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Ünnepélyes külsõségek mellett a
ZALAERDÕ Zrt. Lenti kisvasúti vég-
állomásának épületénél került sor
Barlai Ervin emléktáblájának avatá-
sára. A szép számmal részt vevõ ün-
neplõk között jelen volt Barlai Er-
vin fia és unokája is. Feiszt Ottó ve-
zérigazgató avatóbeszédébõl idé-
zünk.

„A Zalaerdõ Erdészeti Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság nevében, s
egyben a zalai erdésztársadalom képvi-
seletében szeretettel köszöntöm Önö-
ket Barlai Ervin erdõmérnök, a jeles
magyar erdészpolitikus emléktábla-
avató ünnepsége alkalmából, fiatal évei
munkahelyének közvetlen közelében,
Lentiben.

Külön tisztelettel és nagyrabecsülés-
sel köszöntöm az avatóünnepségünkön
megjelent dr. Barlai Zoltán professzor
urat, a mélyfúrási geofizika címzetes
egyetemi tanárát, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktorát, Barlai Ervin
fiát, a professzor úr leányát Barlai Ág-
nest, úgy is mint unokát, és férjét, Franz
Stifter urat, a HERVIS áruházi lánc ma-
gyarországi igazgatóját. 

Úgy vélem, hogy a tisztelt jelenlévõk
körében ismert részvénytársaságunk el-
kötelezett, gazdag szakmai múltunkat
megbecsülõ, hagyományõrzõ tevé-
kenysége, melynek során igyekeztünk
méltó és maradandó emléket állítani
azoknak a kiváló erdész szakemberek-
nek, akik Zalából indultak el és a szak-
mánk kiemelkedõ egyéniségei lettek,
akár itt maradva, vagy máshol az or-
szágban szolgálták példamutatóan a
magyar erdészet ügyét. Két évtizeddel a

rendszerváltozás után, legalább Zalá-
ban szeretnénk részben törleszteni
szakmánknak azt az adósságát, amely-
lyel annak az embernek tartozunk. 

Az emléktábla leleplezése elõtti pil-
lanatokban, úgy vélem, elmaradhatat-
lan annak megfogalmazása, hogy mit
üzen nekünk, mai és majdani erdészu-
tódoknak Barlai Ervin örök értékû élet-
mûve, szellemisége: mindenekelõtt ha-

za- és magyarság-
szeretetet, szilárd
erkölcsi alapokon
nyugvó humánus
emberi tartást, igé-
nyességgel páro-
suló magas fokú
szakmai felké-
szültséget, s nem
utolsó sorban azt,
hogy az igazi szak-
maszeretet még a
legmegalázóbb és
legreményvesztet-
tebb helyzetekben
sem lehet foglya a

sértõdésnek, mert a szakmaszerete-
tünkkel nem politikai rendszereket, ha-
nem elsõsorban a magyar erdõk ügyét,
s ezáltal az egész társadalom érdekét
kell szolgálnunk.

Most pedig felkérem Baráth László
erdõmérnököt, hogy ismertesse Barlai
Ervin életútját.”

Baráth László elõadása:
Barlai Ervin életútja a XIX. század utol-
só évtizedének utolsó évében, 1899-
ben, 110 éve indult, a Pozsony várme-
gyei Korompán. Az iskolapadból épp
kikerült, frissen érettségizett Barlai Er-
vin szinte még gyerekfejjel, besorozott
katonaként a háború olasz frontjának
poklába került. Leszerelése után Sel-
mecbányáról már a Sopronba menekült
és települt Magyar Királyi Bányászati és
Erdészeti Fõiskolán kezdte meg erdõ-
mérnöki tanulmányait. 

A fõiskolán erõsödtek meg benne
azok a jellemvonások, amelyek azután
egész életpályáját, sorsát meghatároz-
ták, nevezetesen az említett bajtársias-
ság, a kötelességérzet, a közösség érde-
keinek feltétlen szolgálata, a humánus
gondolkodásmód, a mélységes ember-
szeretet, az elesettek felkarolása, s nem
utolsósorban a megcsonkított és meg-

alázott ország traumája által felfokozott,
erõsen izzó hazaszeretet.

Egyéniségének formálója volt a zene
is, melyet már egész fiatal korában
megszeretett. Maga is mûvészi szinten
hegedült. Fõiskolás társaiból kis kama-
raegyüttest verbuvált. 

Államvizsgáját kitûnõre abszolválva,
1923-ban herceg Esterházy Pál hitbizo-
mányának erdõigazgatóságánál – a kor
egyik legszínvonalasabb szakmai mun-
kát végzõ, és egyben a magyarországi
100 ezer katasztrális holdjával a legna-
gyobb erdészeti uradalmánál jelentke-
zett felvételre. Feladata a belterjes, az
úgynevezett házi kezeléses alapokon
nyugvó, korszerû erdõgazdálkodás
megteremtése volt, Zalában kiegészítve
ezt a szintén korszerû fûrésziparral és
erdei vasútüzemi tevékenységgel. 

Rövid idõre Eszterházára is átirányí-
tották, hogy ismerkedjen meg az urada-
lom számviteli rendszerével, s tanulmá-
nyozza az alkalmazott üzemszervezési
módszereket, eljárásokat.

1924 szeptemberében visszahelyez-
ték Zalába, s az akkor alakult Kerkavöl-
gye Faipari Részvénytársaságnál, pon-
tosabban annak Lenti Faraktár és Vasút-
üzeménél kapta meg elsõ, állandó jel-
legû munkakörét, az erdei vasút terve-
zésében, további kiépítésében és irá-
nyításában. Parancsoló módon vetõdött
fel az értékes szilvágyi erdõtömbbe ve-
zetõ Lenti-Szilvágyi 22 km hosszúságú
erdei vasútvonal megtervezése, amely

Emléktábla egy – az utókor által –
méltatlanul mellõzött erdõmérnöknek
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feladattal a fiatal Barlai Ervint bízták
meg. A tervezés mellett Barlai a kivite-
lezést, az építkezési munkákat is nagy
mûgonddal és körültekintéssel irányí-
totta. Évente átlagosan 30 ezer m3 fûré-
szelési alapanyagot szállítottak rajta
gõzmozdonyokkal vontatott szerelvé-
nyekkel. 

Az 1929-es esztendõ váratlanul jelen-
tõs szakmai elõrelépést hozott. Barlai
Ervint nevezték ki üzemvezetõnek,
mint hercegi erdõmérnököt. Rendkívül
nehéz gazdasági helyzetben vette át az
üzem vezetését, mivel az országban
szinte mindenütt éreztette hatását a kor-
szak gazdasági világválsága. Barlai Er-
vin nem ijedt meg a kihívástól, s üzem-
gazdasági intézkedéseivel hamarosan
stabilizálta az üzem helyzetét. A terme-
lés biztonságossága érdekében két al-
kalommal is kicseréltette a keretfûré-
szeket meghajtó gõzgépeket. Az utóbbi
gép, melyet 1936-ban építtetett be, már
világszínvonalú volt. A teljesítményre
leginkább ráhatással lévõ gépkezelõk
számára termelési jutalékot tûzött ki.
Újdonságként hatott az is, hogy elsõ-
ként vezette be és alkalmazta az üzem-
statisztikát. Kimagasló mûszaki és
üzemgazdasági tevékenységének híre
az országhatáron túlra is eljutott. Japán
például igen elõnyös, öt évre szóló
szerzõdést kínált számára, de nem fo-
gadta el. Hazája, a magyarság iránti
mélységesen elkötelezett hûségét,
egyébként sem lehetett megingatni.

1938-ban – a részvénytársaság ve-
zetésének egyetértésével – bevezette a
lenti üzemben a 8 órás munkaidõt, s
egyúttal évi 6 nap fizetett szabadságot is
kaptak a munkások. Egyre nagyobb fi-
gyelemmel, szociális érzékenységgel
fordult a göcseji vidék lakosainak, köz-
tük is elsõsorban munkásainak, élete
felé. Szomorúan tapasztalta a családok-
nál a nagyfokú elmaradottságot, a sze-
génységet, az itteni vidék igen kevés
munkalehetõségét, ezért is foglalkozott

a kishaszonbérle-
tek bevezetésének
lehetõségével, s
egyúttal korabeli
fórumokon ipari
üzemek telepítését
is sürgette.

1941 júniusá-
ban, elismerve ki-
magasló lenti
munkásságának
hírét, mûszaki
igazgatónak hívták
Munkácsra. Nem
kis feladatot vállalt

az idõközben magyarra változtatott ne-
vû Latorca Mûszaki és Gazdasági Rész-
vénytársaságnál, ahol szakmai elhiva-
tottságával 11, köztük 4 új erdõgond-
nokság és 5 fûrészüzem mûszaki jellegû
tevékenységét irányította. 

Végül menekülés az átvonuló front
elõl. 

Az alapvetõ politikai, társadalmi és
gazdasági változások egyik legfonto-
sabb eleme 1945-ben a földreform volt,
melynek során az erdõk esetében sze-
rencsére figyelembe vették az ország
hosszú távú érdekeit, s így a megmaradt
erdeink háromnegyed része, mintegy
900 ezer hektár erdõ, állami tulajdonba
került. A magyar erdészetnek ekkor –
szintén szerencsére – volt egy Barlai Er-
vinje, aki a korszak legsokoldalúbban
képzett, kitûnõ szervezõkészségû szak-
embere volt. Az új, koalíciós kormány
földmûvelésügyi minisztériuma õt bízta
meg azzal a feladattal, hogy dolgozzon
ki egy reális tervezetet az állami erdõket
kezelõ, irányító és végrehajtó szervezet
kialakítására. Elsõ helyen az erdõk üze-
mesítését jelölte meg. Munkájának
egyértelmû sikereként, 1945. december
18-án megjelent a Nemzeti Kormány

12120/1945 ME. számú rendelete a Ma-
gyar Állami Erdõgazdasági Üzemek –
rövidített cég nevén a MÁLLERD – létre-
hozásáról. Ügyvezetõ igazgatójának
Barlai Ervint nevezték ki. 

Barlai Ervin a halaszthatatlan gyakor-
lati munkákkal egy idõben elengedhe-
tetlennek tartotta, hogy a magyar erdé-
szet elõtt álló legfontosabb feladatokat
elméleti síkon is összefoglalja, ezért még
1946-ban megjelentette az Erdõgazda-
ság-politikai irányelvek címû rövid, de
annál tartalmasabb, lényegre törõ mun-
káját. Tanulmányában áttekintette a két
világháború közötti idõszak erdõgazdál-
kodását, elemezte a kialakult helyzetet, s
ami a leglényegesebb, új erdõgazdaság-
politikai irányelveket fogalmazott meg.
Elöljáróban szenvedélyesen hangsúlyoz-
ta: „Elõttünk áll a múlt hibáival, mu-
lasztásaival, sokszor jó szándékú törek-
véseivel, de minden komoly, átgondolt, s
modern erdészeti elveknek megfelelõ
kezdeményezést elnyelt a történelmi för-
geteg – a jelen feladata, hogy olyan er-
dõgazdaság-politikai irányelveket fek-
tessünk le, amelyek a jövõ érdekében jó-
váteszik a múlt bûneit.” Tulajdonjogi
vonalon elsõ és legfontosabb tennivaló-
nak jelölte meg, hogy az erdõket az ál-
lam tulajdonában kell megõrizni. Múlha-
tatlanul szükségesnek ítélte egy „Erdõsí-
tési Alap” létesítését. Nyomatékosította,
hogy ahol csak lehetséges, át kell térni a
természetes felújításra, mert az itt megta-
karítható költségeket az erdõsítési hátra-
lék minél gyorsabb felhasználására le-
hetne fordítani, s korlátozni kell a fele-
lõtlen fafelhasználást. Kiemelten hang-
súlyozta, hogy az önellátás érdekében
minél elõbb át kell térni a minõségi és
értéktermelésre, mert így az ország a fa-
behozatali szükségletét saját erejébõl fe-
dezhetné. Ennek az lenne az elõnye,
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hogy az erdõgazdasági termékek ex-
portjának ellenértékét kizárólag erdõ-
gazdasági import céljára lehetne fordíta-
ni, vagyis külkereskedelmi téren ön-
kompenzációra lehetne berendezkedni,
s így fokozatosan leszorítható lenne az
ország éves fakitermelésének mennyisé-
ge, s ezáltal meg lehetne óvni élõfakész-
letünket a pusztító túlhasználat veszélye-
itõl. A magyar erdészet elõtt álló, általa
felvázolt hatalmas feladatokra nemcsak
ez erdésztársadalmat, de egész nemzetét
kívánta figyelmeztetni akkor híressé vált
nevezetes gondolatával is: „Erdõ nélkül
nincsen Magyarország!”

Az illegális fakitermeléseket a MÁL-
LERD idõszakában fokozatosan korlá-
tozták, visszaszorították. A túlhasznála-
tok ellensúlyozására pedig 1,8-1,9 mil-
lió m3 körüli mennyiségben állapították
meg az ország éves fakitermelési lehe-
tõségét. Közel 120 ezer hektár erdõfelú-
jítást végeztek az erdõgondnokságok, s
éves szinten átlagosan 50%-kal több
mesterséges erdõ létesült, mint a hábo-
rú elõtt, és a csemetekertek területe is
majdnem duplájára nõtt.

Barlai Ervin nem értett egyet azzal,
hogy az ország 1949-re tervezett 1,9 mil-
lió m3-es fakitermelési tervét 3,4 millió
m3-re emeljék. Ekkor maga Rákosi adott
utasítást az utóbbi tervszámra, s egyidejû-
leg a jól mûködõ MÁLLERD szervezetét
szétverték, magát Barlai Ervint pedig 50
évesen kényszernyugdíjazták. 

Ez volt az az idõszak, amikor vala-
mennyi erdõmérnököt politikai ellenõr-
zés alá vontak. Mindennaposak voltak a
feljelentések is, amelyek Barlai Ervin
személyét sem kerülték el, s az Állam-
védelmi Hatóság õt is meghurcolta. 

Megkeresték, hogy vegyen részt tu-
dományos szakértõként, kutatóként a
hazai faipari kutatás megszervezésé-
ben, elfogadta a felkérést. Az ’50-es
évek elején lerakta az alapjait a Faipari
Kutató Intézetnek. 

Miközben Barlai
Ervin új munkahe-
lyén, mintegy el-
zárt világban, csen-
desen, végezte
egyre-másra szép
eredményeket ho-
zó faipari kutatá-
sait, váratlanul
közgazdasági téren
is szükség lett kivá-
ló felkészültségére.
Az 1950-ben Ma-
gyarországon is
bevezetett, kötele-
zõ tervutasításos

sztálini közgazdasági rendszer tragikus
gazdasági helyzetbe sodorta az országot.
Mindennek annyi volt az ára, amennyibe
az elõállítása került. Kopátsy Sándor Bar-
lai Ervint méltató: Az erdõ mindenek
elõtt címû cikkében felhozta, hogy pél-
dául a „tuskó drágább volt, mint a há-
mozási rönk, mert az elõbbit sok mun-
kával kellett kitermelni, felhasogatni, az
utóbbi pedig szinte készen állt.” Ez a le-
hetetlen helyzet bátorította fel az akkori
Országos Tervhivatal fiatal közgazdásza-
it, hogy Vas Zoltán elnökükhöz fordulja-
nak a faárak rendezése ügyében. Ekkor
„csupán” az volt hátra, hogy olyan hoz-
záértõ, nagy tudású szakembert keresse-
nek, aki közgazdasági ismereteivel, egy-
ben erdészeti és faipari ismereteivel ké-
pes a feladat megoldására. A választás
egyértelmûen Barlai Ervinre esett, s a
legjobb tudása szerint elvégezte a nem
mindennapi feladatot. A Közgazdasági
Szemle 1955. januári számában: Terme-
lõi árrendszerünk néhány problémája a
faiparban címmel meg is jelentette. Ér-
demes az említett tanulmány egyik inkri-
minált megállapítását kiemelnünk: „Ter-
melõi árrendszerünk egyes esetekben
akadályozza, hogy a gazdasági vezetõk,
vállalati szakemberek megtanulják a
gazdasági tevékenység abc-jének neve-
zett jövedelmezõség mérlegelésének lehe-
tõségét. A mostani termelõi árrendszer
olykor a népgazdasági károkat a gazda-
sági vezetõk szempontjából eredmény-
nek, a népgazdasági eredményeket pe-
dig az õ szempontjukból kárnak tünteti
fel.” Az erdõgazdálkodásban az új ár-
rendszer bevezetésével egyidejûleg lét-
rehozták az Erdõfenntartási Alapot, s ez-
zel megteremtették az erdõk felújításá-
nak szilárd pénzügyi fedezetét, amely
függetlenné vált az állami költségvetés-
tõl, s az erdõgazdaságok változó pénz-
ügyi lehetõségeitõl.

Ismételten szeretném idézni Kopátsy
Sándort a tíz évvel ezelõtti Magyar Hír-

lapbeli cikkébõl kiragadott néhány
mondatával: „Ma már kevés erdész tud-
ja, hogy a magyar erdészet rangját, a
szakemberek megbecsülését és az erdõ-
gazdaság viszonylagos stabilitását
mindenki másnál jobban annak a
Barlai Ervinnek köszönhette, annak a
szakembernek, akirõl a hivatalosak
igyekeztek megfeledkezni, akire már
kevesen emlékeznek. A következõ évti-
zedekben az erdészet gazdasági rang-
ját, az erdészek anyagi megbecsülését
ugyanis az általa kidolgozott árreform
alapozta meg. Legalább utólag járna
neki az elismerés. Talán egyszer majd
a gazdaságtörténészek is felismerik,
hogy tanulmánya volt az elsõk egyike
azon az úton, amely a sztálini bigot-
tériától a ’68-as reformhoz, a kilenc-
venes évek békés átalakulásához, sõt a
Kínában alkalmazott gazdasági re-
form módszereihez vezetett. Egy ma-
gyar, késõbb világtörténelmi jelentõsé-
gû reformfolyamat elindítói közé így
került Barlai Ervin. Ma nem divat ér-
tékelni a szocializmust felpuhítókat,
az utókornak minden bizonnyal jobb
lesz róla a véleménye.” A nemrég el-
hunyt Madas András pedig – szintén
tíz éve – így aposztrofálta a történte-
ket: „Barlai javaslata alapján megva-
lósult új erdészeti ár-, bér- és tervezé-
si rendszer elsõ kísérlet volt, a KGST
államokban végül is nem talált köve-
tõkre. Talán ez a minden újtól való
félelem és merevség is egyik oka volt
az egész rendszer látványos összeom-
lásának.”

Mai, értékvesztõ és értékkeresõ, fo-
gódzók nélküli, zavaros világunkban,
amikor sokszor nem világos, hogy mi a
megõrzendõ, s mi az elvetendõ, erdész-
társadalmunk joggal lehet büszke arra,
hogy vannak szakmai és erkölcsi fogó-
dzóink. Bedõ Albert és Kaán Károly tör-
ténelmi léptékû életútja mellett, úgy
gondolom, hogy Barlai Ervin nagy ívû
munkássága is végre méltó helyet kell,
hogy kapjon nemcsak a mai, de az eljö-
vendõ erdésznemzedékek tudatában,
emlékezetében is.

Barlai Ervin már régen rászolgált
volna az utókor méltó elismerései-
re. Kívánom, hogy a mai nap ked-
ves és megtisztelõ eseménye is ad-
jon erõt és bíztatást Barlai Ervinnel
kapcsolatos adósságaink további
törlesztésére.

Az elõadás után került sor az OEE
Nagykanizsai Helyi Csoportja által kiírt
XIII. Erdõk Hete internetes verseny dí-
jainak átadására.

Fotó: Pápai G.

Baráth László elôadását tartja




