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ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

LXV. ÉVF. 

K Ö Z L Ö N Y E 
1. FÜZET 

KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
Felelős szerkesztő 

CZILLINGER JÁNOS 
Megjelenik minden hó 15-én. 

Előfizetési dij 1926 évre általában 250.000 K., erdészeti altiszteknek 125.000 K. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai a tagjárulékok (alap. kamat vagy tagdíj) és az időn
kint közzétett pótdíj fejében kapják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utca 6. sz. II. emelet 
A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 

(Telefon: 37—22.) 

Az állami erdészet első tisztviselője 
nyugalomba vonult 

Kaán Káro ly államtitkár személyében a mai magyar er
dészgeneráció egyik legmarkánsabb egyénisége vett búcsút az 
állami erdészeti szolgálattól. 

Szinte áthidalhatlan elvi ellentétek állanak fenn mi kö
zöttünk, de az elköszöntésnek ebben az ünnepélyes pillanatá
ban tisztelgő állásban bájtjuk meg fegyverünket egy ember
öltő hatalmas munkássága előtt. 

Ellenségeinek is — mert hiszen ezek is voltak — el kell 
ismerniök, hogy Kaán Káro ly nem köznapi tehetséggé nőtte 
ki magát, hogy munkabírásban és alkotási vágyban keve
sen múlták felül, hogy az erdő iránti fanatikus rajongásban 
kevesen fogják tudni követni, h o g y híveinek érdekében aligha 
fog még valaki olyan eréllyel síkra szállni, mint Kaán K á 
roly tette. 

Már egész fiatalon előtérbe került, amikor hazánk egyik 
legrendezettebb erdőgazdaságában, a besztercebányai m. kir. 



erdőigazgatóságban gazdaságot irányító (ellenőrködő főer-
dészi) szerepkörhöz jutott (1901). 

Nemsokára (1908) az ország fővárosába a kincstári erdő
gazdaságok legfőbb adminisztrációjához került, ahol úgyszól
ván évről-évre gyarapodott rangban és hatalomban mindad
dig, amíg végtere államtitkári hatáskörben az ország első 
erdőtisztjévé emelkedett. 

Nem szándékunk alkotásait egyre-másra felsorolni, de 
nem hagyhatjuk szó nélkül magyar nemzeti szempontból is 
legjelentősebb alkotását, a hatalmas, kincstári erdőségekben 
vasenergiával keresztülhajtott házilagos gazdálkodás ered
ményes munkáját. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül ideál izmusának egy má
sik sajátos szülöttét, a természeti' emlékek védelmének rend
szerbe foglalását, nem a magyar Alföld fásításának ritka tu
dományos felkészültséggel megszervezett propagandáját. 

E lapok szerkesztősége előtt sem lehet közömbös ez a 
búcsú. 

Negyedszázadot meghaladó kiterjedt irodalmi munkás
ság fűzte Kaán Károlyt e lapok hasábjaihoz, viszont állíthat
juk, hogy e lapok emlőin nyert táplálékot irói vénája, míg
len az ország egyik első közgazdasági írójává fejlődött s el
érte kiváló erdészeti iróink legértékesebb és legmegtisztelőbb 
jutalmát, a Magyar Tudományos Akadémia elismerését. 

Őszinte szívvel kívánjuk, hogy fáradságos munkássága 
után a jóleső pihenés örömeit sokáig élvezze, s bizonyára a 
nyugalomban sem tétlen energiáját a magyar haza javára 
ezentúl is értékesíthesse. Cz. 

Erdőgazdaságunk a természettudományi 
országos kongresszuson. 

A folyó év január havának 3-ától 8-ig ülésezett Buda
pesten a terméssel-, orvos-, technikai- és mezőgazdaságtudo
mányi országos kongresszus, amelyen — a mezőgazdasági 
szakosztály keretében — a hazai erdőgazdaság is részt vett. 
Tudomásom szerint — főiskolánk tanárain kívül — mind
össze néhány szaktársunk kapott meghívót. 


