvevője volt a Selmec-

Sopron hagyományú szakestélyeknek. 
Meghatóan ragaszkodott évfolyamtársaihoz, 
akikkel szoros kapcsolatot tartott a szó 
legszorosabb értelmében élete utolsó napjáig. Az 
általa nagy szeretettel és gondossággal szervezett 
évfolyamtalálkozó során kapta a behívót az örök 
vadászmezőkre.  

Kedves Feri! 

A találkozón jelen volt évfolyamtársak nevében 
jelentem, hogy a programot az erdészet 
munkatársainak vezetésével teljesítettük. Az 
előkészítés, a szervezés kiváló volt, de - bár ez 
nem Rajtad múlott - egy hibát elkövettél a 
lebonyolítás során: testileg nem voltál velünk. 
Barátaid, évfolyamtársaid azonban egész nap 
érezték, hogy a másik dimenzióból figyelemmel 
kísérsz bennünket, gondoskodsz arról, hogy 
minden rendben menjen. A Szakember 
gondosságával, amely vulgót mindannyiunk 
véleménye szerint kiérdemelted. 

 
 



A holtom után ne keressetek, 

Leszek sehol - és mindenütt leszek - írta 
Reményik Sándor. 

 

Nem kellett keresnünk, mindenütt ott voltál, és 
ezentúl is velünk leszel. 

 

Nyugodj békében! Üdv az erdésznek!  

Utolsó Jó szerencsét! 


