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másodszerkesztőként végzi a Társaság 
tudományos közlönyének: a „Mikoló
giái Közlemények"-nek a szakmai és 
technikai szerkesztését, a közlemények 
szakbírálatát és korrektúráját is. A 
„Közlemények" színvonalának emelé
séhez számos, a külföldi szaklapokban 
megjelent mikológiái eredmény recen
ziójával járult hozzá. A Társaságon 
belül éveken át az elvárható társadal
mi munkát messze meghaladó, áldoza
tos tevékenységgel virágoztatta fel az 
egyesületi életet. Ezzel a munkájával 
alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy a 
Társaság az Egyesületnek legnagyobb 
létszámú és legrendszeresebben dolgo
zó egységévé fejlődött. 
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Budapesten született, középiskolai és 
felsőfokú mezőgazdasági tanulmányait 
is itt végezte el. Férjének korai halála 
és három gyermekének felnevelési 
gondja csak a felszabadulás utáni 
években tette lehetővé számára képes
ségeinek, mindenekelőtt biológiai ér
deklődésének kibontakoztatását, amely 
a mikológia tudományos műveléséhez 
vezette. Kiváló gombaszakértő. 

Az Országos Erdészeti Egyesület el
sősorban az Erdészeti Mikológiái és 
Faanyagvédelmi Társaságban kifejtett 
fáradhatatlan és lelkes szervező-irányí
tó munkáját méltatta a Clusius Emlék
érem adományozására. 1964 óta vesz 
részt a Társaság vezetésében annak 
titkáraként, végezte az adminisztráció 
és tagnyilvántartás nehéz és hálátlan 
feladatát. Később a Társaság összes 
rendezvényének megszervezésén / túl
menően átvette a gombaismertető tan
folyamok szervezését is. Ezek kereté
ben éveken át vezetője volt a tanulmá
nyi kirándulásoknak és kiváló tudá
sával segítette a tanfolyamok hallga
tóit a gyakorlati gombaismeret elsajá
tításában. Tizenkét év óta napjainkig 
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mezőgazdasági mérnök 

a MEM Elelmiszerellenőrző és Vegy
vizsgáló Központjának osztály vezető
helyettese 1919-ben a Pest megyei 
Gyomron született kisiparos családban. 
Családjának nehéz anyagi helyzete 
miatt a polgári iskola elvégzése után 
dolgoznia kellett az élelmiszeriparban 
és csak 1944-ben folytathatta gimná
ziumi tanulmányait. Biológiai-földrajzi 



tanári oklevelét 1953-ban szerezte meg 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karán. Ezt köve
tően levelező tanulmányainak elvégzé
se után 1962-ben az Agrártudományi 
Egyetemen mezőgazdasági mérnöki ok
levelet szerzett, 1963-ban pedig az Eöt
vös Loránd Tudományegyetemen ter
mészettudományi doktorrá avatták. 
Politikai műveltségének továbbfejlesz
tése céljából 1963—1966 között elvé
gezte a Marxizmus—Leninizmus Esti 
Egyetemét is. 

Három évtizede folytat tudományos 
kutatást a mikológia, azon belül a 
gomba-cönológia terén, elsősorban az 
Alföld homoktalajokon álló erdeiben. 
Az alföldi erdőink speciális gombavi
lágának kutatása terén eredményei a 
gombaökológia és gombacönológia leg
ismertebb hazai tudósává emelték a 
külföld szemében is. Az alföldi akáco
sok, tölgyesek és fenyvesek gombavi
lágának felméréséről számos tudomá

nyos dolgozatban és szakelőadásban 
számolt be. Hivatali vonalon eredmé
nyes munkásságát a „Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója" miniszteri kitünte
tés adományozásával ismerték el. 

Az Egyesület Erdészeti Mikológiái 
és Faanyagvédelmi Társaságának 
munkájában annak megalakulása óta 
részt vesz. 1966 óta tagja a Társaság 
vezetőségének, 1969 óta az Ökológiai 
és Rendszertani Szakosztály helyettes 
vezetője, 1974-től pedig a Társaság tit
kára, majd elnökhelyettese. A gomba-
ismertető tanfolyamoknak évtizedek 
óta egyik legaktívabb előadója, a szak
mai tanulmányutak vezetője, a hazai 
gombafényképezés egyik legbuzgóbb 
elindítója és a gombafénykép-pályá
zatok többszörös nyertese. A „Mikoló
giái Közlemények"-ben értékes szak
dolgozatain felül rendszeresen, rovat
szerűen közli a hazai mikológiái iroda
lom szemléjét és szervezi a külön-kiad-
ványok megjelenését. 


