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Július 5-én az erdõmérnökre, gazda-
ságpolitikusra, államtitkárra, a Magyar
Tudományos Akadémia levelezõ tagjá-
ra, az Országos Erdészeti Egyesület
egykori alelnökére, tiszteletbeli tagjára
születésének másfél évszázados jubi-
leuma alkalmából emlékeztek az ága-
zati és egyesületi vezetõk, az egyesüle-
ti tagok és erdészkollégák.

Az ünnepség kezdetén Lomniczi
Gergely fõtitkár külön köszöntötte dr.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi mi-
nisztert, dr. Bitay Márton Örs állami
földekért felelõs államtitkárt, Ugron
Ákos Gábor állami földekért felelõs he-
lyettes államtitkárt, Szabó Ferenc mi-
niszteri fõtanácsadót, Kiss Lászlót, az
Országos Erdészeti Egyesület alelnö-
két, Farkas Dánielt, Kaán Károly déd-
unokáját, illetve a Kaán-család többi
megjelent tagját, az idén 25. alkalom-
mal rendezett Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti Ta-
nulmányi Verseny versenybizottságá-
nak tagjait, Batta Attila Viktort, a Kaán
Károly-versenynek helyt adó Mezõtúr
város alpolgármesterét, Thuróczy La-
jost a Magyar Természetjáró Szövetség
tiszteletbeli elnökét, Tassy Márkot a
szövetség igazgatóját, Györfi Sándor
szobrászmûvészt, a leleplezendõ mû
alkotóját, az Országos Erdészeti Egye-
sület valamennyi megjelent tagját és a

meghívott vendégeket. Az üdvözlések
után felkérte dr. Fazekas Sándor mi-
nisztert ünnepi beszédének megtartá-
sára.

„Tisztelt hölgyeim és uraim! Szüksé-
günk van célokra és üzenetekre, me-
lyek iránytûként szolgálnak a kisebb és
nagyobb döntéseink alkalmával mun-
kánkban, otthon, mindennapjainkban.
A legjobban azonban példaképekre
van szükségünk. 

Vannak olyanok, akik mûvészek
munkásságából nyernek inspirációt, és
vannak, akiket tudósok felfedezései

lelkesítenek újabb találmányok megal-
kotására. Számomra és meggyõzõdésem,
hogy még sokak számára Kaán Károly
személyisége, életmûve, gondolkodása
és emberi tartása hat ösztönzõleg. 

Teendõim ellátása során éppen
ezért sokszor eszembe jutnak Kaán Ká-
roly gimnáziumi tanulmányaim során
megismert gondolatai: „A természet vé-
delmét akkor szolgáljuk sikeresen, ha
eltaláljuk, hogy hol és milyen módon le-
het és kell a természetet oltalmunkba
fogadnunk. Ha eltaláljuk, hogy milyen
eszközökkel védhetjük meg a természet
különféle megnyilvánulásait és velõk
meg bennök a természeti alkotásokat.
Ha mindig és szünet nélkül törõdünk
azzal, hogy hol, milyen mértékig és
hogyan terjeszkedhetik az emberi kul-
túra anélkül, hogy az értékesebb ter-
mészeti alkotásokat bántaná, vagy
megsemmisítené. Erõit kikezdené,
vagy megrontaná. Anélkül, hogy meg-
zavarná a természet háztartásának a
rendjét, sõt talán fel is billentené an-
nak egyensúlyát.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma egy
példaképnek állítunk szobrot. Egyenes
jelleme, elszánt munkája, alkotó szelle-
me, erõs vezetõ egyénisége ma is
iránymutatást jelent. Azt gondolom,
Kaán Károly legfõbb szolgálata az volt,
hogy alázattal közeledett az erdõk vilá-
ga, a természet felé. 

Egyszerre volt erdõmérnök, gazda-
ságpolitikus, államtitkár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezõ tagja, az
Országos Erdészeti Egyesület alelnöke,
majd tiszteletbeli tagja. Ha arra a kér-
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Szoboravatás Kaán Károly tiszteletére
Egyesületi ünnepség az agrárpanteonban

Egyenes jelleme, elszánt munkája, alkotó szelleme, erõs vezetõ egyénisége ma
is iránymutatást jelent — mondta ünnepi beszédében dr. Fazekas Sándor föld-
mûvelésügyi miniszter az FM Kossuth téri épületének árkádjai alatt tartott ün-
nepségen, ahol Wagner Károly és Bedõ Albert mellszobrai mellett mostantól
neves erdész elõdünk, Kaán Károly is méltó helyet foglal el a magyar agrárium
jeles személyiségeinek szoborpanteonjában.

Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter avatóbeszédet tart
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désre kellene felelnem, hogy mi volt a
hivatása, nem az önéletrajza szavai kö-
zött találnám meg a választ, hanem
azokban az értékekben, melyeket
egész életében képviselt: a becsület, a
szorgalom, az elkötelezettség és a ha-
zaszeretet.

Ma, születése után 150 évvel azért is
emlékezünk rá büszkén, mert példaér-
tékû gondolatait, ötleteit és újításait ké-
pes volt átültetni a gyakorlatba, még-
hozzá úgy, hogy minden lépését kitar-
tó, alapos háttérmunka elõzte meg.
Precíz és alapos tudományos és törté-
neti kutatásainak köszönheti, hogy ma
az erdészettörténet egyik elsõ magala-
pozójaként tekinthetünk rá.

Kaán Károly emellett a magyar er-
dõgazdálkodás reformere volt. Az elsõ
világháború után tragikusnak, sõt re-
ménytelennek tûnt Magyarország hely-
zete, nemcsak gazdasági és társadalmi
értelemben, hanem a természetvéde-
lem és az erdõgazdálkodás szempont-
jából is. 

A trianoni békeszerzõdéssel erdeink
84%-át vesztettük el. Kaán Károly vi-
szont nem tétlenkedett, és miután az
elsõk közt tiltakozott az igazságtalan
diktátum ellen, megpróbált javítani a
helyzeten. 

Sokat fáradozott az új erdészeti po-
litika megvalósításán, az ezt megalapo-
zó erdészeti törvények és utasítások ki-
dolgozásán. 

Legfontosabb eredménye az 1919-
ben meghirdetett Alföld-fásítási program.
Célkitûzése volt az ország erdõsültsé-
gének növelése mellett a megmaradt
erdõk védelme is, a bennük folytatott
gazdálkodás korszerûsítése, a szaksze-
rûség fokozása, a fahozam növelése.
Határozottan fellépett a tarvágások és a
rablógazdálkodás ellen, és a természe-
tes felújítást javasolta elõtérbe helyezni.
Sikeresen bevezette a kincstári erdõk-
ben a belterjes, házi erdõgazdálkodási
formát, melynek célja az volt, hogy az
erdészet termelje ki, dolgozza fel és ér-
tékesítse a fát.

Kaán Károly a hazai természetvéde-
lemben is úttörõ szerepet töltött be,
nevéhez fûzõdik az állami természet-
védelem létrehozása. Fontos lépés volt,
hogy elõkészítette az elsõ természetvé-
delmi törvénynek is tekinthetõ 1935-ös
erdõtörvényt. 

Kaán Károly képes volt hosszú tá-
von gondolkodni, terveit, programjait
ebben a szellemben dolgozta ki. Kor-
társai közül sokan nem értették meg,
de az idõ õt igazolta. Ezt bizton mond-
hatjuk mi is, kései utódai. Felismerte,

hogy a Kárpát-medencében élõk egy-
másra vannak utalva, szorgalmazta a
szomszéd államokkal való jó kapcsola-
tot. Az volt az elképzelése, hogy az er-
dõk fenntartását, megóvását nemzetkö-
zi szerzõdésekkel kell garantálni.

Talán a szobrász tehetsége, talán az,
hogy Kaán Károly munkásságát jól is-
merve példaként tekintek rá, de úgy
gondolom, ez a mû több mint egy
bronzalkotás. Szobra mozdulatlan és
néma, mégis képes minket megszólíta-
ni és megmozdítani még most is. 

Öröm látni, hogy emlékét ma is
ilyen sokan és ilyen nagy tisztelettel
ápoljuk. Kívánom, hogy még 150 év
múlva is legyenek olyanok, akik köve-
tik Kaán Károly példáját. Köszönöm,
hogy meghallgattak!”

A miniszter ünnepi avatóbeszédét
követõen Kiss László alelnök lépett a
hallgatóság elé.

„Tisztelt miniszter úr, államtitkár úr,
tisztelt ünneplõ közönség, hölgyeim és
uraim!

Megbecsüléssel köszöntöm önöket
az Országos Erdészeti Egyesület képvi-
seletében. A hazánk területének negye-
dét gondozó erdészet újabb nagyszerû
elismerése a mai alkalom. Wagner Ká-
roly és Bedõ Albert után a harmadik
erdészgéniusznak, Kaán Károlynak állí-
tunk emléket az ország fõterén, egykori
hivatala bejáratánál. Szobra mától hir-
detni fogja az erdészszakma két évszá-
zados folytonosságát, tudományterüle-
tekre kiható jelentõségét. Méltó ajándék
ez a 150. születésnapjára – és ajándék
mindnyájunknak, akik felelõsséggel vi-
seljük a szívünkön az erdõk, természeti
környezetünk sorsának alakítását.

Kaán Károly a maga erejébõl fel-
emelkedõ, nagy formátumú ember

volt. Értékei maradandóságát bizonyít-
ja a tény, hogy egymástól alapjaiban
eltérõ társadalmi rendszerekben vita
nélkül méltányolták a munkásságát. Az
Akadémia szószólói a nemzet legna-
gyobb tudósainak és mûvészeinek tel-
jesítményével összemérve emlegetik az
életmûvét. Egy korabeli megemlékezés
szerint: »Kaán Károly nevét nem kell
külön megörökíteni, azt közéleti mûkö-
désével és irodalmi munkásságával a
magyar erdészet legkeményebb sziklá-
jába õ maga véste be.«

Páratlanul színes életmûvét az utó-
kor számos elõadásban és dolgozatban
értékelte. A méltató szemelvényeket
egy a minisztérium kiadásában megje-
lent monográfia foglalja össze melynek
a címe is sokatmondó: Az erdõk szerel-
mese.

Az életút ismertetése egy ünnepi kö-
szöntõ keretében lehetetlen. Éppen
ezért Egyesületünk a mai ünnep alkal-
mából – tartalmában és képanyagában
megújítva – ismét közreadta a Kaán
Károly életmûvét összefoglaló füzetet.
Szintén felelevenítettük emlékét a leg-
szélesebb szakmai nyilvánosság elõtt a
másfél hete Kaszón tartott Vándorgyû-
lésünkön.

Miniszter úr beszédében ismertette
és méltatta erdészeti, Alföld-fásítási és
természetvédelmi munkásságát. Ez
utóbbihoz területhez kapcsolódik Da-
rányi Ignác miniszter neve, aki az
1900-as évek elején figyelt fel a fiatal
mérnökre, és megbízta »a védelemre
érdemes dolgok« összeírásával.

Kaán minisztériumi karrierje 1908-
ban indult, ahol Bedõ Albert szellemi
örökében egy évtized alatt erdõtaná-
csosból helyettes államtitkárrá, az ezer
sebbõl vérzõ ország erdõ- és faügyei-
nek kormánybiztosává lépett elõ.

Neki nehezebb feladat jutott, mint
Bedõnek: kiutat kellett mutatni a szak-
ma Trianon utáni reményvesztettségé-
bõl… Az elsõk között vette fel a kesz-
tyût egy megújuló Magyarországért.
„Erdõt az Alföldre!”- programjával már
1919-ben kijelölte a követendõ irányt.
Munkatársait emberségesen, de a feladat
megkövetelte szigorral fogta össze.

Vasakarata átsegítette a kudarcokon
is – nem tartott sem a kesergõkkel, sem
a vakon bizakodókkal. Arra törekedett,
hogy a magyar föld »boldogulásban és
haladásban« minél több embert tarthas-
son el. Közel százezer hold alföldi erdõ
telepítése valósult meg késõbb, ami az
Alföld népének valódi felkarolása volt!

Alkotó ereje korai nyugdíjazását kö-
vetõen sem csorbult. Másfél évtized

Kiss László alelnök ünnepi megemlékezése
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alatt egy újabb életmûvel felérõ tudo-
mányos teljesítményt produkált. Közü-
lük talán az Alfölddel foglalkozó mun-
kái a legismertebbek: A magyar Alföld,
Az Alföld problémája és az Alföldi kér-
dések. Az MTA megbízásából készítette
el a Természetvédelem és természeti
emlékek címû mûvét, amellyel az 1935.
évi erdõtörvényt, vele a hazai termé-
szetvédelem eszméjét alapozta meg.

A törvénnyel létrehozott Országos
Természetvédelmi Tanács elnöki tisztét
1938-ban még töretlen lendülettel fo-
gadta el. Két évre rá a Természettudo-
mányi Társulatnál tervezett elõadását
már nem tarthatta meg, mert elragadta
a váratlan halál.

Oroszi Sándor így írt Kaán Károly
tudományokat egyesítõ szemléletérõl:
»A szorosabban vett erdészeten kívül a
természetvédelemben és a vízügyi kér-
désekben is alapvetõ volt a munkássá-
ga. E szakterületek éppúgy sajátjuknak
tekintik Kaán Károlyt, mint az erdé-
szet. Õ ismerte fel elsõként, hogy az er-
dészet ügyét más rokon ágazatokkal
kell összekapcsolni, a felmerülõ felada-
tokat együtt kell megoldani.«

Engedjék meg nekem az elfogultsá-
got, hogy Kaán örökségére elsõsorban
erdészként tekintsek. Úgy gondolom,
hogy az életmûve gerincét a modern,
komplex szemléletû erdõgazdálkodás
eszmerendszerének megalkotása je-
lentette. Ezen keresztül világított rá
mindazokra a természeti és társadalmi
összefüggésekre, amelyekben új szak-
területek sokasága gyökerezett. A tel-
jesség igénye nélkül és mai szóhasz-
nálattal élve ilyenek: a fenntartható
fejlõdés, a környezet- és vidékfejlesz-
tés, az erdõk ökoszisztéma-szolgálta-
tásai…

Sokat foglakozott az erdészeti szakok-
tatás kérdéseivel. Tervei szerint nyitották
meg Vadászerdõn az erdõgazdasági szak-
iskolát. Sopronban az õ energiája segí-
tette a rideg kaszárnyából méltóbb
körülmények közé az alma matert. Meg-
növelte az erdészeti tanszékek számát, az
oktatásnak technikai jelleget, erdõgazda-
sági hátteret, a végzett hallgatóknak er-
dõmérnöki címet kívánt biztosítani.

Munkássága hiteles példa arra, hogy
az észszerû erdõgazdálkodás és a mo-
dern természetvédelem ügye koránt-
sem összeegyeztethetetlen. Közben –
racionális mérnökemberként – ezt val-
lotta: »Az erdõgazdálkodás minden vo-
natkozású teendõje mûszaki foglalko-
zás.«

Axiómának tekintette, hogy a kor-
szerû erdõgazdálkodás nem létezhet
erdõfeltárás nélkül. Ez ma sincs más-
képpen – különösen érvényes és igaz
a nem vágásos üzemmódokra! A ho-
mok és a szik elleni fellépésével a ter-
mõföld védelmére tett komoly intézke-
déseket. A tájat és az erdõt a benne élõ
emberrel egységben szemlélte, jövõbe
látó érzékkel nyitott a természetjárók
elõtt is. Az erdõk érdekét szolgáló köz-
megegyezést hatékony érdekképvise-
lettel kívánta megteremteni. 

1920–1923 között az OEE alelnöke,
az újjáéledõ Egyesület tõle kapta az el-
sõ jelentõs anyagi segítséget. A 155
éves Erdészeti Lapok világháború utáni
újraélesztése is az õ elévülhetetlen ér-
deme volt. Az idegen megszállók elõl
menekülõ kortársairól minden erejével
gondoskodni igyekezett.

Kitüntetéseinek sora is túlmutat e
köszöntõ keretein, de talán érdemes
felidézni, hogy többek között az õ ne-

vét õrzi Egyesületünk szakmai kitünte-
tése, a Kaán Károly-emlékérem, és a
modern kor diákjainak szóló Kaán Ká-
roly tanulmányi verseny. Munkásságá-
nak elévülhetetlen értékeit Magyar
Örökség-díjjal ismerték el.

Nemzetben gondolkodó, elveihez
tántoríthatatlanul ragaszkodó, igazi ha-
zafi volt! Könyvei és munkássága to-
vább hat. Szellemisége elevenen él az
erdészek és más természetbarátok gon-
dolataiban. Lelkes utódai ezzel a pati-
nás szoborral is ébren tartják az emlé-
kezetét!

Köszönet azoknak, akik az általa is
példaként állított tagsági adakozás ne-
mes hagyományát éltetve jelentõs
összeggel segítették e mûalkotás létre-
jöttét: Luzsi Józsefnek és Sárvári János-
nak!

Egyesületünk egykori titkára, Mihály
Zoltán szavaival zárom e megemléke-
zést: »Adja a magyarok Istene, hogy Ka-
án Károly dús örökségével mindig a
magyar erdõgazdaság javára sáfár-
kodjanak utódai, Széchenyi szellemé-
ben: Csak a múlt megbecsülésén épül-
het fel a jövõ!«

Jó Szerencsét, üdv az erdésznek!”
Az ünnepi beszédek után Kaán Ká-

roly mellszobrát Fazekas Sándor mi-
niszter, Kiss László OEE alelnök és a
család képviseletében Farkas Dániel,
Kaán Károly dédunokája leplezte le,
majd a földmûvelésügyi miniszter és
dr. Bitay Márton Örs államtitkár helyez-
te el a tisztelet koszorúját.

Ezt követõen az OEE fõtitkára fel-
kérte Farkas Dánielt, hogy Kaán Károly
családjának képviselõjeként ossza meg
gondolatait a jelenlévõkkel, úgyis mint
aki személyesen sokat tett Kaán Károly

Fazekas Sándor, Kiss László és Farkas
Dániel leleplezik Kaán Károly szobrát

A Kaán család nevében Farkas Dániel emlékezett meg dédnagyapjáról
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hagyatékának gondozásáért, családi
emlékezetének megõrzéséért.

„Tisztelt ünneplõk, tisztelt emléke-
zõk! Nagy megtiszteltetés és nagy öröm
számunkra, hogy dédapám, Kaán Ká-
roly erdõmérnök születésének 150. év-
fordulóján a Földmûvelésügyi Minisz-
térium, az Országos Erdészeti Egyesü-
let és az erdészszakma jeles képviselõi
mellett a Kaán család képviseletében
jelen lehetünk a szoboravatáson.

Kaán Károly munkásságát és termé-
szetvédelmi törekvését számtalan
könyv és írás õrzi. Munkája meghatá-
rozta az erdõgazdálkodás alapjait, Al-
föld-fásítási programját és környezet-
fejlesztési törekvéseit, gondolatai és
gazdaságpolitikai eszméi sokszor ma
is idõszerûek.

Jó érzés, hogy a legifjabb természet-
kedvelõk már 11-12 évesen a Kaán Ká-
roly Országos Természet- és Környezet-
ismereti Verseny keretében mélyednek
el a természet legapróbb részleteiben
és a természetvédelem aktuális kérdé-
seiben. Az általános iskolák között
idén már 25. éve megrendezett verse-
nyen a Kaán család minden évben
képviselteti magát Mezõtúron a ver-
seny nyitó- vagy záróünnepségein, s
külön köszönet az erdészszakmának, a
felkészítõ tanároknak, több minisztéri-
umnak és alapítványnak e nemes ver-
seny támogatásáért, megszervezéséért,
lebonyolításáért.

Kaán Károly munkásságát mindig
nagyra értékelte az erdészszakma. Em-
lékét az országban sokfelé õrzik emlék-

táblák Budapesttõl Sopronig, Mezõtúr-
tól Püspökladányig, Nagykanizsától a
Pilisen át a Nagy-Hárs-hegy tetején lévõ
kilátóig. Most, születésének 150. évfor-
dulóján szobra a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium árkádsorában igazán méltó
helyre, igazán méltó környezetbe kerül.

Kaán Károly szellemiségét, emlékét a
család a mai napig õrzi, ápolja, és na-
gyon büszke arra, hogy az erdészszakma
munkásságát nagyra becsüli, s tisztelettel
emlékezik rá. Szívesen idézzük és fogad-
juk meg utolsó üzenetét, amelyet a Far-
kasréti Temetõben álló síremlékén olvas-
hatunk: »Szeressétek egymást, mint ahogy
én Titeket és a magyar erdõt szerettem.«

Köszönet a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumnak, köszönet az Országos Erdé-
szeti Egyesületnek, minden erdésznek,
köszönet Györffy Sándor Munkácsy- és
Magyar Örökség-díjas szobrászmûvész-
nek és a természet kedvelõinek, hogy
Kaán Károly szellemiségét ápolni tud-
juk, ma itt együtt lehetünk, és a család,
a még élõ két unokája, négy dédunoká-
ja, nyolc ükunokája és két szépunokája
nevében közösen emlékezhetünk.”

Az ünnepség Wagner Károly és Be-
dõ Albert szobrának megkoszorúzásá-
val, majd egyesületi könyvbemutatóval
folytatódott. Az ünnepi alkalomra meg-
jelent megújult kiadású Kaán-emlékfü-
zetet Szakács László, a Gyökerek és
Lombok erdészéletrajz-sorozat 10. köte-
tét Pápai Gábor, a kaszói vándorgyûlé-
sen debütált egyesületi Almanach elsõ
kötetét dr. Sárvári János, míg az örven-
detesen megélénkült egyesületi kiadói
tevékenység eredményeit, céljait, rész-
leteit Nagy László ismertette.

Szerkesztette és kép: Nagy László

Balról: a Kaán család tagjai, Fazekas Sándor miniszter, Györfi Sándor szobrász és
Bitay Márton Örs államtitkár

Kaán Károly emlékfüzet
Az Országos Erdészeti Egyesület Kaán Károly születésének 150. év-
fordulója alkalmából méltó módon, külön kiadvány megjelentetésével is
tisztelegni kívánt jeles erdész elõdünk elõtt, a 2007-ben kiadott emlék-
füzet szöveg- és képanyagában átszerkesztett, bõvített, korszerûsített
újra kiadásával.

A Szakács László, dr. Sárvári János és Nagy László szerkesztette
emlékfüzet július 5-én a Földmûvelésügyi Minisztérium Magyar Agrár-
panteonában felállított Kaán Károly szobor ünnepélyes avatásakor ke-
rült bemutatásra. 

A kiadvány gazdag archív képanyaggal illusztrálva vezet végig Kaán
Károly egyesületi és szakmai életútján, részletesen ismerteti szakirodalmi
tevékenységét, és áttekintõ fényképes listával mutatja be az ország szá-
mos pontján felállított Kaán-emlékhelyet, a forrás befoglalásoktól kezdve
az emléktáblákig.

A Kaán Károly emlékfüzet, korlátozott példányszámban, ingyenesen
elérhetõ, átvehetõ az OEE Titkárságán.


