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A címben feltett kérdés megválaszolása
azért kívánkozik egyesületi lapunk ol-
dalaira, mert Láng Lajos okl. erdõmér-
nök az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöke volt 1950. február 12-én történt
megválasztásától 1951 januárjában be-
következett haláláig. Elhalálozásának
pontos napját nem ismerjük.

Neve nem sokat mond a mai gene-
rációknak, már az idõsebbek közül sem
sokaknak. Ezért most, amikor arra em-
lékezünk, hogy 145 éve vettük fel az
Országos Erdészeti Egyesület nevet, ta-
lán érdemes azt a néhány adatmorzsát
is összegyûjteni, ami vele kapcsolatban
fellelhetõ.

Fiatal évei
„Az erdészeti felsõoktatás 200 éve” cí-
mû almanachnak a végzett hallgatókra
vonatkozó felsorolása szerint Láng La-
jos 1898-ban Kisgaramon született. (III.
kötet, 147, oldal.)

Ez a község az egykori Zólyom vár-
megyében, Breznóbánya közelében
fekszik, jelenlegi szlovák neve Hronec.

Származásáról, családi körülményei-
rõl jelenleg közelebbieket nem tudunk.
Születési évébõl következtetve erdõ-
mérnök-hallgatói tanulmányait még
Selmecbányán kezdhette, de oklevelét
már Sopronban szerezte meg 1923-ban.

A következõ szerény adatot az Egye-
sületünk által kiadott 1943. évi Erdésze-
ti Zsebnaptár szolgáltatja, közelebbrõl
az annak II. kötetében közölt Címtár. A
magánuradalmak erdõtisztjeit felsoroló
névjegyzékben az 507. oldalon olvas-
hatjuk Láng Lajos erdõmérnök, immár
mint erdõtanácsos nevét gróf  Esterházy
Móricnak Komárom vármegyében levõ
hitbizományi birtokán, csákvári erdõhi-
vatalhoz kapcsolva. Mivel neve ott
egyedül szerepel, s utána következik a
hivatal alá tartozó erdõgondnokságok
személyzetének felsorolása, alkalma-
sint õ volt az erdõhivatal vezetõje.

Szerencsére a következõ adat fel-
bukkanásáig már nem kellett húsz év-
nek eltelnie. Egyesületünket az 1948
márciusában megrendezett vezetõség-
választó közgyûléssel sikerült fe1éb-
resztení a II. világháború utáni, három
évig tartó tetszhalálából, s azon év
õszén ismét beindítani az „Erdészeti La-
pok” megjelentetését is.

A demokratikus ujjászervezést köve-
tõen 1949. december 19-én újabb veze-
tõségválasztó közgyûlésre került sor,
amikor is a leköszönõ Sébor János sop-

roni professzor helyébe a kaposvári er-
dõgazdaság vezetõjét, dr. Haracsi Lajos
fõerdõtanácsost választották elnökké.
Mellette a három alelnök egyike Láng
Lajos budapesti fõerdõtanácsos lett.

Mi lehetett az oka, hogy az addig
szinte alig ismert Láng Lajos szinte
egyik napról a másikra a névtelenség-
bõl a szakma patinás, nagy tekintélyû,
társadalmi szervezetének felsõ vezeté-
sébe emelkedhetett?

A magyarázatot valószínûleg a kora-
beli közélet háttérfolyamataiban talál-
hatjuk meg.

A politikai viszonyok alakulása
Az 1948-as esztendõ sorsdöntõ, ke-
mény év volt a magyar társadalom
szempontjából. Július 12-én a szociál-
demokrata és a kommunista párt ún.
egyesülési kongresszusával megtörtént
a kommunista hatalomátvétel. Megala-
kult a Magyar Dolgozók Pártja (MDP).
Ezt követõen pedig felgyorsult az or-
szág 1944 õsze óta tartó, moszkvai for-
gatókönyv szerinti szovjetizálási folya-
mata. Ennek egyik elsõ, gyors és ke-
mény megnyilvánulása volt az agrári-
um, mindenekelõtt a Földmûvelésügyi
Minisztérium elleni politikai támadás,
„a Pártonkívüliek Blokkjának összees-
küvése” címen. Rákosiék ugyanis az
FM-et a régi polgári erõk, kisgazdák és
más antiszimpatizánsok egyik utolsó
fellegvárának tekintették. Amíg ezeket
a hatalom igájába nem hajtották, addig
a parasztság tömeges kollektivizálásá-
ról szó nem lehetett.

A támadás 1948. július 22-24-e táján
62 ember, közöttük 55 FM-tisztviselõ le-
tartóztatásával kezdõdött. Ezzel vette
kezdetét az ún. FM-per. Ez a Rákosi-
korszak koncepciós pereinek egyike
volt. Csak amikor manapság a koncep-
ciós pereket említik (MAORT, Standard,
Mindszenty- stb. per), errõl ritkábban
esik szó. Pedig az 1949 áprilisáig elhú-
zódó procedúra során súlyos ítéletek is

születtek. A minisztériumot pedig át-
szervezték. Ennek ürügyén több mint
200 embert elbocsátottak, közülük 119-
et politikai megbízhatatlanság címén.

Közbevetve  megjegyezzük: Kovács
Istvánnak, a Pártközpont káderosztálya
vezetõjének Rákosi Mátyás részére írt
feljegyzése szerint a személyi tisztoga-
tás, továbbá az FM felsõ és középveze-
tésének megerõsítése tervét Nagy Imré-
nek és Matolcsi Jánosnak (1955-56-ban
földmûvelésügyi miniszter) kellett ki-
dolgoznia az Államvédelmi Hatóság
megbízott munkatársának közremûkö-
désével.

Az egész ribilliót maga az akkori mi-
niszter, Dobi István indította el azzal,
hogy vizsgálatot kezdeményezett saját
minisztériuma ellen a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság gazdasági rendészeti osz-
tályánál – nyilván nem saját ötlete alap-
ján. Jutalmát megkapta: 1948. december
l0-e után miniszterelnök, 1952 augusztu-
sától 1967 áprilisáig pedig államfõ lett.

Osztályvezetõ az FM-ben
Ez volt tehát az a politikai háttér, amely-
nek bázisán Láng Lajos hivatali pályafu-
tása a továbbiakban alakult.

A per ürügyén indított minisztériumi
átszervezés során ugyanis – néhány más
fõosztállyal együtt – az önál1ó Erdészeti
Fõosztályt is megszüntették. (Úgy tudjuk,
az önálló FM fennállása, 1889 óta elõ-
ször, sajnos nem utoljára.) Feladatkörét a
IV. Mezõgazdasági-Üzemi Fõosztály vet-
te át, amit Lázár Vilmos vezetett.

Ennek a fõosztálynak a belsõ tago-
zódása keretében létrehozták a IV/2.
Erdészeti Ügyosztályt, amelynek a ve-
zetõje Láng Lajos lett, a Magyar Dolgo-
zók Pártja színeiben. (Pontosabban
csak egy színe volt: a vörös.) Az imént
említett kis átszervezési személyügyi bi-
zottság, benne maga az ÁVH, alkalma-
sint teljesen megbízhatónak tekintette
politikai szempontból.

Láng Lajos tehát gyorsan magasra
röppent a politikai szelek hátán. S mivel
az OEE-ben 1945 elõtt már szinte ha-
gyomány volt, hogy az államerdészet fõ-
nöke egy erdõmérnök, az arisztokrata
elnök oldalán az egyik alelnökként he-
lyet foglalt az Egyesület legfelsõbb ve-
zetésében, ez 1949-ben is megtörtént.

A kocka azonban gyorsan forgott
azokban az idõkben. Alig egy év telt el
és az „Erdészeti Lapok” 1949. évi júliusi
száma már arról tudósított, hogy a föld-
mûvelésügyi miniszter az FM újabb át-
szervezése során június 20-án kelt
8004/I/9.-1949.Eln.2.P.M. számú rende-
letével ismét felállította az Erdészeti Fõ-
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osztályt (amely két osztályra, s mindkét
osztály két-két alosztályra tagolódott).
Ennek a vezetõje azonban már nem
Láng Lajos lett, hanem Jablánczy Sándor
okl. erdõmérnök, aki egyébként Egyesü-
letünk titkári tisztségét is betöltötte.

Az átszervezések sodrában
De mi történt Láng Lajossal? A kérdés
megválaszolása érdekében ismét törté-
nelmünk általános menetére kell egy
pillantást vetnünk.

1948-ban megkezdõdött a centralizált
tervgazdálkodásra történõ felkészülés,
többek között az ennek megfelelõ gaz-
dasági mechanizmus kialakítása, termé-
szetesen elsõsorban a rövid idõ alatt ha-
talmasra duzzadt állami szektorban.

Az Országos Tervhivatalt már 1947
júliusában létrehozták;ötfõs erdészeti
csoportját pedig 1949-ben. Ennek veze-
tõje Madas András erdõmérnök lett, ezt
megelõzõen a MÁLLERD mûszaki fõ-
osztályának vezetõje.

A vállalati szférát illetõen az ország-
gyûlés 1948. július 9-én alkotott tör-
vényt nemzeti vállalatok létrehozásáról.
Ennek nyomán jelent meg az
1490/1949. Korm. számú rendelet a Ma-
gyar Állami Erdõgazdasági Üzemek
/MÁLLERD/nemzeti vállalatokká törté-
nõ átalakításáró1 és Állami Erdõgazda-
sági Üzemi Központ (röviden: Erdõköz-
pont) létesítésérõl.

Az erdõgazdasági nemzeti vállalatok
hálózatának alapját a MÁLLERD korábbi
11 állami erdõigazgatósága alkotta, meg-
toldva a Duna-ártéri, a Nyíregyházai és a
Sátoraljaújhelyi Erdõgazdasági Nemzeti
Vállalattal. Történetünk szempontjából to-
vábbi lényeges változás volt, hogy a Bu-
dapesti Erdõigazgatóságból két nemzeti
vállalatot alakítottak ki: a Budapest Hegy-
vidéki és a Budapest Síkvidéki N. V.-t.

Ekkor bukkant fel ismét Láng Lajos
neve, mint a Budapest Hegyvidéki N. V.
vezérigazgatója („Erdõgazdaság” 1949.
év, 59. oldal).

Ezt követõen került sor az Egyesület
1950. február 12-i közgyûlésére, amelyen
Lángot az OEE elnökévé választották.

Újabb átszervezés
A sors kereke azonban gyorsan forgott
tovább. 1950 elején egy FM vizsgálat
megállapította az Erdõközpont vezetõi-
nek alkalmatlanságát tisztségük betölté-
sére. A javaslatba hozott új vezetõk kö-
zött szerepelt Láng Lajos is, mint MDP
párttag. Végül is Tömpe István
(1909–1988) került az erdõközpont élé-
re, a munkásmozgalom régi aktivistája,
a spanyol polgárháborút is megjárt

kommunista. 1950 tavaszán az FM-et is-
mét átszervezték, de most a XIV. Erdé-
szeti Fõosztály nem szûnt meg.

Azt, hogy Láng Lajossal az 1950-ben
végbement szervezeti-személyi változá-
sok során pontosan mi történt, egyelõre
nem tudjuk. A kortársak körében foly-
tatott kutatásaim során néhai dr. Madas
László (1920-2009) vasokleveles erdõ-
mérnök kolléga eljuttatta hozzám egy
1950. július 1-jei keltezésû hivatalos ki-
nevezési okmányát, amelyet Láng Lajos
mint a Budapest Hegyvidéki Erdõgaz-
dasági Nemzeti Vállalat vezérigazgató-
helyettese írt alá. „Oroszlánsörényû,
hófehér hajával, széles arcával és nagy
jóindulatával jellegzetes figurája volt az
akkori erdõmérnöki karnak.” – írta kí-
sérõlevelében Madas.

Már mint az OEE elnöke, de egyben
vállalati vezérigazgató-helyettes jelen-
tette meg azt a cikkét, amely az „Erdé-
szeti Lapok” 1950. évi júliusi számában
a 93. oldalon olvasható. Címe önmagá-
ban ellentmondásos és mulatságos is le-
hetne, de akkoriban éppen nem az.
„Harc a békéért!” A korabeli politikai ló-
zungoktól csepegõ írást meg kellett csi-
nálnia, mint ahogyan akkoriban sok
embernek sok mindent meg kellett csi-
nálnia, fõleg a vezetõ állásúaknak. 

Az Erdõközpont termelési 
osztályán

Nem tudjuk, hogy mikor vált meg a vál-
lalati szférától, de a haláláról szóló né-
hány soros híradás úgy emlékezik meg
róla, mint „legutóbb az Erdõközpont ter-
melési osztályának erõssége”. Pontos
beosztását nem ismerjük. Ismerjük vi-
szont néhány fennmaradt írását életének
ebbõl az utolsó félévébõl. Az „Erdõgaz-
daság” címû folyóirat (akkoriban az Er-
dõközpont lapja) 1950. szeptember 5-i
számának 197-200. oldalán megjelent
kétrészes cikk „Az ötéves terv elsõ idõ-
szaka az erdõgazdaságban” címmel Ba-
bos Imre és Láng Lajos együttes munká-
jaként készült. Babos az I. részben az er-
dõmûvelési feladatokról irt, a II. rész pe-
dig Láng „Harcban a fokozott erdõhasz-
nálati teljesítményekért” alcímû írása.

Az írásból arra következtethetünk,
hogy életének utolsó hónapjaiban fa-
használati feladatokkal foglalkozhatott.
A következõ mondatát akár ma is papír-
ra vethetné: „Az emberiség boldogulá-
sának alapfeltétele, hogy a föld által
nyújtott kincseket különbözõ szükség-
leteinek fedezésére tartamosan és ok-
szerûen felhasználhassa.”

Következõ ismert írása az „Erdõgaz-
daság” 1950. november 20-i számában

a 275. oldalon jelent meg „Elõre évi ter-
melési kötelezettségünk határidõ elõtti
teljesítéséért! Termelési helyzetkép”
címmel, utolsó cikke pedig a lap de-
cemberi számának 314. oldalán „Ter-
melési helyzetkép” címmel. Nem mag-
vas írások ezek, hanem csupán a korra
jellemzõ, sótlan országos fahasználati
tervteljesítési helyzetjelentések, pilla-
natképek.

Utolsó cikkének utolsó bekezdése
még arról tanúskodik, hogy 1951 elején
újabb beszámoló közlésére készült. Ehe-
lyett az „Erdõgazdaság” 1951. február 5-i
számában a 8. oldalon jelent meg egy el-
dugott kis néhány soros közlemény
„Láng Lajos halála” címmel. „Ötvenhá-
rom éves korában, hosszas betegeskedés
után hunyt el.” – írta a lap. Ennek alapján
1951 januárjára tehetjük halála idõpont-
ját. Kereken hatvan éve már ennek. Vég-
sõ nyughelyét nem ismerjük. Tisza Lajos
gróf és Waldbott Kelemen báró után a
harmadik volt, aki aktív, funkcióban lévõ
elnökként távozott el közülünk.

Utószó
Láng Lajos már az 1945 utáni rendszer-
váltók második hullámához tartozott a
szakma életében Magyar János, Barlai
Ervin, Ajtay Viktor stb. után. Elnöki
mûködése nem hagyott mély nyomot
Egyesületünk életében. Nem is igen
hagyhatott, mert mindössze egy évet
adott számára a sors ebben a tisztség-
ben, és a történelmi körülmények is
igencsak szûkre szorították mozgáste-
rét, kezdeményezési lehetõségeit.

Rövid idõtartamú elnöki tevékenysé-
gét mégis meg kell becsülnünk, mert
egy kegyetlenül kemény korszakban
vállalta el ezt a hálátlan feladatot; ak-
kor, amikor a közélet egyetlen szerep-
lõje sem érezhette magát biztonságban
a személyi diktatúra vasmarkában. Még
azok sem, akik a rendszer legodaadóbb
híveinek igyekeztek mutatkozni. (Pél-
dául még az állam elsõ emberei, az
1944/45-ös rendszerváltás utáni állam-
fõk: Zsedényi Béla, Tildy Zoltán, Sza-
kasits Árpád is börtönbe kerültek; azu-
tán a baloldali politika oszlopos tagjai,
mint Rajk László, Marosán György, Ká-
dár János és még sokan mások.)

Afölött se törjünk könnyelmûen pál-
cát – a jelen kényelmes páholyából a rá-
kosista múlt küzdelmes, véres arénájá-
ba visszatekintve –, hogy tagja volt az
MDP-nek, mert senki sem láthat az em-
berszívek mélyére. S különben is – az
akkori politikai körülmények között ez-
zel csak nyert az Egyesüet.

Dr. Király Pál




