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EGYSZER VOLT KIÁLLÍTÁS BUSTYAHÁZÁ*!*

Or. Oroszi Sándor

A hazai erdőgazdálkodás, főleg pádig a faipar kiállításon 
történő bemutatása kiemelt szakmai feladatként tulajdonképpen 
1866-57-ben vetődött fel. Az ország vezető erdészeti 3zakemberai 
ekkor úgy látták, hogy elsősorban a faterményekkel, fakiviteli 
cikkekkel kell a kiállításokon résztvenni. Ugyanakkor ezek szál
líthatósága, tárolhatósága jelentősen behatárolta azt a gyárt
mánykört, amelyekkel kiállításokon meg lehetett jelanni. Ez^rt 
a szűkebben vett fatermékeken kivül mind Bécsban /1965/, mind 
Párizsban /1367/ jelentős mennyiségű gubacsot, csarkérget, sőt 
hamuzsírt is állítottak ki. Ezzel egyidőben, tehát az !360-a3 
évek közepén az erdészek közül is egyre többen sürgették, hogy 
a kiállításokat a nem szakmai közönség számára is elfogadhatóvá, 
élvezetessé kell tenni. Ezt pedig a kiállított termékek ismerte
tővel való ellátását, sőt fizetett vezető személyzet alkalmazá
sát is szükségessé tette. Természetasen mindez kibővítette a be
mutatandó, kiállítható tárgyak körét. Sőt ugyanebben az időszak
ban az állandó erdészeti és faipari kiállítás igénye is felma- 
rült.1

Az erdészeti, faipari téma sokszínűségét, a fakiviteli cik
kek mellett a szakmához kapcsolódó egyéb tárgyak, ismartatők tö
megét láthatták az 1373. évi bécsi világkiállítás látogatói.2 
Mindez 1378-ban Párizsban megismétlődött,^ de még mindig nem raj
zolódott ki, hogy egy erdészeti és faipari kiállításon milyen té
mákat is kell megjeleníteni. A kétségeket nem oszlatta el az 1379 
évi székesfehérvári bemutatkozás sem, ahol az erdőtermények és
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faipari termékek sok halyen, Tiás témákkal együtt szerepeltek. 
Ebből a szempontból alapvető változást hozott az 1882. évi bus- 
tyaházi kiállítás.

Az Országos Erdészeti Egyesület 1382 augusztusában a szo
kásos évi vándorgyűlését Máramarosban tartotta. A vándorgyűlés 
résztvevői általában tájékozódtak a vidék erdőgazdasági viszo
nyairól, és az ott falmarülő szakkérdéseket tárgyalták meg. A 
rendezők, a máramarosszigeti kincstári erdőigazgatóság szakem
berei úgy vélték, hogy ebből az alkalomból célszerű lenne a 
vándorgyűlés egyik állomásán, 3ustyaházán /ma: Bustyino - Szov
jetunió/ kiállítás karatéban bemutatni a vidék ardészati neve
zetességeit.

A kiállítást a bu3tyaházi ardőhivatal három egységben he
lyezte el. Egy 236 m -es, Pfaltz Károly által tervezett faépü- 

2letben, egy 1100 m -nyi kiállítási udvarban és az ehhez kapcso
lódó, 43 m2-es csemetekertben. Ez utóbbiban az őshonos fenyőfé
lék mellett a meghonosításra alkalmasnak tartott fajokkal /dug- 
lászfanyő, kaukázusi jagenyafenyő, stb./ kazdtak kísérleteket.

A kiállítási udvaron a kitermelt szálfák, a mozgatásukhoz 
használatos eszközök és a feldolgozott faanyag kapott helyat. A 
szálfák között egy lucfenyő különös figyelmet érdemelt, mert a 
30 m hosszú fa középátmérőja 67 cm volt, azaz a köbtartalma több 
mint 10 m^. Ugyancsak különlagasségnak számított az a cirbolya- 
fanyő szálfa, amely 19 m hosszú, 37 cm átmérőjű volt, és a ko
rát az évgyűrűk alapján 364 évre bacsülték.

Az anyagmozgatás bemutatására szolgáltak a közelítő szán, 
a kifogó gát építésénél használt cölöpök, az egyetlen fából ki
faragott tutajkifogó csónak és a két elvágott tutajvég, amelye
ken a Tarac-völgyi /királymezei/, illetve Ti3za-völgyi /körös
mezei/ tutaj kötési módokat lehetett tanulmányozni. A tutajhoz 
használt különböző hevederekből, rudakból és gúzsokból, szegek
ből viszont kiállítási épülatban mutattak ba egy gyűjteményt.
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Az udvaron láthatták még az érdeklődők a fal dolgozott fát. 
így a különféle fűrészárukat, amelyek közül a 32x34 cm-ss hom
loklapé, 28 m-9S gerendák, illetve a cirbolyafenyő-deszkák kel
tettek nagy feltűnést. Mindezeket a kincstár tulajdonában lévő 
bustyaházi gőzfűrészüzem készítette. Hasított és faragott árut 
/tehát dongákat, zsindelyeket, talpfákat, stb./ viszont inkább 
a fakereskedők állítottak ki. A Vük Manó és fia cég pl. egy 
22500 literes hordó dongáit.

A szintén faiparhoz tartozó "házi iparcikkek", tehát a kü
lönféle botok, kanalak, pipaszárak, kosarak a kiállítási épület
ben kaptak helyet. A kereskedők állítottak ki cserzőkérget, gyan
tát, tannint, faszenet és szénbrikettat is.

Az ardőből kikerülő termékakan kivül a kiállítási csarnok 
azonban a természettudományi bemutatónak is halyatt adott. A Má
ramarosban uralkodó kőzatféleségek mellett a kiállításban növény
gyűjtemények is szerepeltek. Ez utóbbiakat a korabeli erdőőri 
tankönyv, 3EDŐ Albart "Erdő-őr..." című könyva alapján csoporto
sították, tahát közvetlenül akarták szolgálni a tanulást, az is
merettár j asztést . Érdekes volt PISO Kornél rovar- és madárgyűj- 
taménye is. PISO, aki a későbbiekben jelentős szarepet játszott, 
a hazai erdészeti muzeológia kialakításában, ekkor jelentkezett 
először viasszal preparált hernyóival, sőt hernyónevelő szekrény
nyel. /Ez utóbbiban nappali és éjjeli lepkék kaptak helyet./

A selmeci akadémia fausztatási és vízszabályozási makette
ket és modelleket küldött. Ugyanakkor az erdőben folyó munkála
tok tervezését, ellenőrzését végző erdőrendező szakemberek által 
készített máramarosi térképak, rajzok is kiállításra kerültek.

Természetesen nem maradhattak el a fegyverek, vadásztrófeák 
sem. Vadászfegyvereket 3ELHÁZY Jenő, a kérdés legismertebb hazai 
szakértője állított ki, míg a szarvas- és őzagancsokat, illatve 
a medve-, hiúz- és farkasbőröket máramarosi vadászak zsákmányol
ták.
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A falak mellett különféle furnérgyűjtemények, legfőképpen 
azonban törzskorongok álltak. Ez utóbbiak között 110 cm átmérő
jű, 350 évesnek mért, Viskról származó juharkorongot találunk, 
de nagy figyelmet keltett a 31 cn átmérőjű 313 évesnek számolt 
lucfenyőkorong is. A kiállítás igazi szenzációja egy tiszafa 
győkfője volt.

"Rendkivül érdekes - mondta az OEE közgyűlése által a kiál
lítás "megbírálására" kiküldött bizottság tagja, FEKETE Lajos - 
egy 117 cm átmérőjű, több különvált darabból összeillesztett, be
lül kikorhadt tiszafatuskó, mely a bogdáni erdőgondnokságban ása- 
tott ki s már ember emlékezetet meghaladó idő óta állott ezen ál
lapotban, évenként vagdaltatván a pásztorok á l t a l . E z  a tuskó 
a közgyűlés után is foglalkoztatta a szakköröket, úgyhogy a Föld- 
művelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium BELHÁZY Emil fő- 
erdőfelügyelőt helyszíni szemlére küldte ki.

3ELHÁZY alaposan megvizsgálta a tiszafa győkfőjét, sőt szá
mításokat is végzett. Öt mérési hely alapján úgy találta, hogy 
tíz évgyűrű átlagosan 1,298 cm vastag. Tehát a 117 cm átmérőjű 
törzs 901 évet jelenthet. Ehhez még 49 évet hozzáadott az elkor
hadt, illetve lekopott részek miatt, így a fát 950 évesre becsül
te. A számítások után felkereste a tiszafa lelőhelyét és kikér
dezte az ottani erdőmunkásokat. Mindezek után megállapította, 
hogy az adott területen - a Voncsi-völgy jobb oldalán lévő "Csór
ni gruny"- erdőrészben - további nagy tiszafatuskók is találhatók. 
Ezek a későbbiekben - vélte BELHÁZY - felkutatandók és bemutatan- 
dók. Tehát az adott vidék különlegességégez tartozónak találta 
őket, amelyeket a természetben kell felkeresni.

Mindezekről utijelentést készített, illetve a tiszafáról kü
lön jegyzőkönyvet, amelyet a minisztériumba terjesztett fel, míg 
a másodpéldányt a bustyaházl kiállítás tiszafatuskója mellett he
lyezték el.

Még az OEE közgyűlésén, az 1332. augusztus 25-én a bustya- 
házi "Lövölde" helyiségében tartott tanácskozáson javasolták, hogy
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a kiállítást állandóvá kell tenni. Ezt a javaslatot azzal tá
masztották alá, hogy a bemutató valóban teljes képet ad az erdő
gazdálkodásról és a faiparról. Ugyanakkor lehetőséget nyújt ar
ra is, "hogy az országos kiállítások alkalmával az erdészetet az 
itt lévők felhasználásával könnyen, gyorsan és méltóan képvisel
hessük."

Azt nem tudjuk, hogy mindezek ellenére a bustyaházi kiállí
tás meddig állt fenn. Minden bizonnyal még annak az évnek az ő- 
szén, vagy a következő évben lebontották. PISO Kornél ugyanis 
1893 decemberében a 3ustyaházán kiállított gyűjteményeit felaján
lotta egy létesítendő erdészeti múzeum céljaira.

Ugyanígy nem tudjuk azt sem, hogy a tiszafatuskókkal mi lett. 
Az azonban biztos, hogy a következő alkalommal, az 1995. évi bu
dapesti országos kiállításra való felkészüléskor a fényképek és
rajzok mellett - még mindig kérték a különleges fák "törzseinek,

* * * * * 9törzsrészeinek, vagy gyökértuskóinak" bemutatását. így került a
tiszafatuskó is Budapestre, ahol a máramarosszigeti erdőigazgató-

* 9ság bemutatójának egyik látványossága volt. További sorsáról a-
zonban már semmit sem tudunk.

Az 1992. évi első önálló erdészeti kiállítás bebizonyította, 
hogy az erdőgazdálkodás és a faipar minden témáját be lehat mu
tatni, ki lehet állítani. A korábbi, főleg fatermékeket hozó se
regszemlék után bizonyosságot nyújtott arról, hogy a "természet
rajzi" témák is lehetnek érdekesek, közönséget vonzók. Ezek a ta
pasztalatok azután jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az 1935. 
évi kiállításon a magyar erdőgazdálkodás és faipar önálló kiállí
tási csarnokkal jelentkezett. Majd azután mind a hazai, mind a 
külföldi seregszemlék meghatározó elemévé vált.
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