
fokon felolvasztjuk, sós vízben gyúr-
juk, összedolgozzuk, majd kézzel ki-
nyújtjuk és feltekerjük. Ha egy kicsit 
elszikkad, másnap felfüstöljük” – 
magyarázza. Az alapsajt kemény, ha 
megolvad, rágógumiszerű anyag lesz, 
amit alaposan össze kell gyúrni, és az 
olvasztás alatt is össze kell jól dolgoz-
ni, ellenkező esetben nyújtásnál kis 
sajtrögök maradnak.

„Minden második nap az ötven li-
ter tej kevés. Viszont olyan sajtkrémet 
készítünk ebből a tejből, hogy nem 
hiszik el, hogy a tejbe nem teszek tej-
fölt, annyira krémes. Ezek a tehenek 
csak szénát és lucernát esznek, nem 
is csoda, hogy jó a tej. A kuncsaft ok 

ezt érzik benne, hiszen a tehenek azt 
eszik, amit a teremtő ad, nem kapnak 
semmiféle tejfokozót.”

Ez maga a varázslat

Fel sem merül a kérdés, hogy szereti 
ezt az életformát, ha nem szeretné, 
nem csinálná – mondja meggyőző-
déssel. Nagy kiváltság az életükben, 
hogy a földtől az asztalig mindent 
maguk állítanak elő. „Olyan tejet dol-
gozok fel, amit én termeltem, és ez 
sokkal értékesebb számomra, mint 
az, hogy elmegyek, megvásárolom a 
más által termelt tejet, és abból ké-
szítek sajtot. Én kaszáltam a füvet, én 
csináltam a szénát, én tartom az álla-
tot, én fejem, én csinálom a sajtot. Ez 
az én sajtom. Ez egy varázslat. Átva-
rázsoljuk a kaszálót egy ilyen sajttá. 
Felmegyünk nyáron a sajtműhelybe, 
ott készítjük a sajtot, s kérdezik a 
gyermekek, mit csinálsz édesapa. Va-
rázsolok – szoktam mondani.” A szó-
ban forgó sajtműhely egy kétszáz lite-
res sajtkáddal egy utcával odébb van. 
Tulajdonképpen – meséli Attila – egy 
egész kis ház erre a célra van kiala-
kítva, a nászajándékukból vették a 
telket a házzal. Még dolgoznak rajta, 
még csinosítani kell, de a melegebb 
idő beálltával már ott fognak készül-
ni az áldomáspataki ínyencségek.

Budapestről a Gyimesekbe

Attila felesége, Réka Budapestről ér-
kezett tíz évvel ezelőtt a Gyimesek völ-

gyébe, szakmáját tekintve tájépítész 
mérnök. Budapesten legalábbis az 
lenne. De Áldomáspatakán – egy me-
rőben más világban, mint ahonnan 
származik – nem dolgozik a szakmá-
jában, neveli három gyermeküket – a 
kétéves Emesét, a négyéves Imolát és 
a hatéves Benedeket –, besegít a sajt-
készítésbe, támogatja a férjét. A Gyi-
mesek völgyében lelt otthonra. Diplo-
mamunkája a Székelyföldön készült, 
Attilával egy csíksomlyói rendezvé-
nyen ismerkedtek meg. Itt ragadtam 
– jegyzi meg őszintén mosolyogva. 
„Húsz év padban ülés után vágytam 
arra, hogy tegyek valamit, és volt is 
itt tennivaló. A maga módján itt na-
gyon szabad az élet. Beosztani is be 
tudjuk a munkákat, igyekszünk önel-
látóak lenni. Nekem nagyon tetszik. 
Manapság, amikor semmi sem biztos, 
jó, hogy nekünk van itt egy biztos 
alap. De egyedül nem lehet megvívni 
a harcot az egész világgal. Nagyon jó 
lenne, ha jönnének még fi atalok, ne-
kem csak a közösség hiányzik ahhoz, 
hogy azt mondhassam, minden na-
gyon szép és jó itt” – válaszolja, ami-
kor arról kérdezem, hogy mi hiányzik 
a teljes boldogsághoz.

„Engem sokszor bánt, amikor azt 
mondják, kérdezik, hogy Réka miért 
nem olyan, mint mi. Nem, nem olyan, 
mint mi, neki akkora dolog volt ide el-
jönni, s otthagyni a budapesti életet, 
hogy azt sokan fel sem fogják” – fa-
kad ki Attila, amikor ő is a közösség 
hiányát emlegeti. Amolyan csoda-
bogárként tekintenek a házaspárra, 
hiszen – mint mondják – életszem-
léletükkel nem igazán illenek bele a 
környezetbe. Nincs terepjáró az ud-
varon, quad a garázsban, a házacska 
kicsi, nincs kölcsön. Ők nem azokkal 
a javakkal biztosítják a mindennap-
jaikat, amit a következő húsz évben 
fognak megteremteni, hanem azok-
ból a javakból gazdálkodnak, amit az 
elmúlt húsz évben teremtettek meg. 
„Ezt manapság nem nagyon fogad-
ja el a társadalom, és többé-kevésbé 
ezért kiközösítenek. De hát miről tud-
jak én beszélgetni azokkal, akiknek 
az az életelvük, hogy halmozzák a 
vagyont. Sokat pazarol a mai világ, mi 
próbálunk nem pazarolni, azért élünk 
így, ahogy élünk” – hangsúlyozza ki 
vendéglátónk.

Közben felelevenednek azok az 
idők is, amikor Sárig Attila éveken ke-
resztül eredményesen siklóernyőzött. 
2008-ban Románia Kupát nyert, de 
a nevéhez kötődik egy 203 kilométe-
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Nagy kiváltság 
az életükben, 
hogy a földtől 
az asztalig 
mindent maguk 
állítanak elő.

A felolvasztott 
alapsajtot kézzel 
kinyújtja, majd 
feltekeri

Sárig Attila szerint nem a 
parenyica az ő erősségük, 
hanem az életelveik, az 
életformájuk
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res távolsági rekord is, amikor 6 óra 
15 percet töltött a magasban egyhu-
zamban, átrepülve Magyarországon 
át Szerbiába. És ha már a büszke-
ségeknél tartunk, mellékesen azt is 
megjegyzi, hogy néhány évvel ezelőtt 
az Európai Parlamentben a románi-
ai kisgazdák képviseletében angol 
nyelven tartott előadást. „Mindezzel 
a tudással ide visszajönni s ezt csinál-
ni, na ezen sokan csodálkoznak. Van 
egy fi ú, aki szokott segíteni, a tavaly 
nyáron egy este fejtünk, s egyszer azt 
mondja: Attila, én nem értelek, ennyi 
tudással te miért ülsz ide a tehén fe-
nekéhez fejni? Számomra ez az élet, 
ez az érték, a nagy tömeg számára vi-
szont nem, s emiatt is a közösségben 
nem igazán kapjuk a helyünket” – 
mondja, de nyoma sincs a hangjában 
elégedetlenségnek.

Közben előkerül a házi szalámi, a 
házi kenyér, a házi sajtok. Ez tényleg 
varázslat.

Benedek és Imola hosszasan inte-
getnek a kapuból, Attila és a gyerekek 
pedig azzal az ígérettel bocsátanak 
utunkra, hogy majd visszatérünk hoz-
zájuk a nyáron dinnyét enni. Tudják, 
hogy eszik a dinnyét a Gyimesekben? 
„Egész nap jó keményen dolgozik az 
ember a mezőn, este felvágunk egy 
dinnyét, s megesszük jóízűen.”

D. BALÁZS ILDIKÓ

Szikkadásra, füstölésre várva




