
A BRASSói ÉS SEPSISZENTGYORGVI PIACON ÁRUSITOTT 

GOMBÁK 

LÁSZLÓ KÁLMÁN . 

A mikológiának egy új ágazata az etnomikológi,a, amely - amint 
azt dr. Roger Heim professzor, a Francia Tudományos Akadémia tagja. 
az 1973. év'i Clusius emlékünnepélyerr Budapesten tartott előatdlásában. 
kifejtette - · a különböző népeknek a gombákhoz vail:ó viszonyu:lását tár
gyalja és pedig azt, hogy a küiönböző vidékeken a lakosság milyen gem
bákat tekint ehetőeknek és mérgezőeknek, az ehető gombákat miképen 
készí.tik el, milyen gombákat használnak fel orvosságként, hallucigén 
hatásuknál fogva kultikus és va:r.ázslási célokra stb. A gombákkal kapcso
[atos népi szokások régi hagyományokra vezethetők vissza és ezeknek 
tanUilmányozása az etnogrtáfusok sZlá:mára há1ás feladat. :Érdekes volt 
Heim professzor előadásának az a részlete, amelyben megemlítette, hogy 
értesülése szerin t az Erdély keleti részén élő székely nép körében még 
m.a is használják a légyölő galóoát mint halllucináció:klat előidéző szertt 
amint azt ő a szibériai népeknél is tapasztalita és ezzel bizonyítékát látta 
a székely nép keleti eredetének. En fels:oólalásomban értdekesnek találtam 
ezt a közlést, de ki kellett jelentenem, hogy erről a népi swkásról nekem 
tudomásom nincsen, de fel fogom hívni etnográfusaink figyeimét erre. 

Azt, hogy egy vidék [akossága milyen gombákat tart ehetőnek, leg
könnyebben a piacokra vitt gombák alapján állapíthatjuk meg. Évtizede
ken át figyelemmel kísértem a brassói és sepsiszentgyörgyi piacokon áru
sított gombákat és vettem részt mindkét város vidékén gombaszedő ki
rándulásokon. Szerzett tapasztalataimról a következőkben s:oámolok be. 

:Érdekes, hogy bár a két vidék központja közötti távolság alig több 
30 kilométernél, mégis Brassó vidékén csaknem kétszerannyi gombafajt 
fogyasztanak, mint Sepsiszentgyörgy vidékén. Ennek magyarázatát első 
sorban abban tbaLáiljuk, hogy a kfét vidék föl!drajii, geo1ógjai és időjárási 
szempontból lényegesen különbözik egymástól. Brassó vidékének tenger
szintfeletti magassága 600-2500 m közötti, míg Sepsiszentgyörgy vidéke 
500--'1000 m közötti. Sepsiszentgyörgy vidékének erdei főképpen lomb
hullató fákbó'l tevődnek össze, fenyvesek csak els:oórtan fordull.nak elót 
addig Brassó vidékén a fenyvesek is összefüggő nagy erdőket alkotnak. 
Brassó vidékén elterjedt a meszes ta1aj, amely Sepsiszentgyörgy vidéké:a 
alig fordul elő. A csapadékmennyiség Brassó vidékén lényegesen nagyobb,, 
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n1int Sepsiszentgyörgy vidékén. Mindez.en tárgyi okok mellett azonban 
.figyelembe kell venni a két vidék lakossága közötti nemzetiségi különb
.ségeket is, a nemzedékrói nemzedékre öröklődő hagyományokat, szoká
soka~ amelyek gombászati vonatkozásban nagyon konzervatív jellegűek. 

A két piacon megfigyelt gombákat az áttekinthetőség megkönnyíté
sére évszakonként sorolom fel, bár egyes gombafajok egiész évben meg
jelennek. 

TAV ASZI GOM!BAK 

Legkorábban az 'időj.árá&től függően április V\élgy május hónapokban 
jelennek meg mindkét piacon a kucsmagombák és pedig mindkét piacon 
tOmegesen az íi~etes kuosmagomba (Morchella esculenta íPeiiS. ex St. 
Amans), a hegyes kucsmagomba (Morchella conica Pers.), a nyulánk 
kucsmagomba (MorcheUa elata Fr.) és a cseh kucsmagomba !Verpa bo
hemica (Krbh.) Schroetl. Ezeken kívül a brassói piacon szórványos.an a 
vastagtönkű kucsmagombát [Morchel'la crassipes (Venten) Pers.J és a 
fattyú kucsmagombát !MorcheUa semilibera (Dc ex. Fr.) Lév.l is megfi
gye1tem. Sajnos, a brassói piacon több ízben láttam a hallá:losan mérgező 
redős papsapkagomba Gyromitra esculenta Pers. ex. Pers.) és az óriás 
redőgomba {Gyromitra gigas (Krbh.) Ckekie) árusítá,sát, ~amelyek ·rokonok a 
laicsmagombákkal, de amelyek csak lefonázva és a forrázó vizet elöntve 
fogyaszthatók, de egyeseknek így is ártalmat okozhatnak. 

A kucsmagombák után nem sokára m'indkét piacon kapható a tapló
:gombák családjába tartozó pisztric gomba (Polyporus squamosus Fr. ex 
Hudson), amelynek fiatal, még meg nem keményedett termőtestei nagyon 
izletesek. 

Május hónapban egy időben jelennek meg 'a főké!ppen galagonyás és 
kökényes bokros helyeken seregesen növő májusi pereszke, vagy Szent 
György gomba [Galocybe gambosa (Fr.?, Donk.], valamint a tövisalja gom
ba (Rhodophyllus clypeatus Fr. ex L.). 

Csak a brassói p'iacon figyel tem meg egy alkalommal kora tavasszal 
a fenyvesekben növő ráncos kéreggomba !Discina andlis (Pers.) Sacc.l 
:árusíúását. 

NY ARI GOMIBAK 

Már tavasz vrége felé nagy mennyiségben hozzák mindkét piacra a 
réteken, Jegelökön seregesen növő szegfűgombát !MHrasmius oread.es 
(Bolt. ex Fr.) Fr.l, amely kellemes, fűszeres illata és íze miatt egyike a 
l egkedveltebb gombáknak Sajnos, néha belekerül a gombaszedő kosárba 
:a vele együtt növő parlagi tölcsérgomba [<Clitocybe dealbata (Sow. ex Fr.) 
Kummer] egy-egy példánya, ameily ha1á!los mérgeZJést okozhat és_nem egy 
i smer t esetben okozott is, pedig a két gomba egymástól nagyon jól meg
különbömethető, mert a szegfűgombának ritkán élló, vastag, felkanyarodó
l emezei vannak szemben a parlagi tölcsérgomba sűrűn álló tönkre futó 
v ékony lemezeiveL 
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. , Júniusban ~ezdik árusítani mind a k!ét piacon a közkedvelt róka ...... 
go"mhát {Cantharellus dbarius Fr.). SzezOnja a :nyár végéig tart, de Bras:.... 
sóba a környező fenyvesekből még s21eptemberben is tömegesen hozzák~ 

A rókagombával keverten fogyasztják a Sepsiszentgyörgy vidékén 
csirkegombának nevezett korallgog1bákat l,Ramariá fiáva (Fr.) Quél.1 és;. 
fRamaria aurea (Fr.) Q111él.). A korallgombák között is van könnyehb
rosszullétet okozó faj, így a [Ramaria formosa (Pers. ex Fr.) Quél.l. 

Parázson, vagy serpenyőben .sütve és szalonnával meg túróval meg-
rakva fogyasztják a keserűgombát, a ga'1lambgombákat, ritkábbarr a ke-
nyergombát ismindkét vidéken. . 

, A keserűgomba név tulajdonképpen két gombafajra vonatkozik: az . 
. aránylag hosszútönkű és fehér tejnedvét zöldre nem változtató LactariÍ:ts; 
,pergamenus (Schwartz ex Fr.) é? a rövidebb tönkű és fehér tejnedvet 
zöldre változtató [Lacta:rlius piperatus ·(L. ex Fr.) S. F. Gray] fajokr:a. Megi'"'. 
figyelésern -szerint az előbbi a gyakoribb és korábban jelentkézik, mi:nt 
,az utópbi. Sepsiszentgyötgy vidéklén a nép mérge:zőnek tartja és ezér,t· 
nem fogyasztja a pelyhes keserűgombát (Lactarius vellereus Fr.), amelyet. 
'-ri1tkán álló vastagabb 1emezei és helyhe.s kJa,lapsz€le kűlönböztet meg az:. 
előbbiektőL A pelyhes keserűgombát más vidékeken egyesek fogyasztják,. 
bár íze' nagyon keserű és csípős. . 

A Közép-Európában ismert kb. 120 fajt magába foglaló gal-amb
gomba (Russula) nemzetségből, amelyben az összes nem csípős fajok ·ehe
tők, Se:psiszentgyörgy vidékén a nép csak klét fajt fogyaszt és pedig a he~ 
ayi[eg "kékhátú . gombának" nev<ezett vanas zo:d galambgombát [Russula. 
virescens (Schff.) Fr.1 és a "galambhátú gombának" nevezett kékhátú ga-
lambgombát (R. cyanoxantha Schff. ex Fr.). Egyesek még ez utóbbi fo- · 
gyasztásától is tartózkodnak. E tartózkodás oka egy régi gombamérgezési~ 
esetre vezethető vissza, amelyet ennek 'a jó, ehető gombának esetleg a . 
hasonlóan zöld színű gyilkos galócával való összetévesztése okozhatott. 
Sepsiszentgyörgy vidé~én a piros ' színű galambgombákat mind mérgezők-
nek tartják. A brassói piacon ezzell. szemben e két· · említett fa:.. 
jon kívül számos más gal.Jambgomba található, igy a hús•színű, . 
ráncos gal,ambgomba (R. ves·ca Fr.), a sjma zöld galambgomba 
[R. furcata (Gmel. ex Fr.) Fr.], az í~letes nagy gaLambgomba (R. alutaceá. 
Fr. em. Melz & Zv.), a rózsás galambgomba (R. rosea Quél.) €s a fenyve-· 
sekben növő sárglásbarna galambgomba (R. mustelina Fr.), vagyis a na-· 
gyobb termőtestű nem csípős fajok. 

A kenyérgombát (Lactarius volemus Fr.) nem csak sütve, de nyer-
sen is fogyas:z1tják mindkét helyen. 

A brassói piacon tavaszból őszig árusítják a piru~:ó gálócát, más ne-
Vlén a gyöngygombát [Amanita ruhescens (Pers. ex Fr.) S. F. Gr,ay], amely · 
jól megkülönböztethető a hozzá hasonló, de nagyon mérgező párducg.aló
cától [Amanita pantherina (DC ex Fr.) Secr.] megvörösödő húsával. Saj-
nos, személyesen tapasz;taltam ez utóbbinak összekeveredését az előbbi 
fajj.al. Sepsiszentgyörgyön csak az utóbbi időkben kezdik egyesek fogyasz
t<mi inkább gombakönyvekből megismerve ezt a gombát "borsgomba"
néven. 
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A csiperkegombák :közül a mezei csip~rk~ (Agari<;u~ ca~ppest.er /Ll 
:Fr.) és az utak szélén, kertekben található ízletes csiperke. (Agaricus bis
.:porus /Lge/ Sing.) mindkét piacon egész évben, de főképp tavasszal és 
ősszel nagy melllnyiségben kerül árusításra. Néha . ·előfordul, hogy a jó 
-esi perkék kö~é kev~redik a kellemetlen hányástt eJ:öidéző; · karbolsz,agú 
<Dsiperke is (Agaricus xanthodermus Gen.). 

Ugyancsak egész évben árusítják mindkét piacon ·a t~o·~ú gombákat 
(Boletaceae). De míg a sepsiszentgyörgyi piacon csak az itt medvegombá
nak nevezett Boletus edulis Bull. ex Fr. és Boletus aereus Bull. ex Fr. 
fajokat találjuk meg, amelyeket .a lakosság nagyban fogyas.zt és megszá
~rítva télire is eltesz, addig a brassói piacon nagyban árusítják e fajokon 
.kívUL a szemosésn.yeW tinarot (Suillus gr.anulatus . IL. ex. Fr./ O. Kun!tze), 
a barna, érdesnyelű tinarút (Suillus luteus /L. ex Fr./ S. F. Gray), az ér

·desnyelű tinarút (Leccinum scabrum /Bull. ex Fr./ S. F. Gray), valamint 
-a vörös érdesnyelű tinarút (Leccinum aurantiacum /Bull. ex Fr./ S. F. 
G~. . . 

A brassói piacon többször l1áttam a tintagombák filaital példányainak aru
:Sítását (Coprinus atromentarius /Bull. ex Fr./ Fr.) és C. comatus (Müll. 
JS .. F .. Gray/). Ezek jóízű gombák, de alkohol fogyasztása esetén kellemet-
J.en tüneteket okozhatnak. · · · · · 

ÖSZI GOMBÁK 

A sepsiszentgyörgyi piac ra fajok számárt tekintve ősszel nagyon sze
:gény. A esiperkén kívül, amely sokszor nagy tömegben jelenik meg, ·a 
laskagomba (Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumrrier) a lakosság ked
venc 6szi gombája. Öregebb bükkfákról szedik le csokrokiban növő pél
.dányait. 

A brassói piac a fajok ·Száma tekintetében már sokkal gazdagabb. Az 
említett gombákorr kívül iH nagy tömegben árusítják a fenyőalja vagy 
rizike gomb'á·t, Ladarius deliciosus L. ex Fr. (S. F. Gray) és Laciarius 
.semisanguifluus Heim & DeoLa'ir :fla.jokat. E két faj közül az első a gya.:. 
koribb és főképpen a lucosok gombája. Mindkettőnek narancssárga tej
hedve megzöldül, de az utóbbi előbb borvörösre változik meg. Vagy fris
'Sen sütve, vagy ecetben eltéve, savanyúságként használják. 

Szeptemberben jeLenik meg a 1b'rassói- piacon nagy tömegben a gyűrű~ 
tölcsérgomba (Armillariella mellea (Vahl.) Karsrt.), amelyet románul 
;ghebe-nek, németül Hallimasch-nak neveznek. A környező erdökben fő
képpen levágott fák tönkjéről gyűjtik. Nyersen fogyasztvra mérgezést 
okozhat, de megsütve, vagy megfőzve. kitűnő ételt .ad. BesóZJVa tél'ire i:s 
.elteszik. Sepsiszentgyörgy vidékén is gyakori gomba, de itt csak az 
urtóbbi élvekben k!ezdik fogyasztani. 

Ugyancsak a brassói piac jellegzetes gombája a rózsás csigagomba: 
·(Hygrophorus pudorinus Fr.) és az élénk színű nyirokgomba · (Camaro
phyllus pratensis (Pers. ex Fr.) Karst.). Az előbiöi kellemes iHart\1., húsos 
,gomba .a környeZJő :fenyvesekből, a másik kissé a rókagombáT.a emlékez
-tet ,és hegyi legelőkön seregesen nő. 
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'A BRASSúl ~S SEPSISZENTGYÖRGYI PIACON ARUSITO'IT 
GOMBAK öSSZEFOGL'ALú TABLAZATA 

A gombák családja . és neve 

Morchellaceae 

Brasov Sfintu Gheorghe
llrassó Sepsiszentgyörgy 

l. MoroheHa esculenta Pers. ex St. Amans X 
2. " conica Pers. X 
3. " elam Fr. X 
4. " semiliibera (DC ex Fr.) Lév. X 

' 5. " crassipes (VentenY Pers. X 
6. Verpa bohemica (Krombh.) Schroet X 

Helvellaceae 

7. Uisdna andlis (Pers.) Sacc. 

Ramariaeeae 

8. Ramaria fl.ava '(Fr.) Quél. 
9. " aurea, (Fr.) Quél. 

Hydnaceae 

x 

x 
x 

10. Cantharellus dbarius Fr. X 

Polyporaceae 

ll. Po[yporus squamosus '(Huds.) Fr. X 
12. Pleurotus ostreatus (Jacq. ex. Fr.) Kumm. X 

Boletaceae 

13. Boletus aereus Bull. ex. Fr. X 
14. " edulis BulL ex Fr. X 
15. Lecdnum aurantiacum (Bull. ex. Fr) X 

S. F. Gr~ 
16. " scabrum (Bull. rex Fr.) S. F. Gray X 
17. Suirrlus gmnulatus (L. ex Fr.) O. Kuntze X 
18. " luteus (L. ex Fr.) S. F. Gray X 

Hygrophoraceae 

19. Camarophyllus pratensis (Pers. ex Fr.): 
Karst. 

20. Hygrophorus pudorinus Fr. 

Tricholomataceae 

21. ~Armillariella mellea (Vahl.) Karst. 
22. Galocyibe gambosa (Fr.r Donk 
23. Marasmius oreades (Bolt. ex. Fr.) Fr. 
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Rhodophyllaceae 
A gombák családja és neve 

· 24. Rhodophyllus olypeatus ·(L. ex Fr.) Quél. 

Arnanita ceae 

25. Arnanita ruhescens ·(Pers.) ex Fr.) 
S. F. Gray 

·Agaricaceae 

26. Agadeus bisporus (Lge.) Sing 
27. "' caropester ·(L.) Fr. 

Coprinaceae 

28. Coprinus atramentarius (Bull. ex. Fr.) Fr. 
29. "' comatus (Müll.J S. F. Gray 

Russulaceae 

30. Russ'ula alutacea Fr. em. Melz § Zv. 
31. " cyanoxantha Schff. ex. Fr. 
32. " furcata '(Gmel. ex. Fr.) Fr. 
33. " musteaina Fr. 
34. " rosea Quél. 
35. " vesca Fr. 
36. " virescens '(Schff.) Fr. 
37. Ladarius deliciosus (:L. ex Fr.) S. F. Gray 
38. " semisooguifluus Heim § Ledair 
39. " pergamenus (Schwartz ex Fr.) Fr. 
40. " piperatus (L. ex. Fr.) S. F. Gray 
41. " volemus Fr. 

Brasov Sfintu Gheorghe 
Bra~só Sepsiszentgyörgy 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
Xi 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 

Amint a táblázatból kitűnik, a brassói piacon észlelt 41 gombafajjal 
szemben a sepsiszentgyörgyi piiac gombafaJainak száma csak 21. 

Érdekes annak megállapítása, hogy melyek azok a jó ehető gomba
fajok, amelyek mindkét v~déken tömegesen fordulnak elő, de a lakosság 
nem ismervén ezeket ehetőeknek, nem használ fel táplálékul. Ilyen gom
bák a következők : 

Izletes tőkegomba [Kuehneromyces mutabilis (Schff. ex. Fr.)] 
Sing. & Smith)). Lombos fák tönkjén kora tavasztól késő őszig seregesen 
nő. Egyike a l•egízletesebb gomlbátknak. 

Téli fülőke (Flammulina velutipes (Curt. ex Fr. Heim.). Hasonlókép
pen f.atönkökön nő, sokszor télen is seregesen. Megfagyás után kienged 
és továJbb nő. 

Sereges tölcsérgomba (Clitocybe gibba (Pers. ex Fr.) Kummer) Lomb
erdők talaján tavasztól késö öszig, seregesen. Szárazságtűrő faj. 

Rozsdásszárn fülőke (Colybia dryophila (BU:~·l. ex Fr.) Quél.)) úgy, 
mint az előző faj, erdők avarán seregesen. 
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. Sárga gereben gomba (Hydnum repandum, Fr. ex~ · L.) nyáron és ősz
szer erdők talaján, sereg,esen. Rason1ó a rókagombához, de kaLapja alján 
kis pálcikák vannak. 

A sötét trombitagomba (Craterellus cornucopioides Fr. ex. L·.), amely 
kedve:oő időjárás es,etén nagy tömegekben jelenik meg erdeink . talaján, 
feketés színe miatt a gombagyűjtőket elriasztja, pedig egyike 1a, legjobb 
zamartú gombáknak és szárításna i1s ,aJlkalm.ats. · 

A kajsza lisztgomba (Clitopilus prunulus (Soop. ex Fr.) Kummer} 
főképpen erdőszéleken növő gyakori gomlba, nagyon Jellegzetes lisztszaga 
van. 

A pöfeteggombák (Lycoperdaceae) többféle faja s·erege.sen riő a. réte.:. 
~en, az evdőkben. Amíg húsuk :fehér. kitűnő ételeket lehet belőlük készí.:. 
teni. Megszárítva, aromás gombapor alakjában, ételek ízesítésére alkal
masak. 

'A kis napernyő alakú őzlábgombák éspedig a nagy őzlábgomba (Mac.;, 
rolepiota procera (Scop. ex Fr.)' Sing.} és a piruló őzlábgomba (Macro.;. 
lepiota rhacodes (Virtt.) Sing.} nemcsak di,szei a természetnek, de kitűnő 
ízű ehető gombák ilS. Csak újabban ke:zJdték egyesek fogyasztani, de a la
kosság nagy része idegenkedik tőlük. 

Az őszi gombafajok közül két gomba érdemel különös figyelmet a 
:fogy,asztás ·szemponrtjából, gyakori előforduil.ásuk és húsos · termőtestük 
miatrt:, és pedig a · · 

szürke tölcsérgomba (Clitocybe nebularis (Batsch. ex Fr.) Kummer} 
és a 

lila pereszke (Lepista nuda ·(Bull. ex Fr.)- Cooke). 
A két pLac egyikén sem láttam a földalatti szarvasgombák árusítá

sátt, amelyeket kitűnő zamatuk miatt egyes vidékeken kutyákkal vagy 
~ertésekk:el túratnak ki a tföldiből. 

Hasonlóképpen hiányzik mindkét piacról a melegebb ég~ajlatot 
igénylő császárgalóca (Amanita caesarea (Scop. ex Fr.) Pers ex. Schw.} 
és .a királytinorú (Boletus regius Krbh). 

Egyes gombákat nem csak élel<emként, hanem más célokra is felhasz
nálnak Igy mindkét piac01n árusítják a bükkfataplóból (Fomes fomenta
rius Fr. ex L) készült sapkákat. 

Kovács Sándor szóbeli közlése szerint a Kézjdivá~sárhely melletti Fu
tásfalva községben (Alungeni) ra :szömörcsöggombát (PhaUus impudicus, 
P~ers.) szeszben kiáztatva, reuma elleni orvosságnak használják. 

·A SepsisZientgyörgy vidékén fogyasztásra használt gombákra vonat
kozóan Istvánffi Gyu1a A magyar ehető és mérges gombák c. könyvében 
dr. Barabás sepsiszentgyörgyi orvos közlése ,alapján megemlíti a laska
gombát és a harapégésgombát (Polyporus ovinus Schff.), mai irodalmi 
nyelven a zsemlegombárt. Ez utóbbi tényleg ízletes, ehető gomba, die éri. 
egyik piacon sem láttam árusítását. 

Gazda Klára az A:luta 1970. évi· kötetében (421.-422. oldal) Sepsi
szentkirályról kö:?Jöl az otrtani nép által fogyasztott 13 gombafajrt. o is 
közli ezek között a z Istvánff.i ,áJlttral emUtett Polyporus ovinus Sohw. fajt, 
csipkealjgomba néven, továbbá a rókagombát, a kenyérgom:bát, csiperke-
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gombát, medvegombát (Boletus edulis), a szegfűgombát, szekfűgomba név 
alatt. Cikkében a Russula virescens és a Russula cyanoxantha népi elne
vezése éppen fordított, mint ahogy nekem és Kovács Sándornak tudo
másunk van. A felsorolásban S71ereplő nyíraljagombát a latin elnevezés 
hiánya miatt nem tudom azonosítani. Ugyancsak nem világos, hogy mi
[yen gombát ért "a nyár:fia aljában növő 1askagomba" (Polyporus squa
mosus) alatt, hiszen a laskagomba 1atin elnevezése Pleurotus ostreatus 
-és az fák törzsén él. Érdekes a kucsmagombának általa közölt suska
gomba elnevezése. és az a közlése, hogy a piruló galóca fogyasztását e 
vidéken €gy Sepsiszentgyörgyön dolgozó német mérnök hozta divatba. 

A gombákkal kapcsolatos népi hagyományok és . szokások további 
.rendszeres kutatása még sok érdekes adJavat fog az etnomikológia tudo
mányának szolgáltatni. 

l. iBahlu&-Kalmár-Ulbrizsy : Magyarors~g kalqposgombái. Bud~pest, 1~51. 

2: Gazda KLára: Adatok a :s~entkiJrállyi gyűjtögető gaZJdálkodásll'ól. Aluta, 1970 . 
.Sf. Gheorghe. 

:3. István}fi Gyula: A m~)'lar ehető és mérges gombá~ könyve. Budapest, 18.99. 
4. László, Kálmán : OonltTibutii la euna:a:;;:terea anacromicetel'OT din Basinul Sf. 

Gheorghe, Al11.11Ja, 1970. Sf. Gheonghe. 
5. Milchael l Hei1!1ig : Handbuch für Pilzfreunde I. Jena 195.iJ. 
6. Moser, Meilnh.al'ld : Dile Röhrlinge und BlatterpHze Stuttgart, 1967. 
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Ciupercile ce se vind pe pietele din Sf. Gheorghe ~i Bra~ov 

(REZUM •AT) 

Autorul a urmat eu a·tenti·e timp de niai multi ani specii[e de ciu
perd, care au fast aduse de dítre populatie spre vinzare pe pietele din 
.Sf. Gheorghe ~i Bra~ov, ~i a c01nstartat, ca numárul speciilor de eiuperci 
vindute la piata din Bra~ov est!e de doua ori mai mare, decit numárul 
speciHor de eiuperci din piata Sf. Gheorghe, de1?i, d~stanta dintre aceste 
loealitáti este abia 30 km. Dupa parerea autorului acest fenamen se expli
ca nu numai priln deosebirea conditiilor geografice, geologice, meteoro
gice ~j biologke, ci ~i prin deose!biri! in traditiile, obiceiurile populatiei, 
<Oare in eazul eiupercilor comestibile au un caracter destul de statornic. 
Autorul accentueaza importanta etnomicologiei, -care este o ramura noua 
a micologiei ~i· atrage atentia rfolclori~tilor ca sa S'e ocupe ~i eu problema 
'Ciupercilor cuno.scute de populatie in diferite regiuni 1?i eu modu~ de fo
loslre a acestor.a. Lucr.area contine un taibel pentru ·compararea eiuperci
lor observate pe oele doua piete ~i o Hsta a speciilor de eiuperci comesti
bile, ca!'le se afla in abudentél in ·aceste reghmi, !?i care pina in prezent 
nu au fast colectate de populatie. 
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Pilze auf den Markten von Sf. Gheorghe und Br~ov 
(AUSZUG) 

Der V erfas&er beobachtete viele Jahre lang die Pilzarten, welche au:f 
die Markte von Sf. Gheorghe und Bra~ov von den Einwohnern zum Ver
kauf gebracht wur.den. Es ist interessant seine Feststellung, dass die Zaht 
der auf den Markt von Bra~ov geibrachten Filzarten zweimal so gross: 
ist, als die Zahl der Arten ,auf dem Markt von Sf. Gheorghe, obgleich die 
Entfernung zwischen diesen zwei Platzen kaum 30 Km ist. Diese Er
scheinung erkiart sich nicht nur durch di,e Unterschiede in den geogra
fischen, geologischen, meteorolog.ischen Bedingungen, sondern auch. 
durch die Verschiedeniheirt der VoikiSitten und Traditionen, die im Ver
haltnis der essbaren Pilze ziemJich besti:ilndig sind. Der VeriasS/er betont 
die Wichtigkeit der Ethnomikologie, die ein neuer Zweig der Mikologi~e 
ist, und empfiehlt der Aufmerksamkeit der Ethnographen das Studieren,_ 
·in den verschiedenen Gegenden was für P.illze von der Völkerung be
kanrút sind und dieselben wie verwendet werden. Eine Tabelle fa!Sst die 
in beiden Mar:kten beobach<teten Pilze zusammen. Endlich gibt der Ver
fasser die Lis,te deren essba,ren Pilzarten, die in beiden Gegenden in gvös
sel"'e/11 Mengen vorkommen, aber welche bisher Von den Einwohnern nicht 
verbraucht geworden sind. 
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