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Az OEE Erdészettörténeti Szakosztálya
2017. õszi szakosztályülését szeptem-
ber 18-án Sopronban az egyetem mû-
emlék könyvtárában tartotta. 

Elsõ napirendi pontként Szakács Lász-
ló ismertette Barlai Ervin (1899–1967)
erdõmérnök, erdészetpolitikus, köz-
gazdász és faipari kutató életpályáját.
Szakmai tevékenységének méltatását
indokolja, hogy a 20. század egyik leg-
nagyobb hatású erdészegyénisége volt,
Kaán Károly munkásságának méltó
folytatója. Életútjukban is sok párhuza-
mosság, közös vonás fedezhetõ fel. 

Az idei évben lehetõség lett volna a
közös megemlékezésre, hiszen Kaán
Károly 150 éve született, Barlai Ervin
pedig 50 éve hunyt el. Kaán Károlyról
méltó módon emlékezett meg a szak-
ma, de Barlai Ervinrõl mintha megfe-
ledkezett volna.

Mindketten egy-egy vesztes világhá-
ború utáni katasztrofális helyzetbõl ve-
zették ki az erdészeti ágazatot. Kaán
Károly az elsõ világháború és a triano-
ni békediktátum által megcsonkított or-
szág erdõgazdálkodását indította el,
Barlai Ervin pedig a második világhá-
ború harcai által legázolt, és a szovjet
hadsereg által megszállt ország erdõ-
gazdálkodását szervezte újjá. Mindket-
ten történelmi távlatokban tudtak gon-
dolkodni, programokat, terveket
készíteni, annak ellenére, hogy sokan
nem értették meg törekvéseiket és sok-
szor személyükben is támadásoknak
voltak kitéve. 

Barlai Ervin 1899. június 19-én szü-
letett Korompán (ma Krompachy, Szlo-
vákia) német származású családban,
Neuherz vezetéknévvel. A család 1904-
ben magyarosította a nevét Barlaira.
Édesapja Barlai Béla volt a selmecbá-
nyai fõiskola utolsó rektora. Barlai Er-
vin erdõmérnöki tanulmányait már Sop-
ronban 1919–1923 között végezte.
Oklevelének megszerzése után Zalá-
ban a herceg Esterházy hitbizományi
uradalom erdõgazdaságában helyezke-
dett el, melynek gazdálkodását nagy-
mértékben modernizálta. 

A második világháború után felis-
merte az erdõnagybirtok államosítá-
sában rejlõ lehetõségeket, és javasla-
tot dolgozott ki az állami tulajdonba
került erdõk üzemeltetésére, mely a
MALLERD keretében 1945–1949 kö-
zött vezetésével valósult meg. Távlati
elképzeléseit az Erdészetpolitikai irány-
elvek címû munkájában foglalta
össze. 

A Rákosi-rendszer körülményei kö-
zött egyre több politikai támadás érte,
beosztásából leváltották, egészségi ál-
lapota is megrendült. 1950-tõl a Faipa-
ri Kutató Intézetben dolgozott, ahol a
hazai faipari kutatás megindítása fûzõ-
dik a nevéhez. Szakmai tekintélyére
jellemzõ, hogy 1956-ban a Forradalmi
Bizottság õt kérte fel az Erdészeti Fõ-
igazgatóság vezetõjének. Budapesten,
1967. július 3-án hunyt el.

Barlai Ervin kiváló erdészpolitikus,
elméleti és gyakorlati szakember, köz-
gazdász, kutató és szakíró érdemei

olyan jelentõségûek, hogy a szakma
történetében a legnagyobb erdészek
között van a helye. Bízunk abban,
hogy a jelenlegi megemlékezés csak a
kezdet Barlai Ervin pozitív kultuszának
ápolásában. 

Második napirendi pontként ifj. Sar-
kady Sándor A bánya-, kohó- és erdõ-
mérnök hallgatók Ifjúsági Köre címmel
most készülõ történészi kutatásokon
alapuló könyvének munkálatait ismer-
tette. 

Az Ifjúsági Kör a selmeci, majd sop-
roni fõiskolások komolykodva vidám
baráti társasága, amely egyben a kö-
zéleti tevékenység elsajátításának és
gyakorlásának is terepe volt. Az Ifjú-
sági Kör 1879. május 22-én alakult
meg Selmecbányán. A két világhábo-
rú között Sopronban is tovább virág-
zott tevékenysége, olyannyira, hogy
a Rákóczi Ferenc utca 13. szám alatt
még önálló székházzal is rendelke-
zett. Az Ifjúsági Kör éppen 70 évvel
ezelõtt, 1947-ben kényszerûségbõl,
erõs politikai nyomásra oszlatta fel
önmagát. 

A selmeci hagyományok azonban
tiltva, megtûrve vagy titokban támogat-
va folyamatosan jelen voltak a soproni
diákság életében. Mondhatni, hogy a
selmeci „szellem” mindig itt bolyongott
a fõiskola, majd az egyetem falai kö-
zött. A Sopronból kirajzott egyetemi
karok Miskolcra és Székesfehérvárra is
magukkal vitték, és tovább éltették a

Barlai Ervin, Ifjúsági Kör és a Selmeci Társaság
Szakosztályülés Sopronban

Ifj. Sarkady Sándor könyvtári fõigazgató
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Selmecrõl származó szokásokat, szel-
lemiséget. 

Az utóbbi idõben bámulatosan
megnõtt az érdeklõdés a selmeci diák-
hagyományok iránt. 2014-ben az
UNESCO a védett kulturális világörök-
ség részévé nyilvánította a selmeci ha-
gyományokat. 

Selmecbánya néhány évtizeddel
ezelõtt egy pusztulófélben lévõ, elha-
nyagolt vidéki városka volt, mára azon-
ban egy virágzó idegenforgalommal
rendelkezõ, folyamatosan fejlõdõ tele-
püléssé vált. Látogatottságát nem kis
mértékben köszönheti a Sopronban,
Miskolcon, Székesfehérváron végzett
évfolyamok hallgatóságának, kiknek
szemében a szakmai barátság, bajtársi-
asság érzése egyet jelent a selmeci
szellemmel.

Végezetül Soós Norbert erdõmérnök-
hallgató a soproni diákság öntevékeny
hagyományõrzõ és érdekképviseleti
diákszervezetét a Selmeci Társaságot
mutatta be.

A rendszerváltáskor 1989-ben hét er-
dõ- és faipari mérnök hallgató hozta lét-
re a Selmeci Társaságot azzal a céllal,
hogy az elõdök értékrendjét és szoká-
sait megõrizve a mai kor követelményei-
nek és a hagyományoknak egyaránt

megfelelõ diákéletet alakítson ki a sop-
roni egyetem keretében. 

A társaság azóta is folyamatosan mû-
ködik. Ápolja az egykori elõdök emlé-
két, akik az ágfalvi csatában, a soproni
népszavazáson, a világháborúkban
vagy az 1956-os forradalom idején ta-
núsítottak hõsies helytállást. Segítséget
nyújt az egyetem kulturális életének
szervezéséhez, támogatja a balekokta-
tás, a szakestélyek, a hagyományos ba-
lekbál és valétabál illõ megrendezését,
és igyekszik a hallgatóságot érintõ min-
den tevékenységben részt venni. Ki-

adásukban több régi – mára már elér-
hetetlen – diáktörténeti könyv jelent
meg újra. 

A Selmeci Társaság tagjai impozán-
san, hagyományos diákegyenruhába,
waldenba öltözve vettek részt a szak-
osztályülésen. Reméljük, hogy az egye-
tem és a szakma múltja iránt érdeklõdõ
fiatalok közül egyeseket elõbb-utóbb az
Erdészettörténeti Szakosztály tagjai kö-
zött is üdvözölhetünk.

Béni Kornél
titkár 

Fotók: Szakács László

Szeretettel várjuk Önt és kedves Partnerét
2018. január 27. napján

A SIÓFOKI AZÚR HOTELBEN
(8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C)

19.00 órakor kezdõdõ

PROGRAM

18.00 Érkezés, helyfoglalás 
19.00 Kürtösök szignálja
19.05 Köszöntõk
19.30 Vacsora
20.00–23.00 Báli fotók készítése
20.30 Molnár Miklós népzenész hegedû-elõadása
20.40 Somogy Táncegyüttes farsangi mûsora: 

Dráva-menti tavaszváró
21.00-tól Tánc hajnalig
22.00–22.30 BorCanto Férfikar bordal-összeállítása
22.30 Erdésznóta udvar megnyitása
22.00 Kóstolók 
00.30 Tombolasorsolás

* * *

Az est folyamán a jó hangulatról 
a Senior Zenekar gondoskodik.

A rendezvényre jelentkezni 2017. december 18-tól, az Egyesület honlapjáról (www.oee.hu) letölthetõ jelentkezési lap 
kitöltésével és az OEE Titkárságnak elektronikus úton történõ elküldésével lehet (e-mail: titkarsag@oee.hu).

A részvételi díj: 25 000 Ft/fõ

Kellemes estét és jó szórakozást kívánunk!

Országos Erdészeti Egyesület


