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Kecskenyáj a karámban. A tél beállta előtt még a Tisza partján delelnek   ▴  F O T Ó K :  M A K K A Y  J Ó Z S E F  F E L V É T E L E I

Ordakészítés a Tisza partján
Az iparból menekülő gazdacsaládnak teljesen megváltoztatta az életét a kecsketartás

• A Máramaros megye 
északi csücskében 
fekvő Tiszahosszúme-
ző a környék egyetlen 
magyar települése a 
román-ukrán határ 
mentén. A káposzta-
termesztéséről híres 
faluban ma néhány 
állattartó gazda foglal-
kozik mezőgazdaság-
gal. Varkola Tibornak 
a Tisza partján fekvő 
kecsketelepén nem 
csak az orda- és sajt-
készítés tudományába 
tekinthettünk bele, 
hanem az egykori koro-
naváros múltjába is.

MAKKAY JÓZSEF

A Tisza bozótos árterülete a 
román-ukrán államhatárt 
képező folyó mellett mára a 

senki földje. Míg a sekély vizű Tisza 
túloldalán, Ukrajnában ma is él a 
hagyományos fűzfaerdő, az innenső 
partsáv mintegy kilométer széles er-
dejét még a Ceaușescu-rendszerben 
gyökerestől kiirtották, hogy helyette 
szántóföld legyen. Az Avas vidékéről 
idehozott erdőkitermelő munkások 
kemény erőfeszítéssel láttak ugyan 
hozzá az erdőirtáshoz, de a fás te-
rületek helyén tartós szántóterület 
mégsem született. A diktátor halála 
után harminc évvel ma már a legjobb 

termőföldek is parlagon hevernek, az 
egykori Tisza-parti erdős területeket 
pedig újra birtokba vette a természet, 
aminek a kecske- és juhnyájak örül-
nek legjobban. No meg egy szomszé-
dos kavicsbánya tulajdonosa, akinek 
az állami hatóság megtiltotta, hogy 
a határfolyóból termelje ki az építke-
zéshez szükséges sódert, így a vállal-
kozás pár tíz méterrel bennebb költö-
zött, ahol a termőföld lefejtése után 
több méter vastag kavicsréteg áll a 
markológépek rendelkezésére.

Ebben a bozótos környezetben 
igyekszem Varkola Tibor hosszúme-

zei kecsketartó gazdával körüljárni 
pár éves állattelepét, illetve elmé-
lyülni a sajt- és ordakészítés tudomá-
nyában. Úgy egyeztünk, hogy láto-
gatásom alkalmából az ordakészítést 
mutatja be a Tisza partján, előző 
nap ugyanis sajtot készített. A sajt 
után fennmaradó savós tejbe frissen 
fejt reggeli kecsketejet öntenek, és 
begyújtanak az üst alá. Ha minden 
jól megy, egy óra múlva ki lehet mer-
ni az ordát. Amit én gyerekkoromtól 
csak palacsintában szeretek, de ven-
déglátóm szerint van azért más fel-
használási módja is.

Egy helyen a falu kecskenyája

Miközben az üst körül forgolódunk 
– én fényképezek, Varkola Tibor és 
az állattelepén besegítő Kólya Sán-
dor pedig napi munkáját végzi –, 
körbenézek a terepen, ahol elkerített 
karámok, esős időre fedett pihenő, 
illetve kétágyas nyári lak a telephely 
felszereltsége. Tavasztól késő őszig 
mindig van valaki a kecskék mellett, 
később pedig behajtják az állatokat 
a téli szállásra. A Tisza partján rend-
szeresen járőröző román határőrök 
plusz biztonságot jelentenek, a két 
nagy testű juhászkutya pedig végzi 
a dolgát: a gazda hiányában idegen-
nek nem tanácsos az állattelep kö-
rül téblábolni. Egy-egy horgászon 
kívül nem jár erre senki, legfentebb 
cigarettacsempészek, akik az Ukraj-
nában negyedáron megvásárolható 
csempészárut próbálják áthozni a 
helyenként bokáig érő gázlókon. De 
nem sok sikerrel, mert lebuknak: a 
modern hőérzékelő távcsövekkel és 
egyéb felszereléssel ellátott katonák 
hamar ott teremnek a határsértők 
nyomában. A falubeliek ezt már meg-
szokták, így együtt élnek a határőr-
séggel.

Mivel a faluban Varkola Tibornak 
van nagyobb kecskenyája, a pár ál-
latot tartó többi gazda hozzá kérez-
kedik be, így további 8-10 családnak 
is őrzi az állatait. Van, aki cserében 
besegít a fejésbe és a napi munkába 
– mint az egykori bútorgyári kollé-
ga, Kólya Sándor –, mások fi zetnek 
az őrzésért, és ilyenkor tej, sajt vagy 
orda is jár. Másokkal úgy egyeznek, 
hogy az őrzésért cserében a nyáj 

gazdája használja egész nyáron az 
állatok tejét, és az állat tulajdonosa a 
tavaszi gidákra tart igényt. Igazából 
azonban mindenki kap némi sajtot és 
ordát is.

Ilyenkor, ősszel Varkola nyolcvan 
kecskéje a falubeliek állományával 
együtt hozzávetőleg 130 állatot tesz 
ki. Noha az idén megtartotta a sza-
porulatot, a gidákból el szoktak adni 
vágóállatnak.

Vendéglátóm szerint mostanra ke-
vés tejet fejnek – a nyári csúcsidény 
mintegy felét –, de így is összejön 
napi 7 kg sajt és 3 kg orda. Most ke-
vesebb tejből lesz egy kiló sajt, mint 
nyáron, ilyenkor sokkal zsírosabb 
a kecsketej. „Ősszel el tudjuk adni a 
tejtermékeket a faluban is. A juhokat 
már nem fejik, tehenet nem tartanak, 
így jórészt csak mi kínálunk friss 
tejterméket” – magyarázza a gazda. 
Nyáron nehezebb az értékesítés: a 
falu juhos gazdái sok sajtot és túrót 
termelnek, de a kecskék tejhozama 
is duplájára növekszik a tavaszi el-
lések után. A nyári hónapokban arra 
kényszerülnek, hogy a sajt és az orda 
jelentős részén olcsón túladjanak a 
máramarosszigeti viszonteladóknak.

 
Kész az orda

Hamar felfőtt az üstben az orda 
alapanyaga. A gazda kanállal mu-
tatja, hogy amikor felbukik a zöldes 
színű savó habja, vissza kell fogni a 
fövést. Elébb kevés ecetet csepegtet 
az üstbe, hogy jobban egybefogja 
a savóból kiváló ordát, majd hideg 
vízzel szabályozza a fövést, mert 
árt az ordának, ha buzog a megvas-

Méhszállító kamion. A gazda idén 
15 ezer eurós pályázatot nyert




