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pitésévei az emberek még részt nem vettek, hanem mindent maga 
a te rmészet tett meg. jól lehet látni, miként húzódott el a kocsán
ta lan tölgy az áradásos és nedves helyekről a magasabb, szára
zabb területekre ; ez is mutatja, hogy ál talában véve jobb törzs
képzése daczára sem tenyészthető a mély fekvésű területeken, 
melyek elfoglalására és hasznosí tására a hasonlóképen jó növésű 
késő tölgy inkább lehet hivatva. 

Közleményének zárszavában Nikodem V. sajnálkozva említi 
meg , hogy Csehországba helyeztetvén át, a horvátországi késő 
tölgyre vonatkozó vizsgálódásait nem folytathat ta; kifejezi azon
ban abbeli reményét , hogy ott marad t szaktársai közt bizonyára 
vállalkoznak, á kik az ö vizsgálódásainak fonalát felveszik s ujabb 
adatokat szolgál tatnak az érdekes fanem természetének teljes 
felderítésére. (Sylvius.) 

A z u j országo s fóerdömester . 
A magyal' erdészetnek bizonyára mindannyiunk által 

kedves hir gyanánt hallott nagy eseményéről kívánunk e 
czim alatt megemlékezni. Nagy eseményről, mert az állás, 
melyről szó van, országunk egyik legjelentékenyebb köz
gazdasági ágazatának igazgatásánál a legelső, a legnagyobb ; 
— mert az erdőgazdaság általános fejlődésének irá
nyítása s ezzel együtt ugy az erdőbirtokosok anyagi érde
keinek előbbrevitele, valamint az erdészet körében fára
dozó tisztviselői kar szolgálati ügyeinek igazságos és 
jóakaratú kezelése jórészt annak a férfiúnak egyéni ké
pességétől és tájékozottságától, bölcs belátásától és tapin
tatosságától, igazságszeretetétől és jószívűségétől van füg
gővé téve, a kit a Felség bizalma ministerének erdészeti 
ügyekben legelső tanácsadójaként e szép, de terhes hiva
tásokkal egybekötött állásra emel. S midőn a Felség 
bizalma erdészetünknek tapasztalatokban leggazdagabb 
úttörő munkásai közül azt választotta ki s állította oda 
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vezetőül, a kinek majd mindannyian tanítványai vagyunk, 
a ki iránt tehát az igaz megbecsülés, a benső tisztelet 
majdnem mindannyiunkban már akkor érlelődött meg, 
mikor hevülékeny fiatal lélekkel lelkesedve mindenért, az 
erdészeti tudományokban való ismereteinknek első alap
köveit rakosgattuk le az akadémia falai között; a kinek 
tiszta jelleme, férfias gondolkozása, erős igazságszeretete, 
egyenes nyíltsága s igaz jóindulata mindannyiunk előtt 
ismeretes, — méltán okozott örömöt és megnyugvást a 
hir, mely az uj országos főerdőmester kinevezéséről szólt, 
mert tudjuk, hogy az uj vezető az erdészetnek s az erdé
szet munkásainak egyaránt igaz hive és barátja. 

* 
A magyar erdőgazdaság ma is még fiatal korát éli. 

Fejlődésének nagy izmosodásra van szüksége, szervezeté
nek még jobban ki kell bontakoznia, eszközeit javítania, 
gyarapítania kell, tevékenységével még bensőbben kell 
beleolvadnia az ország általános közgazdasági fejlődésébe, 
hogy a reá váró s általa szükségképen betöltendő szere
pet hiánytalanul betölthesse. 

Sok intézményünknek még csak alig indult meg a 
csirája, soknak eszméje is csak gondolatban él. 

Haladásunknak sok még az akadálya, s az erő, a 
mire erdészetünk utalva van, a maga — kevés külső 
támogatásra találó — saját ereje: még mindig nem elég 
a fennakadáslalan és kellően gyors haladásnak teljes biz
tosit ására. 

Törekvéseinknek — fent és lent — aligha több a 
barátja, mint az ellenese, s mily sokan vannak a kívü
lünk esők közt - és vannak, sajnos, magunk között is 
— közönyösek. 

S ha már magunkról szólunk, az itt-ott tagadhatat-
39* 
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lanul tapasztalható közönyösségnek szülőoka gyanánt rá 
kell mutatnunk arra a küzdelmes helyzetre, arra a terhes^ 
de kellő méltánylásban mégis alig valahol részesített szol
gálatra, melyben a máról holnapra, újra meg újra meg
ismétlődő fáradalmak s küzdések által lenyomott lelkesedést 
jórészt csak az egyéni buzgalom frissítheti föl, mert ked
vezőbb s biztos kilátást nyújtó jövője szakunk alkalma
zottainak — bármily alkalmazást vegyünk is szemügyre 
— alig van olyan, a melyik egymagában képes lenne fel 
is lelkesíteni. 

A legutóbbi évtizedek alatt elért nagy eredmények, a 
megfeszített munkának, a helyes irányban vezetett fárad-
hatlan tevékenységnek sikerei s erdészetünknek e réven 
elért s folyton növekvő tekintélye azonban megnyugtató 
biztatást nyújthatnak arra nézve, hogy a viszonyok ala
kulásának tudással, erős kézzel és igaz jóakarattal igen 
hathatósan irányitható természetes folyamata mindent ja
víthat, mindent pótolhat, a nő orvoslásra, a mi pótlásra 
szorul. 

Bizunk abban, hogy igy lesz a jövőben is, mert 
bízunk az uj országos főerdőmesternek tudásában, erős 
kezében s igaz jóakaratában. 

S egyszersmind hazánk és önmagunk javának elő
mozdítása érdekében s szakunk iránt való hazafias ragasz
kodásunknak teljes melegével óhajtjuk is, hogy az uj or
szágos főerdőmester jól megtalálja tudásával az irányt és, 
utat, mely erdőgazdaságunknak hazánk javára váló üdvös 
továbbfejlesztésére vezet; erős kezével sikeresen választ
hassa ki és alkalmazhassa azokat az eszközöket és módokat, 
melyek szakunknak továbbvirágzását biztosítani képesek; 
s igaz jóakaratának érvényre juttatásával sikerüljön néki 
az erdészet alkalmazottainak sorsán javítva, azokat olyan 
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mértékű hálára is kötelezni, mint a mily mértékű tiszte
ieltel és nagyrabecsüléssel, bizalommal és örömmel üdvö
zöljük őt most, magas állásának elfoglalásakor! 

* 
Sóltz Gyula 1837-ben született Iglón, Szepes vármegyében. 

A középiskolát (gymn.) Iglón, majd Rozsnyón és Késmárkon já r ta 
ki s azután az erdészeti tanfolyam hal lgatása czéljából Selmecz-
báhyára ment . Akadémiai tanulmányai t 1858—1861. évek alatt 
elvégezvén, a kincstár szolgálatába lépett s az erdészeti állam
vizsgát 1862-ben. mint a körmöczbányai erdöhivatal kerületébe 
ideiglenes minőségben kinevezett érdészjelöl t , tette le Budán, mire 
a következő évben erdögyakornokká neveztetet t ki. 1865-ben már 
helyettes erdész volt Bélabányán, 1867-ben pedig a kincstári és 
a rezervált erdők kezelésével is megbízott selmeczbányai föbánya-
grófi hivatalhoz osztatott be helyettes-fogalmazói minőségben s itt 
lett 1868-ban fogalmazó. 1869-ben pedig erdőrendezö. Kevéssel 
utóbb erdőmesterré neveztetet t ki a diósgyőri koronauradalmi 
erdőhivatalhoz, hol szintén rövid időt töltött, a mennyiben a gya
korlati erdőkezelés terétől megválva, tehetségét a szakokta tásnak 
kellett szentelnie. 1871-ben ugyanis, mint ideiglenes tanár , a sel
meczbányai akadémiára küldetett s ott a következő évben erdő
tanácsossá s rendes t aná r r á neveztetet t ki, 1884-ben pedig főerdő-
tanácsossá . Tanárkodásának ideje alatt , 1878-tól kezdve egyszer
smind az akadémia aligazgatója is volt, a mennyiben erre az? 
állásra 3—3 évenkint ismételten öt választották meg, mignem 
1893-ben a m.-szigeti m. kir. erdöigazgatóság vezetésével bízatott 
meg. Ekkor kapta , mint erdőigazgató, a ministeri tanácsosi czimet. 
Mikor aztán a földmivelésügyi ministerium erdészeti főosztályában 
a kincstári erdők ügyosztályának vezetője, Scholcz Rezső, 1895-ben 
nyugalomba vonult, az eként megüresedet t állásra ő rendeltetet t 
b e ; midőn pedig Bedö Albert az államtitkári teendők teljesítésé
vel megbízatott, átvette az egész erdészeti (1.) főosztály vezetését . 
Végül most Ö Felségének Bécsben f. évi július 15.-én kelt legfelső 
elhatározásával országos föerdőmesterré s a földmivelésügyi m. kir. 
minister f. évi 7315. számú rendeletével ugyanakkor az erdészeti 
államvizsga bizottság állandó elnökévé neveztetett ki. 
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Tanár i működéséről Vadasnak „A selmeczbányai m. kir. erdő
akadémia tör ténete és i smer te tő je" cz. munkájában a következő
ket o lvassuk: „Sóltz Gyula neve szintén hozzáforrott a magyar 
erdészeti i rodalom s a magyar szakoktatás megteremtésének küz
delmes munkájához . Mint az erdőrendezés , erdőér tékszámitás , 
erdőbecslés, erdészeti statisztika és i rodalomtörténet t aná ra egész 
odaadással és szeretet te l oltotta be e tudományok s á l ta lában a 
magyar erdészet fejlesztése, emelése iránti hajlamot és igyekezetet 
a keze alól kikerült fiatalabb nemzedék szivébe. Mint al igazgató, 
ha tha tós védelme alá vette az akadémián az erdészeti okta tás 
ügyét s mint kiváló szakember , mindig elismerést és becsülést 
szerzet t a magyar erdészetnek. Tanárkodása utolsó éveiben ké 
szült el a kisiblyei akadémiai erdöbirtok üzemterve is, a mely 
most is alapját képezi az ot tani gazdálkodásnak. Hosszabb időn 
á t volt az akadémiai ifjúsági segélyzöegylet elnöke is, mely az ő 
gondos és szakavatot t vezetésének köszönheti felvirágzását s va
gyonának megtöbbszöröződését . . . . De a magánéle tben is mindig 
kiváló helyet foglalt el. Ugy Selmeczbányán, mint Máramarosban 
törvényhatósági bizottsági tag volt s tevékeny részt vett a köz
ügyekben. Selmeczbányán tagja volt az erd. albizottságnak, fel
ügyelője az ágost. hitv. egyháznak s már igen rég óta választmányi 
tagja az Országos Erdészet i Egyesületnek." (Sylvius.) 

Rutska Tivadar , 
Az erdészeti ügyek igazgatásának ujabb korszaka 

kezd kibontakozni. 
Azok a férfiak, akik az ország erdőgazdasága iránt 

való szeretettel, munkaerejük teljességével, munkakedvük 
rugalmasságával s tevékenységük czéljának áldásos voltába 
vetett teljes bizalommal vettek részt az alapvető munkának 
teljesítésében: lassankint lelépnek a küzdelem teréről, a 
vezető szerepet fiatalabb erőknek adják át, akik tanúi, 
munkatársai voltak az ő működésüknek, fáradozásaiknak 
és sikereiknek, ügybuzgalmuknak és érdemeiknek. 


