
P O R T R É G A L É R I A  •  K A Á N  J Á N O S114

Kaán János: Szent Adalbert



115P O R T R É G A L É R I A  •  K A Á N  J Á N O S

A régi tanárvilágnak egyik tipikus képviselőjét, vá-
rosszerte közbecsülésben és tiszteletben álló agg
kollégánkat veszítettük el ez évben, ki az átlagos
emberi kort messze túlhaladó életével és fáradhat-
lan munkakedvével felülemelkedett a megszokott
színvonalon.
Ha nem tekintenők is az életéhez fűződő eredmé-
nyeket, a 43 éven át odaadással teljesített köteles-
ség magában elegendő enne, hogy emlékének
szerény néhány sort szenteljünk s  tisztelettel
mondjuk az utolsó istenhozzádot annak, ki a tanári
rögös pályát oly hosszú ideig járta.
Elhunyt kollégánk azonban több volt, mint az ifjú-
ság önzetlen vezetője és mestere, vezette és taní-
totta polgártársait is. Míg az iskolában a hosszú
gyakorlatból leszűrődött helyes módszerével oktatta
a gondjaira bízottakat, kint az életben a gyakorlati
boldogulás útját egyengette.
Kevés emberben található fel azon önzetlenség,
mellyel Kaán polgártársainak javát munkálta; nem-
csak iskolai munkájáért nem várt más jutalmat,
mint a jól végezett kötelesség tudatát, hanem kö-
zéleti tevékenységében is megelégedett azzal. Már
mint fiatalember – amikor még egészen más czé-
lok után küzdött, mint ahová eljutott – önként fel-
ajánlotta tudását és több egyesületben ingyen
tanított. Magával hozta e buzgalmát a tanári pá-
lyára is. Mint reáliskolai tanár sokáig végezett oly
munkát is, ami kötelessége nem volt, vagy mi
haszna volt, ha az esztergomi gazdák és iparosok
helyzete javult, mégis sokat fáradott ezért, az elis-
merésen kívül jutalmat nem nyert; de szerénysége
nem is vágyott többre.
Jelleméből több vonást bemutatnunk – úgy hiszem
– felesleges, mert akiben a munka szeretete és az
önzetlenség ily mértékben volt meg, az bizonyára
rászolgált annyi, ha nem több elismerésre, ameny-
nyiben Kaánnak része volt.
Nem készült tanárnak, művészi vágyai voltak, de
mihelyt sorsa azzá tette, elkövetett mindent, hogy

szaktárgyaiban magát minél tökéletesebbé tegye.
Tanulmányainak eredményét számos kisebb czik-
kén kívül a Támaszok és oszlopok és Tanulmány
egyenes és görbevonalú zárt idomokról czímű két
munkájában hagyta hátra.
Elismeréssel adóztak neki még életében a társa-
dalom minden rétege, s ha mi, kollégái, az őszinte
szereteten kívül mással nem tüntethettük is ki,
most, hogy az utolsó üdvözletünket nyújtjuk neki,
élesszük fel emlékezetét.

• • •
Kaán János, módos tolnamegyei szülők gyermeke,
1829-ben született Budapesten, szüleit már na-
gyon korán, három éves korában elveszítette és
atyai nagybátyjának, egy gazdag bécsi bankárnak
gyámsága alá jutott. Így került egész fiatalon
Bécsbe, hol nagybátyja gondos nevelésben része-
sítette. Az éleseszű gyermek szép eredménnyel
végzi tanulmányait, de már ekkor ébredező’ haj-
lama a szépművészetek, különösen a festészet felé
vonzották. Reáliskolai tanulmányainak végeztével
művészi pályára akar lépni, de nagybátyjának más
tervei vannak és öccsét a Polytechnikumra íratja be,
hol a művészi babérok után vágyódó fiatalember
a kereskedelmi pályára készül. Engedett nagybátyja
akaratának, elvégezte a kétéves tanfolyamot, de
a végleges pályaválasztás előtt ideális lelkülete
visszariadt attól, hogy egész életét az üzleti köny-
vek mellett töltse és nagybátyja minden rábeszé-
lésével daczolva, nem vállal állást, hanem követve
hajlamát: festőnövendék lesz.
De az 1848-iki politikai események és a márcziusi
bécsi zavargások hosszabb időre megszakítják pá-
lyáját. Ott találjuk őt a tüntető tömeg között, majd
midőn Windischgrätz rendet teremt Bécsben, mene-
külni kénytelen. Fuvaros kocsisnak öltözve, sikerül el-
menekülnie és Schwechäton, Haimburgon keresztül
Pestre jut, hol több bécsi menekült verődik össze, kik
egy külön légió szervezését tervezik. Közöttük találjuk
Kaánt is, ki egy ideig szolgálja a magyar szabadság
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ügyét, majd – a légió feloszlása után – Törökbálintra,
ahol családja birtoka volt, vonul vissza. Itten, elvo-
nulva az eseményektől, gazdálkodással és festészet-
tel töltve idejét, várja be a viharos idők elvonultát.
A 48–49-iki események súlyosan érintették Kaán
Jánost. Nemcsak az idegen légióban való részvé-
tele nyugtalanította, hanem anyagi romlását is
maga után vonta. Az első bajt ugyan sikeresen
elhárította a törökbálinti elöljáróság egy hivatalos
bizonyítványa, melyben az elöljáró – ki maga is
részt vett a forradalomban – igazolta, hogy Kaán
az egész idő alatt Törökbálinton tartózkodott;
annál súlyosabban nehezedett azonban a fiatal-
emberre az anyagi romlás. A gyakori beszálláso-
lás, a sok előfogat, melyet a birtokosok jóbarátnak
és ellenségnek egyaránt kénytelenek voltak nyúj-
tani, arra kényszerítették a Kaán családot, hogy
birtokukat eladják. A vételárat Kossuth-bankóban
kapják meg rövid idővel a világosi katasztrófa
előtt; így a nemrég még tehetős emberek hama-
rosan vagyontalanul állanak.
Alig kezd ébredezni a szabadságharcz leverését
követő dermedésből az ország, Kaán Jánost, ki
veszthette vagyonát, de megtartotta művészi áb-
rándjait, újra Pesten találjuk, ahol 1851-ben a pesti
első magyar képzőművészetek akadémiáján Ma-
rastoni növendéke.
Közel egy esztendeig tartózkodik Pesten és portrait
festéssel tartja fönn magát. Egy esztendő elteltével
Bécsben találjuk Waldmüller festőművész oldalán,
ahol szorgalmával és tehetségével a legnagyobb
mértékben kivívta mesterének elismerését. Az volt
a czélja, hogy Bécs után felkeresi Münchent, Parist,
Rómát, de e szép tervek elérhetetlen ábrándképek
maradtak. Nem tudni bizonyosan miért, 1853-ban
újra Pesten van, ahol 1857-ig tartózkodik, amikor el-
foglalja az akkor megnyílt esztergomi alreáliskola
rajztanári állását.
Ezen időben Kaán nemcsak mint arczképfestő lesz
mind szélesebb körben ismeretessé, hanem kere-
sett tanerő’ is. 1853–1857. öt nevelőintézetben, is-
kolában tanítja a szabadkézi rajzot, festészetet és
a geometriát, noha ekkor még távolról sem sejtette
igazi hivatását, még mindig művészi babérok után
vágyakozott, nem pedig egy nyugalmas, de nagy

nevet nem ígérő kathedra után. Egy véletlen ese-
mény azonban tanárrá teszi.
1857-ben megbízták, hogy egyik budapesti fogház
számára oltárképet fessen. A hatalmas méretű oltár-
kép felavatásán megjelent dr. Haas Mihály, az isko-
laügyek akkori teljhatalmú intézője is, akinek
tetszését annyira megnyerte a fiatal festő műve,
hogy másnap magához hívatta. Nagy volt Kaánnak,
a ki azon hitben ment a hatalmas úrhoz, hogy talán
arczkép rendelésben lesz része, a csodálkozása,
midőn Haas felajánlotta neki az esztergomi reáliskola
rajztanári állását. Első pillanatban határozni nem tu-
dott. Nem akarta sem megbántani jóakaróját, de mű-
vészi terveitől sem tudott egykönnyen megválni.
Gondolkozási időt kért, melynek elteltével elfogadta
a felajánlott állást. Elhatározása nem lehetett könnyű,
hiszen, választania kellett eddigi vágyai, ábrándjai
s egy semmi mással, mint biztos megélhetéssel ke-
csegtető pálya között. Mi folyhatott be döntőleg el-
határozására?! Talán nagyon is gyenge anyagi
viszonyai, vagy talán a családalapítás vágya, mert
ekkor Kaán már jegyben járt leendő nejével.
Átesett a döntő lépésen. A művészpályát felváltotta
a tanárkodás, de ideálizmusát és energiáját meg-
tartotta ezutánra is, mert azok közül való volt, akik
nem pusztán a megélhetésért tanítanak, hanem
akiket az ifjúi lélek őszinte szeretete késztet köte-
lességükön túli munkásságra.
Dr. Haas közbenjárására magánúton még ugyan-
azon évben az alreáliskolákra képesítést szerzett és
szeptember 3-án megérkezett új hazájába: Eszter-
gomba, mint teljesen ismeretlen, hogy szakadatlan
tevékenységével és a köznek szentelt munkássá-
gával közszeretetet és elismerést vívjon ki nevének.
Midőn Kaán 1857-ben az újonnan megnyílt reális-
kolában állását elfoglalta, az intézet még nagyon
is szerény keretek között mozgott, mindössze két
osztálya volt, így a tanárok nem nagy óraszámmal
voltak megterhelve, oly annyira, hogy Kaán a tan-
ügy iránti buzgalmából önként magára vállalta
a rajztanítását az elemi iskola IV. osztályában is.
1860-ban a III. osztállyal, 1873-ban pedig a IV-kel
bővül az iskola. Az óraszám most már teljessé vált,
úgy, hogy Kaán a 16 éven át viselt önkéntes ter-
hétől szabadulni óhajt. De buzgalmának az lett
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a következménye, hogy az iskolafenntartó kötele-
zettnek vélte őt arra, hogy az elemi iskola rajzok-
tatását is ellássa. Csak hosszasabb bizonyítgatás
és utánjárással tudott Kaán az elemi iskolától meg-
szabadulni.
Ez időtől kezdve tanári munkásságát a helybeli
szent Benedek-rendi főgimnázium és a reáliskola
között osztotta meg. 1857-től 1880-ig tanítja a rajzot
a gimnáziumban; ekkor innen is visszavonul és nyu-
galomba vonultáig csak a reáliskolát és a vasárnapi
iparos-tanonciskolát tartja meg. 1869-től hosszabb
ideig az intézet vezetését is kezében tartja, mint
igazgató-tanár. Fiatalos lelkesüléssel, soha nem
csökkenő energiával szolgálja a tanügyet 43 esz-
tendeig, amikor 1900-ban, szellemi és testi erejének
még mindig birtokában, nyugalomba vonul.
Pályáját azonban korántsem vázolnánk, ha megfe-
ledkeznénk az iskolán kívül kifejtett tevékenységéről.
Iskolai és más közéleti munkássága mellett mindig
talál időt, hogy elővegye festő-ecsetjét. Nem kicsiny-
lendők azon eredmények sem, melyeket e téren
elért, de nagyobb siker koronázta azon munkáját,
mely városának anyagi felvirágoztatására irányult.
Kereskedelmi ismereteinek, melyeket a bécsi Poly-
technikumon szerzett, mostan veszi hasznát.
Az esztergomi iparosok nyomasztó helyzete arra
indította, hogy 1868-ban „Ipar és kölcsönösen se-
gélyző egyletet” alapítson, melyben czélul tűzte
ki a megszorult iparosok segélyezését és az egy-
let tagjainak továbbképzését. Eszméje, mely szé-
les körben talált visszhangra, hamarosan átlépte
a tervezett keretet, 1871-ben „Ipar- és segélyegy-
let”-té, 1872-ben pedig „Kereskedelmi és ipar-
bank”-ká alakult át. Nemcsak az alapításban
bizonyult jeles szervezőnek, hanem hosszú évek
során át mint a fenti pénzintézet igazgatója, jó

vezetőnek is bizonyult, ki virágzóvá és jó hírne-
vűvé tette az intézetet.
Az „Ipar- és kereskedelmi bank”-on kívül az „Esz-
tergomi borászat” is Kaánnak köszöni létezését.
1878-ban Trefort Ágoston akkori földmívelési mi-
niszter bízta meg őt azzal, hogy kövessen el min-
dent egy pinczeszövetkezet alakítására. Jóllehet az
eszme sokaknak tetszett, mégis nagy munkába ke-
rült a szervezés financiális nehézségeinek legyő-
zése. Végre is sikerült a nehézségek elhárítása és
Kaán egy második gazdasági tényezővel ajándé-
kozta meg városát.
Szakadatlan, a közjóra irányuló tevékenységben
folyt le Kaán élete1, melyből, hogy harmóniája tel-
jes legyen, nem hiányzott a siker, az elismerés
sem. 1883-ban polgártársai királyi kitüntetését ké-
relmezik, melynek eredményeképp 1886-ban a ki-
rály a Ferencz József-renddel tünteti ki városunk
szerény munkástagját. Negyvenéves tanári jubile-
umát pedig ünnepnapnak tekintette a közönség
minden rétege.
1900-ban 43 évi tanárság után megválik a szolgá-
lattól és közbecsülésben élvezi az önzetlen mun-
kában töltött hosszú élete megérdemelt jutalmát.
Az iskola, melynek energiája javát szentelte, nyolcz
osztályúvá fejlődött, az általa alapított Iparbank elő-
kelő helyet vívott ki a vidéki pénzintézetek között,
a „Borászat” is virágzott, így Kaán elérte azt, a mi
oly keveseknek adatott: nyugodalmas öregkorában
élvezhette alkotásai virágzásának örömét.
Meghalt 1912. márczius 22-én.
(Az esztergomi államilag segélyezett községi főre-
áliskola értesítője az intézet fennállásának 55-ik
évéről, 1911–1912.)

Esztergom, 1912. Hunnia Könyvnyomda.

1 Az említetteken kívül 1869-től az iskolaszék tagja, 1870-től városi képviselő. Érdemei vannak a kisdedóvók és a „Csavar-
gőzös társaság” megalapításában. 1881-ben mint phyloxera-biztos működött.


