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ADATOK BARLAI ERVIN 1945-ben VÉGZETT MUNKÁSSÁGÁHOZ 

Szakács László

1945-ben az erdők államosítása, üzemesitése és a Magyar Állami Erdő- 
gazdasági Üzemek /MÁLLERD/ megszervezése igen nagy feladat volt, A tervezés
ben, szervezésben és a végrehajtásban kimagasló erdemeket szerzett a hazai 
faipar egyik megteremtője Barlai Ervin, aki ekkor a Földművelésügyi Minisz
térium erdészeti ügyosztályának egyik vezetője, majd 1946. V. lo -tői a 
MÁLLERD megalakulásától, annak ügyvezető igazgatója volt. Már 1945-ben el
kezdte a MÁLLERD szervezését. 1/

1945 szeptember lo-ll-én, Budapesten, az FM-ben az erdőigazgatóknak tar
tott beszámolója különösen érdekes, mert ismerteti a magyar erdészet legfon
tosabb feladatait és a távolabbi célokat is. Az 1946-ban kiadott "Erdőgazda
ságpolitikai irányelvek" cimű könyvének több alapgondolata már itt megfogal
mazódott. Számunkra ez azért is jelentős, mert 1945-ben - a felszabadulás
után - az első állami vállalatok, üzemek az erdőgazdaságok voltak, az első

2 /államositók pedig az erdészek.
Az 1945-ös év hangulatát és a kormány álláspontját az erdőkkel kapcso

latban jól tükrözi Vásáry József, államtitkár rövid beszéde: "Hallatlan fele-"

lősség van az erdőigazgató urakon.A kérdést nem lehet azzal elintézni, hogy 
nem lehet termelni, a lehetetlent is meg kell próbálni. Minden akció

képességünket a termelés szolgálatába kell állitani... Rendkívüli forradalmi 
időket élünk... Eleget kell tenni kötelességünknek. A következők lesznek az 
•általános szempontok: mennyi az a terület, amit emberileg ki lehet termelni, 
mennyi az a faanyag, amit ki lehet termelni, és hogy lehet megközelíteni és
milyen fakészletünk van. Ahol nincs jelentkező a termelésre, ott magunknak

, 3 /kell átvenni a termelést." Az ország faanyag ellátása volt a legfontosabb 
érdek, ennek kellett alárendelni az erdők állami tulajdonba vételét és az 
üzemesitési is. E kis kitérővel érzékeltetni akartuk, hogy milyen körülmé
nyek közt kellett Barlainak megvalósítani céljait, feladatait.

Ekkor már elkezdődött és teljes erővel folyt az erdők és a hozzájuk tar
tozó üzemek állami tulajdonba vétele.

A következő idézetek Barlai Ervintől valók: "A birtokátvételt sürgősen
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be kell fejezni.Az az óhajom, hogy ezt az atvetelt ne halasszuk okt. 31—ig,
• 4 /amig a volt tulajdonosok jogai lejárnak, minden birtokot át kell venni.

1945. október 31-ig zömmel be is fejeződött az államosítás, de kisebb bir
tokok átvétele elhúzódott az év végéig.

Az üzemi, az állami termelés megszervezése volt a legnehezebb feladat. 
Barlai Ervin itt találta a legtöbb akadályt, nehézséget. 1945-ig ugyanis az 
állami erdőigazgatóságok nagyrészt igazgatási funkciót láttak el. "Bejelen
tem, hogy a tervek szerint az erdőigazgatóságok az igazgatási teendők alól 
nagyrészt mentesitve lesznek és üzemi szervvé alakulnak át. Az államerdé
szeti igazgatással az erdőfelügyelőségek fognak foglalkozni. Ne foglalkozza
nak az erdőigazgatók adminisztrációval, hanem foglalkozzanak üzemszerű keze
léssel... egyik fő küzdelmünk és tervünk: az erdők üzemesitése. Az üzemesi- 
téssel azt akarjuk elérni, hogy bizonyos önállóságot kapjon az erdészet még
pedig azért, hogy kellő rugalmassággal intézhesse a maga dolgait... Kétmil
liós erdőbirtok születik meg szemünk láttára, fontos hogy az ebből ránk há
ramló feladatnak meg tudjunk felelni.Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy 
üzemesitve legyenek az erdők.

Az üzemesités lényegéről, a MÁLLERD tervezett megalakulásáról igy szól:
MAz államerdészet külön egyéni céggé alakul, Magyar Állami Erdőgazdasági
Üzemek cimmel és mint egyéni cég be lesz jegyezve a budapesti cégbiróságnál.
Ez biztositja önállóságát Budapesten lesz az üzem központi igazgatása.
11 erdőigazgatóság lesz vidéken és minden erdőigazgatósághoz 3o-4o erdő-

6 /gondnokság fog tartozni." Részletesen kifejti a központi igazgatóság 11 
főosztályának, a 11 erdőigazgatóságnak és az erdőgondnokságoknak feladatait. 
Erről később megjelentek a hivatalos rendeletek.

Nem volt egyszerű elfogadtatni, mert mig az erdők állami tulajdonba vé
telével egyetértett mindenki, az üzemesités sikeres végrehajtásával kapcso
latban kételyek merültek fel. Érdemes idéznünk egy erdőigazgató aggodalmait. 
"Nagy felelősség nyugszik rajtunk. Úgy érzem, hogy a jelenlegi viszonyok kö
zött sem a személy, sem a vagyonbiztonság nincs meg, nem rendelkezünk megfe
lelő személyzettel, nagy felelősség volna a dologhoz hozzányúlni. Ha ez a 
kérdés nem sikerül, elbukunk. Alkalmasabb és jobb időkre kell halasztani ."^ 
Barlai Ervin biztos az üzemesités sikerében, meggyőzi a kétkedőket. "Egy 
kissé fáj nekem, hogy erdőmérnöktől hallom ezt. Talán nem érzékeltettem e- 
léggé a problémát. Képzeljük el a helyzetet. Adva van egy 9o ezer holdas 
erdőgazdaság, amely állami volt. Most a szemünk láttára születik meg egy 2
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milliós erdőgazdaság, amikor az államnak ehhez semmi féle szervezete nin-

Igen határozott a hangja a fakitermelések állami kézben tartása mel-=- 
lett. 1945-ben' még nem államosították a fakitermelő és értékesítő vállala
tokat. Érdemes erről hosszabban idézni tőle. "Magyarország erdőgazdaságá
nak jövője nincs biztosítva addig, amig ott idegenek termelnek, ahol nekünk 
kellene termelnünk. A lényeg az, hogy irányelvként leszögezzük, hogy a jö
vőben a 2 millió holdas erdőgazdaság saját maga óhajt termelni. Október 
31-én a volt tulajdonosok termelése megszűnt. Óriási felelősség terhel min
ket a tekintetben, hogy ezeket a termeléseket képesek leszünk-e folytatni, 
vagy nem. Nem látok nagy nehézséget, de szégyen lenne, ha még sem sikerül
ne a termeléseket folytatnunk, mert ez tényleg az államerdészet csődjét je
lentené. A volt tulajdonosok és vállalkozók helyett nekünk kell termelni. 
Lehetetlen állapot az, hogy 2 millió holdból ne legyen haszna az államnak,
csak néhány vállalkozónak. Ha egy magáncég tud házilag termelni, akkor az 

9/állam is tud.11
Jól látta Barlai Ervin, hogy az erdőgazdaságok jövedelmezőségének eme

lése elképzelhetetlen fűrészüzemek nélkül. így meg lehet érteni kifakadását. 
"Jellemző a mostani állapotokra, hogy nem tudjuk megállapítani azt, hogy 
hány fűrészünk van, el vannak-e látva és termelnek-e egyáltalán. Halvány fo
galmunk sincs arról, hogy milyen ipari üzemeket vettünk át. Ezeket nem elég 
átvenni, hanem üzembe kell helyezni, mert elvehetik tőlünk és joggal."'*'0^

Talán ma is érvényesek a vállalati szervezők munkájáról szóló megjegy
zései. "A szervezéssel kapcsolatban megjegyzem, hogy itt tulajdonképpen egy 
óriási szervezési munkáról van szó. Minden erdőigazgatóságnál lesz egy szak
képzett organizátor. Az organizátor három irányba szervez. Foglalkozik a 
munkabérek organizálásával, midőn a munkabéreket a teljesítmény szerint reá
lisan állapítja meg, végez kereskedelmi organizálást a kalkulációhoz szüksé
ges adatokat megbízható módon értékeli ki, hiszen jól tudjuk, hogy az eddigi 
kalkulációknál használt adatok 5o %-ban pontatlanok. Foglalkozik továbbá 
üzemi szervezéssel, ahol a gazdaságosság elvét valósítja meg."^^

Erdőrendezés 1945-ben nem volt, mert a meglévő rendezők is az államosí
tás végrehajtásával foglalkoztak. A legsürgősebb feladat volt tehát létre
hozni az erdőrendezőségeket. "Az erdőrendezőségre óriási feladat háramlik, 
mert a kiindulásunk az kell hogy legyen, hogy két millió holdról állomány- 
felvetelt kell kesziteni. Jelenleg nem tudjuk, hogy Magyarországnak mennyi
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a fatömege. Ezért kell állománybecslés, mert anélkül nem lehet okszerű gaz
dálkodást folytatni. Az állománybecslés egyébként összefügg az erdőgazdasá
gok könyvvitelével is. Lehetetlen és helytelen könyvelési rendszer az,hogy 
a faállományoknak az értékével senki sem számol, az nem szerepel a mérleg- 
be„."12/

Még nem értük el, de már közeledünk hazánk 2o %-os erdősültségéhez,amit
Barlai Ervin jónak látott. "Magyarország erdősültsége 12 %. Általános birtok-
politikánk rá fog jönni arra, hogy nemzetgazdasági szempontból kivánatos az,
hogy azokat a mezőgazdasági területeket, amelyeken nem kielégítő a termelés
eredménye, az erdőhöz kell csatolni, mert ahhoz hogy fában önellátók lehes-

13/sünk, legalább 2o % erdősültség szükséges."
Az erdőfelujitás álaposan elmaradt a háborús túltermelések miatt. Jelen

tős a gyorsan növő fafajokról alkotott véleménye. "Felújítás tekintetében 
azt hiszem Európának legmélyebben álló országává süllyedtünk. Első feladat 
az lesz, hogy megállapítsuk a felújítandó területeket, mert erről pontos ada
taink nincsenek, csak gyanítjuk, hogy cca. 7oo.ooo k.hold s zorul felújítás
ra és állományátalakitásra. Második feladat az, hogy növedék-politikára tér
jünk át. Nekünk a hiányzó fatömeget valamilyen módon pótolnunk kell, mert az 
nem képzelhető el, hogy 3o évig leállítsuk a termelést. Fontos, hogy fenn 
tudjuk magunkat tartani, mert az állam meg fogja unni,hogy örökké pénzeljen
bennünket. Rá fogunk térni a gyorsan növő fafajokra ott, ahol lehet. Ilyenek14 /pl. a Populus robusta, akác, nyár, nedves helyeken az éger."

Az igazi nagy munka ezután kezdődött, hiszen Barlai Ervin 1949-ig a 
MÁLLERD ügyvezető igazgatója volt és nagyban hozzájárult szocialista erdő- 
gazdálkodásunk alapjainak lerakásához. Munkásságának csak egy rövid szakaszát 
ragadtuk ki, de úgy véljük igen jellemző rá és korára is.
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