
című könyvei jelennek meg. A magyar 
erdészet 1958. október 2-án, Kaán Ká
roly mellszobrának ünnepélyes leleple
zésével adózott a nagy előd tiszteleté
nek. A z Erdő 1958. novemberi számá
ban Madas András erdész-politikus, az 
Országos Erdészeti Egyesület akkor i e l 
nöke és Lesenyi Ferenc ny. egyetemi 
tanár méltatták elévülhetetlen munkás
ságát. Emlékét őrzi az Országos Erdé
szeti Egyesület által 1985-ben alapított 

Kaán Károly-emlékérem. 
Nekünk, az utókor erdészeinek — 

1940-ben bekövetkezett halála után — 
nagy örökséget hagyott hátra. A z a la 
pos szakmai tudás és a felelősségérzet 
mellett legfontosabb szakmánk társadal
mi-gazdasági elismertetése, tekintélyének 
fenntartása. A legfelső állami és pártve
zetés 1985-ben tekintette át és vitatta 

meg legfontosabb erdészeti, fagazdaság
pol i t ika i céljainkat. A cél- és eszköz
rendszer egységét tükröző határozatok 
következetes végrehajtása ma minden 
erdészszakember és vezető kiemelkedő 
feladata. Ehhez azonban olyan hajthatat
l an gerincre és önzetlenségre is szük
ség van, amelyekkel Kaán Károly ren
delkezett. 

M i . az utókor erdészei tudjuk, hogy 
— gondjaink ellenére is — számos fe l 
adatot megvalósítottunk Kaán Károly 
céljai közül. Reméljük, hogy az alföld
fásítás atyjának Püspökladányban felál
lított szobrán néha a megelégedettség 
kedves mosolya is megjelenik szeretett 
Alföldjének több mint 11%-os erdősült
sége láttán. És talán — ha beszélni tud
na— így felelne: 

még többet és jobban, kedves utókor . . . 

KAÁN KÁROLY , A GAZDASÁGPOLITIKUS 

DR. OROSZI SÁNDOR 

A m i k o r Kaán Károly életére és munkásságára emlékezünk, mind ig gondolnunk 
ke l l a korra , amelyben ő élt és alkotott. 1867-től 1940-ig a magyar és a világ
történelemben olyan változások, átalakulások történtek, amelyek lényegesen be
folyásolták pályafutását. Most csak néhány dátumot, eseményt emelnénk k i a szü
letésétől haláláig terjedő időszakból. 

A z 1867. évi osztrák—magyar kiegyezés megteremtette a magyar tőkés fejlődés 
lehetőségét. A mi l l enn iumi ünnepségek, a „boldog békeidők" világában induló 
magyar értelmiségiek, így az erdészek is, egy meglevő, nagyon is törékeny komp
romisszumokra épülő helyzetben folytathatták elődeik munkáját, miközben a gaz
dasági-társadalmi ellentmondások a megújulást, a változást sürgették. A z első 
világháború nem megoldotta, hanem tovább élezte az ellentéteket. A háborút kö
vető forradalmak sem tudtak it thon tartós változásokat hozni, miközben a világ, 
benne Európa, nagyot fordult. Magyarország, a mintegy harminc emberöltőt meg
ért királyság, a modern civilizációk, sőt Európa egész történetében példa nélkül ál
ló békére kényszerült. A dualizmus alatt kiépült gazdasági élete teljesen megbénult, 
az újraindításhoz azonban a társadalmi berendezkedés nem változott, a régi a l a 
pokon, a régi ellentétek terhével próbált talpra állni. A z 1929—1933 közötti gaz
dasági világválság rámutatott az újjáépítés ingatag alapjaira. 

Kaán Károly megérte a második világháború előestéjének gazdasági konjunk
túráját, sőt a tr ianoni béke revíziójának első állomását is. A z emberiség történe
tének legnagyobb világégését, Magyarország minden korábbinál nagyobb pusztu
lását azonban már nem láthatta, mint ahogyan a teljesen új alapokon induló újjá
építést sem. Munkájának, eszméinek jelentős része mégis ebben az új gazdasági-tár
sadalmi rendben válhatott, válhat valóra. így méltán emlegetjük őt a haladó tö
rekvések egyik jelentős alakjaként. 

Kaán Károly pályája úgy indult, mint a többi, kincstári erdészé. Gyakornok, 
segéderdőmérnök, erdőmérnök, majd főerdőmérnök és 1907-ben erdőmester. Mégis, 
m i késztette, hogy a gyakorlati kérdések mellett, országos erdészeti, sőt általános 
gazdasági, majd po l i t ika i ügyekkel is foglalkozzék? A z erős szakmaszereteten kívül 
bizonyára a szolgálati helyén, Besztercebányán lépten-nyomon előbukkanó erdész— 
bányász múlt, a nagy elődök elhivatottsága, a reá is háruló felelősség, a folytatás, 
a továbbvitel felelőssége. Ugyanakkor külföldi tanulmányútjai során a korabel i leg
haladóbb törekvésekkel, a hazainál fejlettebb viszonyokkal is megismerkedett. L e g -



első, a hazai erdészetet is formálni akaró elképzeléseit éppen külföldi útjai alap
ján vázolta. 

Előbb a hegyvidéki erdők úthálózattal való feltárását szorgalmazta, aminek ré
vén legelőször került kapcsolatba az állami gazdaságpolitika egyes kérdéseivel. 
Majd erdőművelési, szakoktatási, sőt faértékesítési problémák kötik le a figyelmet, 
így jutott el a házi kezelés kérdéséhez, azaz — javaslata szerint — a fát nem tö-
vön ke l l eladni fakitermelési vállalkozóknak, hanem az erdőhivatal saját mun
kásaival vágassa azt k i , és alsó rakodón értékesítse. A házi kezelést, i l le tve a há
zilagos kitermelést — amely az erdőfelújítás szempontjait is a legmesszebbmenőkig 
figyelembe vette — nemcsak elméletben hirdethette, hanem, amikor 1916-ban, a 
kincstári erdők ügyosztályának vezetője lett, a gyakorlatban is általánossá tette. 
A házi kitermelés így lett az első. jelentős elméleti és gyakorlati erdészeti eredmé
nye, amelyet még az ellenfelei is pozitívan értékeltek. Sajnos nem minden erdé
szetpolitikai elképzelése valósult meg i lyen gyorsan. 

Minisztériumi szolgálata idején már az első világháború alatt is igyekezett az 
erdők megóvása érdekében a minél nagyobb állami felügyeletet megvalósítani. Bí
rálói szerint „az eget is magyar királyira akarta festeni", de arról elfeledkeztek, 
hogy Kaán Károly szorgalmazta legjobban az erdőgazdasági érdekképviselet fe l 
állítását, amit viszont éppen a birtokosok buktattak meg. A megfelelő érdekkép
viselet révén remélte az egészséges társadalmi közmegegyezést az erdők igazgatá
sában is. 

A z Országos Erdészeti Egyesület még az első világháború előtt Kaán Károlyt bízta 
meg egy erdészetpolitikai mű megírásával. A z „Erdőgazdaság-politikai kérdések" 
című könyve csak 1920-ban jelent meg. A műben így nemcsak az addigi erdészet
pol i t ika fő vonalait, hanem a világháború utáni helyzetben követendő politikát is 
vázolta. A könyvben kifejtett eszmék részleges megvalósulását az 1923. évi erdé
szeti törvényekben láthatjuk, illetve abban a tevékenységben, amit Kaán Károly 
helyettes államtitkárként, hivatal i munkájában is kifejtett. 

A z említett erdészetpolitikai könyvében erősen hangsúlyozott témát, az erdők fenn
tartásának ügyét viszont nem sikerült törvényhatósági úton kimondatni , pedig ezt 
a kérdést Kaán nemzetközi fórumokon is fejtegette. Érdemes erre idézni egy pél
dát, hogy lássuk gazdaságpolitikai gondolatmenetét! 

1925-ben, Grenoble-ban nemzetközi erdőgazdasági kongresszust tartottak, ame
lyen Kaán Károly az erdők nemzetközi fenntartására vonatkozó javaslatot terjesz
tett elő. Indoklásában abból indult k i . hogy a motorizáció kibontakozása egyre 
több energiát igényel, ez az energia azonban a széntartalékok kimerülésével, na
gyon lis kérdésessé válik. A „fehér szén", a vízi erőművek jelentősen felértéke
lődnek, amikhez azonban egyenletes vízjárású folyókra van szükség. A folyók víz
járását pedig a vízgyűjtő területek erdőborítottsága jelentősen befolyásolja, ezért 
az erdők fenntartása több ország érdeke is. Ugyancsak az erdők biztosítják az 
adott terület természeti szépségei, növény- és állatvilága fennmaradását is. Ezek 
alapján a természetes növénytakarót, az erdőt, nemzetközi szerződésekkel ke l l óvni, 
fennmaradását biztosítani. Magyarországnak tehát elemi érdekei fűződnek a Kár
pát-medence erdőinek megóvásához, vizeinek tisztán tartásához, a vízgazdálkodási 
berendezések nemzetközi garanciákkal történő, biztonságos üzemeltetéséhez. 

Itt újra vissza ke l l térnünk Kaán Károly eszméiben, írásaiban fellelhető, a mai 
olvasó számára már szokatlan gondolatra, az ország integritásának visszaállításába 
vetett hitére. Gazdaságpolitikai munkásságának vizsgálatakor nem lehet és nem is 
szabad Tr ianon kérdését figyelmen kívül hagyni. Hogy miként látta ezt a helyzetet, 
újra egy példán keresztül próbáljuk megvilágítani. 

A z alföldfásítási törvény előkészítési időszakában az egyik véleményező szerv 
azt a javaslatot tette, hogy a tervezett törvény hatálya csak addig az időig terjed
jen, amíg az ország területi integritása helyre nem áll, amíg az erdős területeket 
újra a magyar gazdaság szolgálatába nem állítják. Nos. ezen a Kaán Károly által 
is láttamozott papíron — ahogyan az a minisztérium levéltárában fellelhető — az 
ország területi integritására vonatkozó részt aláhúzták és föléje írták: „illúzió". H a 
nem is Kaán Károly keze írása (ezt írásszakértő tudná megállapítani), de m i n 
denképpen közeli munkatársai véleménye áll ott a papíron. Tehát Kaán Károly 
bármennyire is hitt az ország területi integritásának helyreállításában, nagyon is 
számolt a realitásokkal, nagyon is tudta azt. hogy a magyarság boldogulását csak 
az ország jelenlegi határai között végzett gazdasági építőmunka alapozhatja meg. 
N e m hagyta, hogy illúziókkal elfedjék a gazdaság előtt álló feladatokat, nem en
gedte, hogy Trianonra hivatkozva, lemondjanak bármilyen jobbítási lehetőségről. 
Hirdette, hogy a magyar népnek elemi érdekei fűződnek mind a szomszédos álla
mokkal való kapcsolat kiépítéséhez, mind a hazai mező- és erdőgazdaság együtt
működését igénylő alföldfásítás végrehajtásához. 



Kaán Károly a Alföld természeti és gazdasági viszonyai vizsgálatakor találkozott 
Széchenyi István eszméivel, ami azután meghatározó vol t további, h ivata l i pályáját 
követő szakírói munkássága során. A Magyar Tudományos Akadémia 1925. évi 
centenáriumi ünnepségén. „Gróf Széchenyi István és. a nagy magyar Alföld" cím
m e l tartott előadást. A z előadásra való készülés során döbbent rá, hogy a múlt
századi gróf alföldi elképzelései mennyire egybeesnek a világháború utáni Magyar 
ország gazdaságfejesztési terveivel. N e m állítjuk, hogy századunkban Kaán Károly 
értette meg legjobban Széchenyi célkitűzéseit, de azt mindenképpen le ke l l szö
geznünk, hogy erdészetpolitikai elképzeléseit, főleg pedig az alföldi erdőtelepítések, 
fásítások ügyét — éppen Széchenyi révén — tágabban, az Alföld egész problémá
jának keretei között tudta szemlélni. 

„A magyar Alföld" című, 1927-ben megjelent könyvében vizsgálódásait az A l 
föld múltjának feltárásával bővítette. Ezek alapján úgy látta, hogy az Alföld török
kor i romlását helyreállítani szándékozó munkák közül a lecsapolások, folyószabá
lyozások a feladatnak csak az első szakaszát jelentették. A z öntözés, a fásítás, sőt 
a bir tokviszonyok megváltoztatása lenne a, következő lépés, hogy kia lakul jon Szé
chenyi nagy terve, az alföldi „virágos kert". Kaán Károly ennek az ügynek szen
telte 1939-ben megjelenő, összefoglaló nagy művét is, az „Alföldi kérdések"-et. Ben
ne a hazai gőzhajózás Széchenyi által sürgetett megvalósításától kezdve, egészen 
az Alföld átfogó öntözőrendszerének vázolásáig, mindent kifejtett. Itt jutott el az 
egészségügyi, sőt szociális, társadalmi kérdések taglalásához is. A z alföldi emberek 
egészségéért csakúgy felelősséget érzett, min t az általános jólét növelésének alföldi 
lehetőségéért. Ebben a könyvében, de a korábban. 1935-ben megjelent „Gazdaság
pol i t ika i feladatok"-ban is, arra törekedett, hogy az egész társadalom megismer
je, értékelje és. — lehetőség szerint — segítse törekvéseit. A z egész társadalom felé 
való fordulás egyébként jól megfigyelhető természetvédelmi munkásságában is, 
ahol szintén a „művelt magyar társadalom egészéhez" kívánt szólni. Val lo t ta , hogy 
az erdészeti, természetvédelmi, vízrendezési és alföldi gazdálkodási problémákat 
nemcsak a közvetlenül érintetteknek ke l l ismerniük, hanem az egész társadalom
nak, hogy az megoldásuk érdekében, képes legyen összefogni. 

Kaán Károly az egyesből, az erdészet fejlesztésének problémáiból k i i n d u l v a j u 
tott el az általánoshoz, a gazdaság-, sőt a társadalompolitikához. A z általánosból 
viszont az egyes feladatait, azaz, az erdészet, a vízgazdálkodás, a természetvéde
lem, a mezőgazdaság és a szakoktatás részkérdéseit i s behatóan tanulmányozta. 
Kidolgozott feladatokat, cselekvési programot tudott adn i több szakterület számára 
is. Eszmerendszerében sajátos helyet foglalt el az Alföld, ahol a történelem adta 
helyzetből k i indu lva , Széchenyi István gondolataitól átszellemülve kereste az ál
talános gazdasági és társadalmi viszonyok javításának lehetőségét. Kereste úgy, 
aho'gyan Széchenyi Istvántól tanulta: „semmit sem tettem rögtönzésként vagy p i l 
lanatnyi felhevülés következtében, de minden léptem, minden tettem egy előre k i 
számított, messzeható tervnek szüleménye". 

A „kék angyal" állami hitelesítés, az 
áru környezetkímélő voltát bizonyítja az 
N S Z K - b a n . A szövetségi környezetügyi 
miniszter kezdeményezésére, 1977-ben 
hozták létre a vásárlók tájékoztatása ér
dekében. Ö nevezi k i 3—3 évi időtar
tamra az egyes tartományok képviselői
ből a bírálóbizottságot, amely meghatá
rozza a minősítési feltételeket és végül 
is jogosítványt ad a jelvény feltünteté
sére. Ez — gondolva a feltételek változ
tatásának szükségességére — meghatá
rozott időre, általában három évre szól. 
A jelvény nemcsak a viszonylagos kör
nyezetkímélő tulajdonságról tájékoztat, 
de köriratban je lz i azt a sajátosságot is, 
ami azzá teszi. 

( A F Z , 1987. 22. Ref.: Jérome R.) 


