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Ez a rövid beszámoló a világi nagybirtok 
erdőgazdálkodásával foglalkozó kutatásom részét képezi. A 
kutatásokat, amelyeknek még az elején tartok, több okból is a 
gr. Festetics család nagybirtokán folytatom, jelenleg a 
Georgicon megalapításának időszakában, az 1790-es és az 
1810-es évek vizsgálatát végzem.

Gr. Festetics György 1791-ben tért vissza birtokaira és 
vette kezébe azok közvetlen irányítását, miután a többnyire 
külföldi tartózkodást igénylő katonatiszti pályafutásával 
felhagyott. A nagybirtokot különböző okokból hatalmas 
adósságok terhelték, ezért a legjövedelmezőbb 
birtokgazdálkodást kellett rajta folytatni (1). A gazdálkodás 
megszervezésében a grófnak Nagyváthy János volt segítségére. 
A 6-7 uradalomból álló nagybirtokot 1792-től kezdve egységes 
irányítás, a directorátus alá rendelték, és egységes elvek, 
egységes adminisztráció alapján kezelték (2). Tehát az eltérő 
természet- és gazdaságföldrajzi adottságú, eltérő erdősültségű, 
más-más uralkodó fanemekkel bíró, eltérő fakereskedelmi 
lehetőségekkel rendelkező uradalmakban azonos rendszer 
alapján történt az erdőgazdálkodás, amely erdőgazdálkodásnak
-  a gazdaság többi ágához hasonlóan -  lehetőleg 
nyereségesnek kellett lennie.

Egy másik választási szempont volt magának a birtokosnak 
a személye. Festetics György már a kortársak szerint is 
rendkívüli érdeklődést mutatott kora tudományos ismeretei 
iránt, és nyitott volt az újdonságokra, vagyis a közmondás 
szóhasználatával élve ő valóban holtáig tanult. Gazdaságát kora 
legmodernebb eljárásai szerint igyekezett vezetni (3).

*Elhangzott a 2002. november 26-ai szakosztályülésen.
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Ez a rendkívüli érdeklődés és az eleve benne rejlő 
hazaszeretet, valamint a Széchenyi családtól, mint közeli 
rokonságtól feléje sugárzott felelősség a tudományok hazai 
elterjesztése iránt, hozatta vele létre a Georgicont, amelyben 
kora legfejlettebb mezőgazdasági ismereteit, köztük az 
erdészettudományt is tanítani és művelni igyekezett (4).

A kutatások során arra szeretnék választ kapni, hogy az 
iratokból megismerhető utasításai, tervei és elképzelései 
alapján gr. Festetics György milyen erdészeti ismeretekkel 
rendelkezett, és ezek az ismeretek hogyan viszonyulnak a 
birtokain követett erdészeti gyakorlathoz, azaz mit valósított 
meg belőlük.

A Georgicon könyvtára sajnos elkallódott, így nem 
kaphatunk képet arról, hogy milyen erdészeti vonatkozású 
szakkönyveket őriztek benne, ugyanúgy nincsenek ismereteink 
a családi könyvtár 18. század végi állományáról. De hogy 
voltak benne erdészeti és gyümölcsfa-termesztési kézikönyvek, 
arra a direktorátus ülésjegyzőkönyveinek a bejegyzései is 
utalnak, amikor ilyen jellegű könyvek beszerzéséről tesznek 
említést. 1801-ben Asbóth János, a Georgicon tanára és tisztje, 
is kölcsönzött ki ilyen témájú könyveket, saját ismereteinek 
bővítésére (5). Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a 
Georgiconban 1806, az erdészeti szak beindítása előtt is 
oktattak erdészeti ismereteket. 1799-ben maga Pethe Ferenc, a 
Georgicon vezetője kérte, hogy a felsőfokú képzésben 
részesülő hallgatókat, a főpraktikánsokat vigyék ki az erdőbe, 
hogy legalább fát lássanak és a legfontosabb fanemeket 
ismerjék meg. Egy hét végén a vallusi jáger irányításával járták 
be a rezi uradalombeli erdőket (6).

A gróf tisztában volt kora erdészeti eljárásaival. Tudta, 
hogy Ausztriában -  Stájerországban, amely régióval a 
Festetics-hitbizomány uradalmai földrajzi fekvésük (a Dráva és 
főleg a Mura folyási iránya) miatt kereskedelmi kapcsolatban 
voltak -  már bevett szokás az erdők fatömegbecslése. A 
Csáktornyái uradalomban egy határpemél, amikor arról volt 
szó, hogy a per során ragaszkodjék-e egy bizonyos
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erdőterülethez, maga is stájer erdőmestert hozatott, és élt a 
korabeli erdőbecslés eljárásával (7).

Tudta, hogy hol működnek kora legmodernebb erdészeti 
iskolái, amelyek esetleg még nem voltak hivatalosan 
bejegyezve, vagy elismerve, de már évek óta sikerrel 
működtek. Ezekben az iskolákban magánföldesúri, vagy 
kincstári birtokon, és magán-, vagy állami alkalmazásban lévő 
főerdőmesterek oktatták a felsőfokú végzettséget elnyerő 
erdészjelölteket, ún. praktikánsokat. Az egyik legrégebbi ilyen 
intézetben, a salzkammerguti kincstári sóbányászatnak 
alárendelt gmundeni erdőhivatalban Primesperger főerdőmester 
keze alatt az 1740-es, 50-es években még évente négy-öt 
praktikáns gyakorolt. A későbbiekben itt is, és más 
erdőhivatalban is számuk valamennyi országban évi három 
gyakornokban állapodott meg. Úgy látszik, ez volt az a 
létszám, amelyet egy főerdőmester rendes hivatali munkája 
mellett még el tudott látni. Az erdészképzés alapfeltétele 
valamennyi általam ismert intézményben bizonyos életkor 
betöltése, a gimnázium vagy reáliskola elvégzése, rajzolni 
tudás és földmérői, ahogyan akkoriban nevezték, geometrai 
ismeretek birtoklása volt. A képzés általában három év volt, és 
főerdőmesteri tisztség betöltésére jogosító vizsgával zárult. 
Gmundenben magashegyi fenyőfákkal foglalkozó 
erdőgazdálkodást folytattak, így az intézetnek magyar hallgatói 
kapcsolatai a máramarosi kincstári uradalommal voltak (8).

Festetics gróf a dél-csehországi Gratzenben (ma: 
Novehradi) a Bouquoy grófi család Jakulle-i uradalmában 
működő magánintézettel, és a Hradeken (Liptóújvárott) 
található kincstári uradalmi tangazdaság oktatásával került 
kapcsolatba. Gratzenben Kastel Albert (Adalbert) főerdőmester 
tevékenykedett, mint praktikansoktató, már az 1790-es évek 
második felében. Az oktatás három évig tartott, és a leendő 
erdészeket egy sikeres vizsga letétele után bizonyítvánnyal is 
ellátta. Az ő vezetése alatt vált hivatalosan is elismertté, 
nyilvántartottá 1805-ben a gratzeni erdésziskola (9).

A másik, Magyarországon kifejlődött erdésziskola a 
hradek-likavai kincstári erdőuradalom hradeki központjában
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volt. Az erdőuradalmat Gesau báró, Liechtenstein herceg 
főerdőmestere, Mária Terézia erdészeti ügyek intézésére felkért 
tanácsadója 1767-ben rendezte be -  a kor legmodernebb 
követelményeinek megfelelően. Vezetője a cseh származású 
Johan Xavér Girsik erdőmester a magyarországi kincstári 
erdők főfelügyelője tisztjét is viselte. A hradeki iskolából is 
három-öt év tanulás után bocsátották ki a végzett 
erdészhallgatókat Az első három praktikáns 1768-ban kezdte el 
tanulmányait Hradeken. Közülük ki kell emelni a későbbiekben 
nagy szerepet játszó Franz Xavér von Morgenstem nevét, aki 
már végzett és gyakorló katonai geometraként ment Hradekre 
tanulni, hogy erdészeti ismereteket szerezzen. Girsik 1795-ben 
bekövetkezett halála után őt nevezték ki a hradeki kincstári 
erdőuradalom élére, és ő lett a magyarországi kincstári 
erdőuradalmak főfelügyelője is. Gróf Festetics 1803-ban tőle 
kérte meg a végzős erdőmesterek vizsgaanyagát, tehát már 
akkor készült a Georgiconban 1806-ban beindított erdészeti 
képzés szakmai magalapozására (10).

A Festetics-hitbizomány számára nem külföldről hozott 
tanult és vizsgázott erdőmestert, akik pl. Cseh- és 
Morvaországban már nagy számban éltek, hanem az uradalom 
számára maga képzett ki szakembert. A vallusi jáger, Lakosil 
Ferenc Antal nevű fiát 1796-ban előbb Bécsbe küldte, Brandt 
professzor reáliskolájába, majd néhány évi tanulás után 
Gratzenbe. A helyszín megválasztásában közrejátszhatott az is, 
hogy Dél-Csehországban középhegységi lombos- és 
fenyőerdők voltak, ugyanúgy, mint a Festetics- 
hitbizományban. Őszintén meglepő, ahogy pártfogoltjának 
gondját viselte, az iskolán kívüli magánóráit is fizette (bécsi 
ágensén keresztül). Nemcsak tanulmányaival, hanem emberi 
nevelésével is foglalkozott, nyári szünetre saját fiáért küldött 
fogatján hozatta haza, és leveleket írt neki, amelyekben az 
életben való boldoguláshoz szükséges tanácsokkal is ellátta. 
Lakosil tanulmányairól beszámolt, és a Kastel erdőmestertől 
tanultakat is írásba foglalta. Megtanulta a különböző 
erdőrészek „schlagokra” való osztását és később kísérletképpen 
egyedül is végzett ilyen feladatot. Tanult fatömegbecslést és
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erdészeti számvitelt, szerzett tapasztalatai között elújságolta, 
hogy az erdőtérképek készítésekor a fanemeket már nem 
rajzolják rá a térképre, hanem „burkusmódra” különböző 
színekkel jelölik. Kinntartózkodása alatt alkalma volt részt 
venni három végzős hallgató vizsgáján is, ahol a 
vizsgakérdéseket fővadászok és erdőmesterek tették fel. 
Beszámolója szerint mind a vizsgakérdéseket, mind az azokra 
adott válaszokat feljegyezte, valamint szorgalmasan küldte 
Keszthelyre az általa készített erdőtérképeket. Úgy látszik, 
hogy egyéni oktatásban részesült, és 1801-ben egy év 
kinntartózkodás után kérte gyakorlóideje meghosszabbítását 
( 1 1 ).

1792-ben, amikor Nagyváthy vezetésével elkezdődött az 
uradalmak egységes központi irányítása, a nagybirtok egyik 
uradalmában sem volt felsőszintű erdei vezető, erdőmester 
vagy fővadász. Nagyváthynak élete végéig fenntartásai voltak a 
fővadászokkal szemben, főleg, ha azok idegenből származtak. 
Mint írja: „nem látom szükségesnek lenni a fövadászt, aki 
egyedül a sok erdőőrzőket az maga saját szolgálatjára, 
udvarlására, kísértetéseire és distrakciójára vonzza, és az 
uraságnak legszorgalmasabb haszontételétől eltiltja.” Ráadásul 
a birtokon az erdészeti tudományt doktrinér módon akarják 
megvalósítani, holott szerinte az uraság haszna az első, akár az 
erdőgazdasági elvek rovására is (12). A főleg cseh és a 
Habsburg Birodalom más tartományaiból Magyarországra jött 
erdészekkel szembeni általános idegenkedés még a 
szakmabeliek között is a 19. század második felében 
megtalálható. A Festetics-uradalomban 1794-95-ben 
alkalmazott óberjáger viselkedése igazolni látszott Nagyváthy 
ellenérzéseit; egyéves szakmailag hasznos működés után lopás 
és egyéb számadásbeli csalás és sikkasztás miatt 1795-ben 
elbocsátották. Az ismeretlen származású Krantz Konrád 1794- 
ben úgy jellemezte magát amikor a főerdészi, erdőmesteri, 
vagy, mint akkor a világi nagybirtokon rendszeresen nevezték, 
az óberjágeri tisztség betöltésére jelentkezett, hogy „a 
jágerséget [vagyis az erdészeti ismereteket] főképpen, az 
ingeniurséget csak mellékesen tette maga tudományává”.
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Járandóságul be kellett érnie a régi keszthelyi óberjáger 1781- 
ben kapott fizetésével, amelyet még Festetics György 
gazdálkodása előtt állapítottak meg.

Az adatból az is kiderül, hogy 1781 óta a Festetics 
nagybirtokon nem alkalmaztak vezető, illetőleg gazdatiszti 
rangban lévő erdészeti uradalmi tisztet. Elődje a központban, 
Keszthelyen szolgált, őt az erdőkben leggazdagabb Csáktornyái 
uradalomba helyezték. Krantz természetesen értett az erdők 
felméréséhez és vágásokra való felosztásához, mely utóbbi 
munkafolyamat a Muraközben az ő tevékenysége idején 
felgyorsult. Igaz, hogy az erdők bejárásához kétlovas fogatot 
kért, és a térképek elkészítéséhez 7 segítőt a jobbágyok közül, 
valamint a falu legöregebb emberét, aki a gyakorlatban jól 
ismerte a határokat, azzal az indokkal, hogy így a 
munkálatokkal gyorsabban halad. Ezeket a kéréseit azonban 
nem teljesítették. Az erdészet modem vezetése, az erdők 
„slágokra” való felosztása a gazdálkodás más ágainak normális 
viteléhez képest nem volt olyan sürgős, a jobbágyoknak pedig 
megvolt a maguk dolga, így az erdőfelmérés haladt a maga 
medrében. Az erdőmester hamar szembesült azzal a ténnyel, 
hogy a Csáktornyái uradalom erdőgazdaságát nem vezetheti 
önállóan. Ez a központi direkció feladata, amelynek a 
jóváhagyása nélkül semmilyen intézkedést nem hozhat. Azt a 
javaslatát a direkció is elfogadta, hogy balták helyett fűrésszel 
vágassa az ölfát, és megfelelő számú fűrészt kapott. Azzal 
bízták meg, hogy az erdők felmérésén kívül elsősorban 
egyenként írja össze, ill. írja le az egyes erdők állagát, állapotát 
és fafajbeli összetételét. Szolgálati ideje alatt a gróf 
fenyőtelepítési munkákba kezdett, a szomszédos keméndi és 
hahóti uradalomban is. Az erdész feladata volt a megfelelő 
fenyőmagvak beszerzése és ültetése, mert az uradalmi tisztség 
többi tagja, a tiszttartó és a kasznár, nem tudták elültetni a 
fenyőmagvakat és nem ismerték a csemetékkel való bánást. 
Jellemző, hogy a keszthelyi főkertész sem tudta összeállítani a 
fáskert (díszpark?) tabelláját, mert állítólag nem ismerte a 
benne lévő fafajokat. Az óberjáger elvállalta azt is, hogy a 
Muraközben betanít két erdészinast, de azután elállt a dologtól,
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mert -  miként a rendelkezésre álló forrásokból kiderül -  túl 
fiatal inasokat, és ellátásukra túl kevés pénzt kapott (13).

Elbocsátása után a Csáktornyái uradalomba egy bizonyos 
Heinrich nevű -  neve alapján idegen származású -  óberjáger 
került, akit az uradalmat vezető tiszttartó vonakodva fogadott. 
Hamarosan kiderült, hogy az új óberjágernek nincsen 
geometrai tanultsága, és nem tud sem erdőfelméréseket 
csinálni, sem erdőket vágásokra osztani. Ennek megfelelően 
járandóságát nem a tisztekéhez, hanem a cselédekéhez mérten 
szabták ki, és az uradalmi kocsissal megegyező fizetést kapott. 
Szolgálatából azonban nem bocsátották el, mindössze azonban 
csak az erdőpásztorok területi elhelyezését jelölte ki és az ő 
munkájukat irányította, valamint az erdőfelújításoknál 
segédkezett. Az erdők térképezésében és felmérésében a 
munkája nem hiányzott, mert azt akkor Magyarországon a 
legtöbb világi és egyházi birtokoshoz hasonlóan a Festetics- 
hitbizományban is földmérő mérnökök, „inzsenyérek” 
végezték. Abban a korban amúgy is nagy átjárás volt a két 
szakma között, a mérnökök legtöbbje erdészeti ismeretekkel is 
rendelkezett, és az erdők vágások szerinti felosztása is mérnöki 
feladatnak számított. Bizonyos Láng nevű geometra szintén 
érthetett az erdészethez, mert az irtásoknál azt javasolta, hogy a 
tuskókat a nyugati országokban már az e célra használt 
gépekkel fordítsák ki. Beterjesztését a direkció elutasította, 
mert az uradalomban az irtások kitisztításának régi feudális 
módszere volt szokásban: a jobbágyok a tuskók és gyökerek 
faanyagáért és a vágásban maradt gallyfáért kiásták a tuskókat. 
A volt erdőterület kitisztítása általában három-öt évig tartott, ez 
alatt az idő alatt a jobbágyok járadék nélkül művelték a 
földeket, többnyire kapásokat vetve beléjük, és emiatt már 
megművelt, felporhanyósított föld jutott vissza a földesúr 
tulajdonába. A tuskószedő gépek pedig pénzbe kerültek volna, 
nem beszélve az ezeket kezelő munkások béréről. A Festetics- 
uradalmakban nem vezettek be öncélúan sem erdészeti, sem 
más újításokat (14).

A nagybirtokon már 1792-ben elhatározták az erdők 
vágásokra való felosztását. Erdészeti tiszt nem lévén, e munka
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megtervezését a rangidős mérnökre, Bucheldre osztották. 
Bucheld nem volt kifejezetten erdész, folyószabályozásokkal, 
éppen a Mura-völgy vízrendezésével, úrbéres regulációval és 
építkezésekkel foglalkozott. Az erdők osztályozását a központi 
uradalomban, a keszthelyi erdőkkel kívánták kezdeni. Az 
elvek, a fák vágásérettségének a kora Mária Terézia 
erdőrendeletéből ismertek voltak. Az erdőrendtartás 
intézkedéseit a gróf egyébként is állandóan figyelembe vette, 
és a rendtartás egy példányát valamennyi uradalom 
központjába az illetékes gazdatisztnek megküldték. Bucheld 
nem tudta ott hagyni a folyószabályozási munkát, ezért 
praktikánsát küldte a keszthelyi erdő vágásbeosztásának az 
elkészítésére, ahogy mondták, „az erdőknek esztendőkre 
leendő felosztása végett” a következő instrukcióval: „A 
makktermő erdőket ahol jobb földje vagyon és hamarább nyől 
60 egész 70 esztendőkig, a középszerűeket 70-80 esztendőkig, 
a legalábbvalóakat 80-90 esztendőkig hagyják, szinte a 
bükkfa erdőket 50 esztendőkre ossza fel. Mindezekre nézve 
mégis a kormányzó úrral is oly értelemben legyen, hogy a 
felosztás az uraság szükségére és más környülállásokra 
szabattassék.” Vagyis az egyes vágások nagyságát nem annyira 
az erdészeti szempontok, mint az uradalom igényei határozták 
meg (15).

Az erdők kezelését illetően, beleértve az épület- és 
ölfavágatások idejét, a fának az erdőből való kihordásának a 
módját stb., Nagyváthy 1783-ban kelt, a gazdálkodás minden 
kérdésével foglalkozó gazdasági instrukciójának erdőkre 
vonatkozó szakaszai voltak az irányadók. Ezt az instrukciót 
szintén megkapta minden számadó tiszt, aki valamilyen 
gazdasági egységért felelős volt. Nagyváthy gazdasági 
instrukcióját más dunántúli uradalomban is használták, így pl. a 
Pannonhalmi Főapátság szántódi uradalmában is, egy kéziratos 
példánya 1805-ös keltezéssel megtalálható a főapátság 
könyvtárában is (16).

1801-ben a Festetics-hitbizománynak még a legértékesebb 
erdei sem voltak mind vágásfordulókra osztva. Természetesen 
a felosztott erdőket már a vágások szerint termelték ki. Az
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uradalom mérnökei nem tudtak kellő időt szánni a 
vágásfordulók megállapítására és az erdők felosztására, mert 
egyéb mérnöki munkájukon kívül az erdőkkel kapcsolatban is 
sürgősebb feladataik voltak. Három-négy állandó konvenciós 
geometrát alkalmaztak, a legtöbbjük praktikánst is tartott.

Az erdőkre a legnagyobb veszélyt azok a helyzetek 
jelentették, amelyek a legnagyobb erdőpusztítással jártak, azaz 
ahol a földesúrnak más földbirtokosokkal esetleg nemesi 
közbirtokosokkal közösen használt erdeje volt. Abban az 
esetben, ha az erdő még olyan állapotban volt, hogy 
regenerálódását remélni lehetett, igyekeztek a közös 
használatot megszüntetni és az erdőt a felek között megosztani. 
A mérnököknek a munkát legtöbbször a határok újra 
megállapításával, kimérésével, határperrel kellett kezdeni, majd 
ezután következhetett az erdők felmérése és a felek közötti 
megosztása. A problémát nehezebben lehetett megoldani, ha az 
adott Festetics-uradalom kisbirtokos nemessel, vagy 
compossessorokkal használta közösen az erdőt. Előbbieknek 
(és jobbágyaiknak) megélhetésükhöz kellett volna az egész 
erdőterületen folytatott erdei legeltetés és makkoltatás, 
valamint fontos volt minden szál fa, hiszen legtöbbször a 
kérdéses erdőn kívül más erdejük nem volt. Könnyebb volt a 
megegyezés, ha a szomszédos erdőtulajdonos, pl. gr. Nádasdy 
vagy Niczky stb. volt. Áldatlan állapotok alakultak ki akkor is, 
ha több uradalmi jobbágyfalu a földesúrral közösen használt 
egy uradalmi erdőt. Ebben az esetben az értékes erdőt 
allodizálták. Előfordult az is, hogy a jobbágyoknak házhelyek 
után mértek ki egy darab, az őket faizási joguk szerint 
megillető nagyságú kis erdőrészt, hiszen erre a megoldásra az 
Urbárium lehetőséget adott. Ezt az erdőfelosztást az ország 
más részein nem alkalmazták, a későbbiekben a Festetics- 
birtokokon is inkább a jobbágyok általános erdőhasználatát 
korlátozták az urbáriumban megszabott mértékben. Vagyis a 
faluhatár erdeiben a szabad faizást megszüntetve egy 
erdőrészben jelöltek ki számukra erdőhasználatot, a 
tűzifahordást az esett száraz fákra szorítva vissza, és az 
épületfa mennyiségét is az Urbáriumban előírtakra csökkentve.
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Az erdő többi részében pedig megtiltottak a jobbágyok számára 
minden használatot. Amennyiben az erdő már „slágokra” volt 
osztva, ez a csökkentett erdőhasználat az éppen vágás alá eső 
„slágban” történt. Az Urbárium elvben szentesítette az erdők 
földesúri, allodiális jellegét, és a gyakorlati megvalósítás erre 
az időszakra esett, amikor az úrbéres regulációt amúgy is 
végrehajtották. A mérnökök kimérték a házhelyek utáni 
földeket és réteket, szétválasztották a földesúri és jobbágyi 
földeket (előbbieket gyakran a határ előnyösebb adottságú 
részein mérve ki), és ekkor történt meg az immár földesúri 
erdők felmérése, amelyekben a jobbágyok már csak szűk 
faizási gyakorlatot folytathattak. Az úriszéket és a vármegyét 
elözönlötték a jobbágyok panaszlevelei, amelyekben a régi 
szokásjog és használati forma megszüntetése ellen tiltakoztak 
(17).

A hitbizományban a kisméretű, magánosan álló, vagy a 
jobbágyok birtokaival, szántóival, rétjeivel körülvett erdőket 
vagy eladták, vagy más művelési ág alá vonták. Az erdő fáit 
kitermelték, a területet a korábban ismertetett mód szerint 
kitisztíttatták, és allodiális szántóvá alakították, ha volt a 
közelben valami más majorság is, ha nem volt, a jobbágyoknak 
szőlő alá kimérték, úgy értékesítették. A Dunántúlon a 
szőlőknek való kiosztás a szomszédos birtokoknál is bevett 
szokás volt. Az uradalom megszüntetett sok olyan lepusztult 
erdőt, sűrűnek, bozótnak nevezett területet is, amely már csak a 
dűlőnévben viselte korábbi erdő mivoltát, és szintén allodiális 
szántóvá alakította. Ezekben a diribdarab, rossz állagú 
erdőkben amúgy sem lehetett volna modern erdőgazdálkodást 
folytatni, amely felé a Festetics-nagybirtokon törekedtek (18).

A Festetics-nagybirtok nem folytatott fatermelés-centrikus 
erdőgazdálkodást. Az erdő regenerálódását ekkor még a 
természetes felúj ulásra bízták úgy, hogy a vágásokban 
magfákat hagytak, de az újulatban nem végeztek mesterséges 
beavatkozást. Kivételt csak a fenyőerdők ültetésénél és a 
soproni uradalomban szorgalmazott akáctelepítéseknél tettek 
(19). (Ez az állapot csak az 1801-ig terjedő időszakot jellemzi, 
és nincs ideszámítva a Georgicon gazdaságában kifejlődő

14



gyümölcsfa- és erdészeti tangazdaság művelése.) A 
jövedelmek szerzésében sem törekedtek túlzott mértékben a fa 
értékesítésére, a hasznot inkább a földművelés, az állattartás és 
a borászat termékeinek az eladásából várták. Az erdők 
fontosságát felismerve azonban igyekeztek azt, 
vagyontárgyként, a jövő nemzedék számára megóvni. 
Vukovárból érkezett pl. 1801-ben a katonaságtól egy több ezer 
hordó készítésére vonatkozó megrendelés Csáktornyára, 
amelyet az erdők megtartására való hivatkozással 
visszautasítottak, pedig a központi irányítás minden krajcár 
bevételért harcolt. Az természetes, hogy a városok 
szomszédságában (Körmend, Vasvár, Zalaegerszeg, Keszthely) 
az ölfavágatás nemcsak az uradalom szükségleteire történt, 
hanem eladásra is, de ez nem volt olyan mennyiség, hogy azt 
az erdők megsínylették volna.

1798-ban minden uradalomra vonatkozóan megszűntették a 
korábbi erdőbérleteket, vagyis azt, hogy a hamuégető zsidók, a 
faiparosok az erdőbe járkáljanak száraz és esett, vagy pedig 
szerszámfáért, hanem ezek után a szükséges fát pénzért kellett 
vásárolniuk. Ez az intézkedés valószínűleg kiadással is járt, 
mert a szükséges ipari fát a bérlők helyett saját erővel kellett az 
erdőből kihozni. Az általános erdőpusztulást azonban 
igyekeztek megállítani, nehogy, mint azt az egyik mérnök 
mondta, szégyenszemre kőszénre kelljen fanyalodniuk (20). 
Arra törekedtek, hogy a különféle uradalmak eltérő szerszám- 
és épületfa hajóépítési, téglaégetési és egyéb igényeit a 
hitbizományon belül, belső forrásból elégítsék ki. Épületfából, 
főleg magashegyi fenyőből, amúgy is a stájer hegyek erdeire 
voltak utalva. Az egyes uradalmak között is volt 
fakereskedelem, és ezt érdemes kiemelni, mert ez a 
szemléletmód eltért a korabeli Magyarországi gyakorlattól, 
hiszen a szomszédos uradalomból beszerzett vagy átadott fa 
értékét a számadásokban feltüntették. Másutt az uradalom 
belső fafelhasználását nem adminisztrálták, a bevételek között 
a belső használatra került famennyiség nem szerepelt, és így az 
erdőgazdálkodás gazdaságosságára sem lehetett következtetni.

15



Összefoglalva a Festetics-birtokon megállapítható 
tanulságokat, megállapíthatjuk, hogy a térképezettség egész 
országra jellemző elmaradottsága és az úrbéri földrendezések 
elhúzódása még nem tette lehetővé, hogy a vágásfordulós 
gazdálkodást mindenütt folytassák. Másrészt az uradalom 
gazdasági életében az erdőgazdálkodás és a fatermelés nem 
játszott olyan döntő szerepet, hogy megérje a szükségesnél 
több pénzt és munkaerőt abba belefektetni. Az erdőktől csak a 
belső uradalmi igények kielégítését várták.
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