Az életrajz megjelent az Erdészeti Lapok CXXXVII. évf.
1. számában (2012. január) Csóka György tollából.

Átdolgozta: Gyenes Viktor

Vannak, akiknek hosszú, termékeny életet ad a sors,
és vannak, akiknek kegyetlenül rövidre szabja földi
pályafutását.
Utóbbiak közé tartozik Tallós Pál is, aki 1968 januárjában, alig 37 évesen, egy
egyszerű vakbélgyulladás miatt vesztette életét.
70 éve, 1931-ben, Pozsonyban született. Elemi iskolai tanulmányait még a
csallóközi Somorján végezte, de már Pápán fejezte be. Itt is érettségizett
kitűnő eredménnyel.
Eredetileg pedagógus pályára készült, de a biológia iránti érdeklődése Sopronba,
az Erdőmérnöki Főiskola irányába húzta, ahová 1949-ben iratkozott be.
Már középiskolás korában madarászott és botanizált is. Mesteri kézügyességgel
rajzolt – képzőművészeti tehetségét szüleitől örökölte.
Diplomaszerzését követően a Magasbakonyi Állami Erdőgazdaságnál dolgozott,
majd 1957-től az Erdészeti Tudományos Intézetnél folytatta munkáját.
Egyaránt érdeklődött a botanika és a zoológia iránt is. Számos neves kutatóval
írt közös publikációt.
Az 1950-es években kutatásait a Bakonyalja területére összpontosította.
Számos ritka növény- és lepkefaj előfordulását írta le a térségből. A sors
iróniája, hogy a pápai piacon figyelt fel a virágárus asszonyok által árult Halvány
Sáfrányra, amelynek lelőhelye a környékbeliek számára régóta ismert volt.
Legnagyobb érdeme talán az erdészeti fénycsapda-hálózat kiépítése.
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1967-ben a bírálók egyértelmű elismerésével sikeresen túljut „Egyes erdészeti
kártevők prognózis készítésének kérdései” címmel megírt kandidátusi
értekezésének munkahelyi vitáján. Aligha kérdéses, hogy a védés is sikeresen
zajlott volna le, ha a sors nem szól közbe, ugyanis 1968 januárjában elhunyt.
Érdekességként megemlíthető, hogy zeneértő és zeneileg is művelt ember volt.
Egyetemista korában népdalokat gyűjtött, rajongott Kodály Zoltán
munkásságáért is.
Feleségével – Bányász Teréz zenetanárral (aki a verseny megnyitóján is jelen
lesz) – való ismertségét is a zeneszeretetének köszönhette.
Tallós Pál emlékét családja, barátai és munkájának maradandó eredményei
mellett egy róla elnevezett orchidea és egy bagolylepke taxon, valamint a
Solymos Rezső akadémikus javaslatára létrehozott Tallós Pál Kör (Fiatal
Erdőmérnökök Tudományos Köre) is őrzi.
A Bakonyerdő Zrt. által a kupi erdőben (Halvány Sáfrány lelőhelye) kialakított
Tallós Pál Tanösvény is tisztelgés munkássága előtt.
„Életpályája, a maga tragikus rövidségében is hordoz fontos tanulságokat. Ha
valaki mély érdeklődéssel, elhivatottan teszi a dolgát, ha hisz és örömét leli
abban, amit végez, akkor nagyszerű dolgokat valósíthat meg. Még akkor is, ha
sorsa nem kényezteti el hosszú, nyugalmas, alkotó élettel…”
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