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75 éve, 1940. január 28-án hunyt el
Budapesten Kaán Károly erdõmérnök,
gazdaságpolitikus, az MTA levelezõ
tagja, az erdõgazdálkodás újjászerve-
zõje, az Alföldfásítási program és a
korszerû, elsõ természetvédelmi tör-
vénynek is tekinthetõ 1935-ös erdõ-
törvény fõ elõkészítõje, az Országos
Erdészeti Egyesület alelnöke, késõbb
tiszteletbeli tagja.

Halálának évfordulója alkalmából meg-
emlékezést tartott az Országos Erdésze-
ti Egyesület Nagykanizsai Helyi Cso-
portja, illetve a Zalaerdõ Zrt. a neves er-
dõmérnök mellszobránál. Az ünnepség
részeként Rosta Gyula vezérigazgató és
Varga Attila, az egyesület helyi cso-
portjának titkára koszorút helyezett el a
szobor talapzatánál.

Kaán Károly életútját dr. Baráth
László erdõmérnök idézte fel: – Hetve-
nöt évvel ezelõtt, 1940. január 28-án,
egy borongós, hideg, téli napon pótol-
hatatlan veszteség érte a magyar erdé-
szetet, egyben a nemzetgazdaságot és
a hazai tudományos életet. Elhunyt Ka-
án Károly erdõmérnök, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, a Földmû-
velõdésügyi Minisztérium nyugalma-
zott államtitkára, a XX. század elsõ
négy évtizedének legjelentõsebb ma-
gyar erdészpolitikusa, az Alföld fásítá-

sának lánglelkû apostola, a
magyar természetvédelem
megteremtõje, s nem utolsó-
sorban máig egyik legjelen-
tõsebb erdészeti szakírónk
– kezdte beszédét. Majd így
folytatta: Kaán Károly a ki-
egyezés évében, 1867-ben
született városunkban, Nagy-
kanizsán, ezért úgy vélem,
nekünk zalai erdészeknek, s a zalai er-
dészetben dolgozóknak külön is meg-
tisztelõ kötelességünk, hogy emlékét
ápoljuk. 

Miután felidézte Kaán Károly nagy
ívû, érdemdús életútjának fõbb állomá-
sait, momentumait, hangsúlyozta, hogy
Kaán Károly már betegen, életének
utolsó percéig dolgozott. 1940. január
30-án elõadást kellett volna tartania Bu-
dapesten a Természetvédelmi Társulat
közönsége elõtt. Elõadásának írásos
anyagát azonban nagy megrendülés kö-
zepette egy minisztériumi kollégája
mondta el, mert Kaán Károly elõtte két
nappal, január 28-án meghalt. Ebben a va-
lóban utolsó írásában – tervezett elõadá-
sában – a magyar ifjúságban látta a ter-
mészetvédelem nagy ügyének letétemé-
nyesét. Mintegy testamentumként hagy-
ta örökül szavait: „Mielõtt pedig befejez-
vén elõadásomat, reámutatni kívánok
arra, hogy amint más nemzetek, mi is

csak úgy érhetünk el ered-
ményeket a természetvéde-
lem terén, ha ifjúságunkkal
megkedveltetjük a természe-
tet. Ha arra neveljük a fiat-
alságot, hogy szeresse a ter-
mészet alkotásait. Ha kifej-
lesztjük érzékét a természeti
táj szépsége iránt és a ter-
mészeti emlékek megbecsü-

lésére tanítjuk a fiatal nemzedéket.”
Kaán Károly kivételes szakmai kvali-

tásain és rendíthetetlen hivatástudatán
túl, egész nemzetben gondolkodó,
elveihez, eszményeihez tántoríthatatla-
nul ragaszkodó, igazi hazafi volt, aki
minden gondolatával, tettével – nemze-
téért érzett felelõsséggel és kötelesség-
tudattal – hazája boldogulását kívánta
szolgálni. Munkásságának elévülhetet-
len értékeit 2012-ben Magyar Örökség
Díjjal ismerték el.

Megemlékezését dr. Mihályi Zoltán-
nak, az Országos Erdészeti Egyesület
egykori titkárának, az Erdészeti Lapok
1940. februári számából idézett monda-
tával fejezte be az erdõmérnök: „Adja a
Magyarok Istene, hogy Kaán Károly dús
örökségével mindig a magyar erdõgaz-
daság javára sáfárkodjanak utódai, Szé-
chenyi intelmének szellemében: Csak a
múlt megbecsülésén épülhet fel a jövõ!”
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75 éve hunyt el Kaán Károly

káját tanulmányozhatták a
résztvevõk.

A következõ bemutatón
a kifejlesztés alatt álló elõ-
közelítõ eszközrõl (mely-
nek alapgondolata Kutas
Lajos erdészeti igazgatóé),
egy mezõgazdasági traktor
hátsó függesztõberendezé-
sére szerelt közelítõ keret
(kaloda) prototípusáról kér-
tek véleményt a házigazdák
a szakemberektõl. A közelí-
tõ keret alapvetõen a nehéz
kézi munkát hivatott kivál-
tani, kisebb közelítési távol-
ságok esetén. A terepi be-
mutató végén egy UNIMOG
eszközhordozóra szerelt MULAG FSG-
2000 típusú ágvágó körfûrész munkáját
tekinthették meg a résztvevõk egy er-
dészeti feltáróút mellett.

A rendezvény baráti estebéddel feje-
zõdött be, melynek kezdetén prof. dr.
Horváth Béla és Nemes Zoltán szakosz-

tály-elnökök foglalták össze és értékel-
ték a látottakat, majd megköszönték a
házigazdáknak a szakmailag tartalmas
rendezvény megvalósítását. A rendez-
vényt a helyi kollégák Kutas Lajos erdé-
szeti igazgató vezetésével kiválóan szer-
vezték meg. Olyan érzésünk volt, mint-

ha egy kis vándorgyûlésen
lettünk volna. A rendez-
vényt segítette az elõadások
kivetítése és a hangosítás a
terepen is. Az elágazásoknál
erdészek figyeltek, hogy ne
tévedjen el senki. Útbaigazí-
tó táblák könnyítették a tájé-
kozódást. A terepi bemuta-
tót a rádiós összeköttetés
biztosította a szervezõk és a
gépkezelõk között. Az este-
bédet készítõ és felszolgáló
„személyzet” is kiválót telje-
sített. Külön köszönet a fi-
gyelmességért, az asztalokat
díszítõ kis fenyõgallyakért, a
kiváló ételért és italokért. Az

erdész gyakorlathoz méltó rendezvé-
nyen vehettünk részt. Köszönjük!

Prof. dr. Horváth Béla 
elnök, OEE Erdészeti Gépesítési
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