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1. A gom ba és ér tel me zé sei, je len té sei
A ter mé szet tu do mány nak so ká ig tisz tá zat lan kér-

dé se volt, hogy mi is a gom ba. Bár a tu dó sok in kább 
nö vény nek tar tot ták, el is mer ték, hogy nö vé nyi és ál-
la ti tu laj don sá gok egy aránt jellemzőek rá, oly annyi-
ra, hogy pél dá ul is mer tek a vi lá gon he lyi ha gyo má-
nyok, me lyek ál lat ként tart ják szá mon.1 A ma gyar ság 
ese té ben er re nincs ada tunk, van azon ban ar ra, hogy 
a nö vényt, il let ve an nak egy ré szét (föld alat ti gu mó-
ját) gom bá nak tart ják (a szív gom ba tu laj don kép pen 
a Corydalis cava gu mó ja). A köz nyelv ben és a nép-
nyelv ben ná lunk a „gom ba” szón elsődlegesen a gom-
bák kö zül a ma ga sabb rendűek, a több nyi re szár ral és 
ka lap pal rendelkezők értendők. Je len ta nul mány ban 
csak az ilyen, ún. nagy gom bák ról (Macromycetes) 
szó lok. A ná lunk szám ba jö hető má sod la gos je len té-
sek kö zül a gom ba ’gombaétel’ je len té sét eme lem ki, 
mint olyat, mely ál ta lá no san is mert. Gya ko ri, hogy a 
szár maz ta tott je len tés tu laj don kép pen funk ci ó ra, fel-
hasz ná lá si mód ra (ez út tal a leg is mer tebb re) utal. 

Az ed di gi ada tok ta nú sá ga sze rint a gom ba ké-
pét, raj zát vagy ma gát a nö vényt nem hasz nál ja a ma-
gyar ság köz is mert jel kép ként. Ese ten ként szá mon 
tart hat ják egy fé le rit káb ban előforduló ikonikus jel-
ként. Bi zo nyos gom bák lap pan gó, passzív jel ké pei a 
fér fi  ne mi ség nek. A ketek pél dá ul mí to szuk ban az 
erdőbeli gom bá kat el cse ne vé sze se dett falloszoknak 
te kin tik.2 A kucs ma gom bát, a szö mör csö göt és sok 
más gom bát for dí tott alak ja úgy szól ván pre desz ti-
nált ar ra, hogy ero ti kus je len tés tar tal mat köt hes se-
nek hoz zá. En nek a jel ké pi ség nek a meg lé te a ma-
gyar ság nál is ki mu tat ha tó, már a gom ba ne vek egy 
ré sze is er re vall (mint pél dá ul az ét ke zés re vagy ar ra 
is hasz nált kucs ma gom ba és szö mör csög egyes né pi 
ne vei).3 Csík ban je gyez tem le, hogy ez az a gom ba-
faj, ame lyi ket a leg job ban sze re ti a fejérnép. A ma gya-
rá za tot ne ve – faszkógomba (Csík, Gyergyó, Gyimes), 
ci gány fa szú gom ba (Udvarhelyszék), péterfaszú gom ba 

(Há rom szék) –, töb bé-ke vés bé rej tett jel ké pi sé ge, je-
len té se ad ja meg.4

Fra ze o ló gi ai kap cso la ta ink né há nyá ból kikövet kez-
tet hető, hogy egyes ese tek ben a gom ba ’szaporaság’, 
’termékenység’ jelentésű, akár ki mon dat la nul is. Pél-
dá ul azt, hogy gom ba mód ra, úgy ér ti a ma gyar, hogy 
’szaporán’. Mind két em lí tett eset ben azon ban csak lap-
pang, la tens mó don ér vé nye sül a gom ba jel szerű vol-
ta. A ma gyar ság nál te hát nem kap csol ha tunk a gom bá-
hoz egyértelmű jel ké pet, míg más né pek nél, pél dá ul 
a szá szok nál, a légyölő ga ló ca sze ren cse jel kép,5 amely-
nek a raj zát az új évi jó kí ván ság ok hoz mel lé ke lik. A kí-
na i ak nál a gom ba a hal ha tat lan ság, a ter mé keny ség jel-
ké pe, a ban tuk nál a lé lek szim bó lu ma.6 A különböző 
kul tú rák ban te hát éles kü lönb sé gek fi gyelhetők meg a 
gom bák te kin te té ben. Kí ná ban úgy tar tot ták, csak ak-
kor nő csi per ke, ha bé ke ho nol; e gom ba az ural ko dó 
he lyes gon dol ko dá sá nak, az égi meg bí za tás tel je sí té sé-
nek jel ké pe.7 Gö rög szó val a gom ba ’istenek ele de le’, 
az az té kok nál ’istenek hú sa’, míg a mikofób né pek nél 
’ördög ke nye re’, ’halottak ele de le’, ’széklet’ a gom ba 
szó je len té se.8 Az auszt rá li ai arunta törzs be li ek egye ne-
sen föld re hul lott csil la gok nak tart ják a gom bá kat.9

2. Gom ba, gom ba evés és mi to ló gia
Gom ba és né pi kul tú ra kap cso la tá nak ku ta tá sa 

vé gett jött lét re szá za dunk öt ve nes éve i ben az et-
nomikológia tu do má nya. Ala pí tó já nak az ame ri kai 
G. R. Wassont te kint het jük, aki orosz fe le sé ge ha-
tá sá ra kez dett el a té má val fog lal koz ni.10 Főképp a 
hal lu ci no gén anya go kat tar tal ma zó gom bák nak mi to-
ló gi á ban ját szott sze re pé re tért ki ta nul má nya i ban.11 
Mun ká ját töb bek közt a hí res et no ló gus, Lévi-Strauss 
is el is mer te, ösz tö nöz te, sőt ma ga is írt ta nul mányt e 
té má ban. A mikológusok kö zül valószínűleg Roger 
Heim is mer te fel először a né pi gom ba is me ret vizs-
gá la tá nak fon tos sá gát, a né pi kul tú rák, a mi to ló gia 
ku ta tó i val va ló együttműködés szük sé ges sé gét.12

1 TOPOROV, V. Ny. 1988, 82.
2 Uo.
3 ZSIG MOND Győző 1994, 51.
4 ZSIG MOND Győző 2001a, 11.
5 ZSIG MOND Győző 1994, 23.
6 CHEVALIER, Jean – GHEERBRANT, Alain 1991, 205.

7 CHEVALIER, Jean – GHEERBRANT, Alain 1991, 205.
8 TOPOROV, V. Ny. 1988, 82.
9 LEPP, Heino 2003; KALOTAS Ár pád 1996, 269–295.
10 WASSON, R. Gor don et al. 1957.
11 WASSON, R. Gor don et al. 1968.
12 HEIM, R. – WASSON, R. Gor don 1958.
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Az etnomikológia lé te zé se is utal ar ra, hogy a gom-
bá nak je len té keny sze re pe van em be ri kul tú rák ban, 
ki vált képp a mi to ló gi á ban.13 A ma gyar ság kö ré ben 
ke vés bé, il let ve alig, de más (köz tük ro kon) né pek nél 
rend kí vü li fon tos sá gú ak a szak rá lis je len tés me ze jé be 
tar to zó ve tü le tei is.

Bár a gom bá ról szó ló mi to ló gi ai és más in for má-
ci ók na gyobb ré sze még fel dol go zat lan, fon tos sá guk 
ta gad ha tat lan a hoz zá juk fűzött je len tés tar tal mak 
szem pont já ból is.

A mikofób (gombagyűlölő) és mikofi l (gomba-
kedvelő) ha gyo má nyok föld raj zi vál ta ko zá sa mi att 
mind má ig a fi  gye lem hát te ré ben ma radt a gom ba 
és a hoz zá fűződő konnotációk. A me xi kói in di á nok 
gom ba kul tu szá nak 20. szá za di fel fe de zé se lehetővé 
tet te az új ra ér té ke lést, ha son ló (pél dá ul ókínai, paleo-
ázsiai, skan di ná vi ai stb.) ha gyo má nyok ra is fi  gyel mez-
te tett. (1. áb ra.)

A ma gyar nyelv te rü le ten a ha gyo mányt kö vet ve 
egyet len gom bát sem hasz nál nak hal lu ci no gén ként, 
ré vü let, bó dult ság előidézésére, még a „bo lond gom-
ba” légyölő ga ló cát sem. Kivételről 2003-ban sze rez-
tem tu do mást. Er dély ben ép pen ség gel nem ha gyo-
má nyos, nem né pi, ha nem ki vé te les, művészeti és 
tö meg jel legű meg nyil vá nu lás al kal má val, az ún. per-
formance gya kor lá sa ide jén a Szent An na-tó mel lett 
hasz nál ták a légyölő ga ló cát ká bí tó szer ként. A ke resz-
tény ség fel vé te le előtt a ma gyar ság több sá mán hitű 
nép hez ha son ló an va ló színű élt ve le, mint az égi ek kel 
va ló kap cso lat te rem tés esz kö zé vel. A ma gyar ság kö ré-
ben te hát a gom ba – ha köz ve tet ten is – szin tén az 
is ten ség fo ga lom kör éhez kap csol ha tó bi zo nyos vo nat-
ko zás ban, valószínű, hogy a ke resz tény ség fel vé te le 
előtt őseink szin tén él het tek ve le a ter mé szet fe let ti vel 
va ló kap cso lat te rem tés elősegítőjeként.14 Már első ke-
resz tény re me té ink, szer ze te se ink, az élő el pusz tí tá sá-
tól, a húsevéstől óva ko dó, kü lön fé le hitű ma gya rok 
egyik fon tos ele de le le he tett a gom ba, me lyet nem 
ter mesz tet tek, még is ter mett a gond vi se lés nyil ván va-
ló je le ként. Is ten aján dé ka te hát a gom ba, mond ják 
rég óta: nem ve tik, még is te rem. Van, ahol ar ról is 
szól a nép ha gyo mány, hogy ki ve ti: (Szent) Pé ter ve ti 
a gom bát, mond ják pél dá ul a Zemp lé ni-hegy ség ben.

Az Is ten ad ta a gom bá kat, mond ják ezt ma is 
több fe lé, vagy nem tud ni, miből let tek. Bár nem kis 
mun ka begyűjtésük, ér té ke sí té sük, jó, hogy van nak. 
Az, hogy a gom bá szók nak is van védőszentjük Szent 
Koz ma és Szent Damján sze mé lyé ben (mogyoróskai 

– Zemp lén-hegy vi dé ki – ma gya rá zat sze rint a gom-
baszedőket véd ték a mér ges gom bák tól15), azt jel zi, 
hogy ez az ősi fog la la tos ság a ke resz tény ség meg be-
csü lé sét is messzemenően ki vív ta.

Mi ná lunk a gom ba ke let ke zé sét több nyi re Krisz-
tus és Szent Pé ter föl di ván dor út já val hoz zák kap cso-
lat ba. Az út köz ben ké re gető ván do rok élel met (tú rót, 
lán gost, cse resz nyét, li ba com bot, ke nye ret, ga lus kát) 
kap nak. Jé zus ar ra ké ri Pé tert, hogy vár jon még, 
egyelőre ne egyék. Pé ter csak nem tud ja meg áll ni, 
s be le ha rap a kol dult ele mó zsi á ba. Jé zus épp ek kor 
szól hoz zá, és, hogy vá la szol ni tud jon, Pé ter nek ki 
kell köp nie a szá já ba vett fal al tot. A ki kö pött da rab-
kák ból lett esze rint a gom ba, az en ni va ló így a Jó is ten-
nek köszönhetően nem ment kár ba.16 (2. áb ra.)

3. Gom bá szók és kö rül mé nye ik
A föld raj zi kör nye zet ked vező le het a jó és vál to za-

tos gom ba ter més szem pont já ból. A jó gombatermő 
(he gye sebb, erdősebb) he lyek hez kö ze lebb la kók kö-
zül ke rül ki a gom bá szók zö me. Bár elsősorban a „he-
gyi ek” gom bász nak, a „len ti” ma gya rok közt is akad 
szép szám mal gom bá szó. Alig ta lá lunk olyant, aki 
egy ál ta lán ne gom bá szott vol na. Kár pát-me den cei 
adatközlőim főleg ma gya rok vol tak; de ci gány s más 
szár ma zá sú ak is szép szám mal akad tak. A gyer me kek 
úgy 12 éves ko rig több nyi re csak a leg is mer tebb gom-
bák ról (ha) tud tak, a fi  a ta lok töb bi ré sze, a kö zép ko rú-
ak és idősebbek gom ba is me re té ben fi  gye lem re mél tó 
kü lönb sé get – mely a kor ral függ össze – nem ész lel-
tem. Kö rül be lül 600–700 adatközlővel áll tam szó ba 
sa ját kérdőív alap ján; gom bás köny ve ket, kö zös gom-
bá szá sok ta pasz ta la tát is fel hasz nál va.17 A gyűjtést 
1992 őszén kezd tem s mind má ig vé gez tem, vég zem. 

A ma gyar ság kö ré ben – főleg a Szé kely föl dön, de 
pél dá ul Beregben is – azt a sze mélyt ne ve zik gom ba-
ki rály nak, aki va la me lyik hely ség ben kitűnik mint jó 
gombaismerő, ki vá ló gom bász. Ná la a gyűjtögetés 
fog lal ko zás szám ba megy, bár más al kal mi mun kát is 
vé gez.18 A sepsikőröspataki Pa ku lár Berti né ni nél na-
gyobb tu dá sú fa lu si, „műkedvelő” gom bász ról nem 
ol vas tam, nem hal lot tam ed dig. Ő is olyan, mint 
pél dá ul ba ra nyai tár sa, ki ál lí tot ta, hogy „mög tud-
tam taláni a gom bát, ha po kol ba vót is”.19 Előfordul, 
hogy a gom ba ki rályt be csü lik, de ta lán gyak rab ban 
le né zik sze gény sé ge mi att. Ba ra nyai, zengővárkonyi 
gom ba ki rály (ugyan csak nő) nyi lat ko zott ek képp: 
„a fa lu ban so kat csú fo lód tak raj tam, gom ba ki rály nak 

13 TOKAREV, Szergej A. 1988, 82–83; HOPPÁL Mi hály et al. 
1990, 75.
14 VOIGT Vil mos 1975; DIÓ SZE GI Vil mos 1967; VÉR TES 
Edit 1990.
15 Ki csi Sán dor And rás köz lé se.
16 MN V, 130–131; KÁLMÁNY La jos 1882, 142; LAMMEL 

An na má ria – NAGY Ilo na 1995, 192; PÓCS Éva 1980, 319, 
581; BER NÁT Lász ló 1982, 55 (me se tí pu sa: AaTh  774L).
17 ZSIG MOND Győző 1993.
18 ZSIG MOND Győző 2001b.
19 NYILASSY Ju dit 1951a, 15.
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mond tak.”20 A fog lal ko zást nem te kin tik meg ha tá ro-
zó nak a gom bá szást illetően, a mun ka nél kü li sé get, a 
nincs te len sé get an nál in kább. Te hát a sze gé nyebb sor-
sú ci gá nyok nem va la mely nem ze ti jel leg ze tes sé gük 
foly tán gom bász nak töb bet, és nem is fog lal ko zá suk 
jellegéből fa ka dó an... Ma gya rok kö ré ben sem rit ka 
az ilyen szerű val lo más: „Édes anyám gom bá ból ne velt 
fel min ket.”21 (3. áb ra.)

A ki kap cso ló dás képp, szó ra ko zás ként tör ténő 
gom bá szás a fa lu si ak szá má ra szin te is me ret len. Itt a 
cél a mun ka-ki egé szí tés, a táp lál ko zás vál to za to sab bá 
té te le, egy ál ta lán az éle lem szer zés: majd nem min den 
csa lád ki vet te ré szét töb bé-ke vés bé te vé ke nyen a gom-
bá szás ból, amely el is mer ten ne héz, fá rasz tó. Nem kis 
ügyes sé get és tu dást is igé nyel. Ál ta lá ban a  ko rán ke-
lést  szin tén meg kí ván ja és sze ren cse is kell hoz zá. Az 
sem mel lé kes, hogy a több nyi re meg kü lön böz te tet-
ten ve szé lyes tér, az erdő a hely szín. Ve szé lyes nek tart-
ják pél dá ul azért, mert könnyen el le het ott té ved ni; 
mert sok ott a vad ál lat.

A gombakedvelő, gombaismerő pász to rok töb bet 
gom bász nak a fa lu be li – hoz zá juk ké pest er re ke vés bé 
rá szo ru ló – em be rek több sé gé nél, ki vé ve a ci gá nyo kat 
(akik ál ta lá ban elég ke vés gom bát is mer nek, szin te 
csak azo kat, ame lye ket jól el tud nak ad ni). A pász tor-
ko dás ban in kább ho nos ro má nok több nyi re a he lyi 
ma gyar gombaismerőktől ta nul tak. (A ro má no san 
ne ve zett gom ba mind köz is mert az ot ta ni ma gya-
rok kö ré ben. Ez zel szem ben a zö mé ben románlakta 
vi dé ken a ma gyar ság nál cent rá lis gom bák egy ré szét 
az ed di gi ada tok ta nú sá ga sze rint nem is me rik vagy 
mér ges nek vé lik.) A ma gyar nyelv te rü le ten több nyi-
re ugyan azo kat a gom bá kat tart ják a leg is mer teb bek-
nek, ese tük ben ezek cent rá li sak, az az egy bi zo nyos 
kö zös ség ben a leg is mer teb bek.22 A cent rá lis gom bák 
szin te mind egyi ke ehető, a táp lál ko zás ban be töl tött 
sze re pük, étel vol tuk a fő ma gya rá za ta an nak, hogy 
so kan is me rik őket. 

A gom ba is me ret in kább kötődik nem ze ti ség hez, 
kul tú rá hoz, mint fog lal ko zás hoz, nem hez; másfelől 
in kább be fo lyá sol ják az eg zisz ten ci á lis tényezők, mint 
a nem ze ti ek, ha a gom bák hoz vi szo nyu lás ban a nem ze-
tek közt nincs lé nye ges el té rés. Ha van, ak kor is meg ha-
tá ro zó vá lép het elő az eg zisz ten ci á lis tényező. Mint pél-
dá ul a szá szok ese té ben, akik – höltövényi adatközlőm 
sze rint – tá ja in kon az 1980-as évektől kezd tek na-
gyobb szám ban gom bász ni.23 Azelőtt a szá szok leg in-
kább csak az ín sé ges esztendőkben gom bász tak.

A tár sa dal mi osz tály hoz, ré teg hez kötődést is több-
nyi re a meg él he té si kö rül mé nyek ala ku lá sa ha tá roz za 

meg. Rég óta is mert, hogy a job bágy, a zsel lér gom bát 
is tar to zott be szol gál tat ni urá nak.24 Ar ról is van adat, 
hogy püs pö ké nek tar to zott gom bá val a nép: „min-
den hét ön Szentlászlóra a püs pök nek kellött gom bát 
vin ni.”25

No ha min dig is a sze gé nyek, az al só ré teg szol-
gál tat ta a gom bát az előkelőbbeknek, at tól függően, 
hogy mennyi re volt vál sá gos az épp meg élt tör té-
nel mi kor szak: több vagy ke ve sebb köz tes ré teg be li 
(felső ré teg be li ek csak ki vé te le sen) is be kap cso ló dott 
a gom ba sze dés be. Másfelől: a kel le mes ki kap cso ló dás-
ra, ínyenc ség re va ló igény fo ko zó dá sa ugyan csak le-
het a gom bák kal va ló is mer ke dést ösztönző tényező, 
nem csu pán a meg él he té si gon dok szo rí tá sa.

Élet kor szem pont já ból csak a ko ra gyer mek kor 
nem mérv adó a gom bá szás szem pont já ból. A to váb bi-
ak ban a rész vé tel nagy já ból füg get len a kor tól. Nagy-
já ból, mert a nyug dí ja sok, az idősebbek könnyeb ben 
rá szo rul hat nak a gom ba ré vén va ló pénz- és éle lem-
szer zés re, mint a jobb erőben levő fi  a ta lab bak; bár 
az is igaz, hogy az öre geb bek nek elég gé megerőltető, 
nem épp von zó fi  zi kai mun kát je lent a gom bá szás. 
A nem hez tar to zás nem kü lö nö sen lé nye ges, de nem 
is el ha nya go lan dó szem pont. Fér fi  ak is, asszo nyok is 
gom bász nak. Az asszo nyok már a ha gyo má nyos mun-
ka meg osz tás mi att is va la mi vel töb bet. A pi a con vi-
szont rend sze rint ők árul ják. (4. áb ra.)

Cso por to san és egye dül egy aránt szo kás gom bá ért 
men ni. A cso por tok rend sze rint egyet len csa lád tag ja-
i ból, eset leg más, na gyon kö ze li ismerősökből áll nak 
össze, in nen bi zo nyos bensőségesség árad ki ma gá ra 
a te vé keny ség re is. A lelőhelyet min den ki igyek szik 
ti tok ban tar ta ni. A szük ség és az össze tar tás ezt meg-
kí ván ja. Itt is rend re u ta sít va fe lel nek az olyan kér dés-
re, mely va la mely gom ba lelőhelyét fi r tat ja. Nem 
épp úgy, mint a dél ke let-er dé lyi Híd vé gen, ahol pél-
dá ul ilyen vá laszt ad tak nem rég egy nem hely bé li nek: 
„a kur vák hoz és gom bász ni egye dül jár az em ber!”. Per-
sze Híd vé gen sem csak egye dül gom bász nak, de az 
min den hol ál ta lá nos, hogy a gombalelőhelyet nem 
kö tik a kí vül ál ló or rá ra.

4. A gom ba és a gom bá szás ér té ke lé se, funk ci ói
Nem csak kul tú rák különbözőségének, de tör té nel-

mi ko rok el kü lö nü lé sé nek a je lei is meg mu tat koz nak 
a gom ba meg íté lé sé ben. Adatközlőim egy han gú lag 
vall ják, hogy a ’80-as évek ben mind job ban  fel jött  
a  csil la ga a gom bá nak mint pénz nél kül is, nem jegy-
re, sza ba don kap ha tó éle lem nek, hús pót ló nak. Bár 
aki pénz ben nem bővelkedett, an nak bi zony nem kis 

20 NYILASSY Ju dit 1951b, 28.
21 NYILASSY Ju dit 1951a, 13.
22 A ki fe je zés Ki csi Sán dor And rás tól va ló. KI CSI Sán dor And rás 
2005, 337.

23 ZSIG MOND Győző 1994, 39.
24 MNL II, 291; CZIRÁKY An tal Mó zes 1820.
25 NYILASSY Ju dit 1951a, 1.
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fá rad sá gá ba kerül(t) a gom bá szás, ki vált kép pen, ha 
a dol got, a ne he zeb bik fe lét, rang ján alu li nak is érez-
te. Ro má ni á ban ma sin cse nek a pi a co kon al kal ma zott 
gombaszakértők. Adatközlőim sze rint is előrelépést 
je len te ne, ha len né nek. Főképp az élel me zé si gon dok 
mi att, a gom bá val fog lal ko zás, a rá is szo ru lás mér té-
ke azt jel zi, hogy nem tör tént elég gé gyö ke res vál to zás 
a né pi tár sa da lom ban a ’80-as évek hez ké pest. Az élet-
szín vo na lat illetően sem lett lé nye ges ja vu lás. A ’80-
as évek vé ge fe lé és újab ban na gyon el sza po rod tak 
a gom bá szók; ezt adatközlőim rosszal lás sal ele gyes 
be le nyug vás sal ál la pí tot ták meg. Elsősorban a kény-
szerű böjt nap ok, a szűk esztendők előjelének vél ték 
a je len sé get. A gom bá szó ból is meg árt a sok. Ezért 
is oly kor elég messze kell men ni gom bá ért, és ko ráb-
ban: ne hogy má sok előbb jár ja nak. Bár a lelőhelyek 
tit ko sak, sok szor úgy tűnik, hogy nem elég gé.

A gom bá szás vizs gá la ta össze tett kér dé se az et-
nomikológiának. Ez az ősi te vé keny ség, an nak el le né-
re, hogy ha gyo má nyo san a sze gé nyek fog lal ko zá sá nak 
szá mít, az utób bi időben úgy mond „meg ne me se-
dett”26. Meg ma radt vi szont ar cha i kus jel le ge, a min-
den na pi tól el ütő vol ta, to vább ra is öt vö zi a já té kot, 
a szen ve délyt és a ne héz mun kát, ter mé szet kö zel sé ge, 
va la mint gaz da sá gi szem pont ból több nyi re je len ték-
te len vol ta egy szer re köl csö nöz ne ki ve szé lyes sé get, 
bensőségességet, ko moly sá got és já té kos sá got.

A gom bá nak gya kor la ti hasz ná val össze függő je len-
té sei igen meg ha tá ro zók. El len té tes je len tés tar tal mak 
nem csak sok fé le sé ge, mér ges vagy ehető, fel hasz nál-
ha tó vagy kár té kony vol ta mi att kap cso lód nak hoz-
zá. A szemiózis kü lön fé le kép pen ala kul hat a jel ér tel-
mező kilététől függően is. Így egye sek, a pén ze seb bek 
sze mé ben mindenekelőtt ínyenc ség, ki vé te les íz a jó 
gom ba, má sok, a nincs te le neb bek egy ré sze sze rint 
az főképp pénz for rás, áru, és szük ség ese tén táp lá lék. 
De in kább olyan, amellyel meg sze rez hető eset leg az 
„iga zi” táp lá lék. Bár töb ben a hús sal egyenértékűnek 
vagy an nál is íz le te sebb nek tart ják a gom bát.

Esz té ti kai ér té ke lé se is az előbbi nézőpontoktól 
függően tör té nik. Akik szá má ra meg él he tés kér dé-
se is a gom ba, a szép sé get sem tud ják a hasz nos ság 
na gyobb fo kú fi  gye lem be vé te le nél kül meg ítél ni. 
A művészek, a me sés köny vek gom ba jel kép ét, a légyölő 
ga ló cát fa lu he lyen több nyi re nem tart ják a leg szebb-
nek. Pél dá ul a pi ru ló ga ló ca, őzláb, csi per ke, a va ras 
zöld ga lamb gom ba, a ró ka gom ba szá mít szép nek.

A gom ba elsősorban re mény, lehetőség a jobb 
meg él he tés re (túl élés re). Íz le tes sé ge, sza po ra sá ga 
és más fé le hasz na, eset leg szép sé ge is köz re játsz hat 
ab ban, hogy a gom bá szók oly kor 10–12 km-re is el-
men nek ér te, még ha eset leg üres kéz zel kell is vissza-

tér ni ük. A gom ba pi a ci áru sí tá sa szin te ki zá ró lag női 
mun ká nak szá mít a ma gyar ság nál. Meg szer zé se volt 
a na gyobb do log, vé lik, az el adás már csak ke res ke-
dés, azt le né zik, pe dig az áhí tott pénz re va ló cse ré-
lést je len ti. Ám de ilyen kor a szo rult hely zet is ki te re-
get te tik. A ko fa ság nem dicsőség ná lunk. Rá adá sul 
időigényes.

A gom ba ese té ben ki vé te le sen fon tos, hogy a vevő 
bíz zon az el adó ban. Egy adatközlőm me sél te, hogy 
egy szer egy asszony meg akar ta őt győzni, hogy hoz-
zon ne ki bo lond gom bát, mert meg akar ja mér gez ni 
az urát. Ő azon ban meg ta gad ta, mert az jó hír ne vét 
ron ta ná, folt es ne gom bá szói be csü le tén, hisz őt  so-
kan is me rik. A gom bá szok az er dé szet nek és falus-
társaknak is ad nak el gom bát. Az er dé szet nek nem 
szí ve sen, mert ol csón ve szi. Más fé le szá mí tás ból, pél-
dá ul az er dész be fo lyá so lá sa vé gett még is szál lí ta nak 
a begyűjtő köz pont szá má ra is.  

Dísz tár gyat is ké szí te nek – igaz, csak Koron-
don27 – a va la mi kor ehetőnek tar tott, és szük ség 
ese tén fo gyasz tott gom bá ból, a nyír fa tap ló ból (Pip-
toporus betulinus): pél dá ul kis mell dí sze ket, ún. 
márciuskákat a ro má nok, me lye ket már ci us el se jén 
szok tak aján dé koz ni (a bol gá rok is más kü lön ben). 
A Szé kely Nem ze ti Mú ze um ban gyimesi, felsőloki 
hí mes to já son gom bás min ta van. (5. áb ra.) Egy gyi-
mesbükkin pe dig faszkós (’kucsmagombás’).

Egyéb, gom ba ala kú tár gyat is ké szí te nek, il let ve 
a gom ba ké pét, raj zát is hasz nál ják a ma gyar nyelv-
te rü le ten fűszertartó, asztalterítő, szal vé ta dí szí té sé-
re pél dá ul (ezek nem fel tét le nül ha gyo má nyo san 
ké szül nek). A szá rí tott gom bát tá ro ló gom ba ala kú 
edény ese té ben ki vált képp hang sú lyo zott a gaz da 
gombakedvelő vol ta.

A gyó gyí tás ra va ló fel hasz ná lás több ehető gom ba 
ese té ben is szo kás (pö fe teg, fe hér tejű keserűgomba, 
ró ka gom ba, sár ga gé va gom ba, íz le tes var gá nya, me zei 
csi per ke, júdásfülegomba, sár ga és ró zsás ko rall gom-
ba, nyá ri szar vas gom ba, cse re pes ge re ben stb.). Egy 
gyógy mód az ét ke zés hez is kap cso ló dik: a Mezőségen 
a „szép asszony kalányának” ne ve zett pe csét vi asz gom-
bát (Ganoderma lucidum) hús le ves ka na la zá sá hoz 
aján lot ták, ál lít va, hogy gyó gyí tó ha tá sú.

5. Is me re tek és hi e del mek a gom bák ehető,
il let ve mér gező vol tá ról
A gom ba keletkezéséről ál ta lá ban nem tud nak: az 

Is ten ad ta, csak ennyit mon da nak. A mezőségi Ma-
gyarszováton je gyez tem le egy más hol is köz is mert 
etiológiai mon da nyo mát: „Aho vá le hull a ke nyér mor-
zsa, abbó csi ná ló dik a gom ba.”28 Bár mi lyen mon dást, 
hi e del met is mer je nek, ál ta lá ban ah hoz tart ja ma gát 

26 BROMBERGER, Christian – LENCLUD, Gérard 1982, 9.
27 IST VÁN La jos – SZŐCS La jos 2008.

28 ZSIG MOND Győző 1994, 32.
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a ma gyar ság, hogy min den nem elég gé is mert, ki 
nem pró bált gom ba mér ges, „bo lond gom ba”. A nö-
vény tár su lás ok is me re te rá ve zet het a gombászóhe-
lyek meg ta lá lá sá ra: ezt a gom bá szás né pi spe ci a lis tái 
jól tud ják, és él nek is e tu dá suk kal. A jó gom bász 
is me ret len he lyen is tud ja, hogy hol és me lyik gom-
ba fajt ér de mes ke res ni. Min den hol jól tud ják, hogy 
a leg jobb kas ba (ko sár ba) szed ni a gom bát. Töb ben 
zacs kó ra, ve der re szo rul nak. Ab ba te szik a több nyi re 
kéz zel le sze dett gom bá kat, vi gyáz va, hogy ne ke rül-
jön az épek kö zé fér ges. Ál ta lá ban úgy tud ják, hogy 
pél dá ul a csi per ké nek, má ju si pe resz ké nek, ró ka gom-
bá nak, kucs ma gom bá nak a tönk jét sem kell el dob ni, 
az is jó az étel be. (6–7. áb ra.) 

A gom ba ter mesz tés egyszerűbb mód ja it fal va-
kon is is me rik. Ter mesz te nek is csi per két a ház kö-
rül, csi per ke tön kö ket té ve a trá gyá zan dó, öntözendő 
föld be. (Ér de kes ség, hogy ál lat is, bi zo nyos ame ri kai 
han gya faj ta is ter meszt gom bát, sok kal ered mé nye-
seb ben.29) Szá mon tart ják, hogy me lyik év szak ban 
me lyik gom ba ho gyan kö ve ti a má si kat. Ál ta lá ban 
a következő el te vé si, tar tó sí tá si el já rá sok is mer tek 
mi ná lunk: szá rí tás, sa va nyí tás, le só zás, befőzés, fa-
gyasz tás. Ha so ga tás, sze le te lés után cér ná ra felfűzve 
szá rít ják a var gá nyát, szegfűgombát, sár ga ró ka gom-
bát, me zei csi per két, má ju si pe resz két stb. (8. áb ra.) 
Sa va nyú ság nak te szik el pél dá ul a gyűrűs tus kó gom-
bát, li la pe resz két, már vá nyos pe resz két, las ka gom-
bát. A ma gyar ság (cent rá lis) gom bá i nak tekinthetők 
a következők: 1. (sár ga) ró ka gom ba (Cantharellus ci-
barius), 2. keserűgomba (Lactarius piperatus, Lactar-
ius pergamenus), 3. csi per ke (Agaricus campestris, A. 
arvensis, A. bisporus), 4. nagy őzláb (Macrolepiota 
procera), 5. kék há tú (Russula cyanoxantha), 6. íz le tes 
var gá nya (Boletus edulis), 7. kucs ma gom ba (Verpa 
bohemica, Morchella esculenta stb.), 8. szegfűgomba 
(Marasmius oreades), 9. pö fe teg (Lasiosphaera gi-
gantea, Calvatia utriformis, Bovista plumbea, Lyco-
perdon perlatum), 10. ké sei las ka gom ba (Pleurotus 
ostreatus), 12. tap ló (Fomes fomentarius). (9–11. 
áb ra.)

Több eset ben vi dé ken ként más és más gom ba is-
mert, il let ve szá mít cent rá lis nak. A más hol eset leg 
is mert fa jok kö zül egy ál ta lán nem is me rik pél dá ul 
Há rom szé ken a szar vas gom bát,30 csá szár gom bát 
(Ama nita caesarea). Ez utób bi ak it te ni előfordulásáról 
nem tu dok. Elég ke ve sen is me rik itt a más hol oly nép-
szerű ri zi két (Lactarius deliciosus stb.). Több gom bát 
is mer nek más ként is, mint táp lá lé kot (pél dá ul a tap-

lót, pö fe te get). El ter jedt hi e de lem, hogy amit a csi ga 
sze ret, meg kezd, az jó gom ba; to váb bá azt tart ják, 
hogy a szín vál tó hú sú var gá nyák, ti nó ruk nem jók: 
de ez utób bi ki fo gá sol ha tó vé le ke dé se ket a meg kér de-
zet tek egyi ke sem ve szi kész pénz nek. 

Az egyes gom ba fa jok mér gező ha tá sá ért so ká ig az 
élőhelyet tet ték felelőssé. Így Plinius (Kr. u. 23–79) 
azt ír ta, hogy azok a gom bák mérgezőek, ame lyek kí-
gyó fész kek kö ze lé ben, rozs dás va son vagy ron gyo kon 
nőnek. Ez a né zet is fenn ma radt a kö zép kor vé gé ig. 
Matthiolus 560 kö rül meg je lent első il luszt rált fü vész-
könyv ében a gom bá kat kí gyók kal együtt áb rá zol ta. 
Ezek az el kép ze lé sek és az em be rek fé lel me a gom bák-
tól szükségszerűen ah hoz ve ze tett, hogy a gom bá kat 
a go nosszal hoz zák kap cso lat ba. Nap ja ink ban is él 
még ilyen tév hit, ma is van nak még em be rek, akik jó 
cse le ke det nek tart ják, ha min den gom bát szét ta pos-
nak, el pusz tí ta nak. A ma gyar ság kö ré ben is van nak, 
akik hi szik, hogy a gom ba nem jó, ha a gyík, kí gyó 
meg mássza, de igen, ha csi ga kós tol be le. Va la mint 
ab ban is hisz nek egye sek, hogy főzéssel (főleg, ha 
ezüst ka na lat vagy hagy mát is dob nak a víz be) ki de rül 
ehető-e a gom ba. Ha színt vált, ak kor nem. De olya-
nok is van nak, akik a na gyon megfőzött gom bá ról 
azt tart ják, hogy az, ha mér ges is volt, ehetővé vált. 
Mér ge zés ese tén édes te jet és hány ta tást aján la nak 
a kór ház ba szál lí tás előtt a be teg nek. Úgy tart ják, 
hogy a há zi ál lat ok kö zül főleg a ju hok és a kecs kék 
sze re tik a gom bát. A tej gom bá val va ló ol tá sá ról 
ugyan csak tud a ma gyar ság, főképp a Ke le ti Kár pá-
tok ban.31 Or vos lás ra jó ként pél dá ul a seb re aján lott 
pö fe teg por is me re tes, ha son ló képp van ez a ro má-
nok nál, szlá vok nál is. A fi n nek tej jel gyo mor ron tás 
el len is ad ják az óri ás pö fe teg po rát.32 Az időjárástól 
a gom ba ter més is na gyon függ, mond ják. Eső után nő 
a gom ba. A bő gombatermésből jó sol hat nak is. Kár-
pát al ján pél dá ul jó ku ko ri ca ter més re kö vet kez tet nek 
ab ból, hogy sok a tinóri (var gá nya) ab ban az év ben.

6. Az ehető gom ba a nép köl té szet ben
és a népművészetben
Marosgombás, Gom ba szög, Gom bás bérc stb.: be-

szélő hely ne vek. Be szé des a fa lu csú fo ló is: Bélafalvi-
ak – gom bá sok stb. Ma ga a gom ba sza vunk is előbb 
nagybetűsen, tu laj don név ként for dul elő nyelv em lé  ke-
ink ben, és egy ehető gom bánk ugyan csak fel lel hető 
mint ré gi ma gyar női név: a csiperkéről van szó.33 
A ma gyar hely ne vek ben leg gyak rab ban előforduló 
gom ba név a var gá nya.34 A ma gyar folk lór ban és 

29 JACCOTTET, J. 1973, 26–27.
30 OR BÁN Ba lázs 1869, 73.
31 GUNDA Bé la 1966, 162.
32 JACCOTTET, J. 1973.
33 ZSIG MOND Győző 1998.

34 Var gá nya ha tár név (Alsómocsolád, Ba ra nya m.), Var gá nyás a 
So mogy me gyei Risnyabesenyőn erdőnév, Homokszentgyör-
gyön, ugyan csak So mogy ban, a Nagy-erdő ré sze. A za lai Márok-
földön dom bos erdő, Máhomfán pe dig szán tó ne ve.
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népművészetben – fa lu csú fo ló ban, ere det mon dá ban, 
nép dal ban, kály ha csem pén, var rot ta son, me sé ben35, 
gom bás ta lá lós kér dés ben36 – egy aránt ta lá lunk uta-
lást a gom bá ra. 

Böj ti, ün nep na pi étel ként oly kor bi zo nyos vi dé ke-
ken szin tén él nek a gom bá val. A Nyitra kör nyé ki fal-
vak ban a bab le ves be szá raz szil vát és gom bát is tet tek 
ka rá csony kor. Lédecen gom ba le vest ké szí tet tek és má-
kos pupácskát.37 Ba ra nyá ban, Pécsváralján je gyez ték 
le a következőket: „…régen hétfőn volt a hús ta lan 
nap, ak kor vit tük Pécs re a gom bát és igen si ke rünk 
volt ve le.”38 Medvesalján elmaradhatalan böjt kor, de 
főleg ka rá csony böjt jén a szepés ká posz ta.39 Mold vá-
ban még ar ra is ki tér tek, hogy ho gyan nem sza bad 
gom bás ételt fo gyasz ta ni nagy böjt ben. „A gyébét 
in kább fok hagy má val, ecetvel esszük meg, főleg nagy-
böjt be (Gorzafalva, B. B.). Nagy pén te ken nem esszük 
ecetvel, mert Krisz tus meg volt ver ve csihánnyal s ece tet 
ad tak ne ki víz he lyett” (Gorzafalva, B. C.). (12. áb ra.) 
Böj ti étel ként a ma gyar ság nál más hol nem is me re tes 
a gom ba. A ro má nok több ün ne pet ül nek meg, több 
böj töt is tar ta nak, ta lán azért is ná luk számontartott 
böj ti étel a gom ba.40

Több igaz tör té net szól gom bá ról, főleg a gom ba-
mér ge zé ses esetekről. Sok fe lé jár ja tré fál ko zás képp a 
következő Mó ric ká hoz kö tött vicc: „– Ehető-e min-
den gom ba? – Igen, de van, ame lyik csak egy szer...” 
Ugyan csak a tré fá ból tud hat juk meg azt, amit egy 
mikológus hosszas ér te ke zés be kezd ve ma gya ráz-
na el: „miről is mer ni meg a bo lond gom bát? – Áll az 
erdő szé lin és ve ri a föld höz a ka lap ját!” Ma gyar né pi 
gyer mek já ték ban is előfordul a gom ba („ka nyar gó já-
rás”41), amely ben rá adá sul gom bás gyer mek dal hang-
zik el. (13. áb ra.)

A gom ba áru sok kí ná ló ki ki ál tás ként azt mond-
ják: „Min den gom ba jó gom ba, csak az em ber go rom-
ba.” Több gom bás szó lás mon dás is jár ja. Az ilye-
nek, mint „bo lond gom bát evett”; „nő, mint eső után 
a gom ba” elég sé ges nyo ma ték kal jel zik: a gom ba, 
gom bá szás je len té sei, sze re pei ré vén szer ves ré szei 
élő nép ha gyo má nyunk nak, a né pi (és nem csak né-
pi) kul tú ránk nak. A tap lón kí vül főként ét ke zés re 
hasz nált gom bá ink sze re pel nek név nél kül, de név 
sze rint is szó lás mon dá sa ink ban: „Jó he lyen van, 
mint a gom ba az ecet ben”; „Úgy áll a ka lap ja, mint 
a keserűgomba”; „Fonnyadt, mint a var gá nya”; „Olyan 
a ga lamb gom ba, mint a fejérnép”; „Ma szü le tett, mint 
a ró ka gom ba” stb.

7. A gom ba he lye a ma gyar né pi táp lál ko zás ban
A kü lön fé le cso por to sí tá sok kö ze lebb visz nek 

ben nün ket a gom ba mint étel je len té se i nek, funk ci ó-
i nak a meg is me ré sé hez. A gom ba étel mi ná lunk min-
den na pi vagy ün ne pi fo gás ként (kü lön le ge sen fi  nom 
étel ként vagy rend kí vü li aján dék ként) ke rül te rí ték-
re. Min den nap ja ink éte le ként a gom bát több nyi re 
alkalomszerűen eszik, főleg nyá ron és ősszel él nek ve-
le. An nak el le né re, hogy az ősz a leg gaz da gabb év szak 
gom bá ban, in kább a nya rat te kin tik gom ba sze zon-
nak, valószínűleg azért, mert ek kor te rem a leg több 
a tá ja in kon is mer tebb gom bák kö zül, s ek kor jár ják 
gyak rab ban az erdőt. Leg több ször a gom ba pó tol, il-
let ve fűszerez más élel met. Hasz nál ják egy-egy étel 
fő alap anya ga ként: ki süt ve, sa va nyú ság nak, ki ránt va, 
ilyen kor szin te csak gom bát fo gyaszt va és mel lé több-
nyi re a ke nye ret. Vi szony lag gyak ran te szik be le né-
hány olyan étel fé le ség be, me lyek ben ál ta lá ban a húst 
vagy a sza lon nát he lyet te sí ti vagy pó tol ja: to kány, 
pap ri kás, rán tot ta.

Ün ne pi ele del ként főleg a ma gyar nyelv te rü let 
észa ki ré sze in for dul elő a gom ba. A gom ba le ves 
elsősorban a ka rá csony, a szent es te és oly kor a böjt 
ve le já ró ja, valószínűleg szláv ha tás ra tejedt el. Év szá-
zad ok so rán a job bá gyok (majd zsel lé rek, szol gák) 
gom bá val is tar toz tak meg ad ni jus sát uruk nak. Ezt 
pél dá ul a mun ká csi ura da lom 17. szá za di össze írá-
sá ból is tud juk.42 Leg több ször szá rí tott kucs ma gom-
bá ból – pél dá ul Gyergyóremetén két sing nyit – épp 
ka rá csony kor szok tak aján dé koz ni a föl des úr nak, aki 
ezt az aján dé kot ál ta lá ban meg is há lál ta.43 Bor ra va ló-
ként gom bát főleg ott szok tak ad ni, ahol az ál ta lá ban 
er re hasz nált pénz nek, il let ve szil va pá lin ká nak, bor-
nak hí já val van nak (pél dá ul a felsőháromszéki he gyi 
te le pü lé sen, Kom man dón).

Hogy mi lyen étel a gom ba a ma gyar ság meg íté-
lé se sze rint? Er re a kér dés re ál ta lá ban a következő 
jellemzőket em lí tik:

1. kü lön le ge sen íz le tes (ter mé sze te sen kü lön bö zik 
a meg íté lés gom ba fa jok sze rint, az ala pos fel mé rés e 
te kin tet ben még nem ké szült el) 2. gya nús, sőt ve szé-
lyes (el ter jedt a gombaételtől va ló fé le lem, óva ko dás, 
főleg ott, ahol jelentősebb a né met, an gol s egy ál ta-
lán a kül föl di be fo lyás. 3. sa já to san ma gya ros. (Ez 
egy részt a Clusiusra44 vissza ve zet hető ré gi hi e de lem 
to vább élé sé nek is tekinthető. Főleg a keserűgombát 
vagy harapégésgombát tar tal ma zó éte lek ese té ben 
mond hat juk el, hogy a gom ba éte lek a né pi kony ha 

35 Mint ami lyen pél dá ul a 365.3.2.számú. Lásd TOPOROV, V. 
Ny. 1988, 82.
36 A sóvidéki Kibédről ki lenc gom bás ta lá lós kér dés is mert. Lásd 
RÁDULY Já nos 1990, 107–108.
37 MN VII, 1990, 245.
38 NYILASSY Ju dit 1951c, 47.

39 ZSUPOS Zol tán 1985, 34.
40 DRĂGULESCU, Constantin 1992.
41 MN VI, 1990, 608–609.
42 GUNDA Bé la 1960, 215.
43 CZIRÁKY An tal Mó zes 1820.
44 CLUSIUS, Carolus 1601.
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jel leg ze tes sé gei egyút tal. De a csá szár ga ló cás hús le-
vest is már a 16. szá zad ban ma gya ros nak te kin tet ték 
a már em lí tett Charles de l’Écluse (Clusius) nyo mán.) 
4. ün ne pi (ál ta lá ban nem túl gya ko ri étel a gom ba-
étel, egy részt ezért is, s mert ki vált képp be csü lik, és 
mert ün ne pek – főleg ka rá csony, a nagy pén te ki, hús-
vét előtti és ad ven ti böjt – egyes vi dé ke ken szo ká sos 
ele de lé nek szá mít). 5. ne héz étel, ne he zen emészt hető 
(ez több nyi re így van, no ha van nak olyan gom bák 
is – kis szám ban –, ame lyek a vi szony lag könnyen 
emészt hető éte lek kö zé so rol ha tók). 

Fon tos nak tar tom ki emel ni, hogy ho gyan je lent-
ke zik a né pi (egyes vi dé ke ken hang sú lyo zot tabb, 
más hol alig ész lel hető) ra gasz ko dás a gom ba étel 
vol tá hoz. Pél dá ul az zal, hogy oly kor haj la mo sak az 
em be rek koc káz tat ni (valószínűleg a mikofília egyik 
jellemzője is ez) és mér gező vagy is me ret len gom bá-
kat is ehetőekké pró bál nak ten ni. Nem csu pán az 
ehetőket ké szí tik el, eze ket is megfőzik és kü lön fé le 
pró bák nak ve tik alá (ezüst ka nál, hagy ma szín vál tá sa, 
ál lat tal va ló kós tol ta tás, ál lat vi sel ke dé sé nek meg fi  gye-
lé se – pél dá ul, ha a ku tya meg sza gol ta s nem for dul 
el gyor san tőle, biz tos jó gom ba, tart ják né hol Há-
rom szé ken), hogy ehetőekként fo gad has sák el őket, 
an nak el le né re, hogy eff elől nin cse nek meggyőződve. 
Nem ki fe je zet ten ma gyar jel leg ze tes ség a gom ba ízét 
kí sér tés nek te kin te ni, a gom ba evést rend kí vü li él-
mény ként fel fog ni. Már a ró mai köz mon dás sze rint 
is ara nyat, kin cset rá bíz hatsz a szol gá ra, de a csá szár-
gom bát nem.45 Egy ne pá li köz mon dás pe dig nem 
ke ve seb bet sej tet, mint azt, hogy a gom ba étel az élet 
egyik sa va-bor sa: ha brah ma nok gom bát ehet né nek, 
meg is mer het nék a jó dol gok ízét.46 Már az ókor ban 
éle lem ként be csül ték az ehető gom bá kat (csá szár gom-
ba – szó lás mon dás, szar vas gom ba – Tuber, Terfezia, 
Elaphomyces – mint afrodiziákum stb.). Ugyan ak kor 
már ter mesz té sük kel is fog lal koz tak (első ilyen ada-
tunk a dé li tőkegombával kap cso la tos). Nap ja in kig 
– a kö zép ko ri, csak rész le ges nek mond ha tó gom bá-
tól va ló eu ró pai el for du lás tól el te kint ve – fo lya ma to-
san ada tol ha tó a gom ba ha gyo má nyos meg be csü lé se 
mikofi l kö zeg ben. Ezt alá tá maszt ja a tény, hogy mind-
má ig sok fe lé a ma gyar fal vak ban is jel zik a he lyet, ahol 
ehető gom ba ta lál ha tó (ronggyal stb.). Kü lön le ge sebb 
jel zés nek ve het jük azt, ami kor más gom ba je len lé té-
vel meg je lölt nek tar ta nak egy bi zo nyos te rü le tet mint 
jó gombatermőt. Ná lunk – elsősorban az Őrségben 
és Kár pát al ján, s rész ben a Pa lóc föl dön – ez a hely zet 
a var gá nya ese té ben. Az őrségiek var gá nya ele jé nek, 
a Vas me gye i ek varganyaanyjának mond ják a kajsza 
liszt gom bát (Clitocybe prunulus), a fel vi dé ki ek egy 

ré sze pe dig szepemutatónak, az in dok lás ha son ló: 
ott, ahol te rem, var gá nyá nak, il let ve szepének (Bo-
letus edulis) is len nie kell, ezt jel zi (a meg fi  gye lés mi-
ko ló gi a i lag is fi  gye lem re mél tó). Tu dunk ró la, hogy 
Ba ra nyá ban a légyölő ga ló cát is vargányajelzőnek 
tart ják: „…látjuk a pirospöttyöst, akkó má örü lünk 
és mond juk, hogy na lesz sok őszi var gá nya”; „oan kö-
zel bujtak ki, ta lán meg is mér gez het te a má si kat”.47

A kö zép kor óta Ma gya ror szá gon is tu dunk a gom-
ba be szol gál ta tá sá nak sza bá lyo zá sá ról: ez ön ma gá ban 
is jel zi a ne ki tu laj do ní tott fon tos sá got, sa já tos ízei, 
fűszerjellege mél tá nyo lá sát. Sőt színt is je lent het a 
gom ba az étel ben, az étel szá má ra. Ha gyo má nyo san 
tu dunk a csá szár ga ló ca és a légyölő ga ló ca sár gí tó ha tá-
sá ról a le ves ben (pél dá ul a Du nán tú lon), és a sajt hoz is 
ad nak szí ne zék nek na gyon ke ve set (Gyimesben).48 

Mai na pig a gom ba egy aránt ínyenc ség és ín-
ségenyhítő. A táp lál ko zás ban at tól függően le het ked-
vező vagy ká ros ki me ne telű ha tá sa, hogy megfelelő-e 
a hoz zá va ló vi szo nyu lás. Ka ló ria sze gény, a jól la kott-
ság ér zé sét kel ti, ke vés ke nyér rel fo gyaszt va fo gyó kú-
rás táp lá lék. Az el ké szí tés, sőt az előkészítés mód já-
nak is me re tét ki vé te le sen fon tos nak tart ják a gom ba 
ese té ben. Ál ta lá ban ne héz étel nek tar ta nak min den 
gom bát,49 amelyekből a csá szár gom ba, ti nó rú, var-
gá nya, fűgomba, me zei csi per ke könnyű éte lek, és 
va ló já ban ne héz étel pél dá ul a sár ga ró ka gom ba és 
a gyűrűs tus kó gom ba. (14. áb ra.)

Ál ta lá ban előzetesen csak a következőket nem 
for ráz zák: kucs ma gom ba, őzláb, pi ru ló ga ló ca, csi-
per ke, ga lamb gom ba, keserűgomba. Ke nyér rel, rizs-
zsel, hús sal, pu lisz ká val, ga lus ká val, laska(tésztával) 
eszik a gom bát. Nyer sen fo gyaszt ják a ke nyér gom-
bát, va ras zöld ga lamb gom bát. Le ves nek var gá nyát, 
ró ka gom bát, csá szár ga ló cát, szegfűgombát, gyűrűs 
tus kó gom bát szok tak meg ké szí te ni; sü tik pél dá ul 
a keserűgombát, a pi ru ló ga ló cát, a ga lam bi cá kat, 
a tö vis al ja gom bát, a nyírfa-szőrgombát. Több nyi re 
to kány nak, (tej fö lös) pap ri kás nak, tölt ve, to jás rán tot-
tá val, to jás ban ki ránt va, pör költ nek, vad már tás sal és 
rit kán sa va nyú ság nak szok ták a gom bát el ké szí te ni 
(rit kán, de előfordul fa sírt hoz, kol bász hoz va ló hoz-
zá adá sa is), leg gyak rab ban ta lán to kány nak, pap ri-
kás nak és süt ve. Kérdőíves fel mé ré sem ada tai sze rint 
tar tó sí tá sa tár sa dal mi hely zet sze rint kü lön fé le képp 
tör té nik. A sa va nyí tást szin te csak az ún. előkelők 
vég zik fa lun, vá ro son ál ta lá no sabb. A szá rí tást, só-
zást már a sze gé nyeb bek is gya ko rol ják, de ők a tá ro-
lá si, tar tó sí tá si mód tól füg get le nül is több nyi re jó val 
ke ve seb bet tá rol nak a tehetősebbeknél, akik ke vés bé 
él nek egyik nap ról a má sik ra.

45 VE RESS Mag da 1982.
46 ADHIKARI, Mahesh Kumar – DURRIEU, Guy 1982, 33.
47 NYILASSY Ju dit 1951c, 43.

48 ISTVÁNFFI Gyu la 1900, 75–76; ZSIG MOND Győző 2003, 
58.
49 KAL MÁR Zol tán – MAKARA György 1976.
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ZSIG MOND Győző

A gom bák épp ehetőségük sok szor két sé ges vol-
ta mi att nem egyértelmű je lek, je len tés tar tal muk 
egé szen különböző is le het. Annyi ra, hogy at tól is 
kü lön böz het, hogy étel nek vagy mé reg nek tart ják, 
hogy egy bi zo nyos faj te kint hető egyik nép ál tal 
ehetőnek, íz le tes nek, más nál pe dig ehe tet len nek, 
sőt mérgezőnek akár (pél dá ul a keserűgomba vagy 
a nyírfa-szőrgomba ese té ben). Az is előfordulhat, 
hogy érzékszerveinkből egy szer re töb bet is igény be 
vevő gom ba fel is me rést követően ar ra a kö vet kez te-
tés re ju tunk, hogy a mér gező gom ba le het ehető is, 
ehetővé te hető pél dá ul főzéssel – mely nek oly kor 
hosszabb idejűnek kell len nie –, de ez csak bi zo nyos 
ese tek ben. Vi szony lag rit kán for dul elő, hogy ez meg-
le gyen a né pi tu dás ban, de azért a ma gyar ság kö ré ben 
is akad er re pél da. A Há rom szé ken bors gom bá nak 
ne ve zett pi ru ló ga ló ca (Amanita rubescens) nyer sen 
fo gyaszt va va ló ban mérgező, az elég gé ál ta lá no san 
is mert gyűrűs tus kó gom ba kü lön fé le né pi ne ve ken 
úgy szin tén, de ezekről s a töb bek közt Má tyás ki rály 
gom bá já nak is ne ve zett sár ga és ró zsás ko rall gom bá-
ról úgy tud ják, hogy fél órá ig főzni kell őket étel ként 
va ló fel hasz ná lá su kat megelőzően.

Nem számottevő a szar vas gom bák (Tuber) fel-
hasz ná lá sa a né pi táp lál ko zás ban, en nek a múlt ban 
alig ma radt fenn nyo ma. Ar ról vi szont tu dunk, 
hogy szed ték ma gyar nyelv te rü le ten is a gaz da gok 
és főleg a na gyon gaz da gok szá má ra meg él he té si for-
rás ként, jö ve de lem-ki egé szí tés vé gett. Er dély jelentős 
ha gyo má nyok kal büsz kél ked het a szarvasgombá-
szatot illetően. 1787-ben meg je lent mun ká já ban 
K. Mátyus Ist ván már szól ar ról, hogy ná lunk a Csí-
ki- és a Gyergyói-havasokban bőven te rem. Ugyanő 
írt egy egy szerű el ké szí té si mód já ról is – a le írás ból 
kivehetően – a fe hér szar vas gom bá nak: „A la kó sok 
tü zes pará’sa alatt meg-sütve, vagy ele ven sze ne ken 
meg-fonnyasztva, nyer sen kiváltképen va ló ked ves 
tsemegének tart ják”.50 Em lí ti azt is, hogy tud nak az 
em be rek e gom ba ne mi in gert ser kentő ha tá sá ról. Az 
1820-ban vég zett Cziráky-féle össze írás, mely főleg 
azt tér ké pez te fel, hogy mi vel fog lal koz nak, miből 
él nek a szé kely föl di em be rek, sűrűn em lí ti, hogy 
a gom bá szás, s azon be lül a szarvasgombászás fon tos 
az ot ta ni ak jö ve de lem-ki egé szí té se szem pont já ból, 
főleg Csík ese té ben. Or bán Ba lázs a 19. szá zad ban 

A Szé kely föld le írá sá ban utal ar ra Csíkszentmihály 
vo nat ko zá sá ban, hogy ott a szé ke lyek nagy mennyi-
ség ben sze dik és főleg ör mény kereskedők ré vén ér-
té ke sí tik is a ta lált szar vas gom bát. Nem jel zi, hogy 
me lyik faj tát, valószínűleg a fe hér szar vas gom bát 
(Choiromyces venosus, ill. meandriformis). Ér de-
kes, hogy 20. szá zad ele ji ada tunk is megerősíti az 
Or bán Ba lázs ál tal jel zet te ket, s még is je len leg Csík-
szentmihály és a szom szé dos Csíkszépvíz la kos sá ga 
nem is em lék szik már ar ra, hogy va la mi kor – nem is 
olyan ré gen – ez volt egyik leg fon to sabb meg él he té si 
for rás, még azon is cso dál koz nak, hogy lé te zik gom-
ba a föld alatt is…51 (15. áb ra.)

A gom ba evés gya ko ri sá ga a ma gyar ság nál táj egy-
sé gen ként különböző. Más né pe ké hez vi szo nyít va át-
la gos nak te kint hető az al föl di ré gi ók ban, va la mi vel 
át lag fö löt ti nek domb- és hegy vi dé ki te rü le te ken. 
A gom ba étel fon tos sá ga jelentősebbnek mu tat ko zik 
a ma gyar nyelv te rü let nyu ga ti, észa ki és ke le ti ré sze-
in.52 Ha nem is le het messzemenő kö vet kez te té se ket 
le von ni vi szony lag rep re zen ta tív sza kács köny vek 
össze ha son lí tá sá ból, jel zés ér té kük két ség te len. Öt, 
nagy já ból ugyan annyi re cep tet tar tal ma zó né met, 
an gol, ro mán, fran cia és ma gyar szakácskönyvről 
meg adom a to váb bi ak ban, hogy hány gom bás re cep-
tet tar tal maz nak. Né met – 2 (a Ro má ni á ban meg je-
lent ben: 5), an gol – 6, ro mán – 37, ma gyar – 39, 
fran cia – 45.53 A gom ba fel hasz ná lá sá nak a mér té-
ke ará nyos nak te kint hető is mert sé ge, ked velt sé ge 
mér té ké vel, de ez az arány nem min dig tükröződik 
kellőképpen. Ár nyal tabb len ne a kép, ha a gom ba 
egyes re cep tek ben ját szott fon tos sá ga szin tén szá mí-
tás ba jön ne. A hibalehetőségekkel szá mol va ál lít ha tó 
te hát, hogy a ma gyar gom ba is me ret sza kács ber kek-
ben is számottevő, alig ma rad le a mikofíliában élen-
já rók (pél dá ul a fran ci ák) kony hai gom ba fel hasz ná-
lá sa mö gött. Ma gá ért be szélő tény az is, hogy egy a 
ma gyar kony hát fran ci á ul népszerűsítő ki ad vány 48 
receptjéből 6 (nyol ca da) gom bás.54

8. Összeg zés
A ma gyar ság né pi gom ba is me re te a vi lá gon kö ze-

pes nek, he lyen ként át lag fe let ti nek mond ha tó. Ez 
utób bi a hely zet a gom ba ter més szá má ra ked ve ző ter-
mé sze ti kö rül mé nyek kel rendelkező ma gyar fal vak 

50 MÁTYUS Ist ván, K. 1787, 484.
51 OR BÁN Ba lázs 1869, 73.
52 GUNDA Bé la 2001; KIS BÁN Esz ter 1997; KAR DOS Lász ló 
1943; CSA BA Jó zsef 1945; BÖDEI Já nos 1943, 70–73; BÍ RÓ 
Fri de ri ka 1988, 152–153; VIGA Gyu la 2004, 38; BŐDI Er zsé-
bet 1981, 158–159; Uő 1985, 76; VAR GA Ber na dett 1993; 
ZSUPOS Zol tán 1985, 32–36; Uő 1987, 34–42; PALÁDI-
KOVÁCS At ti la 1982, 33–34; BARSI Ernő 1996; TIMAFFY 
Lász ló 1980, 35; GRESCHIK Vik tor 1915; NYÁRY SZA BÓ 
Lász ló 2002; VAJKAI Au rél 1959, 20–21; HOL LÓS Lász ló 

1933; ZSIG MOND Győző 1994; KÓSA-SZÁNTHÓ Vil ma 
1997; ROMSICS Im re 1998, 295; VI TA Zsig mond 1994, 45; 
TÁLASI Ist ván 1977, 156; ER DÉSZ Sán dor 1974, 35; KISS Gé-
za 1986, 110–111; BA LOGH Ist ván 1969, 105; BEREZNAI 
Ilo na, N. 1991; FA ZE KAS Mi hály 1994.
53 LINDE, G. – KNOBLOCH, H. é. n.; LIESS, M. 1966; 
GRIGSON, J. 1992; JURCOVAN, S. 1983; LEXÁNÉ Regéczi 
Már ta 1987.
54 VÁRKONYI Ju dit é. n.
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vi szony la tá ban is (mint ami lyen a Szé kely föl dön pél dá-
ul Sepsikőröspatak, Gelence, Csíkszentmihály, Kom-
man dó, Csíkszentmárton, Gyergyószárhegy).

Gunda Bé la a gom bá szás szó cikk ben a 10–15 gom-
ba faj tát is merő fa lut jó át lag nak te kin ti.55 Gyűjtéseim 
ta pasz ta la ta alap ján el fo gad ha tó át lag ez az egyé ni 
tu dás ra, ke vés bé vi szont egy-egy fa lu kö zös ség gom-
ba is me re té re. Ez utób bi eset ben a sok fé le gom bá ban 
gaz dag fal vak át la gát a ma gyar ság kö ré ben 25–40 kö rü-
li nek tar tom (így pél dá ul Sepsikőröspatakon 33 kö rü-
li). Sík föl di, erdő nél kü li fal vak ese té ben 4–8  le het az 
át lag. A döntő szó a to váb bi ku ta tá si ered mé nye ké.

Úgy tűnik, a Gregor Fe renc ál tal jel zett szláv át-
la got a ha son ló vi dé ke ken élő ma gyar ság is  meg kö-
ze lí ti, és – J. Vido becs lé sét  te kint ve – el is éri, meg 
is ha lad ja a szlo vá kok nak tu laj do ní tott (valószínűleg 
alul be csült) át la got.56 Már pe dig egy szlo vák etno-
botanikus sze rint a ter mé szet ben termő gom bák is-
me re té ben és sze re te té ben a szláv né pek kö zül ta lán 
csak a szom szé dos cse hek múl ják felül a szlo vá ko-
kat.57 A len gye lek nél át lag 24 gom ba név is mert fa lun, 
Kőröspatakon 20–25. Drăgulescu alap ján a Szeben 
kör nyé ki ro má nok nál 10–13 kö rü li re be csü löm az át-
la got.58 A pon to sabb, meg bíz ha tóbb össze ha son lí tás-
hoz több s ala po sabb mun ká ra van szük ség. Egy spa-
nyol or szá gi fel mé rés sze rint a spa nyol fal vak leg jobb 
át la ga a nagy tá jak kö zül a katalániai: 5, 54. Ennyi 
ehető, va don termő gom bát fo gyasz ta nak, eh hez ha 
hoz zá ve szünk két ter mesz tett fajt és két mérgezőt, ak-
kor is leg fel jebb 10-es át la got szá mol ha tunk. Össze-
sen 63 ehető gom bát is mer nek Spa nyol or szág fal va-
i ban Rollán fel mé ré se sze rint, nem valószínű, hogy 
len ne olyan fa lu, amely ben mind et is mer nék.59 

Ré gebb né ha túl be csül ték a ma gyar ság gom ba is me-
re tét, és Clusius Codexe60 le írá sa alap ján Ma gya ror szá-
got a gom ba evés egyik köz pont já nak tar tot ták.61 Úgy 
vé lem, Gregor Fe renc vi szont alá be csül te a ma gyar né-
pi gom ba is me re tet a szláv és la tin né pek hez vi szo nyít-
va (az Er dély ben élő ro má nok ese té ben a gom bák ta-
nú sá ga sze rint is a dél szláv ha tás volt rend kí vül nagy. 
Ez egy be vág Gregor meg ál la pí tá sá val és Drăgulescu 
ada ta i val pél dá ul a ro mán nö vény ne vek eti mo ló gi á ját 
illetően.62 Az észa kibb te rü le te ken élő szlá vok na gyobb 

gom ba is me re té nek nincs kü lö nö sebb je le a ro mán ság 
né pi gom ba is me re té ben, mely a ma gyar sá gé hoz ha-
son ló an kö ze pes nek, mér sé kelt nek mond ha tó. Saj nos 
a fi nn ugor né pek, a tö rök né pek gombaismeretéről 
ke ve set tu dunk. Valószínűnek tar tom, hogy a Kár-
pát-me den cé ben a ma gyar ság nál, lé vén, hogy mikofi l 
és mikofób kul tú rák egy aránt nagy ha tá sá nak ki té ve 
(szlá vok, né me tek) egy fé le köz tes ma ga tar tást ala kí-
tott ki  ma gá nak a Kár pát-me den cé ben, és ezt a nem 
túl nagy, de nem is túl ke vés gom ba név, is mert gom-
bák szá ma is tük rö zi a mai na pig.

Ha son ló a hely zet a gom ba éte lek te kin te té ben 
is. A gyak ran és sok fé le gom ba ételt ké szítő szláv és 
la tin né pek ugyan úgy ha tot tak ránk, mint a tőlük 
éle sen elkülönülő, ke vés gom bát fo gyasz tó né me tek. 
Bi zo nyá ra az itá li ai ko los to ri kony há nak jelentős sze-
rep ju tott a gom ba fo gyasz tás el ter jesz té sé ben mi ná-
lunk.63 A Má tyás ki rály gom bá ja né pi gom ba név meg-
lé te akár en nek az em lé két is őrizheti. Már a 16–17. 
szá zad ból is mert, hogy a ma gya rok ked vel ték a süt ve, 
főzve vagy pá rol va el ké szí tett gom ba éte le ket, bors sal, 
fa olaj jal íze sít ve, rán tot tá val dú sít va.64 A hely zet lé-
nye gé ben má ig nem vál to zott, a ked velt ség ma radt, 
az el ké szí té si mód kis sé mó do sult, a sült, főzött, to já-
sos gom ba ma is népszerű, ha nem is annyi ra, mint 
a to kány és a pap ri kás. 

Egy fé le össze ge zés ként meg adom a to váb bi ak ban, 
hogy me lyek a gom bák funk ci ói, je len té sei ál ta lá ban, 
il let ve a ma gyar ság nál. Fél kö vér rel je lö löm a ma gyar 
nép ha gyo mány ban is meglévőket (szá mu kat), dőlt-
tel emel ve ki azo kat, me lyek a va la mi képp ehető 
gom bák ra is vo nat koz nak: 1. étel (fűszer; ínyenc ség 
stb.); 2. mé reg: em ber, il let ve ál lat szá má ra65; 3. áru 
(pénz for rás); 4. nyers anyag (fes ték66) dísz- és hasz-
ná la ti tár gyak, ék sze rek, tűzgyújtó, va la mint já ték 
ké szí té sé hez; 5. (tej)oltószer67; 6. díszítőmotívum68; 
7. jel kép: a fér fi  ne mi sé get idéző (ikonikus jel ként), 
a hal ha tat lan sá gé, a ter mé keny sé gé, sza po ra sá gé69, 
a lé le ké70 stb.; 8. gyógy szer; 9. időjárásjelző; 10. tisz-
tí tó, fertőtlenítő, ro var ir tó; 11. füs tö lés re al kal mas 
(mé hek füs tö lé se); 12. hal lu ci no gén, ká bí tó, bó dí tó 
szer71; 13. il la to sí tó72; 14. ha lá szok árvízjelzője (meg-
gyúj tott tap lót hasz nál nak e cél ra a Du na men tén, 

55 GUNDA Bé la 1979.
56 GREGOR Fe renc 1973, 5.
57 MARKUŠ, Michal 1975, 114.
58 DRĂGULESCU, Constantin 1992.
59 ROLLÁN, M. Garcia 1993.
60 Clusius a mi ko ló gia aty ja, je les 16. szá za di bo ta ni kus. CLUSI-
US, Carolus 1601.
61 KRÉBECZ Jenő, dr. 1988.
62 DRĂGULESCU, Constantin 1992.
63 GUNDA Bé la 1979, 291.
64 BURUCS Kor né lia 1988, 91.
65 Lásd a va dá szat ban va ló fel hasz ná lá sá ról ÚJ FAL VI Sán dor 

1982, 233.
66 JACCOTTET, J. 1973, 21–22; PÁLFALVI Pál közléséből sze-
rez tem tu do mást ar ról, hogy Gyimesben a légyölő ga ló cát a sajt 
sár gí tá sá ra hasz nál ják (PÁLFALVI Pál 2000).
67 GUNDA Bé la 1979, 291; GUNDA Bé la 1967.
68 Lásd még SINKÓ Kal ló Ka ta lin 1980, 11.
69 TOPOROV, V. Ny. 1988, 82.
70 CHEVALIER, Jean – GHEERBRANT, Alain 1991, 205.
71 TOPOROV, V. Ny. 1988, 82–83; WASSON, Gor don R. 
1986.
72 JACCOTTET, J. 1973, 22.



662

ZSIG MOND Győző

pél dá ul a Tol na me gyei Decsen73; 15. kenőanyag74; 
16. táblatörlő (Mold va, Bahána, va la mint Gö csej75); 
17. ál lat ri asz tó ként, a vad (med ve, far kas) elűzésére 
hasz nál ták jószágőrzés köz ben a hosszú rúd ra kö tött, 
meg gyúj tott tap lót (a gyimesi Fehérmezőn pél dá-
ul)76; 18. időzítőként rob ban tás hoz bükk fa tap lót 
is hasz nál tak (arany bá nyá ban Verespatakon); 19. 

irányjelző (Szé kely föld)77; 20. trá gya (a föld, a ta laj 
fel ja ví tá sá ra, Mold va, Klézse); 21. tö mí tés (ha jó pad-
lóé78, paj zsé79); 22. ta liz mán80; 23. szellem(ek) be fo-
lyá so lá sa81; 24. ma gya rá za ta (oka, ere de te) ter mé sze ti 
je len sé gek nek82; 25. afrodiziákum83; 26. egy fé le is ten-
ség, varázserejű lény84. Meg jegy zem, hogy a 15. és a 
25. funk ció je len le gi érvényesüléséről nincs ada tom.

73 ANDRÁSFALVY Ber ta lan 1975, 209.
74 DÖ MÖ TÖR Sán dor 1952, 4.
75 Lásd GUNDA Bé la 1990, 178.
76 GUNDA Bé la 1989, 59.
77 „Mi va dá szok gyak ran a pö fe teg po rá ból ál la pít juk meg a szél irá-
nyát.” (Sep si szent györgy)
78 CSAPLOVICS Johann 1829, 107; RADVÁNYI An tal 1912.
79 THOEN, Daniel 1982, 310.
80 Az ame ri kai in di á nok egyik tör zsé nél olyan ta liz mán ként 

tar ta nak szá mon bi zo nyos fa gom bát, mely sze ren csét hoz a já ték-
ban (LÉVI-STRAUSS, Claude 1973, 276).
81 Lásd pél dá ul: LÉVI-STRAUSS, Claude 1973, 277.
82 Egy pél da: a vissz hang oká nak, ere de té nek egy gom bát lát nak a 
szkuamis in di á nok. Lásd LÉVI-STRAUSS, Claude 1973, 276.
83 HOL LÓS Lász ló 1911, 120, 177; MÁTYUS Ist ván, K. 1797, 
II, 484; BRILLAT-SAVARIN Anthelme 1845, 99.
84 TOPOROV, V. Ny. 1988, I, 82.
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Ciuperca – aliment în tradiţiile culinare maghiare
(Rezumat)

În realizarea acestui studiu autorul s-a bazat pe munca de teren efectuată în ultimele 20 de ani în rân-
dul maghiarilor din Bazinul Carpatic şi împrejurimile acestuia. În trecut s-a supraestimat adesea cunoş-
tinţa maghiarilor privind ciupercile şi pe baza Codicelui lui Clusius Ungaria a fost considerată una dintre 
centrele consumului de ciuperci. De fapt, slavii şi popoarele latine care preparau des şi variat ciupercile au avut 
aceeaşi infl uenţă asupra noastră ca şi germanii, care, în mod contrar, consumau rar ciuperci. Se cunoaşte 
încă din secolele XVI–XVII că maghiarii au consumat cu plăcere bucate pregătite din ciuperci gătite, prăjite 
sau călite, condimentate cu piper, untdelemn, îmbogăţite cu omlete. Situaţia nu s-a schimbat prea mult de 
atunci, plăcerea de a consuma ciuperci a rămas aceeaşi, modul de preparare s-a modifi cat un pic. Ciupercile 
gătite, prăjite sau preparate cu ouă sunt la fel de populare şi acum, chiar dacă nu sunt aşa de des consumate 
ca tocăniţa sau papricaşul.

Mushrooms as food in Hungarian culinary traditions
(Abstract)

Th e author builds his paper on 20 years of fi eld work realized among Hungarians living in the Carpathian 
Basin and the neighborhoods. In the past the knowledge of Hungarians regarding mushrooms has some-
times been overestimated and, based on Clusius’ Codex, Hungary was considered one the mushroom-con-
suming centers. Slavic and Latin peoples who prepared mushrooms often and varied had the same infl uence 
on us as the Germans who, on the contrary, rarely consumed mushrooms. It is known since the 16th–17th 
century that Hungarians have preferred meals prepared of cooked, fried and steamed mushrooms, seasoned 
with pepper, wood-oil, enriched with omelet. Th e situation hasn’t changed much since then, the delight of 
consuming mushrooms has remained the same, the way of preparing them has changed a bit; the cooked, 
fried mushrooms and those prepared with eggs are just as popular today, even if they are not consumed as 
often as ragouts and stews. 
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1. ábra Gomba alakú istenszobor. Costa Rica, Kr. u. 5. sz. 2. ábra Így keletkezett a gomba (Reich Károly rajza).

3. ábra A sepsikőröspataki gombakirály elindul hazulról, 2007.
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4. ábra Gombaárusítás Oltszemen, 2006.

5. ábra Gyimesi gombás húsvéti tojás (Bányai Éva felvétele).
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6. ábra Vasgereblye gombagyűjtéshez,
Szentgál (Vajkai Aurél rajza).

7. ábra Szentgáli gombászóbot (Vajkai Aurél rajza).

8. ábra Ízletes vargánya (Boletus edulis)
(Málnási András rajza).

9. ábra Mezei csiperke (Agaricus campester)
(Málnási András rajza).

10. ábra Kései laskagomba (Pleurotus ostreatus)
(Málnási András rajza).
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11. ábra Májusi pereszke (Calocybe gambosa)
(Málnási András rajza).

12. ábra Gyűrűs tuskógomba (Armillaria mellea)
(Málnási András rajza).

13. ábra Kanyargó járás.
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14. ábra Mezei szegfűgomba (Marasmius oreades)
(Málnási András rajza).

15. ábra Fehér szarvasgomba (Choiromyces meandriformis).
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