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Trifl aélőhelyek térképe (Hollós László, 1911)
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Mi a szarvasgomba?

A szarvasgombák tömlős (aszkuszos) gombák, melyek termőtestüket föld alatt képzik. A földalatti gombákra általánosan jellemző, 
hogy termőtestük általában legömbölyödő, nem képesek aktív spóraszórásra, toxinokat nem tartalmaznak, terjesztésüket jelentős 
részben állati vektorok végzik, melyek érdeklődését markáns illatok képzésével nyerik el, gyökérkapcsolt un. mikorrhiza-gombaként 
élnek. Többnyire a talaj felső 10 cm-es rétegében, esetenként a földből kissé kibújva, vagy közvetlenül az avar alatt találhatók. A 
szarvasgombák számos nemzetségében a termőtest kezdetben apró csésze, melynek begyűrődéseiből apró kamrák, majd ezek 
benövésével erezet jöhet létre. 
A valódi szarvasgombák (Tuber spp.) jellegzetessége húsuk márványozottsága, melyet a kétféle érrendszer együtt alkot. A laza szö-
vésű fehér vagy külső erek szerepe a termőtest levegőztetése. A belső vagy tráma erek biztosítják a termőtest szilárdságát, tömör-
ségét. Nehéz, a vízben alámerülő gombák. Termőtestük – különösen a nagyobb fajoknál-, lassan, gyakran több hónap alatt fejlődik 
ki, ezért gyakrabban lelhetők a talajhőmérsékleti és vízigényüket kiegyensúlyozottan kielégíteni képes zártabb, üdébb erdőkben. A 
szarvasgombák talajigényüket a hegyvidéki humuszos talajoktól egészen az alföldi homokos talajokig megtalálják. A fajok egy része 
a lomberdőt részesíti előnyben, míg mások a tűlevelű fák partnereként fejlődnek. A fajok többsége számára a humuszban gazdag, 
semleges vagy alkalikus, morzsalékos, kiegyenlített vízháztartású agyagtalaj a leginkább megfelelő.
Az ehető és táplálékul szolgáló gombák közül a szarvasgomba mindig is a legjobb ízű és illatú, legdrágább volt, és titokzatosan a 
föld alatt teremve az ember fi gyelmét már a legkorábbi időkben felkeltette, képződéséről számos legenda alakult ki. Fogyasztásának 
pontos eredetét senki sem ismeri, de az bizonyos, hogy már a bibliai időkben is az ember asztalára került, több szakember a mannát 
is a sivatagok pusztai szarvasgombáival azonosítja.
A római császárok idején a vagyonos osztály lakomái sem múlhattak el ilyen különleges étek nélkül, ezért Afrikából szállíttattak 
gombákat. A szíriai és líbiai piacokról érkező ínyencségekért a gazdag rómaiaknak busás összegeket fi zettek. Később a királyi ud-
varok, császári paloták híres lakomáinak különlegességei voltak évszázadokon keresztül. A köztudatba így tévesen, mint drága és 
elérhetetlen luxuscikként kerültek be.
A szarvasgombák első ismert hazai történeti említése a XVI. század második felére datálódik, mely a Trencsén megyei bíró azon ha-
tározata, amelyben egy szarvasgombatermő bükkös őrzését rendeli el. Az 1700-as és 1800-as években született szakácskönyvekben 
számos szarvasgombás receptet találhatunk, nem egy közülük később francia könyvekben is felbukkan. E századokban a szarvas-
gomba a nemesi udvarházak ismert csemegéje volt, melyeket az udvartartáshoz tartozó trifl avadászokkal gyűjtettek.
Az Osztrák-Magyar Monarchia virágzó gazdasága felvirágoztatta a szarvasgomba tömeges gyűjtését és kereskedelmét, így a korabeli 
bécsi piacra mázsaszámra szállítottak az akkori Magyarország területéről a gomba-nagykereskedők szarvasgombát. Hollós László 
1911-ben megjelent világhírűvé vált könyvében már a termesztés hazai beindítására buzdított. Az elmúlt század világháborúi, illetve 
az azt követő, a szarvasgombáknak még a konyhai felhasználását is tiltó diktatúra, keresztbe húzta elgondolásait. 

Tudta, hogy a szarvasgomba fűszer, néhány gramm fogyasztása is kiemelkedő gasztronómiai élményt nyújt?
Tudta, hogy az egyetlen édes ízű szarvasgomba kizárólag Magyarországon terem?

Tudta, hogy a francia királyi udvarban a leghatékonyabb afrodiziákum hírében állt?
Tudta, hogy Magyarországon is kiváló minőségben gyűjthető, sőt termeszthető?

A szarvasgombákkal kapcsolatos további ismereteket fenti kiadványainkban találhat!
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Szarvasgomba fajok

Több százra tehető a föld felszíne alatt termőtestet képző gombák fajszáma. A jelenleg ismert földalatti gomba nemzetségek ősei 
föld feletti fajok lehettek, melyek a törzsfejlődés/evolúció során sok esetben egymástól függetlenül váltak földalatti fajokká. Ezáltal 
nem meglepő hogy nem minden földalatti gombafaj áll egymással szoros rokonságban, így élőhelyi, ökológiai igényeik, tulajdonsá-
gaik is nagyban különbözhetnek. Jóllehet ehető földalatti gombafajaink is különböző nemzetségekből kerülnek ki, igazán kitüntet
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A nyári szarvasgomba (Tuber aestivum) durva fekete felüle-
ti pikkelyekkel fedett, melyek mérete a termőterülettől függően 
változhat. Alapi bemélyedése nincs, legtöbbször gömb alakú, 
de gyakran egészen lebenyes is lehet. Nagyobb példányainak 
tömege a fél kilogrammot is meghaladhatja. Megvágva elő-
tűnik sűrűn tekervényes erezete, mely tartalmazza a hálóza-
tos díszítettségű spórákat. A legnagyobb mennyiségben gyűj-
tött hazai szarvasgomba. Különösen a Jászságban terem nagy 
mennyiségben és kitűnő minőségben. 

Többnyire a semleges vagy gyengén bázikus kémhatású, ma-
gas humusztartalmú, kötött, változatos mészállapotú agyagos 
talajokat kedveli. Hegy- és dombvidéken többnyire gyertyán 
elegyes erdőkben és cseresekben terem. Gyakori az alföldi ko-
csányos tölgyesekben. Nem szereti az árterek vizesebb része-
it, a homok- és lösztalajokat sem. Gyűjthető: június 15-től 
december 31-ig. Illatában meghatározó szerepe van bizonyos 
kénvegyületeknek, elsősorban a dimetilszulfidnak, illetve 
kumarinoknak. 
Mivel illata a kérgében képződik, ezért konyhai felhasználása so-
rán nem szabad meghámozni. Sikeresen termeszthető faj, Fran-
cia- és Olaszországban már termesztésbe vonták, ültetvényes 
termesztése hazánkban is megkezdődött. Erős illatú változatát 
burgundiai szarvasgomba (T. uncinatum) fajként különítik el, 
melyre inkább az őszi termőidőszak jellemző. Molekuláris vizs-
gálatok a faj elkülönülését nem erősítették meg. 

A téli szarvasgomba (Tuber brumale aggr.) korábban 
egy fajnak hitt, valójában két morfológiailag nagyon ha-
sonló fajból álló faj aggregátum. A nyári szarvasgombánál 
kisebb, apró fekete pikkelyekkel borított a felszíne. A termő-
testek gömbölyűek, lapítottak, vagy a gyakran megjelenő 
alapi bemélyedés miatt vese formájúak lehetnek. A gom-
ba belseje éretten sötétbarna, a levegőztető erekkel ritkán 
esetleg középsűrűn átjárt. Spóráinak díszítettsége tüskés. 
Illata rendkívül finom. 
Gyakran a nyári szarvasgombával egy élőhelyen terem, így igé-
nyeiben is nagyban hasonlít arra. Jobban kedveli a nedvesebb 
élőhelyeket. Semleges és bázikus kémhatású talajokon nő. 
Kedveli az erdőszegélyeket, az út és ösvény széleket, a patak-
partokat.  Gyűjthető: november 1-től március 15-ig.

A nyári szarvasgomba
elterjedési területe

A nyári szarvasgomba spórái
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Közeli rokona a francia szarvasgomba vagy perigordi szarvas-
gomba (Tuber melanosporum) atlanto-mediterrán elterjedésű 
gomba, nagyobb termőtest jellemzi, fekete erős pikkelyekkel, 
húsa szinte fekete. Ültetvényeken termesztik Spanyol-, Fran-
cia- és Olaszországban. Rokon fajcsoport a kínai szarvasgom-
ba, melytől elkülöníteni nehéz, s ezért a kínai szarvasgombával 
hamisítják a perigordit. 

A nagyspórás szarvasgomba (Tuber macrosporum) gyak-
ran közepes méretű faj. Felületén szabálytalan alakú, egészen 
apró és nagyméretű lapos pikkelyek váltakoznak, melyek na-
gyobb része fekete, foltokban, sávokban pedig vöröses (rőt) 
barna. Spórái hatalmasak, szabálytalan hálózattal díszítettek. 
A gomba belseje szürkés-, vörösesbarna középsűrűn erezett, 
húsa kemény. Kiemelkedő gasztronómiai értékkel bír kitűnő 
organoleptikus adottságai miatt. 
Vizes élőhelyek (galériaerdők, forráslápok) jellegzetes gombája. 
Középkorú és öregebb erdőkben fordul elő. Termesztése még 
nem megoldott. Gyűjthető: szeptember 1-től december 31-ig.

A téli szarvasgomba elterjedési területe 

A nagyspórás szarvasgomba elterjedési területe A nagyspórás szarvasgomba spórái

A téli szarvasgomba spórái
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Az isztriai szarvasgomba (Tuber magnatum) nagyra növő, 
kemény húsú, kívül fehér majd sárgásbarna, sima, felrepede-
ző perídiumú faj. Gyakran lebenyes, alaktalan. A gomba belseje 
pirosas halvány barna, viszonylag ritkás erezetű. Spórái kevés 
nagy hálószemmel díszítettek.

A folyókat követő galéria erdőkben, bázikus talajon termő me-
diterrán faj. Hazánkban éri el elterjedésének északi határát, az 
Ormánságban még bőven terem.  A legértékesebb szarvasgom-
ba, mely kitűnő intenzív illatokkal bír. Termesztése még nem 
megoldott. Gyűjthető: október 1-től december 31-ig

A fehér szarvasgomba (Choiromyces meandriformis) nem a 
valódi szarvasgombák nemzetségéhez tartozó, de ahhoz közel 
álló, rokon faj. Nagy méretű, kívül fehér-sárgásodó, később bar-
nuló faj.  A gomba belseje sűrűn márványozott. Spórája gömb 
alakú kicsi csapocskákkal / dudorokkal díszített. Markáns, néha 
kellemetlen illatú. Melegkedvelő, nyári gomba.

Savanyú, kötött talajokon termő gomba, amely hegyvidéki 
gyertyánosokban és lucosokban gyakoribb. A korábbi száza-
dokban még nagy mennyiségét gyűjtötték a Felvidéken és Er-
délyben. Gyűjthető: június 10-től október 15-ig.

Az isztriai szarvasgomba 
elterjedési területe 

A fehér szarvasgomba 
elterjedési területe

Az isztriai szarvasgomba 
spórái 

A fehér szarvasgomba 
spórája
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A homoki szarvasgomba (Mattirolomyces terfezioides) 
nagyra növő, kissé morzsalékony húsú faj jellegzetes gyökér-
szerű alapi rhizomorfával. Peridiuma csontfehér, majd sárgáso-
dó, sima. A gomba belseje fehéren márványozott. Spórája apró 
dudorokkal díszített. Kezdetben kellemes chamambert illatú, 
erősen édes ízű, ezért kedvelt gasztronómiai különlegessé vált. 

Adatainak többsége a Kárpát-medencéből származik, élőhelyei 
a Duna által deponált homoktalajon, a Kisalföldtől a Deliblátig 
megtalálhatók. Többnyire mésztelen homoki akácerdőkben, 
olykor nagy tömegben terem, de gyakran előkerül kertekből, 
temetőkből is. Gyűjthető: augusztus 20-tól november 15-ig. 

Afrikában és a Mediterráneum félsivatagi területein számos ro-
kon pusztai szarvasgomba-féle (Tirmania, Picoa és Terfezia faj) 
él, melyeket a helyi lakosság nagy mennyiségben fogyaszt. 

EGYÉB FAJOK:

Az előbb említett fajokon kívül még számos komoly gazdasági 
jelentőséggel nem bíró, de gyakori földalatti gombafajunk van.

A rőt szarvasgombák (Tuber rufum aggr.) genetikailag és 
morfológiailag is rendkívül diverz fajkomplexet képeznek. Közös 
jellemzőjük a tüskés spóraornamentika. Apró méretűek, sima 
perídiummal, mely halványsárgától egészen feketéig változhat 
fajtól függően. Összességében rendkívül gyakoriak, mindenféle 
(fás) élőhelyen. 

A homoki szarvasgomba 
elterjedési területe 

A homoki 
szarvasgomba spórája
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Tuber mesentericum Melanogaster sp.

Elaphomyces 
maculatus

Melanogaster sp.r

Észak-Amerikában az oregoni fehérszarvasgombát 
(Tuber gibbosum) és az az oregoni sötéttrifl át (Picoa carthusiana) 
gyűjtik nagy mennyiségben.

A másik szintén diverz fajkomplex az üreges szarvasgom-
bák (Tuber excavatum aggr.) fajkomplexe melyek nevüket a 
mindig erősen kifejlett alapi üregről kapták. Aprón szemcsés, 
világos perídium felszínnel és hálózatos spórával jellemezhető-
ek. Gyakori kísérő fajai a nyári szarvasgombának.

Említést érdemel a kátrányszagú szarvasgomba (Tuber 
mesentericum), markáns illatának köszönhetően több európai 
régióban foglalkoznak konyhai hasznosításával. Szárazabb, akár 
homokos, löszös talajokon is előfordul, így egyes hazai tájakon 
is igen gyakori (pl. Gödöllői-dombvidék). Fekete apró pikkelyei 
gyakran összeolvadóak, alapi ürege kifejezett. 

Az apró szarvasgomba (Tuber puberulum), a késői szar-
vasgomba (Tuber borchii), a savanyú szarvasgomba (Tuber 
dryophilum), a keserű szarvasgomba (Tuber maculatum) és a 
mustárszagú szarvasgomba (Tuber rapaeodorum) valameny-
nyien kisméretű fehér gombák, bordós-barna erezettel, melyek 
csak mikroszkópos vizsgálattal különíthetők el. Inkább gyengén 
savanyú talajokban találhatók, vizes, mélyfekvésű erdőkben, fü-
zesekben és nyárasokban is gyakoriak. 

A kocsonyás-álpöfetegek (Melanogaster spp.) bazídiumos 
gombák közé tartozó, viszonylag nagyra megnövő földalatti 
gomba fajok. Belsejük kamrákra tagolt, melyek tartalma érésük 
során feketén elfolyósodik. Jellegzetes az igen erős, gyümölcsös 
illatuk. Gyűjthetőek: egész évben.

2006 óta Magyarországon hat fekete Elaphomyces faj védett.

A Kárpát-medence szarvasgomba-féléit részletesen ismertetik Hollós László (1911) 
és Szemere László (1965, 1970, 2005) kitűnően illusztrált, méltán világhírűvé vált könyvei.
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A szarvasgomba gyűjtése kutyával

A szarvasgombákat korábban főleg disznókkal kerestették, ma a sokkal nagyobb mozgékonyságot biztosító betanított kutyákkal 
történő gyűjtés terjedt el. A kíméletes, a termőhely károsítását elkerülő gyűjtés érdekben törekedni kell arra, hogy a kutya csak az 
érett termőtesteket jelezze, majd azok kiemelése minimális talajmunkával és a gyökerek lehetőség szerinti legkisebb károsításával 
történjen.

Hazánkban a földalatti gombák gyűjtését az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tör-
vény és a vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete szabályozza. A rendelet kutyákra vonatkozó előírásai a következők:

4. § (1) Trifl át gyűjteni kizárólag a szervezeti és működési szabályzat szerint trifl a gyűjtéssel foglalkozó szervezetek által tar-
tott, a trifl agyűjtésrõl szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával (a továbbiakban: 
trifl akereső kutya), a trifl akereső kutyát alkalmazó felelősségére lehet.

(2) Az (1) bekezdésben előírt vizsga alól mentesül az a trifl akereső kutya, amely rendelkezik a rendelet hatálybalépése előtt 
kutyák részére szervezett trifl agyűjtésről szóló képzés elvégzéséről szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely 
szerződő államában azzal egyenértékű alkalmassági vizsgáról szóló okirattal.
Az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület évente legalább két vizsgát tart kutyák részére. A felkészítéshez a vizsgaszabályzat bármikor kikérhető.

(3) A gyűjtőnek a trifl a gyűjtés időpontját a vadászatra jogosultnak – amennyiben az nem azonos az erdőgazdálkodóval –be 
kell jelentenie.
A HUNTINGPRESS weboldalán található térkép segítségével beazonosíthatjuk, hogy adott területen ki a vadászatra jogosult. Székhelyük meg van 
jelölve, elérhetőségük azonban sajnos nincs, azt magunknak kell kideríteni. Mi gombászok a vaddisznóban, az utóbbi évek tapasztalatai alapján a 
borzban is, a szarvasgomba termőhelyeink tönkretevőit látjuk: a vadászok pedig a szarvasgomba gyűjtőt a kutyájával a vad zavarójának tekintik. 
Mindkét haszonvételre szükség van, ezért törekedni kell a jó kapcsolatokra, hogy mindkét tábor elégedettséggel űzhesse saját „sportját”.

5. § (1) A trifl akereső kutya egyedi azonosításáról a trifl akereső kutya tulajdonosa a külön jogszabály szerinti elektronikus 
azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) köteles gondoskodni.
Ma már minden 4 hónapnál idősebb kutyának kell rendelkeznie mikrochippel. A chip számát az egységes európai állatútlevélbe vagy a kisállat 
egészségügyi könyvébe kell beragasztani vagy beírni, amit az állatorvos az országos adatbázisban regisztrál.

(2) Egy gyűjtő egyidejűleg legfeljebb két trifl akereső kutyával gyűjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és biztonságát 
nem veszélyeztető, jól látható megkülönböztető jelzéssel ellátni.
A két jól képzett kutya vezetése gombászat közben nagy gyakorlatot és tapasztalatot igényel. Mindkét kutya legapróbb jelzéseit ismernünk kell, hogy 
megfelelően tudjuk őket irányítani. Saját magam tapasztalata alapján a kutyákat a nyakukon narancssárga tépőzáras szalaggal jelölöm gombászat 
közben. Ez a kutyát nem zavarja, de jól láthatóvá teszi. Vadászboltokban általában könnyen beszerezhető.

(3) A gyűjtő a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2) bekez-
dés szerinti okiratot, valamint a transzponder beültetését igazoló okiratot a trifl a gyűjtése során köteles magánál tartani.
Sok magyarázatra nem szorul: a kutya útlevelét vagy kisállat egészségügyi könyvét és a vizsgaoklevelet magunknál kell tartani gombászat közben

(4) A trifl a felszedését a trifl akereső kutya által megjelölt ponton az erdőtalaj és a gomba micéliumok kiszáradás elleni védel-
mének fi gyelembe vételével kell végrehajtani, a célnak megfelelő legfeljebb 5 cm élszélességű eszköz segítségével.
Fontos része a rendeletnek, amire minden gombász fi gyelmét felhívom. Nagyon sok gombász kutyája a gombát kikaparja, szájába veszi és gazdája 
kezébe viszi. Ilyenkor is menjünk vissza a gomba megtalálási helyére és takarjuk azt be avarral. Ez a holnapjaink záloga, a gomba termőhelyének 
hosszú távú megőrzése.
Sok esetben olyan gombát talál kutyánk, ami a rendeletben nem tartozik a gyűjthető gombák közé vagy nem is ismerjük. Ezeket a termőtesteket 
tegyük vissza a megtalálás helyére és takarjuk vissza már csak azért is , mivel a föld alatti gombák közt is vannak védett fajok.
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Védett föld alatti gombák:

Elaphomyces anthracinus  -  köldökös álszarvasgomba
Elaphomyces leveillei - patinás álszarvasgomba
Elaphomyces maculatus - foltos álszarvasgomba
Elaphomyces mutabilis - bundás álszarvasgomba
Elaphomyces persoonii  - kékbelű álszarvasgomba
Elaphomyces virgatosporus - csíkosspórájú álszarvasgomba

Fentiek betartása elsőre soknak tűnhet, azonban biztosítja a fenntarthatóságot, a jelen szükségleteit úgy elégítsük ki, hogy a jövő 
nemzedéknek is megadjuk az esélyt arra, hogy ők is megtehessék azt, tehát az elkövetkező évek sikeres szarvasgomba gyűjtését!

A szarvasgomba kereső kutyáról 

A kutya kiválasztása
Ma Magyarországon a legkülönbözőbb fajtájú, akár keverék menhelyi kutyákkal is űzik a szarvasgomba vadászatot. A jövőt azonban 
nem ebben látom.
A szarvasgomba keresése a kutya részéről hatalmas koncentrációt, szellemi és fi zikai megterhelést igényel. A szarvasgomba kereső 
kutya munkáját a rendőrség hullakereső kutyáinak munkájához tudnám hasonlítani. Ők is használnak keverék kutyákat, azonban 
szigorú előzetes szűrésen esnek át. Mi miért nem tesszük?
Kövessük példájukat, csípőizületi diszpláziára feltétlen szűressük meg kutyánkat. 6 hónaposan elvégezhető az előszűrés, egy éves kor 
felett a végleges szűrés. Ha kölyköt vásárolunk, azt tenyésztőtől vásároljuk, ahol a szülők a szűrésekkel rendelkeznek.
Kutyát ne érzelmi alapon válasszunk! Legyen kiváló idegrendszerű, magasság-mélység ne legyen probléma, legyen jó apport kész-
ségű és rendelkezzen birtoklási vággyal. Ezeket a kiválasztottakat tudjuk csak megfelelően terhelni munkával. Ha nem vagyunk 
biztosak magunkban, forduljunk elfogulatlan kutyás szakemberhez. De milyen fajta legyen?
Jómagam a labrador retriver és a vizsla fajtákra tenném a voksom, mivel ezek a kutyafajták már bizonyították rátermettségüket a 
szarvasgomba gyűjtésében, de egyéb kereső munkában is. A fajta kiválasztásánál tájékozódjunk a fajta jellemzőiről, saját vérmér-
sékletünkhöz válasszunk fajtát.

A kutya nevelése, képzése
A kutya nevelése során nagyon fontos a szocializáció. A szocializáció a kutyák fokozatos megismertetése környezetükkel, kör-
nyezetükben lévő tárgyakkal, ingerekkel, zajokkal, emberekkel, állatokkal, fajtársaikkal. A szocializáció során, a kutyát megfelelő 
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viselkedése esetén, erősítsük meg pozitívan (dicséret, jutalomfalat). Már fi atal korban kezdjük el a kutya nevének tanítását, hisz a 
behívás fontos munkánk során. Végrehajtásakor itt sem maradjon el a pozitív megerősítés. Szoktassuk nyakörvhöz, pórázhoz fi atal 
védencünket. A szocializáció során sok időt kell tölteni kiválasztottunkkal a legkülönbözőbb élethelyzetben. Megtérül ez, hiszen a 
jól szocializált kutya magabiztos, jobban alkalmazkodik, stresszel szemben jobb a tűrőképessége, idegen emberekkel, állatokkal 
problémamentes a viselkedése, terhelhetőbb.
A szarvasgombász munkára való képzést 8-9 hónapos kor előtt nem javaslom elkezdeni. A kutya ekkor is még testi szellemi fejlő-
désben van, ám ekkor már egy életre rögzülnek a dolgok. A szarvasgombász kutya képzését mindenkinek a saját fantáziájára bízom, 
azonban a képzés során legyünk következetesek és a pozitív megerősítés itt sem maradjon el. Minden kutyával foglalkozó embernek 
ajánlom Bajusz István kinológus, aranykoszorús mestervezető kutyás tízparancsolatát:

A kutyás tízparancsolat
 1. Komolyan kell gondolni   -   A bizonytalanság nem hoz jó eredményt
 2. Meg kell tanulni hangsúlyosan beszélni   -   A kutyák hangsúlyból értenek
 3.  Higgyük el, hogy meg tudjuk oldani   -   Az optimizmus bátorrá tehet
 4. Legyünk következetesek   -   A lezserség komolytalanság
 5. A rövid távú eredmény ösztönözzön, érezzük dicséretnek   - 
  Amennyiben végrehajtunk, fejlődünk
 6. Győződjünk meg róla, hogy a végrehajtás újból sikerül-e ?  -
  Egy újabb próbálkozás a meggyőzés záloga
 7. Kitartónak kell lenni   -   A szájhősöket sehol sem szeretik
 8. Ne keverjük össze a tanítást az idomítással   -   A tanítás tudást, érvényesülést jelent
 9. A tanácsok be nem tartása kérdőjelek halmaza   -  
  A válasz, hogy nem számíthatsz magadra
 10. Kérj segítséget, amikor nem boldogulsz   - 
  Valami nem tudása értelmet kap azzal, hogy meg akarod tanulni

A kutya munkája az erdőben
Szarvasgombát gyűjteni határozott céllal, testi, lelki frissességgel induljunk el, így kutyánk is ilyen lesz. Kezdő kutyát olyan helyre 
vigyünk, ahol biztos, hogy talál is gombát, így nagy sikerélményhez juttatjuk. A legjobban motivált kutyát is el tudjuk rontani, ha 
folyamatosan, több nap elteltével sem jut sikerhez. A sikeres találatokat jutalmazzuk! A munka hosszát folyamatosan napról napra 
növeljük, így lemérve kutyánk terhelhetőségét. Ne feledkezzünk meg a munka közbeni pihenőkről és itassuk kutyánkat! Figyeljük 
meg kutyánk minden mozdulatát, jelzését és tanuljuk is meg azt. Ha a kutya jelzéseit jól ismerjük, eredményesen tudjuk irányítani őt. 
Törekedjünk a kutya jó kapcsolattartó képességének kiépítésére. Így, egy számára megoldhatatlan feladatnál ránk fog nézni. Ebből 
tudjuk, hogy azt nekünk kell megoldani. Ilyen akkor fordulhat elő, ha például egy gomba gyökér alá van szorulva. Ekkor kutyánk nem 
szétkaparja a gombát, hanem kommunikál. A gombák fellelési helyét minden esetben temessük vissza, gondolva a jövőre. Fontos, 
hogy kutyánkkal a munkát minden esetben még úgy hagyjuk abba, hogy a kutya még képes lenne gombázni. Ha ezt megtesszük a 
következő esetben is lelkesedéssel fogja munkáját végezni. Végezetül, de nem utolsó sorban az erdőben nagy számban előforduló 
kullancsokról. A kullancs a kutya számára terjeszti a babéziosist és a lyme-kórt. Védekezésként kutyánkra használjunk cseppeket 
illetve nyakörvet az élősködők ellen. Minden gombászat végeztével nézzük át kutyánkat, ha mégis lenne bennük kullancs, távolítsuk 
el. Ennek ellenére is megtörténhet a baj, kutyánk bármi nem megszokott viselkedésekor forduljunk állatorvoshoz és mondjuk el, hogy 
erdőben dolgozunk, így a diagnózis felállításába a kullancsot is fi gyelembe fogja venni. Óvjuk kutyáinkat!
Ha valakinek segíthettem a leírtakkal, akkor az nagy öröm, ha nem értenek vele egyet, legyen egy vitaindító! Mindenkinek jó 
szerencsét!

Deák Attila
Mestertrifl ász
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Szarvasgombák termesztése

A földalatti gombák közül vannak olyan fajok, melyek sikeresen termeszthetők, szép jövedelmet biztosítva a gazdálkodók részére. 
Bevált termesztéstechnológiáról beszélhetünk többek között a nyári (burgundi) szarvasgomba és a périgordi (francia) szarvasgomba 
esetében. Európában ennek a két fajnak a termesztő felülete évente több mint 2000 ha-ral gyarapodik. Nagy erőfeszítések folynak 
újabb fajok termesztésbe vonására is. 

Rövid történeti áttekintés
Az első mesterséges ültetvényt 1810-ben Joseph Talon létesítette Franciaországban, mellyel új korszakot nyitott a szarvasgombászat 
történelmében. Módszerének lényege, hogy szarvasgombát termő tölgyfa alá vetett makkot. Az abból kifejlődött csemetéket szét-
ültette, melyek idővel maguk is trifl át kezdtek teremni. Az eljárás hamar népszerű lett és a fi loxéra járványnak köszönhetően egyre 
többen szőlő helyére mikorrhizált tölgycsemetéket telepítettek. Így a 19. század végére már több mint 70.000 ha-ra nőtt a périgordi 
szarvasgomba termőfelülete, a betakarított termés mennyisége pedig 1500-2000 t-át is elérte.
Erre az elvre ma is több extenzív módszer épül, ám a magas kockázati tényezők miatt csak kiváló termőhelyi adottságok esetén van 
létjogosultsága.
A XX. század első felében a szarvasgombászat fejlődését Európában derékba törte az I. és II. világháború. A kegyetlen harcok meg-
tizedelték a trifl ász ismeretekkel rendelkező férfi  lakosságot. Később a mezőgazdaság iparosodása és a vidéki népesség nagyarányú 
városba költözése is tovább rontott a helyzeten. A legeltetés visszaszorulására, a nagyüzemi termesztéstechnológiákra, a nehéz 
művelő eszközök okozta talajtömörödésre a périgordi szarvasgomba különösen érzékenynek bizonyult. Idővel a fi loxéra ellensze-
rét is megtalálták, és a szőlő kezdte újra visszahódítani termőterületeit. Az utóbbi évtizedekben pedig a klímaváltozás miatt egyre 
szárazabbá váló éghajlat is károsan befolyásolta a gyűjtött mennyiséget, mely egy évszázad elteltével töredékére (általában 50-80 
t/év) esett vissza.
A termesztést forradalmasította 1967-ben a Francia Mezőgazdasági Kutató Intézet (INRA), ahol mesterséges körülmények között 
állítottak elő mikorrhizált csemetéket. Ezzel egy időben meghatározott paraméterek alapján a csemeték hatósági minősítését is 
bevezették. Ez egy új korszak kezdetét jelentette, ami az intenzív termesztés alapjait teremtette meg.

A szarvasgombák termesztésének biológiai sajátosságai
A mikorrhiza-gombák több tekintetben eltérnek a hagyományos gombatermesztés korhadékbontó (szaprobionta) gombáitól.
A mikorrhiza-gombák szervesanyagbontó képessége a korhadéklakó gombákénál lényegesen gyengébb, a felépülésükhöz és műkö-
désükhöz szükséges szénmennyiséget sem tudja fedezni. Ezáltal rá vannak utalva gazdanövényeik fotoszintetikus asszimilátumaira, 
melyekhez a mikorrhizán keresztül jutnak.
Az ektomikorrhizák egy a gyökeret körbevevő gombaköpenyből és egy a kéregsejtek körüli gombaszövedékből az un. Hartig-háló-
ból épülnek fel. A gombaköpenyből indulnak ki a hifák, melyek összessége a talajt a fák gyökerétől általában 1 méteres távolságig 
átszövő micélium. A gomba micéliumának köszönhetően a gazdanövény tápanyagfeltáró és felvevő felülete sokszorosára növekszik, 
továbbá javul a talajhibákkal szembeni (pl. magas mésztartalom, nehézfémek) stressz tűrő képessége. A mikorrhizált facsemeték 
akár háromszor olyan gyorsan növekedhetnek, mint mikorrhizálatlan társaik. A Hartig-háló a gomba és a gazdanövény közös szerve, 
amely a hatékonyabb anyagcserét szolgálja. Ezen keresztül juttatja a gomba a talajból feltárt, majd felvett makro- és mikroelemeket 
a növénynek, illetve itt továbbítódnak a növény által készített szerves anyagok a gombának.
A földalatti gombák termőtestei föld alatt képződnek, s ennek köszönhetik számos tulajdonságukat. A termőtestek zárttá váltak; 
spóráikat aktívan már nem képesek terjeszteni. Ezt helyettük állati vektorok (szarvasgombabogarak és emlősök) végzik, ezért a 
toxinjaikat elvesztették és intenzív illattermelésbe kezdtek. A nagyobb termőtestű aszkuszos hipogeák további jellegzetessége, 
hogy eltérően a más gombáknál általában megszokott rendkívül gyors fejlődéstől, legalább 2-3 hónap szükséges az érett termőtest 
kialakulásához. 
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Főbb termeszthető szarvasgomba fajok Magyarországon
Magyarországon a nyári szarvasgomba (Tuber aestivum) a legelterjedtebb, melynek éves gyűjtött mennyisége a több tíz tonnát is 
elérheti. Kiemelkedő természetes élőhelyeinknek köszönhetően a világ legnagyobb exportőrévé váltunk. Burgund és olasz sikeres 
példákat követve megindult a nyári szarvasgomba hazai termesztése is. Termesztés szempontjából kevésbé jelentős fajok a téli (T. 
brumale) és a kátrányszagú szarvasgomba (T. mesentericum). A nagyspórás szarvasgomba (T. macrosporum) termesztésbe vonására 
kísérletek folynak. A fekete szarvasgombák közül legértékesebbnek számító périgordi szarvasgomba elsősorban a mediterrán te-
rületek gombája, a hazai klimatikus adottságok (téli fagyos napok magas száma) a termőtestképződését gátolja. A trifl ák királynő-
jeként emlegetett, fehér szarvasgombák csoportjába tartozó isztriai szarvasgomba (T. magnatum) Magyarországon is megterem a 
Balatontól délre fekvő galériaerdőkben. Komoly kutatómunkák folynak Európában a termesztésbe vonására, de eddig igazi áttörést 
nem sikerült elérni. Másik ígéretes fehér szarvasgomba fajunk a homoki szarvasgomba (Mattirolomyces terfezioides). Kiforrott ter-
mesztéstechnológiáról szintén nem beszélhetünk, e téren a hazai erőfeszítések úttörőnek számítanak.

Főbb gazdanövények
A fekete szarvasgombák esetében általában széles a lehetséges gazdanövények palettája. Termesztésükben leggyakoribb gazda-
növények a tölgyek (Quercus spp.) és a mogyoró félék (Corylus spp.). Szintén kedveltek még a hársak (Tilia spp.) és a gyertyán 
(Carpinus betulus). Az egyre szárazabbá váló klíma miatt fokozatosan előtérbe kerül a fekete fenyő (Pinus nigra), az atlaszcédrus 
(Cedrus atlantica) is. Kevésbé elterjedt, bár jó hozamot adó fajok: a lucfenyő (Picea abies), a komlógyertyán (Ostrya carpinifolia) és a 
bükk (Fagus sylvatica). Vannak azonban olyan trifl afajok is, melyek gazdanövény specifi kusak. Ide sorolandó a homoki szarvasgomba, 
mely a fás szárú növények közül kizárólag a fehér akáccal (Robinia pseudoacacia) él szimbiózisban.

Az ültetvény helyszínének kiválasztása
Bevált termesztéstechnológiával rendelkező trifl afajok közül Magyaror-
szágon a nyári szarvasgomba vihető sikerre az éghajlati és talajadottsá-
gaink tükrében. Ezért a továbbiakban erre a fajra vonatkoztatva mutatjuk 
be a legalapvetőbb termesztési elveket, lépéseket.
Sikeres ültetvényhez bizonyos alapelveket ajánlatos betartani. Elsőként a 
megfelelő termőhelyi adottságokkal rendelkező ültetvény helyszínt kell 
megtalálni. Domborzati viszonyokat illetően a nyári szarvasgomba in-
kább az árnyékosabb, északias lejtőket részesíti előnyben. Talajigényét 
tekintve optimálisak a semleges, enyhén lúgos kémhatású, kötöttebb 
talajok. Konkurens ektomikorrhiza gombák okozta veszélyt kiküszöböl-
hetjük, ha szántó, rét, szőlő, gyümölcsös területet választunk. Erdő után 
legalább 5 évig pihentetni szükséges a kituskózott területet. Szomszédos 
erdőtől, fasortól minimum 20-30 m-es védőtávolságot ajánlott alkal-
mazni. Intenzív ültetvény helyszínének kiválasztásánál további kardinális 
kérdés az öntözés biztosítása és a vadkártétel kivédhetősége. 

Mikorrhizált csemeték minősége
Az ideális helyszín kiválasztása mellett ugyanolyan fontos kérdés a 
mikorrhizált csemeték minősége. A termesztési kockázat mérséklése ér-
dekében érdemes tanúsítvánnyal rendelkező csemetéket vásárolni. Ma-
gyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH) vég-
zi a csemeték minősítését. Természetesen nemcsak a mikorrhizáltság 
szempont az állami elismerésnél, de a növényi szaporítóanyagra vonat-
kozó egészségügyi, fenológiai előírásoknak is meg kell felelni a növényi 
tételeknek.

Ültetvényhelyszín kijelölésének elengedhetetlen 
eleme az előzetes talajvizsgálat
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Ültetvény létrehozása
Az intenzív termesztéstechnológiának is számos válfaja létezik. A hazai 
viszonyokhoz leginkább a Burgundiában kialakult gyakorlat illeszthető, 
ezért a továbbiakban erről lesz szó.
A talaj-előkészítés diff erenciáltan történik a terület jellege szerint. Szántó 
területen fontos az őszi mélyszántás, ami előtt ajánlatos altalajlazítást 
végezni. Rét esetén elegendő a részleges talajművelés a sorok feltöré-
sével, a sorközökben pedig megmaradhat a természetes gyepállomány.
Az ültetés időpontja eshet őszre vagy tavaszra. Utóbbi esetben a bizton-
ságos megeredéshez öntözésről is gondoskodni kell. Ajánlatos telepítési 
sűrűség 1000-1500 db csemete/ ha. A telepítési sor és tőtávolság függ 
a talajadottságoktól, és a rendelkezésre álló gépparktól. A sortávolság 
3-4 m, a tőtávolság pedig 1,5-2,5 m között alakulhat. A jobb árnyékoló 
hatás érdekében a sorok tájolása kelet-nyugati irányt kövessen. Ültetés 
előtt a konténeres csemetéket vízzel átitatjuk, hogy az ültető gödörbe 
történő behelyezéskor a földlabda egybe maradjon. Miután a cseme-
téket elültettük, a földet jól tömörítjük körülöttük, majd szükség szerint 
következhet az öntözés.
A vadkár megakadályozása érdekében kettős védelmet kell kiépíteni. A 
terület bekerítésén túl a csemetéket egyedileg is óvni kell. 

Szarvasgombával mikorrhizált, konténerben nevelt, 
hatósági minősítéssel rendelkező csertölgy csemete

A mikorrhizált csemeték telepítés utáni ápolása nemcsak a gyomkonkurencia eltávolítását, 
de az ésszerű öntözést és az egyedi védelem kialakítását is magába foglalja. 
A képen jól látszik az intenzív ültetvény mikroszórófejes öntözése és a csemeték kettős védelme.
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Ültetvény ápolása a termőre fordulásig
Az első három évben az erőfeszítések középpontjában a kiültetett 
növények megmaradása és megerősödése áll. Fő feladat a terület 
gyommentesen tartása. A sorközöket tárcsával, kultivátorral vagy 
kombinátorral műveljük meg, a sorokban pedig legalább 1-1,5 m 
átmérőjű körben megkapáljuk a növényeket. Erre évente akár 3-6 
alkalommal is sor kerülhet. Gyomosodás megakadályozására talaj-
takarás is alkalmazható. Harmadik évet követően sorközök műve-
lése helyett a területet hagyhatjuk elfüvesedni. Ezzel párhuzamo-
san a csemeték körüli kapálást is mérsékelhetjük. A 3-4. évtől kora 
tavasszal szükség lehet lombkorona formáló metszésre is. Intenzív 
szarvasgomba-ültetvény ismérve a kellő időben és mennyiségben 
kijuttatott vízpótlás. Cél a drága szaporítóanyag megeredésének, 
megfelelő növekedésének elősegítése. A trifl atermesztésben hasz-
nált növények kevésbé érzékenyek kórokozókra és kártevőkre. Elle-
nük fellépni csak abban a szélsőséges esetben szükséges, ha a nö-
vény növekedését akadályozzák és kipusztulásukat okoznák.

Termő ültetvény ápolása
A termőre fordulást megelőzően a gazdanövények alatt a lágyszárú 
növényzet megritkul a talajt behálózó gombahifák termelte herbicid 
anyagok hatása miatt és ún. égésfoltok alakulnak ki. A termőre for-
dulási időt befolyásolja a termesztési mód, de a gazdanövény fajától 
is függ. Mogyoró esetében általában 4-6 év után jelennek meg az 
első termőtestek. A lassúbb növekedésű tölgyeknél akár 7-10 év is 
eltelhet. Az ápolási munkák a füves rész kaszálásából és a csemeték 
körüli egyszeri tavaszi lazító kapálásból állnak. Az öntözésnél a gom-
ba igényét szem előtt tartva kisebb vízadagokat (5-15 mm) juttatunk 
ki 2-3 hetente. A maximális terméshozam elérését 12-16. év körül 
várhatjuk. A legjobb francia és olasz intenzív ültetvényen 300-350 
kg nyári szarvasgombát gyűjtenek hektáronként.

Bagaméry Gáspár metszési bemutatót tart 
az EMSzE középfokú termesztési 
tanfolyamának hallgatói számára

Dr. Gérard Chevalier francia szarvasgomba-kutató magyar 
gazdáknak mutatja be a termő ültetvény tavaszi, 
az „öreg hold” idején történő kapálásának fortélyait.
 Ilyenkor sorközi talajlazítás már csak 
kötöttebb talajokon javasolt.
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A szarvasgomba gyűjtése és értékesítése
Természetes élőhelyeken a nyári szarvasgomba hivatalosan június 15. és december 31. között gyűjthető. Ez időszak alatt ajánlatos 
hetente átnézni a területünket erre a célra speciálisan kiképzett kutyával. A trifl a mosatlanul hűtőszekrényben akár 1-2 hétig is 
megőrzi minőségét. A nyári szarvasgomba magyarországi felvásárlási ára szezontól és minőségtől függően 10-80.000 Ft/kg között 
mozog. A hazai fogyasztás még meglehetősen szerény. A termőtestek túlnyomó részét exportálják, ezért az ár kialakításában döntő 
szerepet játszanak a nyugat- és dél-európai országok termésmennyiségei.

A trifl atermesztésben rejlő lehetőségek 
A természetes élőhelyek kapacitása nem korlátlan. Ezért Európa nyugati és déli felén a ’60-as, ’70-es évek óta természetvédelmi és 
gazdasági érdekek miatt is a szarvasgomba ültetvényes termesztése terjedt el. Mára Spanyolországban megközelítőleg 6.500 ha-on, 
Franciaországban 18.000 ha-on, Olaszországban pedig 22.000 ha-on foglalkoznak szarvasgombák termesztésével. Az előbb felsorolt 
országokban – nemzeti és uniós támogatásoknak köszönhetően - a termesztő felület évente 500-1000 ha-ral gyarapodik. Jelenlegi 
felmérések szerint a világpiac szarvasgomba igényének alig 30 %-át képesek a trifl atermesztő országok kielégíteni.
Föld alatti kincseink ésszerű hasznosítása a vidékfejlesztésben is komoly szerepet játszhat. A vidéki lakosság számára alternatív 
jövedelemszerzési lehetőséget jelenthet. A kitermelt gomba olyan gasztronómiai alapanyag, melyre agro- és kulturális turizmus 
épülhet, miközben a természetes táj megőrzését is szolgálja. A szarvasgomba ültetvényes termesztése hozzájárulhat a globális klí-
maváltozás hatásainak mérsékléséhez és teljes mértékben kimeríti a fenntartható gazdálkodás valamennyi kritériumát. Termesztése 
környezetkímélő, különösebb erőfeszítés nélkül folytatható az ökológiai gazdálkodás keretein belül.
A világhírű magyar mikológus, dr. Hollós László (1859-1940) 1911-ben megjelent könyvében már a termesztés hazai beindítását 
szorgalmazta. Sajnos támogatási források híján 100 év elteltével is még csak gyerekcipőben jár Magyarországon a termesztés. Re-
ményeink szerint ez a közeljövőben változni fog és hazánk is, mely a világ leggazdagabb nyári szarvasgomba élőhelyeivel rendelkezik, 
ugyanilyen sikeres fejlődés elé néz a szarvasgomba-termesztésben. 

A szarvasgomba-termesztés misztikus eleme a köd, többek szerint a „szarvasgombát a köd neveli”. Mindenesetre a termőtestek
 több hónapos fejlődése kiegyensúlyozott talajkörnyezetet és a tapasztalatok szerint a minél gazdagabb talajélet megtartását, 
megteremtését igényli.
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Szarvasgomba gasztronómia

Ha valaki próbált már ételt készíteni, jól tudja, hogy eme ősi ténykedés javarészt hosszú, fáradtságos, komoly ám hasznos időtöltés. 
Nem kétséges, hogy egyidős lehet az emberré válással. Gyűjtögető őseink már falatozhattak szarvasgombát. Idővel aztán megta-
nultak sütni, főzni, aztán már néhányan szakosodtak és hozzáértőkből szakácsok lettek. Ebből fejlődtek szakács művészekké, amihez 
már zsenialitás is kell. Essünk túl a nehézkes idegen használatban lévő kifejezések áttekintésén. 

-Gasztronómia: az ínyencség kifi nomult szakácsművészete.
-Gasztronómus: az ételek előállításához különösen értő személy.
-Gasztrológia: a magas szakácsmesterség tudománya.
-Gasztrológus: ki az ínyencség tudományával foglalkozik.

A szakácsmesterség élő dolog, mely a primitívebb elkészítés 
módozatokból különböző kultúrákban gyorsan tért hódító 
szakácsművészetté alakult. Írásbeliségünknek hála, aki nem 
rest visszanyúlhat őseink konyháját bemutató korabeli kiadvá-
nyokba, amik időkapszulaként tudósítanak eleink ízvilágáról. Ne 
engedjük elveszni ősi értékeinket és újragondolva adott esetben épít-
sük be konyhánk mindennapjaiba.

A magyar konyhaművészet túlélt minden politikai formációt, de Kárpát-medencei letelepedésünk óta a második világégést követő 
negyven év hozta táplálkozási kultúránk legborzalmasabb pusztítását. 
A mi feladatunk a magyar konyha méltó pozíciójának visszaadása.
Hazánk mezőgazdasági adottságai és háziasszonyaink leleményessége garancia arra, hogy a szarvasgombák - mint fűszer- egyre 
nagyobb tért kapnak asztalainkon. Étrend összeállításkor ügyeljünk a táplálóságra és a színvilágra, változatosságra, idényszerűségre.
Az ételkészítés a kigondolással kezdődik, majd a beszerzéssel folytatódik. Gombánkat megbízható, becsületes kereskedőtől, gyűjtőtől 
szerezzük be. Fontos tudnunk, hogy csak a tökéletesen érett gombától várhatunk eredményt. Ez könnyen megmutatkozik a standon.
A kiváló minőségű trifl a tapintása kemény, tömör felülete egységesen ép, roncsolásmentes. Kis metszést ejtve rajta fényesen meg-
mutatkozik a kontúrosan elkülönülő barna-fehér belső része. Intenzív illatot bocsát ki magából. Felhasználása előtt gondosan tisz-
títsuk meg a felszínét. Óvatosan, mivel itt képződik a jellegzetesen aromás illata. Kicsit pihentessük. Amennyiben néhány napra 
(5-7) tároljuk, tegyünk befőttes üvegbe 1/3 rész rizst, majd a gombát, fedjük le, óvatosan rázzuk össze és tegyük hűtőszekrénybe. 
Vigyázzunk, hogy ne fagyjon meg.

e 
n épít-
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Fontos tudnunk, hogy magas hőmérsékleten lebomlanak az il-
latok és ízek, vagyis tönkre megy a fontos fűszerünk. Jó tudni, 
hogy léteznek támogató és hátráltató károsító ízek a szarvas-
gomba felhasználása során. Jó, ha olajos, zsíros közeggel érint-
kezik. Ebben tökéletesen oldódik íz- és illat anyaga. Azonban 
károsan befolyásoljuk kibontakozását, ha intenzív ízű (pl. erős 
paprika, ecet) anyagokat teszünk az ételbe. Minden esetben ke-
rüljük a túlzott hőhatást. A legkedvezőbb és legegyszerűbben 
úgy foglalhatjuk össze, hogy a kézfejünk még könnyedén bírja 
a hőt. Ekkor élvezhetjük leginkább illatanyagait, mely gazdag 
felhőpaplannal fedi a kész feltálalt ételünket.
A túlzottan meleg 55-60 oC- fok vagy forróbb már károsítja, illet-
ve megsemmisíti a gomba élvezeti értékét. Leginkább javallott, 
ha meleg ételt készítünk, hogy javarészben az ételre szeletel-
ve tálaljuk fel hártyavékonyan. Még az asztaltársaság a szemét 
legelteti néhány baráti mondat elhangzása mellett már érez-
hetővé válik a gomba utolérhetetlenül csábító illata. Szánkba 
érve pedig fekete aranyunk tovább teljesíti meghitt étkezésünk 
ünnepélyessé tételét. 
Hidegkonyhai felhasználása esetén viszont keverjük a salátába. 
Amiben talán legjobban oldódnak, az a majonéz alapú saláták. 
Ekkor az olajos közegben átadja az egész tömegnek az ízvilágát, 
ne hűtsük túl. Tálaláskor szeleteljünk rá vékonyan néhány szelet 
friss szarvasgombát, így jól láthatóvá válik a szarvasgomba bel-
sejének gyönyörű márványozottsága is.
Ha ételsorban gondolkodunk, ne vonultassunk fel minden fo-
gásnál szarvasgombás ételt, hiszen így valósággal elfáradnak 
érzékszerveink, ami megint csak nem lehet célunk. Legyen hát 
inkább egy-két ételben, ételen. Ízesítünk vele salátákat, előéte-
leket, leveseket, főételeket, tésztákat, ragukat, halakat, húsmen-
tes ételeket, desszerteket, gyümölcsös ételeket, tejtermékeket, 
italokat, lekvárokat, zsíradékokat stb.
A szeszes italoknál kerüljük a nehéz, markáns ízvilággal bíró ne-
dűket: pl. közvetlenül ne igyunk előtte pálinkát, vagy esetleg 
kávét. A bor legyen az ételekhez alapvetően megfelelően társít-
ható, de ne törjön domináns szerepre. Vagyis a szarvasgombát 
támogassa, hisz most ez a célunk.
Egyszerű ételeket ízesítőket készíthetünk, ha lágy vajba, disz-
nó-, kacsa-, libazsírba keverünk nyári vagy téli szarvasgomba 
szeleteket. Tegyük nem túl hideg helyre, másnap már reggelire 
pirítósra kenve élvezhetjük is munkába indulás előtt. Azért így 
mégiscsak más a nap kezdése. 
Olvashatunk róla, miszerint szárnyasok bőre alá tesznek szar-
vasgomba szeleteket, így pácolják egy napig, majd megsütik. 
Meg lehet így is próbálni, bár ekkor inkább lassabb tűz mellett 
hosszabb elkészítési idővel ajánljuk megóvni a gombánkat. 

Kedvessy Nándor Emlékérem, melyet a Magyar 
Szarvasgombász Szövetség alapított 2011-ben a szarvasgomba

gasztronómia kiemelkedő egyéniségeinek díjazására

Szarvasgombás vacsora Kalla Kálmánnál, melynek
 két fogásáról készült fotók az előző oldalon láthatók

Kalla Kálmán a magyar szarvasgomba 
szakácsművészeti felhasználásának kiemelkedő alakja,

a Kedvessy Nándor Emlékérem első díjazottja
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Tálaláskor néhány csepp gombaolajat és gomba-szeleteket tegyünk rá. 
Nem feledkezhetünk meg méltán híres nyersanyagaink másik királyáról: a libamájról sem. E két alapanyag igazán fejedelmi házas-
ságra lép egymással. A téma igazi császára Kalla Kálmán szakácsművész. Az előkészített libamájhoz adhatjuk bátran. Ételünk lehet 
terrin, abált párolt, sült, hideg vagy meleg. 
Kitűnő a belőle készült rizottó is. 
A terített asztal ékességei a már komoly tudást igénylő pástétomok, esetleg a tésztakéreggel készült különböző máj, vad, hal stb. 
húsokkal készült ételek. 
Záró produkcióként ne feledkezzünk meg hazánk nagy, még alig ismert igazi kuriózumáról, a homoki szarvasgombáról. Itt időzzünk 
el egy kis ideig!

Ez a gombácska is a felszín alatt terem, a homoki akácosok tár-
sulásaként. A világon igen kevés lelőhelye ismert, de legjobb 
minőségben nálunk található. Mi magyarok fedeztük fel igazán 
ennek gasztronómiai jelentőségét. Gyönyörűen beilleszthetjük 
menüsorunk desszertjeibe. Íze rendkívül édes, csontfehér színe 
van, vékony fi nom védőréteg fedi. Kiváló ízesítője egyes salá-
táknak, süteményeknek, fagylaltoknak. Akácméz homoki szar-
vasgombával: legegyszerűbben elkészíthető csemege.

Ételek készítésénél meg kell jegyezni a szarvasgomba azon fon-
tos tulajdonságát, hogy képes túlzott mennyiségű használata 
esetén tolakodóvá válni. Ez kerülendő, mert épp szándékukkal 
ellentétes hatást érünk el. Különösen érvényes lehet ez a nagy 
fehér szarvasgombánál, mely a Kárpátok bérceiben terem, illet-
ve a homoki szarvasgombánál. 

Az ételeink készítésénél mindig harmóniára kell törekedni!
Hazánkban leggyakrabban a nyári és téli szarvasgombával találkozhatunk. Ezek színe fekete. Termő mennyiségével bátran kijelent-
hető, hogy európai nagyhatalmak közé tartozunk. Sőt! Talán kevesen tudják, mit tartalmaznak a külföldi nagynevű szarvasgomba 
konzervüzemek termékei. Bizony nem jelentéktelen mennyiségben magyarországi szarvasgombákkal tündökölnek.
Ritkán találkozhatunk itthon az isztriai szarvasgombával. Ennek színe világos. Az olasz, illetve francia szakácsművészet és piac jóval 
magasabb árral honorálja ezt a szarvasgombát. Itt már forintban valóban több százezres vagy milliós kilogrammonkénti árakról van 
szó. Ízük ezeknek a gombáknak intenzívebb, selymesebb, lágyabb, csalogatóbb. Adagonkénti felhasználásuk során valóban rend-
kívül kis mennyiségre van szükség.
Napjainkban szerencsére feltűntek már hazai termelőktől származó termékek is. Ezek jelentősen, alapvetően elérhető áron segíthetik 
háziasszonyaink konyhai munkáját, jóllehet a közétkeztetéshez kapcsolódóan továbbra sincs lehetőség felhasználásukra.
Szarvasgomba illatú konyhában való sürgést- forgást, szórakoztató és könnyed sütést- főzést, valamint tápláló egészséges ételek 
elfogyasztását kívánom jó és kedélyes társaságban. 

          
Palicz Sándor
Szakács, szarvasgomba lovag 
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Magyar Szarvasgombász Szövetség 

A Magyar Szarvasgombagyűjtők, -termesztők, -feldolgozók és -forgalmazók Országos Szövetsége, rövid nevén Magyar 
Szarvasgombász Szövetség (MSzGSz) 2002-ben alakult. 2005-től közhasznú szervezetként működik, jelenleg 8 Kárpát-medencei 
egyesületet tömörít. 2005-ben az MSzGSz keretein belül lett létrehozva a Szent László Szarvasgomba Lovagrend. A Szövetség alap-
vető céljai: a szarvasgomba fajok, mint nemzeti értékek és lelőhelyeik védelme, a kutatás, az ismeretterjesztés. További céljai a gyűj-
tés, a termesztés, a feldolgozás, a szaporítóanyag-előállítás és a kereskedelem jogi és társadalmi szabályozása kialakításának, illetve 
a szabályozás betartatásának az elősegítése. A Szövetség szorgalmazza a jelentős hasznot biztosító szarvasgombával mikorrhizált 
gombaültetvények telepítését. Képviseli és támogatja az európai szarvasgombászat fejlesztésének ügyét az Európai Trifl atermesztők 
Társulása (GETT), valamint az Európai Trifl akutatás Konzorciumának (CRETT) tagjaként. Ezeknek a nemzetközi együttműködéseknek 
köszönhetően jött létre a hazai intenzív termesztést megalapozó kísérleti ültetvényhálózat. 

Magyarországon a szarvasgombászat felemelkedése szempontjából elérendő, hogy a magyar szarvasgomba idehaza és nemzetközi 
szinten is elismertté válljon és gasztronómiai felhasználása lényegesen népszerűsödjön. A hazai szarvagombászat jövője érdekében 
mindent el kell követni azért, hogy a törvénytelen trifl agyűjtés megszűnjék, és a világon egyedülálló élőhelyeinket megvédjük. Eddig 
kiaknázatlan lehetőség rejtőzik a nyári szarvasgomba ültetvényes termesztésében, valamint új fajok (pl. a homoki szarvasgomba) 
termesztésbe vonásában. Az előbbiek megvalósításáért küzd a Magyar Szarvasgombász Szövetség tagegyesületeinek segítségével.
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Tagegyesületek bemutatása

Első Magyar Szarvasgombász Egyesület
Az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület (EMSZE) tagjai már évekkel az Egyesület megala-
kulása (1997) előtt megkezdték a Magyarországon, illetve a Kárpát-medence területén élő 
földalatti gombafajok elterjedésének feltérképezését. Továbblépést jelentett, hogy az Egye-
sület kereteiben újra megindulhatott hazánkban a kutyás gyűjtés. Az ehhez szükséges isme-
retek oktatására az EMSzE 1998-től alapfokú gyűjtői tanfolyamokat szervez. Később elindult a 
középfokú termesztői tanfolyam is. E két tanfolyamon időközben több száz hallgató végzett. A 
térképezési munkák eredményeként pedig egy nemzetközileg is jegyzett herbárium, mikotéka jött 
létre. Az egyesületi élettel kezdetben a „Szarvasgombász hírmondó” című újság foglalkozott, később a 
Fekete Gyémánt című szaklap is megjelent. 1998-ban Hollós László 1911-ben megjelent „Magyarország földalatti gombái, szar-
vasgombaféléi” című világhírű könyvét 1000 példányban reprintkiadásként jelentette meg az EMSzE. Az oktatást támogató segéd-
anyagként még két szakkönyv, Chevalier et al. (szerk.): Az európai fekete szarvasgomba (2005), illetve Szemere L.: Föld alatti gom-
bavilág (2005) című könyvei kerültek kiadásra. A 2002-ben megnyitott Első Magyari Trifl ász Emléktár fenntartását, működtetését, 
a kiállítási anyagok bővítését, a környező bemutató ültetvények bevonásával az EMSzE-n belül működő Múzeum Baráti Köre végzi. 
Hollós László és Szemere László világhírű magyar szarvasgomba kutatók tiszteletére emlékérmek, a kiemelkedő gyűjtői tevékeny-
ség díjazására pedig Mestertrifl ász Érdemérem alapítása történt meg. 2012 óta hatósági jellegű szarvasgomba gyűjtői tanfolyamok 
lebonyolításával bővült az Egyesület oktatási tevékenysége.

Erdélyi Szarvasgomba Keresők Egyesülete (A.C.T.A.)
Az Erdélyi Szarvasgomba- keresők Egyesülete alakulásakor elérkezettnek látta az időt arra, hogy összefogja mindazokat, akik nem-
csak jövedelemforrásként, hanem szenvedélyként űzik ezt a mesterséget. Távlati célja, hogy összefogással elérje olyan törvények 
kidolgozását, amelyek az élőhelyek védelmét szolgálják, hiszen a területek túlgombászása miatt veszélybe kerültek a szarvasgom-
ba-élőhelyek. Lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a szarvasgomba kultuszát bevigyék a köztudatba, s egyben visszahozni az 
Erdélyben egykor virágzó, de mára feledésbe merült gasztronómiai tudást. A mai közbirtokosságot a szarvasgomba-termesztés 
lehetőségeivel szeretné megismertetni. Az Egyesület 2012. május 19-21. között Csíkszeredán 6 ország képviselőinek részvételével 
megszervezte az Első Romániai Szarvasgombász-Konferenciát és a II. Nemzetközi Szarvasgomba-kereső Kutyaversenyt. 

Az EMSZE első alapfokú szarvasgombászati tanfolyamának sikeresen végzett hallgatói 1998-ban
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Első Romániai Szarvasgombász Egyesület
A szervezet 2002-ben alakult meg. A tagok egy része már évtizedek óta foglalkozott 
földalatti gombák gyűjtésével, élőhelyeik térképezésével, Misky Mihály és dr. Pap Géza 
vezetésével. Céljai között szerepel: a földalatti gombavilág, szarvasgomba élőhelyek fel-
kutatása, védelme, piac kiépítés, gasztronómiai rendezvények, termesztésre való felké-
szülés. 2003-ban szarvasgomba kereső kutyák kiképzésével indult tevékenysége, majd 
a szarvasgomba termő foltok felkutatásával folytatódott. 2004-ben termesztési kutatás 
céljából létrehoztak egy kísérleti parcellát. 2005-től tagjai a Magyar Szarvasgombász 
Szövetségnek. Figyelemre méltó sikereket értek el a falusi turizmus és az erdélyi konyha 
hagyományainak összekapcsolása terén. 

Kiskunsági Trifl ász Egyesület
A Kiskunsági Trifl ász Egyesület 2003-ban alakult meg Solton, azzal a küldetéssel, hogy a szarvasgombák termesztését és népsze-
rűsítését elősegítse Magyarországon, kiváltképpen Bács-Kiskun megyében. A trifl ászat régi hagyományainak felelevenítése mellett 
az egyesület korunk új irányzatait is szem előtt tartva kiemelt ügyként kezeli a szarvasgomba-termesztés fellendítését. Fontos 
feladatának tekinti a hazai körülményekhez alkalmazkodó termesztési módok kidolgozását és új szarvasgomba fajok termesztésbe 
vonását. Ennek érdekében 2008-ban Solton nemzetközi együttműködés keretében 5 uniós tagállam bevonásával kísérleti ültetvény 
létesült, mely egyúttal referenciaként is szolgál. A nyári szarvasgombával mikorrhizált tölgyek már 6 éves korukban termőre for-
dultak. Akácklónokkal is létesült kísérleti homoki szarvasgomba-ültetvény. Az  Egyesület további célja, feladata a hazai élőhelyek 
feltárása és védelme, valamint szakmai érdekképviselet. A Magyar Szarvasgombász Szövetséget 2004 óta erősíti tagegyesületként.

Jászsági Hollós László Triffl  ász Egyesület
A Jászsági Hollós László Triffl  ász Egyesület 2004-ben alakult. Feladata először a világ egyik legkiemelkedőbb nyári szarvasgomba-
termő régióját alkotó jászsági erdők termőfoltjainak feltérképezése és az etikus kutyás gyűjtés meghonosítása volt. Párhuzamosan 
indult meg a szarvasgomba hazai gasztronómiájának újraélesztését célzó rendezvények szervezése, melyek kezdettől nagyszámú 
érdeklődőt vonzottak. Az Egyesület évek óta házigazdája a jászszentandrási szarvasgomba múzeumhoz és az idénynyitó szentmi-
séhez társuló kísérő programoknak. Tagjai részt vesznek a múzeum üzemeltetésében és az annak közelében található 3 kísérleti 
szarvasgomba-ültetvény fenntartásában.
Az Egyesület működése elemi érdeke a triffl  ász társadalomnak, hiszen a Magyarországon föllelhető nyári szarvasgomba 90%-át a 
Jászságban gyűjtik. A szabadon termő és rabolható gombák lelőhelyeinek és mikorrhizációjának megóvása, az ellenőrzött gyűjtés és 
kereskedelem, nemzetgazdasági érdek. Az Egyesület és Jászszentandrás település önkormányzata elkötelezett ezen értékek védel-
me tekintetében. A minisztériumok és a hatóságok folyamatos tájékoztatása részeredményeket hozott, ezért további elképzeléseit 
is próbálja az Egyesület megvalósítani. A Szarvasgomba Fővárosa cím kötelezi az Egyesületet a tekintetben is, hogy megfeleljen az 
elvárásoknak. 

A HAZAI SZARVAGOMBÁ
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László Kálmán Gombászegyesület
A László Kálmán Gombászegyesület 1999. május 29-én alakult meg Sepsiszentgyörgyön, ahol a székhelye van jelenleg is. 2001. óta 
jogi személy, új civil (nonprofi t) szervezet. Az Egyesület főként a következők megvalósítására törekszik: az amatőr és a szakképzett 
gombászok érdekvédelme, törvény elfogadtatása a gombaárusításról, a gombákkal kapcsolatos tudnivalók népszerűsítése, minde-
nekelőtt a gombamérgezések elkerülése végett (például gombásztúrák révén), adatbázis, könyvtár kiépítése a gombászok számára, 
a gombaszakértők, gombavizsgáló szakemberek képzésének megszervezése, a mikológiai kutatások szorgalmazása, segítése, kör-
nyezetvédelem, különös tekintettel a gombákra, a gombatermesztők érdekvédelme.
Nyilvános összejöveteleket szervez; képzéseket, szakmai rendezvényeket tart; kiadványokat jelentet meg; kapcsolatot tart más bel-
földi és külföldi társaságokkal; népszerűsíti az Egyesület céljait és eredményeit; működésének elősegítéséhez támogatást szerez. 
Tagjai tevékenységét egyéb módon is támogatja.
Eddigi legfontosabb eredményei: az első romániai magyar gombaszakellenőr-képzés megszervezése 2004 óta, gombaismereti elő-
adások és túrák minden évszakban, a rendszeres piaci gombavizsgálat megszervezése és biztosítása egyelőre csak Sepsiszentgyör-
gyön, tájaikon gyakoribb ehető és mérgező gombákat ábrázoló plakát készítése és népszerűsítése, Gombahír néven hírlevél meg-
jelentetése, gombásztábor, tudományos tanácskozások lebonyolítása, gombakiállítások, javaslat előterjesztése RMDSZ-képviselők 
révén gombatörvény elfogadtatása érdekében, Moeszia néven folyóirat (évkönyv) megjelentetése.

Magyar Gombatermesztők Országos Szövetsége
A szövetség célja: A magyarországi gombacsíra-, alapanyag- és takaróanyag gyártók, kutatók, termesztők, gombagyűjtők, fel-
dolgozók és értékesítők érdekvédelme, érdekképviselete, gazdálkodását és szakmai fejlődését segítő tevékenységük támogatása, 
összehangolása. Gombaipari tagok közötti információáramlás megteremtése és elősegítése.
A szövetség tevékenysége: gombaipari tagok érdekének képviselete, tájékoztatja tagjait a gombaipari termelést és értékesítést se-
gítő információkról, megőrzi, továbbfejleszti a szövetség tagjai által elért eredményeket, kapcsolatot alakít ki más mezőgazdasági 
érdekképviseletekkel, tagjainak segítséget nyújt információ- és tapasztalatcseréhez.

Szilvásváradi Szarvasgombász Egyesület
Az Egyesületet Gál Gábor kezdeményezésére 2002-ben néhány helyi lakos alapí-
totta, a taglétszám ma 19 fő.
Az Egyesület céljai között szerepelt többek között a gasztronómiai lehető-
ségek kiaknázása, szélesítése, a termőhely védelme és a termesztés bein-
dítása is. A célok megvalósítása érdekében az elmúlt években kinológiai, 
termesztési és gasztronómiai albizottság alakult az egyesületen belül. A 
szakosztályok működését segíti, hogy az Alapszabály az Egyesület felada-
tai közé sorolja a kereskedelmileg értékes fajok termesztésének fejlesztését, a 
vadon termő szarvasgombák természetkímélő begyűjtésének elősegítése érdekében 
trifl akereső kutyák képzését és vizsgáztatását, a szarvasgombával kapcsolatos ismeretek ter-
jesztését, népszerűsítését szolgáló tanfolyamok, rendezvények szervezését. Mindhárom albizottság aktív. 2013-ban több kutya ka-
pott trifl akereső kiképzést és tett alkalmassági vizsgát az Egyesület szervezésében. A termesztési albizottság vezetője rendszeresen 
bemutatja ültetvényét az érdeklődőknek. A gasztronómiai albizottság vezetője a Lovas Étteremben már 16 éve évente megrendezi a 
„szarvasgomba vadászat” néven meghirdetett programját, ahol a vendégek tanúi lehetnek a kitűnően képzett szarvasgomba kereső 
kutyák versenyének, élvezik a csodálatos és igazi kuriózumnak számító, mesterszakácsok által készített szarvasgombás ételek ízeit, 
melyekhez az egri borvidék legkiválóbb borait kóstolhatják. 

-

a 
kéb
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A Kárpát-Pannon régióban őshonos földalat-
ti gombák kedvelőik számára természeti, 
történelmi és szakácsművészeti értéket, a 
régiónak pedig kiemelt védelemre méltó 
természeti és gazdasági értéket jelentenek. 
Szükségesnek tartva a hipogeák oltalmát, a 
természetes élőhelyek védelmét, valamint a ter-
mészetes környezet megóvását és a hozzájuk kap-
csolódó ősi trifl ász hagyományok feltámasztását és ápolását, 
valamint velük a természetbarát gazdálkodás elősegítését cé-
lul tűzve, 2005 szeptemberében Szövetségünk keretein belül 
az első magyar szarvasgomba lovagrendként megalapítottuk 
a Szent László Szarvasgomba Lovagrendet.
A Lovagrend tagjai a magyar és az európai szarvasgombászat, 
s a hozzá kapcsolódó tudományos, művészeti és kulturális élet 
kiemelkedő egyéniségei. A Lovagrend 4 hazai lovagtermében 
számos szakmai és kulturális rendezvénynek házigazdája. 
Keresztény értékrendre épülő lovagrendként a keresztény ha-
gyományok ápolása kiemelt szerepet kap ünnepi eseményein, 
kiemelhető a Magyar Pálos Renddel kialakított lelkiségi kap-
csolata. Az európai és hazai keresztény értékek megőrzése és 

megújítása is a Lovagrend küldetésének része. 
Szent László magvetésének munkásaként 
a Lovagrend tevékenységének meghatá-
rozója Szent László szellemi hagyatékának 

megőrzése és hatékony részvétel ennek fel-
élesztésében. Számos előadást és találkozót 

szervez ezért történészeti, vallási és művészeti 
vonatkozásban.

A természet, s a különösen érzékeny szarvasgombák élőhelye-
inek megtartása, utódaink számára megőrzése, kiemelt külde-
tésünk. A gyűjtők meggyőzése a természetkímélő gyűjtésről, 
tapasztalataink szerint rendkívül nehéz és időigényes, de hitünk 
szerint hatékony lehet. Ebben a küzdelemben támaszkodhatunk 
Európa más országainak szarvasgomba lovagrendjeire, melyek-
kel kapcsolatunk baráti és építő. 
A szarvasgomba gasztronómiájának felújítása és a szarvasgom-
bás ízvilághoz borok illesztése nagy kihívás Lovagrendünknek. 
Örömteli tapasztalat, hogy ebben a munkában mind a két terü-
let szakemberei egyre gyakoribb vendégek rendezvényeinken.

Dr. Bratek Zoltán - Nagymester

Szent László Szarvasgomba Lovagrend

A Szent László Szarvasgomba Lovagrend 
új tagjainak eskütétele  

A szarvasgombászat emblematikus alakjai, François Beaucamp, 
Gianluigi Gregori, Gérard Chevalier (balról jobbra) a Budai Vár Oroszlános 

Udvarában történt avatásuk után 
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Szarvasgomba Múzeum

Az Első Magyari Trifl ász Emléktár, a Szarvasgomba Múzeum, másodikként a világon az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület kitartó 
munkásságának eredményeként létesült 2002-ben. Megvalósításában a tudomány oldaláról, kiváló szerepe volt az EMSzE szakem-
bereinek, valamint Stuchlik Lászlónak, aki a Múzeumnak a helyét kialakította, és berendezésre átadta az Egyesületnek. 
A múzeum létjogosultságát jól igazolja a látogatók érdeklődése, hiszen felnőttek vagy gyermekek, egyaránt nyitottak ezen termé-
szeti kincs megismerésére. Sokan nem tudják, hogy milyen a külleme, mire való, hol lehet begyűjteni és milyen belső értékekkel bír. 
A sokéves tapasztalat az, hogy a vendégek kíváncsian jönnek, és új ismeretekkel töltődve tetszésüket nem titkolva, elégedetten tá-
voznak. Az ország legtávolabbi részeiből, de Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából és főként franciáktól jöttek már látogatók. 
Tárlatunk három terméből elsőként a Szent László terembe lépünk, ahol Hollós László mellszobrával állhatunk szemben, aki a múlt 
század elején világraszóló, részletes tanulmányt adott ki a szarvasgombákról. Öt éves kutatása során hatvannyolc földalatti gom-
bafajt azonosított be a Kárpát-medencében. Ezaddig az európai tudósok összességében, ennek csak a negyedét tárták a világ elé. 
Művében a szarvasgombákat életterüktől kezdve a gasztronómiai élvezhetőségükig ismerteti és bemutatja fajaikat és szaporító 
spóráikat. Körbe tekintve látható a Szövetséget bemutató nagy poszter, majd balra Lovagrendünk ismertetése. Jobb oldalon a ki-
emelkedő odaadást, kitartást és hűséget tanúsító tagok, vagy lovagok kitüntetéseit látjuk. Végül, de nem utolsóként új büszkesé-
günk, az elnyert cím, miszerint 2012 júniusától kezdve, Jászszentandrás a „Szarvasgomba Fővárosa” lett, több település pályázatát 
maga mögé utasítva, nem véletlenül. 

A Múzeumot 2002 novemberében avattuk fel és nyitottuk meg, ezzel megerősödött és felpezsdült a jászsági trífl ász élet is. Egymást 
követik itt, Jászszentandráson a szakmai összejövetelek. A legfelemelőbb érzést az évadnyitó ünnepségek nyújtják, ami templomi 
misével kezdődik és sokszor estig tartó eszmecserévé alakul. Az élénk trifl ász élet pár év alatt kialakította igényét a lovagrend alapí-
tására, példaképünk, Szent László nevét és áldását kértük rendünkre. A Múzeum tizedik születésnapjára megújult tárlattal készültünk, 
miben nagy szerepe volt a Múzeum Baráti Körének.

 Till Ervin Iván
Első Magyari Trifl ász Emléktár igazgatója
Tel.: 36-30-933-5691
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