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Tíz esztendeje helyezte el az Országos
Erdészeti Egyesület a Városmajori Er-
zsébet fasor 10. szám alatt Kaán Károly
emléktábláját. A koszorúzáson megje-
lentek elôtt Apatóczky István OEE alel-
nök emlékezett a múlt század kiemel-
kedô erdészére.

A 135 éve született Kaán
Károlyra emlékezünk

Négy emberöltô telt el azóta, hogy a ki-
egyezés évében, 1867-ben, a történelmi
Magyarország délnyugati szegletében, a
Zala vármegyei Nagykanizsán – jeles
szabadságharcos múltjára büszke pol-
gári családban – megszületett Kaán Ká-
roly, a majdan kiemelkedô tudású erdô-
mérnök, erdészpolitikus, akadémikus
és államtitkár.

Most, születésének 135. évforduló-
ján, idézzük fel néhány gondolatát er-
dészeti és természetvédelmi irodalmi
munkásságából, s azokat át- és tovább-
gondolva tisztelegjünk az erdészóriás
hallhatatlan emléke elôtt:

– „Az erdôt nemzeti tôkének tartom,
melyet nem szabad eltékozolnunk”!
(Idézet az MTA és az Erdôgazdasági
Tudományok c. tanulmányából.)

– „Az a föld, amit az erdô céljára
veszünk igénybe fokozza annak
termelôképességét.”

(Idézet A jövô erdôgazdasági po-
litikánk feladatai c. tanulmányából.)

– „Olyan gazdasági irányelvek
érvényesítésén fáradozunk, hogy az
erdôgazdaság a nemzet háztartásá-
ban betölthesse azt a fontos szere-
pet, amelyre hivatott.”

(Idézet az Erdôgazdasági ered-
mények és azok gazdaságpolitikai
következései c. tanulmányából.)

– „Az erdôk fejlesztése, az erdô-
talaj ápolása és termôerejében való
fenntartása a közgazdasági szem-
pontokat is kielégítô sikereket biz-
tosíthat.”

(Idézet a Vezérelvek a feltárt er-
dôk felújításánál c. tanulmányából.)

– „A gazdaságpolitika, mely
százéves és ennél is nagyobb ter-

melési fordulókra alapított erdôgazdál-
kodás irányítására hivatott, nem lehet
ötletszerû. Gondos körültekintéssel kell
az évszázados tapasztalatok nyomán
haladnia, hogy útja a gazdasági célok
irányát kövesse, és az ország közgazda-
sági haladásával is lépést tartson.”

(Idézet az Erdôgazdaság-politikai
kérdések c. mûvébôl.)

– „Ne feledjük, hogy az erdôpusztí-
tással egy évszázadosan gyarapodott
nagy és olyan nemzeti vagyont semmi-
sítünk meg, amelyet nem mi, hanem
elôdeink gyûjtöttek, amelynek mi csak
hasznaira és jótéteményeire vagyunk il-
letékesek, s amelyet lehetôleg gyarapít-
va, de semmi esetre ki nem kezdve,
utódainknak biztosítani kötelesek va-
gyunk.”

(Idézet Az erdôk fenntartásának nem-
zetközi biztosítása c. tanulmányából.)

– „Figyelemmel pedig azokra a sú-
lyos közgazdasági következményekre,
amelyekkel az erdô tulajdonjogi eldara-
bolása járt, a jövôben azt a legszigorúb-
ban korlátozni kell. Messzemenô hatá-
rig kell emellett biztosítani az állam elô-
vételi, sôt bizonyos esetekre a megvál-

tás jogát és tételes rendelkezésekkel
elôsegíteni az erdôk tulajdonjogi vagy
gazdasági érdekekbôl való egyesítését.”

(Idézet az Erdôgazdaság-politikai
kérdések c. mûvébôl.)

– „Szent István és Széchenyi, hazánk
e két legnagyobb fia olyan útmutatást
adott, olyan bölcs tanácsokat hagyott
ránk, amelyekhez ha visszatérünk, s az
elôrehaladott kultúra igényeinek és fej-
lettségének megfelelôen, tervszerû fo-
kozatossággal, gondos beosztással haj-
tunk végre, ismét az egészséges fejlô-
dés útjára terelhetjük az Alföldet.”

(Idézet A magyar Alföld c. mûvébôl.)
– „A természet védelméhez és a ter-

mészeti emlékek fenntartására irányuló
tevékenység biztosításához szüksége-
sek: megfelelô törvények és ezeken ala-
puló kormányzati intézkedések; a ter-
mészetvédelem szolgálatát ellátó alkal-
mas szervezet; kellôen megszervezett
társadalmi tevékenység.”

(Idézet a Természetvédelem és a ter-
mészeti emlékek c. mûvébôl.)

– „Reámutatni kívánok arra, hogy
amint más nemzetek, mi is csak úgy ér-
hetünk el eredményeket a természetvé-

delem terén, ha ifjúságunkkal meg-
kedveltetjük a természetet! Ha arra
neveljük a fiatalságot, hogy szeresse
a természet alkotásait. Ha kifej-
lesztjük érzékét a természeti táj
szépsége iránt és a természeti érté-
kek megbecsülésére tanítjuk a fiatal
nemzedéket. Alkalmas ismertetések
az olvasó könyvekbe; az eszmét
megkedveltetô és kellô magyaráza-
tokkal fûszerezett kirándulások a
természet ölébe; az ország termé-
szeti kincseit, valamint a szebb tája-
kat ismertetô és oktató filmek kellô
magyarázatok kíséretében, rádiós
elôadások ebbôl a tárgykörbôl stb.
mellôzhetetlenek!”

(Idézet legutolsó írásából, ame-
lyet elôadásnak szánt Budapesten
1940. január 30-án. Sajnos az elô-
adást már nem ô tarthatta meg, mert
két nappal elôtte, 1940. január 28-
án váratlanul elhunyt.)
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