
Beszámoló az Országos Gombák iállításról és Vándorgyűlésről
KALMÁR ZOLTÁN

Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet, Budapest,

Az Országos Gombaszakoktatási Bizottság és a TIT Budapesti Központi 
Gombászati Szakköre, az Országos Erdészeti Főigazgatóság, a Mezőgazdasági 
Múzeum Főigazgatósága, az Egészségügyi Minisztérium Felvilágosítási 
Központja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság támogatásával, 
1961. szept. 20-tól okt. 4-ig Országos Gombakiállítást és Vándorgyűlést 
rendezett a Mezőgazdasági Múzeumban.

A háromnapos vándorgyűlés az első magyar vonatkozású gombáskönyv, 
a Clusius-Codex kiadásának 360-ik évfordulójáról való megemlékezéssel 
kezdődött. Az elhangzott 34 előadás anyagában az előadók nemcsak a gom
bákkal kapcsolatos hazai tudományos kutatások eredményeit ismertették, 
hanem feltárták a gombák kereskedelmi értékesítésének és tartósításának, 
a gombatermesztés fejlesztésének, az erdészeti, mezőgazdasági és faipari 
károsító gombák elleni küzdelemnek, valamint a gombamérgezések elleni 
ismeretterjesztő propagandának gyakorlati problémáit is. Az egyes ülés
szakokon témakörök szerint kerültek megvitatásra az egészségügyi, gomba
termesztési, fakárosító gombák elleni, gombaértékesítés fejlesztésére vonat
kozó és a tájegységek szerinti gombaflórakutatás problémái.

A vándorgyűlés színvonalát emelte a két külföldi vendégelőadó, dr. 
K urt Lohwag egyetemi tanár (Ausztria) és Grácián Tamas vállalati főmérnök 
(Románia) előadása és a hattagú lengyel küldöttség részvétele. A vándor- 
gyűlés zárszavában az elnökség összefoglalta azokat az elhangzott és elfoga
dott indítványokat és javaslatokat, amelyek az ehető gombák fogyasztásá
nak, tartósításának és exportjának fokozásával, a gombamérgezések leküz
désével, a gombatermesztés fejlesztésével és a fakárosító gombák elleni 
küzdelemmel kapcsolatos megvalósítandó feladatokat tartalmazták, hogy 
ezeket a további célkitűzések érdekében az illetékesek elé terjeszthessék. 
A javaslatok közül kiemelhető az a régóta ismételten hangoztatott kíván
ság, hogy a gombákkal kapcsolatos minden irányú gyakorlati kutatás 
összehangolására, a kereskedelmi és ellenőrzési érdekterületek egységes 
irányítására és a felvilágosító tevékenység szervezésére, felügyeleti joggal 
rendelkező egységes irányító és tanácsadó központot kell létesíteni, annál 
is inkább, mert ilyen gombászati szakintézmény külföldön már sok országban 
működik.

Külön foglalkozott a vándorgyűlés azzal a javaslattal, amely szerint 
a kiállítás és vándorgyűlés megrendezését évenként rendszeresíteni kell és 
különösen a népi demokratikus országokkal való szorosabb együttműködés 
és tapasztalatcsere kialakítása céljából a szomszédos országok szakemberei
nek fokozottabb bekapcsolására kell törekedni.

A kiállítás stílusos és dekoratív környezetben m utatta be nemcsak a 
hazai ehető és mérges gombákat (a tartós szárazság m iatt valódi gombák 
helyett ahhoz megtévesztésig hasonló modellekkel), hanem számos tablón 
és anyagmintán a gombákkal kapcsolatos mindazon tudnivalókat is, ami 
a begyűjtésük, termesztésük, tartósításuk, fogyasztásuk és kereskedelmük 
fejlesztésére, valamint a mérgező és fakártevő gombák elleni küzdelemre 
vonatkozik.

A kiállítás értékes része volt a legkorszerűbb gombatermesztési mód
szereket bemutató sarok, ahol az érdeklődők a számos fényképen és magya
rázaton kívül valóságos mintadarabokon kaphattak részletes felvilágosítást
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mindarra, ami a gombatermesztéssel kapcsolatos. Rendkívül érdekes volt 
a gombakereskedelmünk és gombaexportunk változatos termékeit bemutató 
kiállításrész, ahol a korszerű tartósító eljárások ismertetése mellett számos 
tartósított készítmény, szárított gomba, gombapor, gombakivonatok és 
gombakonzervek mintadobozai, valamint gombaexportunk egész világot 
bahálózó térképe tette változatossá a kiállítást. Nagy érdeklődést váltott 
ki az erdészetileg és faiparilag kártékony fapusztító gombák és azok kár
tevéseinek, valamint az ellenük való védekezés módozatainak bemutatása 
is. Különösen figyelmet érdemelt még az egészségügyi felvilágosítás és 
ismeretterjesztés munkájának, számos kiadványának, valamint a gomba
szakoktatás fejlődésének és az ellenőrzés kiépítésének bemutatása, amelynek 
eredményeként a gombamérgezések megfékezése és a gombafogyasztás 
biztonságossá tétele nagy lépésekkel haladt előre.

A kiállítás értékét emelte az abban bemutatott nagy mennyiségű és 
külföldi szakirodalom és gombaképanyag. Értékes része volt a kiállításnak 
a gombák fejlődéstörténeti áttekintése is. Külön említést érdemel a kiállítás
ban elhelyezett, a Természettudományi Múzeumnak a fontosabb gombákat 
termőhelyük szerint bemutató, továbbá a gombák különböző szempontok 
szerinti jelentőségét ismertető vándorkiállítás számos üvegszekrényből 
álló anyag, amely önállóan is kerek egészet képezve vándorkiállításként 
járja be az országot. Végül a kiállítás ünnepélyességét emelte a Clusiusnak 
és munkatársainak képével díszített, tiszteletükre berendezett emléksarok, 
ahol a codex másolata m utatta, hogy a magyar nép a gombákat már akkor 
ősrégi magyar neveken ismerte.

A kiállításnak a két hét alatt közel 25 ezer látogatója volt. Sokan jöttek 
fel vidékről a piacok gombaárusításának ellenőrzését végző gombaismerők 
közül de különösen a budapesti iskolák látogatták szép számmal és így az 
ifjúságnak alkalma volt hasznos tapasztalatokat szerezni belőle.

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁGHOZ a  k ö v e t k e z ő  d o l g o z a t o k
ÉRKEZTEK:

NAGY FERENC és SOHÁR JUDIT: Adatok az élelmiszerszínezékek osz- 
cillopolarográfiás vizsgálatához.

LÖRÄNT BÉLA: Diklórfenol meghatározása pálinkában.

BERKI FERENC: Vanillincukor elszíneződése okának vizsgálata.

SPANYÁR PÁL és KÉVÉI JANOSNÉ: Gyors eljárások fém ek meghatá
rozására, élelmiszerekben komplexképző anyagokkal, IX. Alumínium
tartalom meghatározása.

LÓRÁNT BÉLA: Halogéntartalmú nyersanyagok meghatározása kozme
tikai és szappanipari készítményekben.

HAJDÚ IMRE: Ajakrúzsok vizsgálata.
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