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Kárpáti László Mollay Jánosné Madas Gabriella  
 okleveles erdőmérnök emlékezete1

Utolsóként a három Madas testvér közül, eltávozott körünkből dr. Mollay Jánosné sz. 
Madas Gabriella okl. erdőmérnök, sokak kedves Gabi nénije, a soproni erdők hűséges 
gondozója. Ő volt a szeretett kishúga két bátyjának, Andrásnak és Lászlónak, legfiatalabb 
a három erdőmérnök testvér közül. Nagyapja, Muck Endre, Sopron városának legendás 
erdőgondnoka volt 1875 és 1925 között. Élete munkájával rendbe tette és felújította az 
évszázadok alatt leromlott, sarjerdőkkel és rontott erdőkkel teli soproni erdőt, tölgy, vö-
rösfenyő, lúcfenyő elegyes szálerdővé alakítva azt. De nem csak erdészkedett! Turista 
utakat létesített, s a várost fejlesztő terveket is alkotott, még a Szent Mihály temető – 
ahol most unokájától búcsúzunk – támfalas tervét is ő készítette. Szudétaföldről került 
Sopronba 1874-ben, de magyarrá vált és magyar asszonyt vett feleségül, a lajoskomáromi 
Varga Annát.2

Mollay Jánosné Madas Gabriella3

Egyetlen fia, András, erdőmérnöki oklevelet szerzett Selmecbányán a Bányászati és 
Erdészeti Akadémián, és rövid liptóújvári gyakornokoskodás után 1909-ben kinevezést 
kapott Temesvár-Vadászerdőre (1910-től Újszentes), az Erdőőri Szakiskolába. Tíz évig, 

1   Gyászbeszéd Mollay Jánosné Madas Gabriella temetésén Sopronban, 2016. december 16-án.
2   Madas András: Életem, családom, pályafutásom I. Szerk. Oroszi Sándor. Budapest, 2014.
3  Kép forrása: http://www.sopron.hu/Sopron/portal/reformatus_show?contentId=12375
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az ország összeomlásáig volt itt. Itt alapított családot Székely Gabriellával, és itt született 
első fia, Madas Gabriella idősebbik bátyja, András is. Mivel hűséges magyar állami al-
kalmazottként az új román államra nem kívánt fölesküdni, Muck Andrásnak is el kellett 
hagynia lakhelyét. Családjával együtt követte a Szakiskolát Tatára. Onnét költözött vissza 
Sopronba, ahol a Selmecbányáról menekülni kényszerült és Sopronban megtelepedett 
Bányászati és Erdészeti Főiskola tanulmányi erdejének lett a gondnoka erdőtanácsosi 
rangban. Itt született második fia, László, majd 1922. október 6-án leánya: Gabriella.

Néhány nyugodt, békés esztendő köszöntött a családra, de ez az időszak sajnos vi-
szonylag gyorsan véget ért. 1931-ben fiatalon, 49 évesen, meghal az apa, magára hagyva 
39 éves feleségét a három gyermekkel. Az özvegy nem ment újra férjhez, csak a család-
jának élt. Otthont teremtett a Hunyadi utcában, és fölnevelte, kitaníttatta gyermekeit. 
András és László erdőmérnökök lettek, Gabriella egyelőre tanult a Soproni Leánygim-
náziumban.

A testvérek 1938-ban közös akarattal megváltoztatták a nevüket. Gabriella erről 
így emlékezik: „A fiatalabb generációnak magyarázatra szorul a Madas név, hisz eredeti 
nevünk Muck volt, mely Sopronban mindmáig közszájon forog, úgy mint Muck-kilátó, 
Muck-pihenő. Bátyáimmal a ’30-as évek második felében vettük föl Madas Zsuzsanna 
anyai nagyanyánk vezetéknevét, ezzel is mintegy jelezve magyar különállásunkat az ak-
koriban meglehetősen erőszakos módon terjedő német mozgalmaktól.”4

Érettségi után l940-ben Budapesten, a Közgazdasági Egyetemen tanult két évig, 
majd ugyanott az Országos Nép- és Családvédelmi Alap kétéves tanfolyamát is elvégezte. 
E szervezet alkalmazottjaként kezdett el dolgozni Sopronban. Itt megtanulta az emberek-
re figyelést, gondjaik, örömeik megértését, ami a későbbiekben is segítséget jelentett szá-
mára. Évekig dolgozott ebben a munkakörben. Érdemes erről saját szavait fölidéznünk: 
„1940-ben bontakozott ki Magyarországon az a mozgalom, mely a nagycsaládosok életét 
volt hivatott megkönnyíteni: ez volt az Országos Nép- és Családvédelmi Alap, röviden 
ONCSA, ennek lettem az alkalmazottja, ahol elhivatott és produktív munkát végezhet-
tem. Az akár napjainkban is aktualizálható szociálpolitikai gondolat lényege az volt, hogy 
lehetőséget kell biztosítani a szegényebb néprétegek számára is, hogy a társadalom hasz-
nos, önmaguk fenntartására képes tagjaivá váljanak. Az ONCSA-program keretében, az 
1940-es években több soproni, nehéz sorsú család költözhetett kiválóan megépített, ta-
karos, szép otthonokba, melyek az Evangélikus temető mellett még ma is jó állapotban 
vannak.”5

Viszont bármennyire is szerette e szociális munkát Madas Gabriella, nagyapjához, 
édesapjához és bátyjaihoz hasonlóan ő is a természet, az erdő felé vonzódott. A soproni 
Főiskolán – ekkor az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara – 1949-től megnyílt 
a lehetőség arra, hogy nők is beiratkozhassanak és választhassák ezt a szigorúan férfi-

4   Pluzsik Tamás: Mit jelent soproninak lenni? Aki válaszol: Mollayné Madas Gabriella. Helyi Téma – 
Soproni Téma, 2011. november 6. 6. p.
5   Pluzsik 2011 i.m.
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as szakmának tartott pályát. Gabriella erdőmérnök hallgatóként 1951-ben kezdte meg 
tanulmányait, amelyek az „ötvenes évek” sötét politikai korszakára estek. Ő korábban, 
bátyjai tanulmányai során megismerte, megszerette a Főiskola ifjúságának életét, a híres 
professzorokat, stúdiumokat és terepi tanulmányutakat, a még Selmecen kialakult hall-
gatói szolidaritást és hagyományokat, az Ifjúsági Kör – amelynek András bátyja koráb-
ban elnöke is volt – életét. De az ő tanulmányi idejére a Kör már kényszerből feloszlott, 
a tradicionális hallgatói egyenruha, a walden viselését betiltotta a kommunista hatalom. 
1951-ben 45 hallgatót zártak ki a Főiskoláról – főként a selmeci hagyományok ápolása és 
ideológiai okok miatt –, de eltávolították a régi professzori kar tekintélyes részét is.

Gabrielláék az intézmény történetének egyik legnagyobb létszámú – kezdéskor 
mintegy másfélszáz fő – évfolyamát alkották, amelynek mintegy 10 %-a volt nő, de voltak 
orosz fogságból szabadultak, háborús veteránok, szakérettségisek is. Nehéz körülmények 
között tanult a diákság, korábban nem ismert politikai és katonai tárgyakkal tömött tan-
renddel, de mégis nagy lelkesedéssel. Gabriella kiváló tanulmányi eredményt ért el és 
1955-ben megszerezte erdőmérnöki oklevelét. Ekkor 124-en végeztek és közülük 13 volt 
nő. Ezután egész szakmai munkásságát a Tanulmányi Erdőgazdaságnál fejtette ki; ott, 
ahol nagyapja és édesapja is dolgoztak: a Soproni hegyvidéken.

1959-ben nagy változás történt az életében, mert férjhez ment dr. Mollay Jánoshoz, 
akit még korábbi munkaköre révén a Városházán ismert meg, s aki a Főiskola, majd ké-
sőbb az Erdészeti és Faipari Egyetem gazdasági főigazgatója volt. Ugyanebben az évben 
kinevezik az Erdőgazdaság Hegyvidéki Erdészetének vezetőjévé is. Ezzel ő lett az első 
női erdészetvezető az országban! Egyik sokat emlegetett célkitűzése volt: „Ne hagyjak 
magam után rosszabb erdőt, mint amit örököltem elődeimtől!”

Szakmai élete nem volt egyszerű. Már az, hogy nő létére erdőmérnöknek tanult, 
ráadásul erdészetvezető is lett, sokakban bizalmatlanságot ébresztett; másokban viszont 
együttérzést és bíztatást is. Magas, karcsú alakjával, egyénien viselt erdészruhájával a sop-
roni erdésztársadalom jellegzetes alakja lett. Aktívan szerepelt a különböző társadalmi 
fórumokon a városban és az egyetemen is. Munkája során fő feladatának tekintette ez 
erdészeti technikum és az egyetem gyakorlati oktatásának és kutatási tevékenységének 
segítését, az erdészek továbbképzését, az erdőművelő és fakitermelő munkások szociális 
ellátásának javítását, erdei rendezvények lebonyolítását, turistautak, tanösvények létesíté-
sét és főleg a szép, egészséges erdők, fenyő-lombelegyes állományok létrehozását, gondo-
zását. Az ő hivatali idejére esett az Országos Erdészeti Egyesület soproni vándorgyűlése 
1966-ban, amelynek lebonyolításából sikeresen kivette a részét. Kerületvezető erdészei, 
fizikai munkásai szerették, mérnök kollegái, főnökei elismerték munkáját, tisztelték.

Nehezen élte meg a hatvanas évek végén a nagy erdőirtással járó határsáv (műszaki 
zár) kialakítását, amely ráadásul kettévágta a Soproni Hegyvidék erdőtömbjét, elzárta a 
legszebb erdőket a látogatóktól, és nehezítette a napi munka megszervezését. Kényszere-
detten, de ehhez is alkalmazkodnia kellett, megoldotta az idegőrlő feladatokat a sokszor 
értetlen és ellenséges határőrizeti szervekkel, s a szabadon látogatható területeken, ahol 
tehette, fejlesztette a természetjáró turizmus infrastruktúráját. Ő maga így idézi fel ezt az 
időszakot: „Mindent elkövettünk, hogy az emberek örüljenek a természet ajándékainak. 
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Források, erdei tornapálya, tanösvény, erdei hangversenyek, gyermekjátszótér, várhe-
lyi sírmúzeum, sífelvonó, Fehér-úti tó, kilátók, autóspihenők mind ezt a célt szolgálták. 
Rendben és tisztán tartottuk az utakat, a jelzéseket, a turistaszervezetek részére átadtuk 
egy-egy forrás gondozását.”6

Dr. Mollay Jánosné Madas Gabriella 1977-ben vonult nyugállományba, de nyugdí-
jasként továbbra is tevékeny maradt. Aktívan részt vett az Országos Erdészeti Egyesület 
munkájában és két, szintén nagytapasztalatú erdőmérnök kollégájával feldolgozta a Sop-
roni – hegyvidék erdeinek történetét.7

Kiváló munkáját elismerte a szakmai felső vezetés, Sopron városa és az erdész társa-
dalom is. Köztudott, hogy András és László bátyjai sikeres, elismert erdőmérnökök vol-
tak. Mindketten megkapták az erdészek egyik legnagyobb szakmai kitüntetésének számí-
tó Bedő Albert-díjat. 1989-ben Gabriella is csatlakozott hozzájuk, mert elnyerte a szintén 
magas szintű elismerésnek számító Kaán Károly-díjat, így mindhárom Madas testvér a 
magyar erdőgazdálkodás legkiemelkedőbb szakmai díjazottjai közé tartozik. Ezen kívül 
Gabriella még a következő elismeréseket mondhatta magáénak:
1976 – Nagyváthy János emlékérem a gyakorlati oktatás terén elért kiváló eredményeiért
2000 – Millenniumi Emlékplakett Sopron városától
2012 – Életfa emlékplakett arany fokozata a földművelési minisztertől
2015 – Gyémánt diploma a NYME rektorától

Szorgalmas, tevékeny erdész életet élt. A Mindenható akaratából el kellett mennie 
közülünk, de szerető és gondos keze nyomát őrzik a soproni erdők, talán századokig is. 
Arany János verssoraival búcsúzzunk Tőle, amelyek elénk varázsolják ránk hagyott élet-
művét:

„A zord fenyűs melynek tövén
Nem mer fakadni más növény;
Lentebb a szálas bükk-sereg,
Hol annyi hűs kútfő ered;
Alább meg a tölgy, mely, mikép
Szörnyű madár, terpeszti szét
Esetlen, bütkös szárnyait;
Védvén velük, mint fiait,
Az ifju bokrok sűrüjét…”8

Madas Gabriella erdőmérnök, a magyar erdésztársadalom nevében búcsúzom Tőled!  
Isten Veled! Nyugodj békében!

dr. Kárpáti László elnök,
Országos Erdészeti Egyesület Soproni Csoportja

6   Török M.: Milyen utat jár az ember? Millennium 2000 díj. Kisalföld, 2001.február 9. 4.p.
7   Mollayné Madas Gabriella - Molnár Ákos – Tamás József: A Soproni- hegység erdőállományainak 
története. Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt., Sopron, 2011.
8   Arany János: Katalin, Költői beszély, 1850.


