
feladatokra lehet számítani, amelyek megoldása komoly gépkapacitást igényel, 
ezért az Állami Erdőrendezés korszerű erdészeti számítóközpont létesítését tervezi. 
Madas László a koncentrált fakitermelés, bővített újratermelés kérdésével fog
lalkozott. Erdőgazdálkodásunk közel két évtizeddel ezelőtt letért a koncentrált 
fakitermelések gyakorlatáról és kialakította az egész erdőt behálózó, kisvolumenű 
munkahelyek rendszerét. Most ismét arról van szó, hogy koncentrálni kell faki
termeléseinket. Mielőtt állást foglalnánk, fel kell deríteni azokat az okokat, ame
lyek előidézték a körforgást. A fakitermelésnek a második világháború alatti és 
közvetlen ezutáni koncentrálása megsértette a tartamos gazdálkodás elvét azzal, 
hogy nem volt tekintettel az erdőművelés érdekeire és ezért rablógazdálkodáshoz 
vezetett. Ezt követően megindult a harc az elkövetett hibák kijavításáért. Kiala
kultak a belterjes gazdálkodás kisfeladatú munkahelyeken dolgozó eljárásai, ame
lyekben már maradék nélkül érvényesültek az erdőművelési elvek. Általában 
munkaigényes és költséges technológiák jellemezték ezt a periódust. Idővel a fa
lusi munkaerő jórészét felszívta az ipar s a jelentkező munkaerőhiányt csak a gé
pesítés gyors megszervezésével lehetett ellensúlyozni. A gépesítés hatékonyságá
nak növelése iránti igény, valamint az egyre jobban előtérbekerülő gazdaságossá
gi követelmények a nehezen szervezhető, szétszórt munkahelyek felszámolását 
sürgették és ezért lépett elő ismét a termelési folyamat koncentrálásának szüksége. 
A kérdés most az, hogy elkerülhetők-e azok a hibák, amelyek annak idején meg
buktatták a koncentrálás koncepcióját. A hibák kiküszöbölhetők, ha: 

— szabatosan meghatározzuk a bővített újratermelés elveit és azokat az 
üzemtervekben, illetve a gazdasági tervekben érvényesítjük; 

•— a hivatali szervezet minden lépcsőfokán vannak olyan szakemberek is, 
akik meg tudják állapítani az arányos fejlesztés irányait és azt meg is tudják va
lósítani; 

•— az erdőrendezés a jelenlegi színvonalról továbbfejlődik az általános üzem
gazdasági tervezés felé. 

Lengyel Andor 
az Erdőrendezési Szakosztály vezetője 

M I K O L Ó G I Á I S Z A K Ü L É S 

A Mikológiái Szekció ülésének tárgya a kalaposgombák hasznosításáról szólott. A z 
elhangzott előadások rámutattak azokra a kitűzött feladatokra, amelyeknek meg
valósításával a gombákban rejlő értékek jobb kihasználása, és a gombákkal való 
fokozottabb foglalkozás az erdőgazdaságoknak, és ezáltal az ország gazdasági éle
tének még több nyereséget eredményezhet. 
A szekcióülés elnöke, dr. Kalmár Zoltán bevezető szavaiban rámutatott arra, hogy 
a gombák változatos és gazdag világa igen sokoldalúan áll az emberiség szolgála
tában. Maguk az úgynevezett nagygombák, elsősorban a közismert kalaposgom
bák is sokféleképpen lehetnek az ember hasznára. Nemcsak az ehető gombák ér
tékesítése a néptáplálkozásban és külkereskedelmünkben, hanem a mikorriza 
gombák felhasználása az erdőtelepítésben, valamint a termésmennyiségük fokozá
sát célzó termesztésük, az erdőgazdálkodásban — és ezáltal az ország gazdasági 
életében — mind értéktöbbletet, hasznot, bevételt eredményez. Itt az ideje tehát, 
hogy a magyar erdőknek ez az értékes terméke több figyelmet és megbecsülést 
kapjon, mint amennyit a múltban kapott. 
Schuster Viktor előadásában részletesen kifejtette, hogy az emberiségnek ősidők
től kezdve mind mennyiségileg, mind minőségileg jelentős tápláléka a gomba. A 
fehérje-tápanyagok mennyiségének növelése korunk egyik leglényegesebb élel-



mezési világproblémája. Hazánkban az étkezési gomba nem általánosan használt 
és állandó ételalapanyag, hanem inkább csak csemege, mely nem eléggé gyakran 
kerül az asztalra. Pedig egyes élelmiszervegyészek a gomba táplálkozásélettani je
lentőségét vizsgálva, magas tápértékű ételnek tartják, teljes értékű fehérjéje és 
az emberi szervezetre értékes egyéb anyagai miatt. 
A z étkezési gomba belkereskedelmi jelentősége ma már nemcsak a begyűjtő er
dészeti vállalatnál, hanem a vendéglátóiparnál is jelentkezik. A belkereskedelem 
igényeihez alkalmazkodva azonban többféle tartósított gombakészítményt (porí
tott gombaleves, ecetes gombasaláta, ételízesítő kivonat, félkész konzerv stb.) vol
na szükséges előállítani és belföldön forgalomba hozni, mint amennyi eddig ké
szült. Exportra kerülő tartósított (szárított stb.) gombánkkal a világranglistán a 
8-ik, az európai ranglistán az 5-ik helyet foglaljuk el a gombát exportáló országok 
között. Igen fontos érdek tehát, hogy a Magyarországon termő gombák koncent
rált zamattartalmát a jövőben új eljárások bevezetésével fokozzuk. 
A z ehető gombák közfogyasztásba vételét ma már nem zavarja az a tény, hogy 
mérgező gombák is vannak. A közfogyasztásban a mérges gombák távoltartása 
úgy biztosítható, hogy az elfogyasztásra szánt gombákat hozzáértő, szakképesített 
gombaismerő átvizsgálja. A kereskedelemben kiépítettük ezért a vizsgázott gom
baismerőkből azt az országos ellenőrző hálózatot, amely mintaszerű működésével 
most már a piacokon árusított gomba teljes megbízhatóságát a fogyasztásra biz
tosítani tudja. 
De az ehető gombák fogyasztásának fokozása korlátozott. Benedek Attila és Gyur-
kó Pál előadásukban erről szólva elmondották, hogy az erdei gombák jelenlegi jel
lemző gyűjtögetéses hasznosítása szétszórt terméshozamuk miatt nem tudja bizto
sítani az adott lehetőségek teljes kihasználását. Ez a körülmény késztette arra a 
mikológusokat, hogy a kiváló emberi táplálékot nyújtó gombák termésmennyisé
gét mesterségesen, termesztés útján is biztosabbá tegyék és fokozzák. A parazita 
és a mikorriza gombák termesztésbe vonása egyelőre még számottevő gyakorlati 
sikert nem hozott. A szaprofitonok közül azonban, amelyek egyrészt a talajon, 
másrészt elhalt faanyagon élnek, többnek a termesztését már eredményesen meg
oldották. Ezért az erdei gombák mesterséges termesztéséhez feltétlenül szükséges 
a gombák élettanának, ill. életkörülményeinek alaposabb tanulmányozása. Elő
adásukban részletesen ismertették ez irányú kísérleteiket, és elmondották, hogy 
hazánk éghajlati viszonyai között a termesztéshez rendelkezésre álló faanyagon, 
Sopronban végzett kutatásaik szerint nálunk különösen két gombafaj termeszt
hető. Az egyik az őshonos Pleurotus (laskagomba) és ennek változatai, a másik pe-
dik a távolkeleten (Japán, Kína stb.) régóta mesterségesen termesztett Lentinus 
edodes (ottani néven SHII -TA-KE) . Kísérleteikkel bebizonyították, hogy mindkét 
gombafaj eredményesen és gazdaságosan termeszthető a hazai körülmények kö
zött és termesztésük gazdaságos üzemi feltételeinek kialakítása, termesztéstech
nológiájuk is kidolgozható. Előadásukat kitűnő felvételeik bizonyító szemléltetése 
tette értékesebbé. 
Kiss László soproni mikorriza-kutatásairól szólva hangsúlyozta, hogy a kalapos
gombák fontos haszna az erdőgazdálkodásban a mikorriza gombák felhasználá
sa is. 
A mesterséges talaj oltásnak, a csemeték és a mikorrizagombák együttes ültetésé
nek ma már több módja ismeretes. Elmondotta, hogy nálunk az első mesterséges 
talajoltásokat Bokor Rezső végezte a Nagyalföldön. Ennek folytatásaként az Erdé
szeti Tudományos Intézet keretén belül 1961 óta újra foglalkoznak mesterséges 
talaj oltással. 
Hazánkban eddig alkalmazott oltási módok mind nagyon eredményesek voltak. 
A z Alföldön létesített fenyős csemetekertben például a régebbi, oltás nélküli 



2—5%-os csemetekihozatalt mesterséges talaj oltással már az első termelésnél 
50—100%-ra lehetett emelni üzemi méretekben is. 
Végül van a kalaposgombáknak még egy nagy jövőt ígérő haszna. Dr. Dános Béla 
előadásában rámutatott arra, hogy a gombák szekundér anyagcseretermékei közül 
számos vegyületnek (ún. hatóanyagnak) jelentős a gyógyászati értéke is. A gyó
gyászati értékű anyagok kutatása során fény derült arra, hogy a fontosabb vegyü
lettípusok mindegyike megtalálható a gombák micéliumában vagy termőtestében, 
olykor esetleg mesterséges tenyészetükben. E megállapítások szükségessé teszik 
a gombák gyógyászati értékének további felmérését és ilyen irányú hasznosításuk 
kidolgozását is. 

Dr. Kalmár Zoltán 
a Mikológiái Szakosztály vezetője 

TJCÍ a ulin ált (jú t 

A jubileumi közgyűlés programját teljessé tette az a szakmai tanulmányút, ame
lyet a vándorgyűlés befejezéseképpen a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság Sopro
ni Hegyvidéki Erdészetéhez tartozó erdőkben rendeztek meg. A bemutatásra ke
rülő erdők hosszabb-rövidebb idő óta az Erdészeti és Faipari Egyetem, ill. az Er
dészeti Technikum oktatási, illetve kísérleti céljait szolgálják. Huszonkét autóbusz 
szállította a helyszínre a résztvevőket. A helyi bejárás pedig jól elkészített gyalog
ösvényen, vezetés nélkül is, folyamatosan és rendben folyt le. A résztvevők nagy 
száma miatt az egyes bemutatóhelyeken ismertetés nem hangzott el, hanem egy 
igen szép kiállítású, térképvázlatokkal, ábrákkal és képekkel ellátott 59 oldalas 
könyvecske tájékoztatta az érdeklődőket a látottakról. A helyszínen kihelyezett 
számtáblák utaltak a leírás megfelelő szövegére. 

A bejárás a dr. Roth Gyula által már 1957-től kísérleti területnek nyilvánított hi
degvízvölgyi szálaló erdőben kezdődött, amelyet ma az Erdőműveléstani Tanszék 
kezel. 

A résztvevők ezres tömege először a nagy tanítómester emlékének adózott, ami
kor óriásméretű bükkök és lucfenyők árnyékába, terméskőpillérre helyezett, s 
Roth Gyulát ábrázoló domborműnél tisztelgett. Béky Albert főmérnök bensősége
sen emlékezett meg a mai erdészgeneráció tanítójáról és figyelmeztetett az em
lékmű rendeltetésére. 

Béky Albert: 

A Tanulmányi Állami Erdőgazdaság vezetősége és minden dolgozója nevében, sze
retettel és tisztelettel köszöntöm az Országos Erdészeti Egyesület Jubileumi Köz
gyűlésén résztvevő országos vezetőinket, a tagságot és a kedves vendégeket. 
Engedjék meg, hogy először megtisztelő erdészköitelességemnek tegyek eleget itt, 
egy éppen 100 esztendős erdő bejáratánál, és úgy, mint egy alapító tag unokája és 
olyan erdész család tagja, amelynek az alapítástól mindig több tagja az Egyesület 
tagja volt. 
Századunk elején hazánkban alig foglalkozott behatóbban erdész szakember az 
erdőnevelés és a természetes felújítás kérdésével, pedig ezek a kérdések a magyar 
erdőállományok továbbfejlesztése érdekében már időszerűek és szükségesek let
tek volna. A z erdőállományok fiatal kortól való fejlett ápolása és nevelése, majd 
felújítása hatalmas erdő- és közgazdasági jelentőséggel bírnak. 


