
EMBER ÉS TERMÉSZET

rendszertanban régebben a
növények közé sorolták
õket, bár az állatokkal kö-
zelebbi rokonságban áll-
nak: õk a gombák. Vannak
személyes tulajdonságai,
nem mindegy, hol találha-
tó, mikor jelenik meg a
gombaszedõ számára, mi-
lyen élvezeti értéket nyújt.
Mert ugye élvezeti érték az
is, hogy sétálunk az erdõ-
ben, és rábukkanunk a
gombára. Ugyanaz az izga-
lom tölti el a vadászt egy
szarvas megpillantásakor
és nyomainak követésekor,
mint a gombászt, aki rálel
élete elsõ vargányájára. Et-
tõl kezdve szeretné megta-
lálni a másodikat is... 

Ez egy életforma, gyönyörû szép
sport. A gombászásnak hazánkban
jelentõs kultúrája van, legyen szó
akár a gombaszedésrõl, akár egy
olyan fesztiválról, mint a kárászi,
ahol a vendégek nem csak egyszerû
gombapörköltet kóstolhatnak.

A kárászi gombafeszti-
válon a NetGombász
Egyesület már évek óta
képviselteti magát, sõt,
egy ideje õk viszik el a fõ-
zõverseny elsõ díját is.
Nem helybéliek, mégis
õk nyernek. Ez nekem
fölöttébb gyanúsnak tûnt,
úgyhogy az idei fesztivá-
lon, miután ismét csak
megszerezték a gasztro-
nómiai elsõséget, az

egyesület választmányi tagját, Mol-
nár Attilát faggattam.

– Sokáig azt gondoltam rólatok,
hogy a „NET” egy betûszó. Aztán ki-
derült, hogy az internetet jelöli. Mi-
ként jön össze az internet világa és a
gomba?

– Rengeteg ember van, aki kirán-
dul az erdõben, és érdeklõdik a
gombák iránt, készít egy-két fény-
képet, s szeretné tudni, hogy mi-
lyen gombát talált. Létezik egy
internetes honlapunk, ahová feltölt-
hetik a képeiket, s mi
megpróbáljuk meghatá-
rozni, milyen gombáról
van szó. Persze mindig
hozzátesszük, hogy ez
nem helyettesíti a gom-
baszakértõi véleményt.
Kezdetben internetes
portálként indultunk,
majd amikor összejött ez
a társaság, s lettek közös
programjaink, elhatároz-
tuk, hogy egyesületet
alapítunk. A gombázó
ember szereti a termé-
szetet, óvja, védi, meg-
próbálja megismerni, és
az ezzel kapcsolatos in-
formációkat igyekszik át-
adni másoknak. Hogy
megtanítsa: az erdõben
vannak fák, virágok, kü-
lönbözõ geológiai kép-
zõdmények, és ennek az
erdei közegnek szerves
részei a gombák is. Az
internet lehetõvé teszi,
hogy az ország minden
sarkából, sõt, az ország-

határon túlról is legye-
nek tagjaink, akik beszá-
molnak arról, mit talál-
tak, hol leltek rá, az
adott környéken éppen
van-e gomba, esik az
esõ, vagy süt a nap. Ez
egy olyan információs
kör, amely nagyon sok
embert összeköt. De az-
zal, hogy megtaláljuk a
gombát, nem fejeztük be
a tevékenységünket.

Vannak ugyanis olyan szakmai olda-
laink – honlapon belül és kívül is –,
melyeken azt próbáljuk elmondani,
hogy a gomba egyúttal nagyon
egészséges táplálékforrásunk is. 

– Ha valakinek felkelti az egyesület
az érdeklõdését, van mód a csatlako-
zásra?

– Egyszerûen csak be kell regiszt-
rálni a honlapunkra, melyet a
www.netgombasz.hu oldalon lehet
elérni. Az egyesület legfontosabb cél-
ja, hogy a környezetvédelemre, a ter-

mészet szeretetére pró-
bálja nevelni az embere-
ket. A mostani gombafesz-
tiválon egy hajdinás õrségi
gombalevest készítettünk,
ami nemcsak a gombáról
szól, hanem a hajdináról is.
A hajdina egy elfelejtett,
régen honosnak számító
gabonanövény, melynek
étrendi, életmódbeli vo-
natkozásai nagyon haszno-
sak. Megpróbáljuk ezt a
tradíciót újjáéleszteni. Na-
gyon sok felfedeznivaló
vár ránk, hisz a gombán
keresztül új élményekhez,
új ízekhez, új varázslatok-
hoz juthatunk közelebb. S
ne feledjük: az erdõben sé-
tálva gombákra bukkanni a
világ egyik legcsodálato-
sabb idõtöltése. 
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