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Dr. Mollayné Madas Gabriella
(1922–2016)

Utolsóként a három
Madas testvér közül
eltávozott körünkbõl
dr. Mollay Jánosné
sz. Madas Gabriella
okleveles erdõmér-
nök, sokak kedves
Gabi nénije, a sopro-
ni erdõk hûséges
gondozója. Õ volt két

bátyjának, Andrásnak és Lászlónak szeretett
kishúga, legfiatalabb a három erdész testvér
közül.

Nagyapja, Muck Endre Sopron városának
legendás erdõgondnoka volt, aki rendbe tet-
te és felújította az évszázadok alatt leromlott,
sarjerdõkkel és rontott erdõkkel teli soproni
erdõt, tölgy, vörösfenyõ, lucfenyõ elegyes
szálerdõvé alakítva azt. De nemcsak erdész-
kedett, turistautakat létesített, s a várost fej-
lesztõ terveket dolgozott ki, még a Szent Mi-
hály-temetõ – ahol most unokájától búcsú-
zunk – támfalas tervét is õ készítette. Szudé-
taföldrõl került Sopronba 1874-ben, de ma-
gyarrá vált, magyar feleséggel.

Egyetlen fia, András erdõmérnöki okle-
velet szerzett Selmecbányán a Bányászati és
Erdészeti Akadémián, és rövid liptóújvári
gyakornokoskodás után 1909-ben kineve-
zést kapott Temesvár–Vadászerdõre, az Er-
dõõri Szakiskolába. Tíz évig, az ország
összeomlásáig volt ott. Családot alapított
Székely Gabriellával, és ott született elsõ fia,
Gabi néni idõsebbik bátyja, András is.

Mivel hûséges magyar állami alkalma-
zottként az új román államra nem kívánt föl-
esküdni, Muck Andrásnak is el kellett hagy-
nia lakhelyét. Családjával együtt követte a
szakiskolát Tatára. Onnét költözött vissza
Sopronba, ahol a Selmecbányáról menekül-
ni kényszerülõ és a városban megtelepedett
Bányászati és Erdészeti Fõiskola tanulmányi
erdejének lett a gondnoka erdõtanácsosi
rangban. Itt született második fia, László,
majd 1922. október 6-án leánya, Gabriella.

Néhány nyugodt, békés esztendõ kö-
szöntött a családra, de az az idõszak sajnos
viszonylag gyorsan véget ért. 1931-ben, fia-
talon, 49 évesen meghalt az apa, magára
hagyva 39 éves feleségét a három gyermek-
kel. Az özvegy nem ment újra férjhez, csak a
családjának élt. Otthont teremtett a Hunyadi
utcában, és fölnevelte, kitaníttatta gyerme-
keit. András és László erdõmérnökök lettek,
Gabriella egyelõre tanult a Soproni Leány-
gimnáziumban.

A testvérek 1938-ban közös akarattal
megváltoztatták a nevüket. Gabriella errõl
így emlékezik: „A fiatalabb generációnak
magyarázatra szorul a Madas név, hisz ere-
deti nevünk Muck volt, mely Sopronban
mindmáig közszájon forog, úgymint Muck-
kilátó, Muck-pihenõ. Bátyáimmal a ’30-as
évek második felében vettük föl Madas Zsu-
zsanna, anyai nagyanyánk vezetéknevét,
ezzel is mintegy jelezve magyar különállá-
sunkat az akkoriban meglehetõsen erõsza-
kos módon terjedõ német mozgalmaktól.”

Érettségi után l940-ben Budapesten a
Közgazdasági Egyetemen tanult két évig,

majd ugyanott az Országos Nép- és Család-
védelmi Alap kétéves tanfolyamát is elvé-
gezte. E szervezet alkalmazottjaként kezdett
el dolgozni Sopronban. Megtanulta az em-
berekre figyelést, gondjaik, örömeik megér-
tését, ami a késõbbiekben is segítséget je-
lentett számára. Évekig dolgozott ebben a
munkakörben. Érdemes errõl saját szavait
fölidéznünk:

„1940-ben bontakozott ki Magyarorszá-
gon az a mozgalom, mely a nagycsaládosok
életét volt hivatott megkönnyíteni: ez volt az
Országos Nép- és Családvédelmi Alap, rövi-
den ONCSA, ennek lettem az alkalmazottja,
ahol elhivatott és produktív munkát végez-
hettem. Az ONCSA-program keretében, az
1940-es években több soproni nehéz sorsú
család költözhetett kiválóan megépített, ta-
karos, szép otthonokba.”

Viszont bármennyire is szerette e szociá-
lis munkát, nagyapjához, édesapjához és
bátyjaihoz hasonlóan õ is a természet, az er-
dõ felé vonzódott. A soproni fõiskolán – ak-
kor Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki
Kara – 1949-tõl megnyílt a lehetõség arra,
hogy nõk is beiratkozhassanak és választ-
hassák ezt a szigorúan férfiasnak tartott
szakmát. Madas Gabriella erdõmérnök-hall-
gatóként 1951-ben kezdte meg tanulmá-
nyait, és 1955-ben szerezte meg erdõmér-
nöki oklevelét.

Ezután egész szakmai munkásságát a Ta-
nulmányi Erdõgazdaságnál fejtette ki, ráadá-
sul ott, ahol nagyapja és édesapja is dolgoz-
tak: a Soproni Hegyvidéken.

1959-ben nagy változás történt az életé-
ben: férjhez ment dr. Mollay Jánoshoz, akit
még korábbi munkaköre révén a Városházán
ismert meg, s aki akkor a fõiskola gazdasági
fõigazgatója volt. De ugyanabban az évben
kinevezték az Erdõgazdaság Hegyvidéki Er-
dészetének vezetõjévé is. Ezzel õ lett az elsõ
nõi erdészetvezetõ az országban! Egyik so-
kat emlegetett célkitûzése volt: „Ne hagyjak
magam után rosszabb erdõt, mint amit örö-
költem elõdeimtõl!”

Szakmai élete nem volt egyszerû. Már az,
hogy nõ létére erdõmérnöknek tanult, rá-
adásul erdészetvezetõ is lett, sokakban bi-
zalmatlanságot ébresztett, de másokban

együttérzést és biztatást is. Magas, karcsú
alakjával, egyénien viselt erdészruhájával a
soproni erdésztársadalom jellegzetes alakja
lett. Aktívan szerepelt a különbözõ társadal-
mi fórumokon a városban és az egyetemen
is. Munkája során fõ feladatának tekintette
ez erdészeti technikum és az egyetem gya-
korlati oktatásának és kutatási tevékenysé-
gének segítését, az erdészek továbbképzé-
sét, az erdõmûvelõ és fakitermelõ munká-
sok szociális ellátásának javítását, erdei ren-
dezvények lebonyolítását, turistautak, tanös-
vények létesítését, és fõleg a szép, egészsé-
ges erdõk, fenyõ-lombelegyes állományok
létrehozását, gondozását.

Az õ hivatali idejére esett az Országos Er-
dészeti Egyesület soproni vándorgyûlése
1966-ban, amelynek megvalósításából sikere-
sen kivette a részét. Kerületvezetõ erdészei,
fizikai munkásai szerették, mérnök kollégái,
fõnökei elismerték munkáját, tisztelték.

Nehezen élte meg a hatvanas évek végén
a nagy erdõirtással járó határsáv–mûszaki
zár kialakítását, amely ráadásul kettévágta
a soproni hegyvidék erdõtömbjét, elzárta a
legszebb erdõket a látogatóktól, és nehezí-
tette a napi munka megszervezését. Kény-
szeredetten, de ehhez is alkalmazkodnia
kellett, megoldotta az idegõrlõ feladatokat a
sokszor értetlen és ellenséges határõrizeti
szervekkel, s a szabadon látogatható terüle-
teken, ahol tehette, fejlesztette a természet-
járó turizmus infrastruktúráját. Õ maga így
idézi fel ezt az idõszakot: „Mindent elkövet-
tünk, hogy az emberek örüljenek a természet
ajándékainak. Források, erdei tornapálya,
tanösvény, erdei hangversenyek, gyermek-
játszótér, várhelyi kelta sírmúzeum, sífelvo-
nó, Fehér úti tó, kilátók, autóspihenõk mind
ezt a célt szolgálták. Rendben és tisztán tar-
tottuk az utakat, a jelzéseket, a turistaszer-
vezetek részére átadtuk egy-egy forrás gon-
dozását.”

Dr. Mollay Jánosné sz. Madas Gabriella
1977-ben vonult nyugdíjba. Kiváló munkáját
elismerte a szakmai felsõ vezetés, Sopron
városa és az erdésztársadalom is. Köztudott,
hogy bátyjai, András és László is sikeres,
elismert erdõmérnökök voltak. Mindketten
megkapták az egyik legnagyobb szakmai ki-
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tüntetésnek számító Bedõ-díjat. De 1989-
ben Gabriella is csatlakozott hozzájuk, mert
elnyerte a szintén magas szintû elismerésnek
számító Kaán Károly-díjat, s így mindhárom
Madas testvér az erdészek legkiemelkedõbb
szakmai díjazottjai közé tartozik. Ezenkívül
Gabriella a következõ díjakat kapta még
meg:

1976 – Nagyváthy János Emlékérem a
gyakorlati oktatás terén elért kiváló eredmé-
nyeiért;

2000 – Millenniumi Emlékplakett Sopron
városától;

2012 – Életfa emlékplakett arany fokoza-
ta a földmûvelési minisztertõl;

2015 – Gyémánt diploma a NyME rekto-
rától.

Szorgalmas, tevékeny erdészéletet élt.
A Mindenható akaratából el kellett mennie
közülünk, de szeretõ és gondos keze nyo-
mát õrzik a soproni erdõk, talán századokig
is. Arany János alábbi verssoraival búcsúz-
zunk tõle:

„A zord fenyûs melynek tövén /Nem mer
fakadni más növény; /Lentebb a szálas
bükk-sereg, /Hol annyi hûs kútfõ ered;
/Alább meg a tölgy, mely, mikép /Szörnyû
madár, terpeszti szét /Esetlen, bütkös szár-

nyait; /Védvén velük, mint fiait, /Az ifju bok-
rok sûrüjét...”

Madas Gabriella erdõmérnök, a magyar
erdésztársadalom nevében búcsúzom tõled!
Isten veled! Nyugodj békében!

Dr. Kárpáti László


Elõzõ lapszámunkban nyomdatech-
nikai hiba miatt kép nélkül jelent meg
Dörnyei Ferenc megemlékezése, amelyet
emiatt ismételten közlünk. 

Dörnyei Ferenc
(1945–2016)

Életének 71. évében
elhunyt Dörnyei Fe-
renc, a Gyulaj Erdé-
szeti és Vadászati
Zrt. nyugalmazott ke-
rületvezetõ erdész-
vadásza. 1945-ben
született Szakcson,
ott nevelkedett, és ott
kezdte tanulmányait.

A természet iránt már fiatalon érdeklõdött,
szorgalma, akaratereje és kiváló tanulmányi
eredménye lehetõvé tette, hogy elõször a

barcsi, aztán az ásotthalmi, majd a Szegedi
Erdészeti Technikum tanárai készítsék fel az
eljövendõ erdész-vadász életre.

1965-ben állt munkába elsõ és egyetlen
munkahelyén, a Gyulaj Erdõ- és Vadgazda-
ságnál. Dolgozott beosztott erdészként, kerü-
letvezetõ erdészként, 1970-tõl Szálláspusztán
kerületvezetõ vadászként, majd 1989-tõl
2007-es nyugdíjazásáig erdész-vadászként.

Neve nemcsak határainkon belül cseng is-
merõsen a nagyvadas területeken, hanem
külföldön is. Számos vadászvendéget juttatott
felejthetetlen élményhez kompromisszumot
nem ismerõ hozzáállásával. Szakmai tudása,
tapasztalata megkérdõjelezhetetlen volt, sze-
rette, ápolta és tisztelte a vadat. Súlyos szív-
mûtéte után változatlan elhivatottsággal foly-
tatta munkáját. Élete utolsó napjai sokat el-
árulnak róla: augusztus 25-én megnyerte a
Tolna Megyei Senior Vadászklub lövészver-
senyét, szeptember 13-án, halála elõtt 9 nap-
pal gímbikát lövetett legkedvesebb visszajáró
vendégével…

Egy igaz vadász távozott közülünk, aki
nem szemlélõje, hanem aktív részese, közre-
mûködõje volt a magyar nagyvadgazdálko-
dás felemelkedésének.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
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Bajai Helyi Csoport:
Vakály Miklós erdész-

technikus; 
Baranya megyei He-

lyi Csoport: Németh Gergely tanuló; Bél-
di Balázs egyéb felsõfokú; Dobó László
erdõmérnök; Szénási Miklós erdõmérnök; 

Balassagyarmati Helyi Csoport:
Szeles Gábor erdésztechnikus; Ponicsán
Boldizsár tanuló; 

Bp. ÁSz Helyi Csoport: Mikó Gergely
egyéb felsõfokú; 

Bp. HM Helyi Csoport: Hadházi Ba-
lázs erdõmérnök; 

Csongrád megyei Helyi Csoport:
Csepregi Imre erdõmérnök;

Debreceni Helyi Csoport: Váradi Ist-
ván tanuló; Szigeti Imre erdésztechnikus;
Sóvágó Zoltán tanuló; Bódi Gézáné egyéb
középfokú; Dr. Keserû Zsolt egyéb felsõfo-
kú; Tóth István Ferenc erdõmérnök; 

Erdélyi Helyi Csoport: Benke József
erdõmérnök; Sanduly Katalin tanuló;
Márton Rajmund tanuló; Mester Sándor
erdésztechnikus; Farcas Viorel erdõmér-
nök; Csákány László József egyéb felsõfo-
kú; Szakács István erdésztechnikus;
Mihálydeák Imre egyéb felsõfokú; Kovács
Árpád András erdésztechnikus; Fazakas
Attila egyéb középfokú; Havlin Bocskor
László erdõmérnök; Domokos Csaba er-
désztechnikus; Csergõ Ottó erdõmérnök;
Csergõ Zita egyéb felsõfokú; Incze József
erdésztechnikus; Nagy Hunor erdésztech-
nikus; Márton Attila erdésztechnikus; Bi-
csak Lehel erdésztechnikus; Vizoli László
erdésztechnikus; Nagy Károly erdésztech-

nikus; Oláh István erdésztechnikus; Balogh
Hunor erdésztechnikus; Szakács László er-
désztechnikus; Para Magor Róbert erdõ-
mérnök; Márton Sándor erdõmérnök; Kis-
györgy Sándor egyéb felsõfokú; Székely
János erdõmérnök; Fülöp Zoltán egyéb
felsõfokú; Szász István erdésztechnikus;
Fancsali Gábor; István Adrián erdõmér-
nök; Marosi Sándor erdésztechnikus

Gyõri Erdõgazdasági Helyi Cso-
port: Fekete Teréz egyéb középfokú; Né-
meth Márk erdõmérnök; 

Kaposvári Helyi Csoport: Rakovics
Andrea erdõmérnök; dr. Vidóczi Henriett
erdõmérnök; Kucséber Violetta erdõmér-
nök; Müller János erdésztechnikus; Papp
János erdésztechnikus; Papp Tamás erdõ-
mérnök; 

Kaszói Helyi Csoport: Tóth Gyöngyi
erdõmérnök; 

Kecskeméti Helyi Csoport: Ambrus
Gergely egyéb felsõfokú; Janikné Rankó
Andrea egyéb felsõfokú;

Rába menti Helyi Csoport: Tóth Fe-
renc erdésztechnikus; 

Miskolci Helyi Csoport: Galán Gá-
bor János erdésztechnikus; Csizmadia
Ákos erdõmérnök; id. Jóna Albert; Bartók
Csilla erdésztechnikus; Molnár Nikolett
erdõmérnök; 

Nagykanizsai Helyi Csoport: Miku-
lásik Márton erdésztechnikus; Domján
Marcell erdésztechnikus; Kósa József er-
désztechnikus; 

Pápai Helyi Csoport: Farnadi Anna-
mária egyéb felsõfokú; Lanz Werner er-
dõmérnök; 

Sárospataki Helyi Csoport: Gazsi
Sándor erdésztechnikus; 

Soproni Hallgatói Helyi Csoport:
Fischer Ferenc tanuló; Gombási Mónika
tanuló; Gyovai Tamás tanuló; Grédics
László tanuló; Kármán Róbert tanuló;
Komlódi Balázs tanuló; Koenig Balázs ta-
nuló; Kovács Márk tanuló; Szondi István
tanuló; Lados Botond tanuló; Vági Evelin
tanuló; 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei He-
lyi Csoport: Baráth Gábor Dániel er-
désztechnikus; Obsitos György erdész-
technikus; Balázs László erdésztechnikus;
Mádi Péter egyéb felsõfokú; 

Székesfehérvári Helyi Csoport: Ki-
rály Zoltán István erdõmérnök; Szokolai
Attila erdõmérnök; Adravecz Edit egyéb
felsõfokú; 

Szombathelyi Helyi Csoport: Var-
gyas Csaba Attila egyéb felsõfokú; Tuskan
Endre erdésztechnikus; Horváth József er-
désztechnikus; Barancsi Zoltán erdész-
technikus; Varga Pál egyéb középfokú;
Pradalits Szabolcs erdésztechnikus; Sza-
bó János erdõmérnök; Radics László er-
désztechnikus; Bázsa Zoltán erdõmér-
nök; 

Tamási Helyi Csoport: Fóris Dóra
egyéb felsõfokú; 

Vértesi Helyi Csoport: Németh Bene-
dek erdésztechnikus; Berkes Dávid er-
désztechnikus; Gergely Édua erdõmér-
nök; 

Visegrádi Helyi Csoport: Németh
Kristóf erdésztechnikus; Torma László er-
dõmérnök.

Új tagjaink az Egyesületben


