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AKTUALITÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Dísz-
termében, 2012. szeptember 22-én ke-
rült sor a Magyar Örökség díjátadó ün-
nepségre. Az évente négy alkalommal
megtartott ünnepségek során eddig kö-
zel 500 díjazott került be az „Arany-
könyvbe”. A mostani ciklusban mintegy
ezer, fõként civil kezdeményezésre be-
nyújtott javaslat közül a Bírálóbizottság
elsõ körben harmincra szûkítette a je-
löltek számát, majd közülük választot-
ták ki, érett megfontolás után, a hét dí-
jazottat – név szerint:

– A 100 éve alapított Fõvárosi Énekkart,
– Hetényi Varga Károly kutató tény-

feltáró és adatközlõ munkásságát,

– A Hazajáró honismereti televíziós
mûsort,

– Lukács János történetírói munkásságát,
– Kaán Károly erdészeti és termé-

szetvédõ munkásságát
– Bellusi Baross László búzanemesí-

tõi tevékenységét és
– Venczel József erdélyi társadalom-

kutató munkásságát.
A zsúfolásig megtelt teremben Kaán

Károly ajánlását Dr. Fekete György, a
Bírálóbizottság alelnöke tette meg,
majd Keszthelyi István erdõmérnök,
nyugalmazott fõosztályvezetõ, laudá-
tor ismertette a jelölt méltatását. Kora-
beli képekkel, archív anyagokkal gaz-
dagon illusztrált elõadásában elmond-
ta, az életrajzi adatok ismertetésén túl,
hogy miben rejlett Kaán Károly korsza-
kos jelentõsége. Természetvédelmi
kormánybiztosként, irányításával 1241
védendõ természeti érték került felter-
jesztésre 1914-ben, Nagy Magyaror-
szág területén és ezzel, illetve a témá-
ban megjelent meghatározó jelentõsé-
gû mûveivel lerakta a honi természet-
védelem alapjait. Trianon után, felis-
merve a kialakult faínség várható kö-
vetkezményeit, „Erdõt az Alföldre”
címmel alföldfásítási programot hirde-
tett. Ennek keretében 1937-ig 41 ezer
hold erdõt és 26 ezer kilométernyi fa-
sort telepítettek. Jogalkotói tevékeny-
sége is elévülhetetlen, hiszen – számos
jogszabály mellett – nevéhez kötõdik
az 1935-ös erdõkrõl és a természet vé-

delmérõl szóló törvény, ami mérföld-
követ jelentett, mind erdészeti, mind
természetvédelmi vonatkozásban. Ép-
pen ezért az erdészek is, a természet-
védõk is szakterületük kimagasló alak-
jának tekintik Kaán Károlyt és tisztelet-
tel õrzik emlékét és eszméit. 

A Magyar Örökség oklevelet és az
ezzel járó aranyjelvényt Farkas Dáni-
el, Kaán Károly dédunokája, Farkas
Kinga, Kaán Károly ükunokája és
Prof. Dr. Náhlik András a Nyugatma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Ka-
rának dékánja vette át. Ezzel Kaán Ká-
roly erdészeti és természetvédõ
munkássága a magyar örökség ré-
szévé vált, nevét az Aranykönyv õr-
zi. Az ünnepségen részt vettek Kaán

Károly hozzátartozói, tisztelõi is. Szülõ-
földjét Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. ve-
zérigazgatója képviselte.

Szomorú aktualitást adott az ünnep-
ségnek, hogy Farkas Lajos okleveles
gépészmérnök, Kaán Károly unokájának
férje, a Kaán hagyaték lelkes gondozója,
akinek ösztönzésére öt évvel ezelõtt
együtt készítettük el az Országos Erdé-
szeti Egyesület, nagy elõdünk születésé-
nek 140. évfordulójára rendezett a ván-
dorkiállítását, már nincs közöttünk. Éle-
tének 93. évében, 2012. szeptember 13-
án elhunyt. A vándorkiállítás tablóinak
digitalizált teljes anyagát – az esemé-
nyekhez is kapcsolódva – szeretnénk fel-
tenni Egyesületünk honlapjára.

Az ünnepségrõl hazafelé menet a
Kaán Károly életmûvének méltatását
megelõzõen elhangzott vers részlete
visszhangzott bennünk:

„Fákat is ültettek oda …
Erdõt, ahol fa nem volt soha.”

Kaán Károly élete és munkássága a
Magyar Örökség része lett

Dr. Sárvári János – a könyvtár õre


