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A résztvevõket elsõként Szalacsi Árpád
a NYÍRERDÕ Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntötte.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kö-
szöntök mindenkit itt, Debrecenben, a
Kaán Károly születésének 150. évfor-
dulója és az elsõ hazai természetvédel-
mi terület, a Debreceni Nagyerdõ vé-
detté nyilvánításának 78. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen.
Megtiszteltetés számunkra, hogy ven-
dégeink között üdvözölhetem dr. Bar-
csa Lajost, Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármesterét, Zambó Pétert, az
Országos Erdészeti Egyesület elnökét
és dr. Kovács Zitát, a Hortobágyi Nem-
zeti Park igazgatóját. 

Örülök, hogy az ország minden tájá-
ról érkeztek vendégek erre az ünnep-
ségre. A keleti országrészt tapasztalata-
ink szerint még mindig kevesen keresik
fel. Az ilyen alkalmak is jók arra, hogy
a hozzánk érkezõk bepillantást nyerje-
nek a térség értékeibe, például megis-
merjék a Debreceni Nagyerdõt, és jó hí-
rét vigyék ennek a területnek.

A Debreceni Nagyerdõ meghatározó
fontosságú a megyeszékhely minden
lakója számára. A város tüdeje, kikap-
csolódás, pihenés, sportolás helyszíne.
1939. október 10-e jelentõs dátum a
Debreceni Nagyerdõ életében. Akkor
– ami egyébként szintén egy keddi nap
volt, mint a mai – a magyar Természet-
védelmi Törzskönyv elsõ tételeként je-
gyezték be a Nagyerdõ egy 31 hektá-
ros részét, valamint még öt kisebb
darabot, védetté nyilvánítva ezeket a
területeket.

»Az erdõ nem azért van, hogy ’szol-
gáljon’ minket! Inkább bölcsen meg kell
értenünk a mûködését, és hálásan elfo-
gadni jótéteményeit.« Jane Goodall an-
gol antropológus írt egy helyen így az
erdõrõl. Mi erdészek teljesen azonosu-
lunk ezzel a gondolattal. Azon dolgo-
zunk, hogy minél jobban megértsük az
erdõk, köztük a Debreceni Nagyerdõ
mûködését, és jótéteményeit megoszt-
hassuk az erdõjárókkal. 

Társaságunk két megyében gazdál-
kodik, de talán nem árulok el azzal tit-
kot, ha elmondom, hogy a hajdú-biha-
ri megyeszékhely kiemelten fontos
nekünk. Ez fejlesztéseinkben is meg-
mutatkozik. A környékbeli turisztikai
célpontok megújításán túl a közeli Ha-
lápon turistaházat alakítottunk ki, a
megyeszékhelyen közremûködtünk
egy játszótér bõvítésében, valamint új
épületet kapott a Debreceni Erdészet
és Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola.
Igyekszünk a Debreceni Nagyerdõt is
legjobb tudásunk szerint kezelni, gon-
dozni, hiszen a városlakók elsõsorban
ennek állapotán, tisztaságán keresztül
tudják lemérni azt a munkát, amit tár-
saságunk végez. Õk ugyanis elsõsor-
ban közjóléti, turisztikai vonatkozás-
ban találkoznak az erdõvel.

A 150 évvel ezelõtt született Kaán
Károly a magyar erdõgazdálkodás
meghatározó alakja volt. Õ volt az
ugyanis, aki az elsõk között ismerte fel
az erdõk közjóléti, turisztikai és egész-
ségvédelmi hasznát. Munkássága, gon-
dolkodásmódja példaként szolgálhat
minden ma élõ erdész számára. Az Al-
föld-fásítási program elindítása, a ha-
zai természetvédelem alapelveinek ki-
dolgozása – csak kettõ számtalan
kezdeményezése közül, amelyek ma is
meghatározzák mindennapjainkat.
Ezért is kell azon dolgoznunk, hogy

nemcsak a mostani, hanem a követke-
zõ generációk is tisztában legyenek
Kaán Károly jelentõségével.  

»A hagyomány nem a hamu õrzése,
hanem a láng továbbadása.« Azért vá-
lasztottam Morus Tamás, a 15-16.
század fordulóján élõ angol államférfi
gondolatát, mert nagyon jól megfogal-
mazza, hogy mi a feladata az egymás
után jövõ generációknak. Lehetõsége-
inkhez mérten mi is igyekszünk a lán-
got továbbadni. Erdei iskolai program-
jainkon, foglalkozásainkon próbáljuk
megismertetni Kaán Károly szellemisé-
gét, az erdõ szeretetét a gyerekekkel,
abban bízva, hogy majd õk is ugyanígy
tesznek, ha felnõnek.

A mostani kettõs ünnep elõtt egy
emlékmû felállításával szeretnénk tisz-
telegni. A hamarosan leleplezendõ
alkotás Vass Tamás erdõmérnök, a Deb-
receni Erdészet nyugalmazott igazgató-
helyettesének keze munkáját dicséri.
Ezúton is szeretném megköszönni neki
az emlékmû elkészítését, és engedjék
meg, hogy egyúttal köszönetemet fejez-
zem ki minden munkatársamnak a mos-
tani ünnepség elõkészítéséért. Köszö-
nöm, hogy meghallgattak. Üdv az
erdésznek!”

Dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpol-
gármestere arról beszélt, hogy a gon-
dos kezek munkájának hatására kiváló
állapotban van a Debreceni Nagyerdõ.
Kijelentette: példaértékû az önkor-
mányzat és a NYÍRERDÕ Zrt. közötti

Emlékoszlopot avattak Debrecenben
Emlékezés Kaán Károlyra és az elsõ hazai természetvédelmi terület védetté nyilvánítására

Kaán Károly születésének 150. év-
fordulója és az elsõ hazai termé-
szetvédelmi terület, a Debreceni
Nagyerdõ védetté nyilvánításának
78. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepséget a NYÍRERDÕ Nyír-
ségi Erdészeti Zrt. és az Országos
Erdészeti Egyesület 2017. október
10-én, Debrecenben.
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együttmûködés. A társaság az állam-
polgárok széles körét érintõ jóléti fej-
lesztéseket valósított meg. Ilyen a Ha-
lápi Turistaház, a Nagyerdei Erdészeti
Erdei Iskola, illetve a Békás-tavi játszó-
térhez adott támogatás. Az erdõgazda-
ság nem egy bezárkózott állami cég,
amely öncélú fejlesztéseket végez, ha-
nem olyan fejlesztésekben gondolko-
dik, amelyek az állampolgárok töme-
geit szólítják meg. 

Az alpolgármester köszöntõ szavai
után Zambó Péter, az OEE elnöke tar-
totta meg ünnepi beszédét.

„El kell jönnie az idõnek, amikor az
erdõ minden magyar kultúrember sze-
mének és szívének is egyik legkedvesebb
tárgya lesz. Azt nemcsak azért fogja
nagyra becsülni, mert testét-lelkét üdíti és
megnyugtatja, szépérzékét gyönyörködte-
ti: de mert a magán- és közgazdasági ér-
dekek nézõpontjából is a nemzet egyik
legértékesebb kincsét ismeri fel benne.”

Tisztelt igazgató úrhölgy, alpolgár-
mester úr, vezérigazgató úr, tisztelt ün-
neplõ közönség, hölgyeim és uraim!

Kaán Károly fejezte be így Erdõgaz-
daság-politikai kérdések címû könyvét,
én pedig ezzel az idézettel köszöntöm
önöket az Országos Erdészeti Egyesü-
let képviseletében.

150 esztendeje született nagy elõ-
dünk emlékévének egyik jelentõs ese-
ményén vagyunk. Az emlékévet Egye-
sületünk hirdette meg – fõhajtással
egykori alelnökünk, tiszteletbeli tagunk,
a nagybetûs erdõmérnök, gazdaságpoli-
tikus, akadémikus, államtitkár, a 20. szá-
zad elsõ felének legjelentõsebb magyar
erdészetpolitikusa elõtt.  A géniusz elõtt,
aki Trianon után erdõgazdálkodásunk
és az Egyesület újjászervezõje, az Alföld
fásításának apostola, emellett a magyar
természetvédelem megteremtõje volt.  

Köszönöm kedves házigazdáinknak,
hogy az alföldi erdõgazdálkodás, egy-
ben a honi természetvédelem emblema-
tikus helyszínén, a Debreceni Nagyerdõ-
ben adnak lehetõséget az ünneplésre!
A Nagyerdõben, melynek egyik parcel-
láját pontosan 78 esztendeje egyes sor-
számmal jegyezték be a védett termé-
szeti területek törzskönyvébe. Biztosan
nem véletlen, hogy Kaán, mint akkor
az Országos Természetvédelmi Tanács
elnöke éppen ennek, az alföldi erdõk
reliktumaként ismert területnek a védet-
té nyilvánítását támogatta elsõként.

A mai ünnepségünk tehát szerves ré-
sze az emlékévet átfogó rendezvény-
sorozatnak. Ebbõl a teljesség igénye
nélkül emelem ki a kaszói vándorgyû-
lésünkön közel ezer szakember részvé-

telével tartott patinás megemlékezést,
Kaán szobrának felavatását az FM ár-
kádja alatt, az agrárium nagyjainak
csarnokában, valamint az idén 25 esz-
tendõs Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny gye-
rekek százait megmozgató eseményeit. 

Kaán Károly életmûve korszakos je-
lentõségû az erdészet és az OEE törté-
netében. Nagysága, szellemi öröksége jól
ismert az erdõvel kapcsolatos szakmák
képviselõi elõtt. A halála óta eltelt nyolc
évtized társadalmi rendszereinek minde-
gyikében elismerték a munkásságát. 

Kevesen voltak képesek egy ágazat
annyi részterületén maradandót alkot-
ni, mint õ. Legfontosabb teljesítménye
a komplex erdõgazdálkodás eszme-
rendszerének megalkotása volt. Az ál-
tala feltárt természeti és társadalmi
összefüggések alapján merõben új
szakterületek jöttek létre, ezek már ré-
szei a mindennapi életünknek. 

Olyan, napjainkban megkerülhetet-
len fogalmak gyökereznek bennük,
mint a fenntarthatóság, a környezettu-
datosság, a táj- és a vidékfejlesztés, az
erdõk ökoszisztéma-szolgáltatásai. Kaán

az erdészet problémakörét kiterjesztõen
értelmezve jutott el a természetvédele-
mig, a vidéket szolgáló gazdaságpoliti-
káig. Életmûve összekapcsolta a klasszi-
kus erdészettudományt a modern
természetkezeléssel – biztosítva az er-
dészszakma két évszázados folytonossá-
gát, bizonyítva a más szakterületekre is
kiható jelentõségét. Felvilágosultságával,
összefüggéseket felismerõ képességével
megelõzte a saját korát.

A Debreceni Nagyerdõ szelleme ar-
ra kötelez, hogy Kaán Károly gazdag
szellemi örökségébõl az alföldi erdõk
és a természetvédelem szolgálatában
elért eredményeket emeljem ki. 

Kaán a kiegyezés évében született,
a maga erejébõl felépített karrierje a
Selmeci Akadémia padjaiból indult.
Besztercebányán lépett állami szolgá-
latba. A Felvidék és a nagy elõdök
szellemisége inspirálta a szakma min-
den területére kiterjedõ érdeklõdését.
Indulása a kincstári erdészek mintáját
követte: erdõmérnök, fõerdõmérnök,
majd erdõmester.

Kvalitásával korán magára vonta Da-
rányi Ignác miniszter figyelmét, aki »a
védelemre érdemes dolgok« összeírásá-
val bízta meg. Az általa készített javaslat
késõbb jelentõs döntések megalapozója
lett! Emellett kimondhatjuk, hogy Kaán
az Egyesületben kezdte meg a termé-
szetvédelmi tevékenységét. Az elsõ ilyen
tárgyú dolgozatait az OEE karolta fel. 

A Minisztériumban negyvenévesen
vette át Bedõ Albert szellemi öröksé-
gét. Erdõtanácsos, majd helyettes ál-
lamtitkár, az ország erdõ- és faügyei-
nek kormánybiztosa. Újjászervezte az
erdõigazgatást, kidolgozta és mûködés-
be hozta a természetvédelem szerveze-
tét. Gazdaságunk szellemi fegyvertárát
gyarapító mûködését rendkívüli intéz-
kedések sora kísérte.

Neki jutott a feladat, hogy a Tria-
nonnal megcsonkított ország erdõgaz-
daságának kiutat adjon a reményvesz-
tettségbõl. Önzetlenül karolta fel a
megszállóktól üldözött Kárpát-meden-
cei erdészeket.

»Erdõt az Alföldre!« – mutatott irányt
a nagyra törõ programjával. Erõs kéz-
zel teremtette meg a Haza faellátását.
Csonkaország erdõgazdaságának egyen-
súlyba hozásáért törvényjavaslatokat
alkotott, közöttük a híres Alföld-fásítá-
si törvényt. Hogy »fából ne csak böl-
csõre és koporsóra teljék«, és »az év-
százados fatõkét ne tékozoljuk«,
világos alapelveket fogalmazott meg:
minden arra érdemes helyen, így az Al-
földön növelni kell az erdõk és fásítá-
sok területét, a megmaradt erdõkben
szakszerû, értéknövelõ, belterjes gaz-
dálkodást kell folytatni! 

Máig érvényes vezérelve volt, hogy
gyarapítsa a magyar föld embereltartó
képességét. Ideálja a legnagyobb ma-
gyar, Széchenyi István: »Ha elsorvad a
Duna–Tisza köze népe, el fog hervadni
az egész magyarság!« – írta a gróf szel-
lemében.  Megszervezte a szegedi er-
dõigazgatóságot az erdõhivatalokkal,
mellette a kecskeméti és a püspökla-
dányi kísérleti telepeket. 

Kaán Károly érdemben tett az alföldi
nép felkarolásáért: 100 ezer hold új er-
dõ telepítését indította el! Karrierje csú-



csán államtitkár, valamint a Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tagja. Küldeté-
sét mutatja székfoglaló elõadásának cí-
me is: Változások a Nagy Magyar Alföld
képén. Késõbb, Gróf Széchenyi István és
a Nagy Magyar Alföld címmel tartott elõ-
adást az Akadémián. 

Határozott személysége megosztotta
korának érdekköreit – a közcélúságot
»széllel szemben« is harcosan képvisel-
te. Állami erdõirányításra törekedett, az
erdõmérnökök vezére és atyai barátja
volt. Bírálói szerint »az eget is királyira
akarta festeni«. Vasakarattal állt ki az
elvei és a munkatársai mellett.

Nyugdíjazása után töretlenül alko-
tott tovább – egy második életmûvel
felérõ teljesítményt produkált. Gazda-
ságpolitikai és természetvédelmi tárgyú
dolgozatai kitûntek történelmi távla-
tukkal, a lényeg mesteri kifejtésével.
Máig forrásai a kutatásoknak, megjele-
nésüket akadémiai díjak sorával jutal-
mazták. Legismertebb munkái: A ma-
gyar Alföld, Az Alföld problémája és az
Alföldi kérdések.

Széchenyi elveinek magaslatán állva
értékelte azokat a természeti és köz-
gazdasági kérdéseket, amelyek elve-
zetnek az Alföld problémáinak megol-
dásához. Gondolatainak aktualitása a
21. század elsõ évtizedének végén is
megdöbbenti az olvasót.

Markáns szerepet tulajdonít az alföl-
di városok identitásának, hagyománya-
inak, lokális társadalmi szervezettségé-
nek. Számtalanszor tér ki például
Debrecen, Kisújszállás, Karcag gazda-
sági vagy éppen politikai típusú, hely-
ben érvényes megoldásaira. 

A Természetvédelem és természeti
emlékek címû mûvel megalapozta az
erdõkrõl és a természet védelmérõl
szóló 1935. évi törvényt, egyben útjára
indította a hazai természetvédelem esz-
méjét is. A Természetvédelmi Tanács
elnöki tisztét 1938-ban fogadta el – két
évre rá elragadta a váratlan halál.

Madas András szerint (akinek cen-
tenáriuma az idei év): »Kaán hazasze-
retete volt az a példás mozgató erõ,
mely halála pillanatáig tevékenységre
sarkallta õt«.

Bizonyságát adta, hogy az erdõgaz-
dálkodás békésen megférhet a modern
természetvédelemmel. Elve volt az er-
dõk klímát kiegyenlítõ hatásának alkal-
mazása, a vizek megtartása – ami a glo-
bális felmelegedést kompenzáló
cselekvés látnokává tette õt. Elsõdle-
gesnek tartotta a termõföld védelmét,
harcot hirdetett a homok és a szik ter-
jedése ellen. Ma az erdõk vidékfejlesz-

tésben gyakorolt szerepérõl sokat be-
szélünk. Kaán is e szerint gondolko-
zott, amikor az állami erdõket a vidéki
népesség munkaadójává tette.

Az elsõk között ismerte fel, hogy az
erdõknek közjóléti, turisztikai és
egészségvédelmi hasznuk is van: »A kö-
zönség, mely a legkedvesebb órákat éli
az erdõben, hovatovább jobban becsü-
li meg fáit. Megszületik az erdõ kultu-
sza, mely az erdõgazdaság felvirágzá-
sával együtt elsõ feltétele az erdõs vidék
jólétének s az erdõk fenntartásához fû-
zõdõ államgazdasági érdekek biztosí-
tásának.« – írta egyszer.

Látnoki képességgel nyitott a termé-
szetjárók elõtt, amit olyan jeles turista-
szervezetek illetnek máig elismeréssel,
mint a Magyar Természetjáró Szövet-
ség. Az érdekképviseleteket megerõsít-
ve küzdött az erdõk érdekét szolgáló
közmegegyezésért. 1920-tól egy ciklu-

son át az OEE alelnöke, megújítója,
emellett jelentõs támogatója. A ma 155
éves Erdészeti Lapok újraélesztése is az
õ elévülhetetlen érdeme volt.

Számos elismerés érte életében –
majd a halála után napjainkig. Ferenc
József császártól Vaskoronarendet,
Horthy kormányzótól Magyar Érdem-
rendet kapott. Alma materünk tisztelet-
beli doktorává, a Finn Erdészettudomá-
nyi Társaság tiszteleti tagjává fogadta.
Nevét õrzi az OEE szakmai kitünteté-
se, a Kaán Károly-emlékérem, a mo-
dern kor diákjainak szóló Kaán Károly
Tanulmányi Verseny, valamint kilátók,
források, turistaházak szerte az ország-
ban. Emlékhelye van már a Felvidéken
is. Páratlan életmûvét Magyar Örökség
Díjjal ismerték el, így az a Nemzeti
Aranykönyv része lett.

Tisztelt hölgyeim és uraim! Egyesüle-
tünk az ünnepi év alkalmából megújítva
adta ki a Kaán Károly életmûvét össze-
foglaló kiadványát, amely a honlapun-

król is teljes terjedelmében letölthetõ.
Mindannyian érezzük, hogy gondolatai-
nak ereje ma is erõsen hat. Gazdag szel-
lemisége elevenen él az erdészekben és
más természetbarátokban.

Oroszi Sándor gondolataival zárom
a mai megemlékezést: »Kaán Károly
öröksége keresi az örökösöket. Keresi az
államot, amelyik anyagi áldozatokat
hoz a természet megóvására, kutatásá-
ra és értékek továbbadására. Keresi a
társadalmat, amelyik okos törvényeivel,
önmagát is korlátozva, biztosítja a jö-
võ nemzedék természethez való jogát.
Keresi azokat az embereket, akik pél-
dát mutatnak, és megtanítanak a ter-
mészettel való együttélésre.« Jó Szeren-
csét, üdv az erdésznek!”

Az OEE elnökének beszéde után
dr. Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti
Park igazgatója úgy fogalmazott: a
NYÍRERDÕ Zrt. és az igazgatóság kap-

csolata az elmúlt években nagyon so-
kat fejlõdött, egyre sikeresebb az
együttmûködés. Ahogy Kaán Károly
személyében jól megfért egymással az
erdészeti és a természetvédelmi elköte-
lezettség, mi, akik itt vagyunk, ugyaner-
re törekszünk. Igyekszünk összehangol-
ni az erdészeti és természetvédelmi
teendõinket, szem elõtt tartva egymás
érdekeit, nem megfeledkezve a közös
célról, ami nem lehet kevesebb, mint
az, hogy utódaink egészséges környe-
zetben, a Debreceni Nagyerdõhöz ha-
sonló gondozott parkerdõkben, gazdag
természeti értékek között élhessenek. 

A kettõs évforduló tiszteletére emlék-
oszlopot avattak az ünnepségen, Vass
Tamás erdõmérnök alkotását. Az em-
lékoszlop fája az Debreceni Nagyerdõ-
ben élt és halt el. A törzs már a védet-
té nyilvánítás idején létezett, és akkor
is tisztes dimenziójú törzs volt.   

Forrás: OEE, NYÍRERDÕ Zrt.
Szerkesztette és képek: Nagy László
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