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Sajtbánya, az érlelt sajtok paradicsoma
Látogatóban Gyergyóújfaluban egy messze földön híres sajtmesternél
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• Nehéz meghatározni a Gyergyóújfaluban élő 
Bányász József sajtmester élménygazdaságát. 
Jobb helyeken ez lehetne a vidék bejáratott 
tangazdasága, ahol nem csak sajtkészítést 
tanulhat az érdeklődő, hanem belekóstolhat a 
hagyományos gazdálkodás műhelytitkaiba is. 
Vendéglátónkkal nem csak a sajtkészítést jártuk 
körül, hanem a székelyföldi családi gazdaságok 
jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket is meg-
osztották velünk.

MAKKAY JÓZSEF

B ányász József gyergyóújfalui 
sajtmester egyedi jelenség a 
Gyergyói-medencében. Egy 

olyan világban, ahol a mezőgazda-
sági foglalkozásokat a kor kihívásai 
átértelmezték és a profi t utáni hajsza 

mindent felülír, nehéz úgy megma-
radni a hagyományos gazdálkodás 
kötelékében, hogy az mások szá-
mára is követendő példa legyen. A 
Bányász család megszállottan hisz 
abban, hogy a fejőstehén társ, és nem 
kizsigerelésre kárhoztatott jószág, 
a kertészkedést és a szántóföldi nö-
vénytermesztést vegyszermentesen is 
lehet végezni, és a fi atalokat meg kell 

tanítani a gazdálkodás legfontosabb 
fogásaira. Bányász József nem a spa-
nyolviaszt találta fel, hanem ugyan-
azt teszi, mint évszázadok óta a leg-
több székely gazda. A gond csak az, 
hogy mára ennek a foglalkozásnak 
megfakult a becsülete, aki pedig vál-
lalja, az inkább „befektetőként” teszi, 
mert jobb híján ebben lát lehetőséget 
arra, hogy pénze hasznot hozzon, mi-
után a vidék nagy nyereséget biztosító 
fakitermelése mára megfeneklett.

A szakmai körökben is elismert 
minőségű érlelt sajtokat készítő Bá-
nyász József szerint a Székelyföldön 
inkább kényszerből maradtak meg 
a családi gazdaságok, de már ide is 
kezd begyűrűzni a földkoncentráció, 
ugyanis pénzes nagyvállalkozók ér-
deklődnek a termőföld iránt. „Ezt a 
gondolkodást vakvágánynak tartom. 
Az »agrárvállalkozói gazdálkodás« 
kimondottan konjunktúrafüggő: a 
befektetőnek addig éri meg, amíg 
jó a támogatási konjunktúra. A ter-
mészet és az állatok kárára termel 

hasznot, miközben éhbérért dolgozó 
szolgaként kezeli alkalmazottait” – 
fogalmaz vendéglátóm.

A gazdáé a legkisebb bevétel

A hagyományos gazdálkodás kere-
tei között a székelyföldi tejtermelő 
gazda csak úgy tud talpon maradni, 
ha nem a nyers tejet adja el, hanem 
saját gazdaságában dolgozza fel sajt-
nak, túrónak vagy egyéb végtermék-
nek. A friss sajt készítése nyaranta, 
a paraszti gazdaságokban mindig 
szükséghelyzet volt, mert a nagyobb 
mennyiségű tejet másként nem tud-
ták értékesíteni. Erdélyben nem ala-
kult ki az érlelt sajtok hagyománya, 
így a tehenes gazdáknak frissen kel-
lett értékesíteniük tejtermékeiket. Ez 
rányomta bélyegét a rendszerváltás 
utáni sajtpiac alakulására, hiszen a 
háztáji, a kisüzemi vagy a nagyüzemi 
sajtok döntő többsége frissen értékesí-
tett nyers sajt. Mára ez a piac annyira 
telítetté vált, hogy itt sok babér nem 

terem a gazdáknak. Bányász József 
szerint az Ausztriában, Dél-Tirolban 
vagy Dél-Bajorországban elterjedt, 
sikeres érlelt sajtok piaca Erdélyben 
a kommunizmus miatt nem alakulha-
tott ki, ma pedig a gazdák kész tények 
elé vannak állítva, ha a tejtermelésből 
akarnak megélni. „Ha végignézzük a 
tejágazatot, szembeötlő, hogy a gaz-
dának mennyire kis nyeresége van 
a tejből. A tejtermék árának mintegy 
húsz százaléka marad a gazdáé, a be-
vételek 30-40 százaléka a feldolgozóé, 
a többi a kereskedő zsebébe vándorol. 
A gazda a leggyengébb láncszem” – 
érvel a gyergyóújfalui sajtmester. A 
kilenc fejős tehén hasznából élő há-
zaspár a tejet sajtnak dolgozza fel, a 
maradék tej a szopós borjaknak jut. 
A házaspár mellett a gazdálkodásba 
besegítenek a szülők is, és amikor a 
Magyarországon élő gyerekek itthon 
vannak, ők is aktív résztvevői ennek 
az életformának.
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Házi sajtkóstoló különböző 
olajokkal és szószokkal
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