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Kegyelettel és megilletõdve emléke-
zünk a 140 éve született Kaán Károly
erdõmérnök-államtitkárra, a XX. század
legnagyobb magyar erdészére, a hazai
természetvédelem és az Alföldfásítás
apostolára, tanítómesterünkre.

Kaán Károly a kiegyezés évében
1867-ben született, Nagykanizsán. (A
júniusi számban a „Harmadik oldal”-on
a Magyar Nagylexikonból idéztük élet-
rajzát. Sajnálatos, hogy a lexikonban
tévesen Tótkomlós van feltüntetve
születési helyeként. – A szerk.) A leg-
újabb, eddig ismeretlen dokumentumok
azt mutatják, hogy iskola évei sokkal
küzdelmesebb, nehezebbek és bonyo-
lultabbak voltak, mint eddig ismertük.
Gyermek- és ifjúkorának körülményei
feltehetõen meghatározták a magyar er-
dészet nagyformátumú, széles látókörû
vezetõjének szorgalmas, pontos, határo-
zott, de mélyen emberséges egyéniségét.

Kaán Károly gazdag munkásságából,
életmûvébõl azokat emelnénk ki, me-
lyek útmutatást adhatnak a XXI. század
emberének. 

Kaán Károly erdészetpolitikai felfo-
gása, amely az egész 20. század folya-
mán éreztette hatását, alapvetõen befo-
lyásolta az erdõgazdálkodást, a tudo-
mánypolitikát, azon keresztül a szakok-
tatást és a kutatást is. A nevével fémjel-
zett új erdészeti politika legfontosabb
irányelve az ország erdõsültségének
növelése volt, elsõsorban a fátlan Al-
földön végzendõ erdõtelepítések és fá-
sítások által. Továbbá célja volt a
meglevõ erdõk védelme, a bennük
folytatott gazdálkodás korszerûsítése,
szakszerûségének fokozása, belterje-
sebbé tétele, fahozamuk növelése foko-
zott állami ellenõrzés mellett.

A magyar erdõgazdálkodás nagy re-
formere volt Kaán Károly. Szívós elmé-
leti elõkészítõ munka után, 10 év alatt
bevezette a kincstári erdõkben a belter-
jes, házi erdõgazdálkodási formát.
Melynek lényege az volt, hogy nem tö-
vön, nem lábon kell eladni az erdõt, ha-
nem az erdészet termelje le, dolgozza
fel a fát és adja is el. Saját út és vasúthá-
lózat kiépítését is javasolta az erdõk fel-
tárása érdekében. A szakmai érvek mel-
lett igen jelentõsnek ítélhetjük azt, hogy
ezáltal egy-egy vidéken számos új mun-
kahely teremtõdött. Kaán Károly a gya-
korlatban is sikeresen végrehajtotta el-
méleti programját.

Igen határozottan fellépett a tarvágá-
sok ellen és a természetes felújítást java-
solta elõtérbe helyezni. Ezen belül külön
figyelmet érdemelnek a szálalóvágásos
gazdasági eljárásról írt gondolatai. Mint a
magyar erdészet vezetõje, ezt hivatalból
is szorgalmazta, rendeletekkel és határo-
zott utasításokkal, ajánlásokkal.

Elsõk közt lépett fel igen erélyesen a
túlzott akácosítás ellen. Tudott arról,
hogy Zalában, Somogyban, Nógrádban
és Hevesben gyönyörû tölgyesek és bük-
kösök helyére ültették az akácot. Azon-
ban ebben is reálpolitikus volt, mert az
Alföld megfelelõ helyein, vízmosások-
ban, kopárokon és szélvédõ pásztaként
elképzelhetõnek tartotta telepítését.

Az 1920 elõtti állami erdészeti szer-
vezetet, igazgatást igen alaposan és kri-
tikusan elemezte s meglepõ volt a kö-
vetkeztetése: „a szervezet nem vált be.”
Nevéhez fûzõdik az állami erdészeti
szolgálat – igen így írta – megreformálá-
sa melyet törvénybe is foglaltak. 

Igen bátor, néha éles hangnemû kri-
tikai elemzéseket végzett az akkori er-
dészeti és társadalmi viszonyokról. Pél-
daként említenénk a vármegye politi-
kai-, gazdasági, családi, magán- és köz-
érdek képviselõinek összefonódását,
melyet élesen bírált. Felül tudta vizsgál-
ni addigi nézeteit is eközben. Kitûnõ
példa erre az 1879-es erdõtörvény rész-
letekbe menõ elemzése és bírálata. Igaz
élete végén már óvatosabb volt. 

Történelmi távlatokban tudott gon-
dolkodni, programokat, terveket készí-
teni, annak ellenére is, hogy sokan nem
értették meg, pedig az idõ õt igazolta.

Összetett, átfogó módon vizsgáló-
dott, kutatott. Aki elolvassa az Alföldrõl
szóló könyveit, tanulmányait, az láthat-
ja, hogy milyen alaposan készült és a
sok apró részletekbõl hogyan építette
fel mesteri kifejezésekkel megállapítá-
sait, következtetéseit.

Példaként állhat elõttünk megújuló
képessége. A trianoni gyász, az államer-
dészet élérõl való kényszerû távozása
sem keserítette el, hanem még nagyobb
munkára serkentette.  

Az Európai Unió közös törvényei
elõzményének tekinthetjük Kaán Károly
azon elképzelését, hogy az erdõk fenn-
tartását, megóvását nemzetközi szer-
zõdésekkel kell garantálni. A nemzetközi
erdõgazdasági kongresszuson e javasla-
tát be is terjesztette. Még most sincs tör-
vény, bár az ENSZ nemrég elfogadott
egy ajánlást. Szorgalmazta a szomszéd
államokkal való jó kapcsolatot. Felismer-
te, hogy a Kárpát-medencében mennyi-
re egymásra vagyunk utalva.

Ma is példaértékû, úttörõ gazdaság-
és erdészettörténeti kutatásokat végzett
(erdõgazdálkodási programjának meg-
alapozása s az erdõtelepítések lehetõ-
ségeinek bizonyítása érdekében). E ta-
nulmányai önállóan is kiváló munkák.
Az erdészettörténet egyik elsõ megala-
pozója volt. Utalhatunk Decrett József
munkásságát, vagy Zólyom vármegye
erdõit bemutató közleményére.

Az újabb dokumentumok alapján el-
mondhatjuk, hogy szülõhelyének, Zala
megyének az erdõgazdálkodását nagy
érdeklõdéssel figyelte és többször közvet-
ve és közvetlenül is segítette. Fõként a há-
zi kezelést, a belterjes erdõgazdálkodást, a
megfelelõ létszámú szakember tartását
szorgalmazta. Nem támogatta a fakiter-
melõ cégeket. Érdekes módon Kaán Ká-
roly eszméit, erdõgazdaságpolitikáját leg-
jobban a herceg Esterházy hitbizomány
erdõiben valósították meg.

A trianoni válságos idõszakból Kaán
Károly, a nagy formátumú vezetõ egyé-
niség eredményesen kivezette az erdé-
szeti ágazatot. (Akkor nagy szerencse
volt, ma sajnos a szakma nem tudott ki-
termelni hasonló nagyságú vezetõt.)

A XIX. század végén elsõk közt is-
merte fel, hogy az erdõknek a gazdasá-
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gi nyereségén kívül közjóléti, turiszti-
kai és egészségvédelmi haszna is van.
„A közönség, mely a legkedvesebb órá-
kat éli az erdõben, hova-tovább jobban
becsüli meg fáit…Megszületik ekként az
erdõ kultusza, mely az erdõgazdaság
felvirágzásával együtt elsõ feltétele az
erdõs vidék jólétének s az erdõk fenn-
tartásához fûzõdõ államgazdasági érde-
kek biztosításának.”

A hazai természetvédelem alapelveit
kidolgozó Kaán Károly a mai ter-
mészetvédõknek, iskolásoknak is pél-
daképe. Útmutatót jelent számunkra a
XXI. században is.

Újszerû gondolata volt hogy Balaton
kopár partvidékét és környékét be kell
fásítani. Egy balatoni erdõkoszorú tele-
pítését is felvetette. Azért, hogy kelle-
mesebb legyen a nyaralás, és az erdõ
megóvná az üdülõket és a mezõgaz-
dasági területeket is a kellemetlen sze-
lek hatásától.

Oroszi Sándor kivételével senki sem
merte idézte Kaán Károly nézetét a va-
dászat és az erdõ viszonyáról. Pedig
ezek a XXI. században is érvényesek:
„Mert a miként nem képzeljük, hogy az
erdész hivatásának örömteljes odaadás-
sal éljen akkor, ha éppen neki a tényke-
dését legjobban lelkesítõ szórakozás, a
vadászat tiltva van, azonképpen nem he-
lyeselhetjük, ha valaki vadászszenvedé-
lyétõl elvakítva az erdõt és éppen az ál-
lam erdejét és az abban ûzött gazdaságot
fõleg a vad és nem az okszerû államgaz-
daság szempontjából látja elsõsorban
fontosnak.”

Kaán Károly már 1904-ben a mai er-
dészeti technikumokhoz hasonló iskola
felállítását szorgalmazta. Az alsó erdé-
szeti szakoktatás mellett egy közép
szintût is létre kívánt hozni. Szerinte a

mûszaki tantárgyakat is kellõen ismerõ,
mûveltebb erdõõrök, kerületvezetõ er-
dészek kisebb birtokokat is irányíthat-
nak és az erdõmérnökök helyett elvé-
gezhetnek bizonyos munkákat. Reá
jellemzõ alapossággal, négy alkalom-
mal igen behatóan foglalkozott e témá-
val és egy jelentõs, két évig tartó részle-
tes vitát indított el. (Nem értették meg!)

Szakmai tudását, felkészültségét az is
fémjelzi, hogy négy egymással szem-
benálló politikai rendszer is igényt tar-
tott munkájára és fel sem merült eltá-
volítása az erdészet élérõl. Bizonyára

céltudatos vita- és tárgyalókészsége,
kompromisszum keresése is közreját-
szott ebben. (A XXI. században lehet
ilyen?)

Kaán Károly érdeme, hogy az erdé-
szet ügyét összekapcsolta más rokon
szakmákkal. Az erdészet – természet-
védelem – vízgazdálkodás – mezõgaz-
daság és a vidéken élõ lakosság organi-
kus kapcsolatrendszerének megvalósí-
tását szorgalmazta.

Figyelmeztetõleg hat számunkra
Oroszi Sándor értékelése, hogy: „Kaán
Károly öröksége keresi az örökösöket.
Keresi az államot, amelyik anyagi áldo-
zatokat hoz a természet megóvására,
kutatására és értékek továbbadására.
Keresi a társadalmat, amelyik okos tör-
vényeivel, önmagát is korlátozva, bizto-
sítja a jövõ nemzedék természethez va-
ló jogát. Keresi azokat az embereket,
akik példát mutatnak és megtanítanak a
természettel való együttélésre.” 

Erdészek, természetvédõk, az Alfõld
képviselõi, vízügyesek, tudósok és gaz-
daságpolitikusuk együttes adóssága,
hogy eddig nem jelent meg egy egysé-
ges átfogó, mindenre kiterjedõ Kaán
Károly monográfia, életrajz.

Kaán Károly sírja elõtt állunk, tisztel-
günk nagysága elõtt. A mai problémák
megoldásához erõt ad gazdag munkás-
sága.

Szakács László

Szakács László, Béni Kornél szakosztálytitkár és Pethô József elnök koszorúz

T á j é k o z t a t á s
Az Erdészcsillag Alapítvány 2007/2008. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett
két kategóriában:

1 fõ szakközépiskolai tanuló
1 fõ szakiskolai tanuló

részére.
A szakiskolákból pályázat nem érkezett, a szakközépiskolákból összesen 4 pályázat
érkezett be, melybõl a

Kiss Ferenc Szakközépiskola (Szeged) 1 pályázatot
Dráva Völgye Középiskola (Barcs) 1 pályázatot
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola (Sopron) 1 pályázatot
Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola (Szõcsénypuszta) 1 pályázatot

küldött.
A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2007. július 19-i
ülésén értékelte és a színvonalas, kiemelkedõ pályázatokra való tekintettel az alábbi
határozatot hozta:

6/2007. (július 19.) sz. határozat
A Kuratórium 4 tagja egyhangúan úgy határozott, hogy a 2007/2008. tanévben a
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola tanulója Németh Márk és a Dráva Völgye
Középiskola tanulója Boa Tamás részesül erdészeti ösztöndíjban.
Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján
kerül átadásra.

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány

Kuratóriumának elnöke


