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Az Erdészettörténeti, a Közjóléti és a
Közönségkapcsolatok Szakosztályai
rendezésében került sor egyesületünk
Fõ utcai klubtermében Barlai Ervin mél-
tatására, melyet Szakács László olvasott
fel „Erdõ nélkül nincsen Magyaror-
szág” címmel, kiemelve Barlai Ervin
Gyula (1899–1967) zalai munkásságát,
az egyszerû munkásemberek életkörül-
ményeire való fogékonyságát, ma is
példamutató bátorságát, melyet a hata-
lommal szemben mutatott, ha szakmai
meggyõzõdésében gátolták. 

Az elõadó érdekességként megemlí-
tette a Szilvágy–Sárdipusztai szárnyvo-
nal költségszámítását, valamint az er-
dészházakat összekapcsoló telefonhá-
lózat kiépítését. 

Barlay határozott véleményét arról,
hogy

– az erdõgazdálkodó kapja meg a fa
magasabb szintû feldolgozásából eredõ
jövedelmet, azaz a nyereséget az erdé-
szet fejlesztésére forgassa vissza;

– állománybecslés nélkül nem lehet
okszerû gazdálkodást folytatni;

– nemzetgazdasági szempontból kí-
vánatos az, hogy azokat a mezõgazda-
sági területeket, amelyeken nem kielé-
gítõ a termelés eredménye, az erdõhöz
kell csatolni, mert ahhoz, hogy fában
önellátók lehessünk, legalább 20% er-
dõsültség szükséges;

– túlnyomású gõzzel végzett keze-
léssel az akác-fûrészáru tulajdonságai
befolyásolhatók.

Mûcédrus találmánya lehetõvé tette
a hazai ceruzagyártás folyamatosságát.

1967. július 3-án hunyt el, a pester-
zsébeti temetõben vettek tõle búcsút.

*
Rakonczay Zoltán mutatta be megje-

lent kötetét – „A természetvédelem tör-

ténete Magyarországon” – mely, mint
mondotta, az utolsó munkája. (A mélta-
tást lásd az októberi szám 317. oldalán
Bartha Dénes tollából.)

*
„ Valami keresek,
Valamit nem lelek,
Valami nincsen meg,
valami elveszett…”

Domokos Nagy Imre mutatta be „Re-
ménység” c. verseskötetét, melynek fül-
szövegében írja:

„Több mint fél évszázad öröme és
bánata, ma is szívet melengetõ vagy szí-
vet szorító, megmosolyogtató vagy
könnycseppet ma is elõszólító emlékeit
tartalmazza ez a kötet, miközben végig
lehet kísérni benne, hogy az érzékeny
és lelkes kamaszból mi maradt meg, és
mi változott, mire nyugdíjas tanár és
nagypapa lett.”

*
Végezetül a most megjelent „Gyöke-

rek és lombok – erdészportrék” hetedik
kötetét ismertette a szerkesztõ, Pápai
Gábor. A sorozatot Fuják József erdõ-
mérnök méltatta. 
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