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Halálozások. Nemes Guckler Károly székesfővárosi 
főerdőtanácsos m. hó 31-én munkás életének 65. évében hosz-
szas szenvedés után elhunyt, A fővárost környező erdőségek 
lelkes gondozója, az erdőgazdaság iránt rajongó szeretettel 
viseltető szakember hunyt el benne. Emlékét a Hűvösvölgy 
és Óbuda között elterülő egykori kopárokat borító, kiterjedt 
fekete fenyvesek őrzik meg az utókornak, nemkülönben az 
o rítunkájának eredménye volt a pesti oldalon, a fővárosi 
határ mentén, annak idején telepitett erdőövezet, amelynek 
hivatása a Bakos homokjának távoltartása volt. A budai 
hegyeket boritó, többnyire sarjeredetii lomberdőket szolgá
lata első felében gyors ütemben magról kelt szálerdővel 
igyekezett felváltani, amidőn azonban látta, hogy a nagy 
gonddal ültetett és ápolt fiatalosai a dolomáttalajon lassan 
fejlődnek, szolgálata további folyama alatt a meglévő, túl
nyomóan életképes erdők konzerválására törekedett s igen 
mérsékelt használatokkal megóvta a budai hegyvidék kies 
erdőkoszoruját. A háború s azt követő forradalmak alatt 
ismételten felmerülő erdőkihasználási tervek ellen nagy 
eréllyel és sikerrel küzdött. A főváros derék, köztiszteletben 
álló tisztviselőt vesztett benne. — Würsching Frigyes ny. in. 
kir. erdőtanácsos elhunyt. Mindkettőben az 0. E. E. régi 
tagját gyászolja. Béke hamvaikra! 

Felhívás segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület által kezelt jótékony 
alapítványokból decemberben kiosztandó segélyekre vonat
kozó bélyegtelem folyamodványokat az egyesület (Budapest,. 
V., Alkotmány-utca 6. sz.) f. évi november hó 15-éig fogad eh 

Budapest, 1923 szeptember hóban. 

A titkári hivatal. 



Erclőgazdaságpolitikai kérdések. II . kiadás. Kaán Ká
roly, h. állainttitkár tollából 1920. évben megjelent „Erdőgaz-
daságpolitikai kérdések"-ben oly munkát üdvözölhettünk, 
mely az ország széles köreinek érdeklődését és figyelmét az 
erdészet felé terelte, úgyhogy számos köz- és magánkönyv
tárban hamarosan méltó hefyre talált. Ennek folytán második 
kiadásáról aránylag rövid idő után gondoskodni kellett. A Ma
gyar Tudományos Akadémia által annak idején jutalmazott 
mű II. kiadásának megjelenését a magyar tudomány ezen régi 
szerve támogatta, amiről hálával kell megemlékeznünk. La
punknak a jelenlegi'Sajnálatos viszonyok által szűkre szabott -
kerete nem: engedi meg, hogy a munkát érdeme szerint mél
tassuk. Meg kell tehát elégednünk annak a kijelentésével, 
hogy a magyar erdészet fejlődéstörténetének egyik legkriti
kusabb időszakában nagy hozzáértéssel és teljes tárgyilagos
sággal rögziti meg az integer Magyarország közgazdaságában 
felépült, de a világháború eseményei folytán kegyetlenül szét- • 
roncsolt helyzetképet, melyből éppen a szerző erélyes és biztos 
vezetése mellett kezd jövőnk kibontakozni. A mult intézke
dései, törvényei és az azokból fakadt jelentékeny eredmények 
és sikerek előtt zászlót hajtva, minden takargatás nélkül fel
tárja a jelent, a jövőt illetőleg pedig legjobban magát a szer
zőt idézhetjük, midőn munkája II. kiadásához irt előszóban 
megnyugvással (megállapítja, hogy: „A könyvem fejtegetései
nek végkövetkeztetéseiben nemzetháztartási érdekekből szük
ségesnek jelzett intézkedések egy. részét azóta a nemzetgyűlés 
is magáévá tette s azok ma már szentesitett törvények alakjá
ban kerülnek végrehajtásra; a másik részüket tárgyaló törvény
javaslatok most vannak munkában; mig' a harmadik. része 
legutóbb kormányrendeletekben látott napvilágot." Valóban 
kár, hogy ezt a mindenképen, sikerült és kerek egészet alkotó 
munkát nem lehet a nyugati kulturnemzetek számára hozzá
férhetővé tenni, mert élénken bevilágít a való életbe s igy sok 
téves felfogást, vagy szándékosan terjesztett valótlanságot 
tudna eloszlatni, mely a reánk kényszeritett szerencsétlen 
békemű létrejövetele akalmával ellenünk döntött. Az Országos 
Erdészeti Egyesületnél megrendelhető könyv IT-ik kiadása-



nak ára 1200 K. Csomagolás és postaköltség fejében ezenfelül 
200 K küldendő be. . de Pottere Gerard. 

Adományok. Az Országos Erdészeti Egyesület támoga
tására ujabban adakoztak: Harkó Lajos lo.ooo K, Schulhof 
és Heeht looo K, Radoychich Mátyás lo.ooo K, hg. Monten-
nuovo Nándor loo.ooo K, Fülöp Józsiás kóburgi hg. ,2oo.ooo 
K, Huszár Tibor 25.ooo K, Almássy-uradalom 3o.ooo K , Feste-
ticb Tasziló hg. 2o.ooo K, Magyar Acélárugyár r.-t. lo.ooo K, 
Borhy György 4ooo K, Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű r.-t. 
2oo.ooo K, Esterházy hgi hitb. Soo.ooo K, Valkó Ágoston 
5ooo K, gr. Festetich Kálmán So.oqo K, dr. Békefi Rémig 
zirci apát 2ő.ooo K, gr. Nádasdy hitb. So.ooo K, gr. Széchenyi 
Emil 2o.ooo K, gr. Erdődy Sándor őo.ooo K, Nagykőrös vá
ros lo.ooo K. Ezenkívül a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter ur a közalapítványi erdők részéről 826.ooo K-t, a föld
mivelésügyi miniszter ur pedig államsegély címen loo.ooo 
K-t, az alföldi akció céljaira pedig áoo.ooo K-i utalványozol 1. 
Fogadják a nemeslelkii adakozók ez uton is az egyesület 
őszinte köszönetét. 

Elkésett elismerés. Júniusi számunkban adtunk hírt 
budafalvi Vermes György hercegi urad. erdőmester halálá
ról. A hivatalos lap szeptember 2-iki száma közli, hogy a 
kormányzó az elhunytnak a jugoszláv megszállás alatt tanú
sított hazafias magatartásával szerzett érdemeiért elismeré
sét fejezte ki. 

A büntetőjogi értékhatároknak, valamint a pénzbüntetés 
és pénzbírság mértékének felemelése. A m. kii-, minisztérium 
az 1923. évi X X X I I . t. c. 22. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a 6,050—1923. M. E. számú rendeletével a többek 
között hatszázszorosára emelte fel az erdei kihágásra, vét
ségre, illetőleg bűntettre az 1879 : X X X I . t. c-ben foglalt 
erdőtörvény 69., 73. és 74. §-ában megállapított hatvan ko 
rónát, valamint a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről, szóló 
1894 : XII . t. c. 93., 94. és 97. §-ában megállapított hatvan 
korona értékhtárt. 

A rendőri büntető eljárás tekintetében a községi bíró
ságnak a mezőrendőri és az erdei kihágásokra vonatkozó 



rendőri büntető bírósági hatáskörére megállapitott negyven 
korona és a büntető parancs kibocsátásának feltételéül meg
állapitott harminc korona, valamint a kihágásokból eredő 
kártérítési követelésnek a rendőri büntető eljárás során 
érvényesítésére megállapitott száz korona értékhatárt há
romszázszorosára emelte. 

Az erdőrendészeti áthágásokra (1879 : X X X I . t, c. első 
cim IY. fejezet) megállapitott, továbbá a fegyelmi bünteté
sül kiszabható pénzbüntetésnek vagy pénzbirságnak legki
sebb összegét háromszorosára, legmagasabb összegét pedig 
a hatszázszorosára emelte fel. 

Bűntett vagy vétség miatt kiszabott pénzbüntetésnek, 
szabadságvesztés büntetésre átváltoztatásánál hatszáz koro
nától tizenkétezer koronáig terjedő összeg helyett egy nap 
számitható. Hatszáz koronát felül nem haladó pénzbüntetés 
helyett tizenkét óránál hosszabb ideig tartó elzárás nem álla
pitható meg. 

A rendelet hatályon kivül helyezi az egyes törvények
nek azokat a rendelkezéseit, amelyek a behajthatatlan pénz
büntetésnek szabadságvesztés büntetésre átváltoztatása te
kintetében a jelen rendelettől eltérő szabályokat állapítanak 
meg (v. ö. 1879 : X X X I . t. c. 77. §; 1894 : XII . t. c. 114. 
§.) s helyettük a jelen rendeletben megállapitott szabályokat 
lépteti. 

A rendelet 1923. évi szeptember hó 1 napján lépett életbe. 
A rendelet rendelkezéseit az életbelépéskor folyamatban 

lévő ügyekben és a rendelet életbeléptetésének napja előtt 
elkövetett cselekményekre is alkalmazni kell. 

Erdőrendészeti áthágások gyors letárgyalása. Az Erdé
szeti Lapok augusztus 15-iki számában hírt adtunk arról, hogy 
a belügyminiszter úr az erdei kihágások és az erdőkre vonat
kozó kivételes jogszabályokba ütköző kihágások gyors letár
gyalása és az ítéletek végrehajtása tárgyában Szigorú kör
rendeletet intézett az eső fokon ejárni hivatott rendőri 
büntetőbíróságokhoz. A közigazgatási hatóságok azonban 
nemcsak a kihágások, hanem az erdőrendészeti áthágások 
eseteiben sem járnak el ez ügyek fontossága által megkivánl 



Ügybuzgósággal s az 1879. évi X X X I . t.-c. 63. és 66. §-aibah 
megállapitott batáridőket teljesen figyelmen kivül hagyva, az 
Ügyeket többszöri sürgetésre sem terjesztik a közigazgatási 
bizottságok gazdasági albizottságai elé. Tekintettel arra, hogy 
az ilyen eljárás a törvényes rendelkezések sikeres végrehajtá
sát és hatályosságát lényegesen csökkenti és eredménytelenné 
teszi az erdészeti külső szakközegeknek a gondozásukra bízott 
érdekek megvédésére irányuló törekvését, a belügyminiszter 
•űr ujabban arra utasította valamennyi vármegye alispánját, 
hogy a járási főszolgabirákat, illetve a rendőri büntetőbírósá
gokat a legerélyesebben utasítsák az erdőrendészeti áthágási 
ügyek gyors és az előirt rendelkezéseknek megfelelő tár nyí
lására, kilátásba helyezvén, hogy ujabb panasz esetén a mu
lasztó közeg ellen a megtorlást fegyelmi nton is érvényesíteni 
fogja. A belügyminiszter ur e rendelkezések megtartásának 
éber figyelemmel kisérésére egyidejűleg a főispánokat ás fel
hívta. 

Áremelés. A ni. kir. földmivelésügyi miniszter az erdé
szeti főosztályának segédhivatalánál készletben lévő „Erdé
szeti segédtáblák" eladási árát 6000 koronában, az „Erdészeti 
kihágási naplÖ"-ét 2000 koronában, a „Szolgálati könyv"-ét 
betéttel (munkás és fuvarjegyzék) 3000, betét nélkül pedig 
2000 koronában állapította meg. A könyvek az ár, a szabály
szerű postaköltség, valamint 125 korona csomagolási költség 
előzetes beküldése ellenében a földmivelésügyi minisztérium 
házipénztáránál (Bpest, Országház-tér 11.) rendelhetők meg. 
A földmivelésügyi miniszter az „Erdészeti jelvény" árát is 
felemelte. E jelvények a m. kir. állam pénztáraknál szerez
hetők be darabonkint 1000 koronáért. 

Az erdőőri és vadőri vizsgák diját a földmivelésügyi 
miniszter 250 K-ra emelte fel. 

Levelezés esetén válaszbélyeget kérünk! 
Bedő: Erdőőr, Illés: Vadőr cimű müve, az Erdé

szeti Zsebnaptár elfogytak s az Országos Erdészeti 
Egyesületnél nem kaphatók! 

„Az Erdő" című lap megszűnt! 


