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Az elmúlt évszázadokban – különö-
sen a Bakony erdõségeiben – még
nem volt ritka az idomított sertés-
sel vagy kutyával szarvasgombát
keresõk látványa. Olyannyira nem,
hogy csak az egyházi birtokokon
mázsaszámra gyûjtötték és vitték
Bécs felé ezt a mára olykor aran-
nyal felérõ fûszergombát. Az utób-
bi két évtizedben felújultak a ter-
mesztési próbálkozások, de egy-két
kivételtõl eltekintve, csak próbál-
kozások maradtak. Nos, õsszel
több rendezvény is bizonyítja,
hogy úgy látszik feléledt Csipker-
ózsika álmából a téma. 

Triflaidénynyitó szent mise
A Magyar Szarvasgombász Szövetség ke-
retén belül 2005-ben megalakult a Szent

László Szarvasgomba lovagrend, mely-
nek legfõbb célja a szarvasgombászat rég
elfeledett hagyományának feleleveníté-
se, elterjesztése, kultúrájának ápolása. Je-
lenleg mintegy 30 lovag küzd a triflásza-
tért. Nemes hagyományt teremtve, a Lo-
vagrend legnagyobb éves rendezvényé-
nek számít a triflaidénynyitó szent mise,
melyet második alkalommal a jászszen-
tandrási római katolikus templomban
Kladiva Imre kanonok celebrált. 

A templomban az oltár elõtt álló kis
asztalon, egy díszes párnán elhelyezték
a nemzetközileg elismert, nagy elõd
föld alatti gombakutató: Szemere László
gombagyûjtõ kapáját, a Lovagrend ava-
tó kardját, valamint két képet Szent
László királyról. A különleges misére a
Lovagrend zászlója is felhívta a tem-
plomba belépõk figyelmét. A kanonok

áldást osztott a Lovagrend tagjaira és a
templomban felsorakoztatott szarvas-
gombász ereklyékre. 

Mise után az ünnepség Stuchlick
László birtokán folytatódott, aki a Jászsá-
gi Hollós László Triflász Egyesület tagja.
A Szent László Szarvasgomba Lovagrend
szarvasgombás ínyencségekkel várta a
vendégeket. A különleges fogásokat Pa-
licz Sándor szakács készítette. 

A gasztronómiai örömök után követ-
kezett az Elsõ Magyar Szarvasgombász
Egyesület (EMSZE) által alapított emlé-
kérmék átadása. Dr. Bratek Zoltán, a
Szent László Szarvasgomba Lovagrend
nagymestere és egyben az EMSZE elnö-
ke köszöntötte a megjelenteket, és be-
számolt a hazai szarvasgombászat hely-
zetérõl, problémáiról. 

Dr. Bene Ferenc, Hajdú Mihály, Ka-
moncza István és Till Ervin Iván Hollós
László emlékéremben részesültek. Dr.
Vikor Judit és Dr. Bratek Zoltán Szeme-
re László emlékérmet vehettek át.

A kitüntetések átadása után a Stuch-
lick család átkalauzolta az érdeklõdõket
az Elsõ Magyar Triflász Emléktárba,
mely 2002. óta fogadja az odalátogató-
kat. A múzeum megtekintése után a há-
zigazda bemutatta saját szarvasgomba-
ültetvényét. Az ültetvény 2002-ben léte-
sült a Francia Mezõgazdasági Kutató In-
tézet (INRA) és az ELTE együttmûködé-
sével létrejövõ ültetvényhálózat része-
ként. Az ültetvényen francia (Tuber me-
lanosporum) és nyári szarvasgombával
mikorrhizált (Tuber aestivum) tölgy-,
gyertyán-, mogyoró- és feketefenyõ-
csemeték találhatók. Az ültetvény sike-
resnek mondható, mert már megjelen-
tek a fák körüli ún. égésfoltok, melyek
jelzik, hogy az ültetvény hamarosan ter-
mõre fordul.

Szarvasgombászok
Lovagok és termelõk



Hõgyészen szarvasgombanapokat
tartottak.

Gazdag gasztronómiai és szakmai pro-
gramok váltották egymást a szép szám-
mal megjelent – fõleg magánerdõ-tulaj-
donos – érdeklõdõ részvételével. Csor-
bainé Gógán Andrea a gödöllõi egye-
tem kutatásait, majd a Magyarországon
található szarvasgombafajokat ismertet-
te. Úgy mint a nyári, a téli, a nagyspó-
rás, az isztriai, a homoki, a fehér, a ké-
sõi és a vörösesbarna fajokat, ezek ter-
mõhelyi igényét, elterjedését. 

Felforrósodott a terem, amikor a
szervezõ Ulrich József termelõ ismertet-
te tízhektáros ültetvényének történetét.
Azzal kezdõdött, hogy a területén lévõ
idõs cserfa alatt kilónyi szarvasgombát
talált. Utánanézett a termesztésnek,
majd, kellõ mennyiségû tölgymakkot
mikorrhizált és vetett el. Az elsõ, nyol-
céves erdõsítése ez évben fordult ter-
mõre, melyet a terepi bemutató alkal-
mával ismerhettek meg a résztvevõk. 

Megtudhattuk, hogy az oltott makk
(200-300 kg) költsége egymillió forint
hektáronként. Hogy a szarvasgomba

fõleg a meszes, jó vízgazdálkodású tala-
jokat kedveli. Éppen ezért nagyon fon-
tos az alapos talajvizsgálat. Nem árt, ha
bekerítjük a területet, mert nemcsak a

négylábú károsítók okozhatnak kárt,
mivel a gomba kilóját 20-60 ezer forin-
tért értékesíthetjük. Ezzel kapcsolatban
jegyezte meg az egyik résztvevõ, hogy
az Alföldi térségekben már a természe-
tes élõhelyét dúlják a megélhetési bû-
nözõk. A látottak alapján mindenesetre
érdemes elgondolkodni a szarvasgom-
ba-termesztésen.

Ez évben jelent meg Bagi István és
Fekete András Oszkár szerzõktõl a szar-
vasgombász-mesterségrõl minden rész-
letre kitérõ, tartalmában és kivitelében
egyaránt igényes kiadvány.

Kép és szöveg: Pápai Gábor 

Te jó ég! Megint egy vadászkönyv, só-
hajtottam, amikor megkaptam a kézi-
ratot. Hát már megint könyvet írt ka-
landjairól valaki, aki puskát vesz a ke-
zébe, zsörtölõdtem. Azután azon vet-
tem észre magam, hogy nem tudom le-
tenni. Szemvillanás alatt vitt át az idõ-
kapun, a kezdetekhez, a háború elõtti
falusi élet sajátos, mára tovatûnõ vilá-
gába. A különleges „vadászösztönû
vércsoporttal” születetett gyermek, Vö-
rös István belekóstoltat a világégés he-
lyi borzalmaiba, az elmúlást siettetõ,
értelmetlen emberi tevékenységbe. De
ez sem csillapította az õsi ösztön ka-
maszodó vágyait a verébtõl az „igazi”
zsákmányig. Eredeti leíró stílusa tartja
fogva az olvasót, aki a természet mû-
ködésének olvasása közben azon veszi
észre magát, hogy ott áll levett kalap-
pal a zsákmány felett. Mivel az író or-
vos, olykor hasznos eligazítást kapunk
különféle nyavalyák gyógyításához,
mely nemcsak a testnek, hanem a lé-
leknek is enyhülést ad. Mint a belügye-
seket gyógyító kórház fõorvosa, bepil-
lantást ad a 10-es kórterem rejtélyén
keresztül sajátos munkájába. 

De azért mégiscsak a vadászatról olvas-
hatunk, s noha a zsákmány örömére éhes
puskással van dolgunk, közben leckét ka-
punk a sokszor hiányzó vadászetikából is.

Dr. Vörös István könyve tanít, nevel…
elgondolkoztat. 

Kapható decembertõl a könyvesbol-
tokban. 

A legszebb karácsonyi ajándék

Gógán Andrea és a szervezô, Ulrich József Az ültetvény egy részlete




