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Az Erdõk Hete debreceni rendezvény-
sorozata egyikén az elmúlt évben
bemutatták a Diószegi Sámuel Erdei
Mûvelõdés a Kaán Károly tiszteletére
rendezett emlékkiállítást. 

Kaán Károly  1867-ben született Nagy-
kanizsán. Most, születésének 140 év-
fordulóján a gazdag és tiszteletre mél-
tó életmûbõl az Országos Erdészeti
Egyesület megbízásából Farkas Lajos,
a Kaán Károly hagyaték gondozója ál-
lított össze igen gazdag, 15 tablón lát-
ható, dokumentációs anyagot. A tárlat
tablói bemutatják a tudós erdész
hosszú életútját, munkásságát, küzdel-
mekkel teli pályáját és tudományos te-
vékenységét.

Követõi közül az erdészek az õ sze-
mélyében tisztelik az Alföld fásításának
hazai úttörõjét.

De Kaán Károly nemcsak kidolgo-
zott egy 15 éves munkatervet, amely
az Alföld fásíthatóságát volt hivatott
bizonyítani, hanem a gyakorlatban is
igazolta elképzeléseinek helyességét.
Megszervezte és teremtetette me-
gyénkben, Püspökladányban a máig is
mûködõ Szikkisérleti Állomást. A ha-
zai természetvédõk pedig szintén
nagy tisztelettel adóznak emlékének,
hiszen õt tekintik a magyarországi  ter-

mészetvédelem megteremtõjének,
atyjának.

A természetvédelmi feladatok ellátá-
sához szükséges megállapításai ma is
helytállóak.

A kiállítás olyan összképet mutat be
az akadémikus tudósról, a közhivatalt is
vállalt erdészrõl, az Országos Termé-
szetvédelmi Tanács elnökérõl, számos
önálló, az erdészet  szinte minden szak-
területére kiterjedõ tanulmány szerzõjé-
rõl, az „erdõk szerelmesérõl”, ahogy
kortársai országszerte nevezték,  akit
méltán állíthatunk követendõ példa-
képnek a mai fiatalság elé.

A kiállítást – nagy létszámú érdeklõ-
dõ közönség elõtt – Csiha Imre erdõ-
mérnök, a Püspökladányi Erdészeti Ku-
tató Intézet igazgatója nyitotta meg.

Koszorúzás a védetté nyilvánítás
emlékéül állított kopjafájánál

A debreceniek büszkék arra, hogy ha-
zánk elsõ számmal bejegyzett védett te-
rülete a Debreceni Nagyerdõ volt. Az
elmúlt tizenkét évben – a Diószegi Sá-
muel Erdei Mûvelõdési Ház megalaku-
lása óta – minden évben megható ün-
nepségen emlékeznek meg errõl az
eseményrõl, ahol jelen vannak Debre-
cen városának vezetõi, az erdészszak-

ma Szabolcs-Szatmár- és Hajdú-Bihar
megyei képviselõi, az OEE helyi cso-
portja, a természet- és környezetvédel-
mi szakhatóságok  képviselõi, a Nagy-
erdõ és az Erdõspuszták fejlesztéséért
dolgozó civil szervezetek, és a termé-
szetkedvelõ tanuló ifjúság. 

Az idén Sípos Géza erdõmérnök,
címzetes egyetemi docens emlékezett a
jeles eseményre. A mintegy százfõs –
felnõtt és diák – közönség elõtt a nagy
elõdre,  Kaán Károlyra hivatkozott: 

„Az ország természeti alkotásainak
védelme, természeti értékeinek csorbít-
hatatlan fenntartása és közkinccsé tétele,
a hazai föld díszeinek és ereklyéinek
megbecsüléséhez, szeretetéhez és gon-
dozásához fûzõdõ olyan egyetemes
nemzeti érdek, mely mint minden kul-
túrnépnél, úgy nálunk is föltétlenül tör-
vényes szabályozást követel. A nemes
emberi munka nem a természet romjain,
hanem a természet keretében és a ter-
mészet kultuszával karöltve tudja leg-
szebben érvényesíteni alkotásait.” 

Ezután elhelyezték a  tisztelet és
megemlékezés koszorúit.
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