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Madas László
(Sopron, 1920. július 26. — Visegrád, 2009. december 25.)

Vasdiplomás, Európa-díjas, Bedõ Albert-díjas 
erdõmérnök, a Mûszaki tudományok doktora, 

a Pilisi Állami Parkerdõgazdaság volt igazgatója, 
az Országos Erdészeti Egyesület tiszteletbeli tagja, 

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének
birtokosa, Visegrád díszpolgára.

Sopronban született a Muck
erdészdinasztia harmadik
generációs sarjaként. Erdõ-
mérnöki diplomáját 1942-
ben szerezte meg a József
Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem
soproni Bánya-, Kohó- és
Erdõmérnöki karán. 1943-
ban besorozták, majd há-
rom és fél év orosz hadifog-
ság után 1949-ben tért haza.
Ezt követõen számos állam-
erdészeti beosztást töltött
be, mígnem 1954-ben
a Visegrádi Erdészet erdé-
szetvezetõje lett. 1969. ja-
nuár 1-jén a Pilisi Állami Parkerdõgazdaság létrejöttekor õt
választották meg igazgatónak. Irányításával, széles körû
összefogással megalkották a Pilisi Tájfejlesztési Programot,
amely a tömegturizmus kezelését a környezetvédelmi érdekek
figyelembevételével valósította meg.

Vezetése alatt 1978-ban az Országos Természetvédelmi
Hivatal tájvédelmi körzetté nyilvánította a Pilisi Állami Park-
erdõt. 1981-ben pedig a Pilis az UNESCO Az ember és
a bioszféra programjának részévé vált, és a világ 240 bio-
szféra-rezervátumának egyikévé deklarálták. Madas László-
nak köszönhetõ, hogy a Biolley-féle szálalás magyar kísérleti
eredményei közvetlenül tanulmányozhatók Visegrádon.
1973-ban munkásságára felfigyelt az Európa-díjat odaítélõ
Goethe Alapítvány is. Az igazgatói posztot 1969—83 között
töltötte be, ezt követõen nyugállományba vonult.

A Magyar Köztársaság El-
nöke a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztje ki-
tüntetést adományozta neki
a hatékony erdõgazdálkodás
megvalósítása érdekében hat
évtizeden át végzett fáradha-
tatlan munkássága elismeré-
seként. Madas László kiemel-
kedõ atléta is volt, magyar
magasugróbajnok.

Rendkívül sokat tett az
Országos Erdészeti Egyesü-
letért, aminek elismerése-

ként 2001-ben az Egyesület tiszteletbeli tagjává választották.
Madas Lászlónak emlékkövet állítottak a Visegrád mellet-

ti Erdõanya-bükkösben.

Sírhelye: Madas László sírja a visegrádi temetõben talál-
ható — 2025 Visegrád, Temetõ sor.

Riedl Gyula
(Maklár, 1914. október 10. — Budapest, 2005. augusztus 1.)

Vasdiplomás, Bedõ-díjas erdõmérnök, vezérigazga-
tó-helyettes, fõosztályvezetõ-helyettes, igazgatóhe-
lyettes fõmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület

titkára, az OEE Könyvtárának õre, 
az Egyesület tiszteletbeli tagja.

Az esztergomi bencés gimnáziumban érettségizett 1932-
ben. 1939 májusában a család tizenhatodik (!) erdész
tagjaként vette át erdõmérnöki oklevelét. Munkáját a La-
torica Részvénytársaságnál kezdte, Szolyván lett az erdõ-
gondnokság ideiglenes vezetõje. Innen Bustyaházára
került, ahol helyettesítette a szinevéri, majd buszturai er-
dõhivatal vezetõjét, majd 1941-ben kinevezték a Király-
mezõ-felsõ Erdõhivatal vezetõjévé. Csak 1944 októberében,
az utolsó szerelvénnyel hagyta el szeretett állomáshelyét.
A II. világháború után Gyõrbe, az ottani állami erdõigaz-
gatósághoz került igazgatási osztályvezetõnek, majd
1948-tól vezérigazgató-helyettesként dolgozott. 1951-tõl
az Erdõközpontban volt termelési osztályvezetõ. Az át-
szervezések során elõbb az Állami Mezõ- és Erdõgazdasá-
gok Minisztériumában, illetõleg az Állami Gazdaságok és
Erdõk Minisztériumában volt osztályvezetõ az Országos
Erdészeti Fõigazgatóság szervezetében, az Állami Erdõ-
gazdaságok Dunántúli Igazgatóságának helyettes vezetõje,
végül az Országos Erdészeti Fõigazgatóság belsõ átszer-
vezésével az Erdõgazdasági fõosztály vezetõ helyettese
lett és tagja az Erdõgazdasági Tanácsnak. 1957-ben —

büntetésül a forradal-
mi munkástanácsi
részvétele miatt — az
Erdészeti és Faipari
Tervezõirodához ke-
rült, ahol igazgatóhe-
lyettes fõmérnökként
dolgozott 1976 de-
cemberéig, nyugállo-
mányba vonulásáig.

Már fiatal korától
erõsen kötõdött az Or-
szágos Erdészeti Egye-
sülethez, és ez végigkí-

sérte egész életét. 1940-ben lett az Egyesület tagja, oklevelét
Waldbott Kelemen bárótól, az OEE akkori elnökétõl vette
át. Azonnal megalapította 110 fõvel a Gyõri Helyi csoportot,
amelynek 1951-ig titkára volt. Fáradhatatlanul dolgozott a
tagság bõvítésén, az egyesületi élet fellendítésén, a ha-
gyományok õrzésének ügyén. 1954-ben elnökségi taggá vá-
lasztották. 1974-ben lett az Egyesület titkára, ahol tevé-
kenységének köszönhetõen restaurálták Bedõ Albert, Di-
vald Adolf és Wagner Károly életnagyságú portréját. 1996
óta az Egyesület tiszteletbeli tagja. Elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett az Egyesület könyvtárának megõrzésében, állo-
mányának megmentésében, feltárásában és gyarapításában.
91 éves korában bekövetkezett haláláig az Egyesület
Könyvtárának õreként dolgozott.

Sírhelye: a Riedl család urnasírja az Óbudai temetõben
található (18. parcella 31—49), 1037 Budapest, Bécsi út

365—371.


