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A bivaly 
spirituális lény
SZERZŐ: Csizmadia Edit / KÖVET Egyesület

Kolumbán Gábor 2008-ban költözött Énlakára, amikor Boros Csabával, a 
Merkúr üzletlánc tulajdonosával negyven bivalyt telepítettek oda. 2000-
ben „menekült el” a politikától, s bár valamelyest még most is kötődik 
Székelyudvarhelyhez, üzleti tanácsadással, egyetemi oktatással fog-
lalkozik, s főként a jövő számára alkalmas életformát keresett Énlakán. 
A kis falu tipikus sorsú székelyföldi település: elöregedett népességgel, 
elvándorló fi atalokkal, rossz infrastruktúrával. Kolumbán a falusi élet 
lényegét a természetközeli életmódban látja: „Amit én vidéken keresek, 
az egy posztmodern életforma. Nem a múltat szeretném konzerválni, 
hanem a jövőt keresem, melynek kisebb az ökológiai lábnyoma”. 

Úgy véli: a globalizáció eddig negatívan hatott Székelyföldre, de ezen 
lehet változtatni. „A közösségi lét megélése adna arra lehetőséget, 
hogy megteremtse az időfelettiség tudatát az ember számára, hogy a 
hetvenéves ember is értelmét lássa a diófaültetésnek, higgyen abban, 
hogy ő ugyan nem, de a következő generációk jóllakhatnak munkája 
gyümölcséből. Ez a remény forrása” – szögezi le. Kolumbán Gábor szerint 
falun három tevékenységgel érdemes foglalkozni: minőségi élelmiszer 
készítésével, zöldenergia előállításával és magas hozzáadott értéket kép-
viselő vendégforgalmi élménygyártással. Ez a fajta „örömbiznisz” azért 
kelendő, mert noha Székelyföldön sok a panzió, de turisztikai termékek 
nincsenek – véli. „A tömegturizmus ideje lejárt. Okosan kell a piaci rést 
megválasztani. Az emberek a jövőben nem a szórakozás miatt fognak 
utazni, hanem a tanulás és az egészségük fenntartása miatt.” Kolumbán 
szerint a vidéki turizmus felemelkedését az egyediség, a tudásátadás 
és az innováció jelentheti, mert a hagyományok tudást hordoznak. A 
hagyományokból pedig a társadalmi együttműködés viselkedési normáit 
és a természetes erőforrások feldolgozásának módját lehet megtanulni.

Hogy miért éppen bivalytenyésztésbe fogott? Személyes és tájgazdálko-
dási, valamint vidékfejlesztési meggondolások egyaránt erre késztették. 
Az énlakai felhagyott legelők erdősödési problémáját látva gondolt arra, 
hogy igénytelen, könnyen és olcsón tartható, betegségekkel szemben 
ellenálló és hatékonyan legelő szarvasmarha fajtát lehetne odatelepíteni. 

„A bivaly teljesen más, mint a tehén. A bivaly az élet jelenvalóságát 
közvetíti az ember felé.” Amikor az üzlettársa kiszállt a vállalkozásból, 
Kolumbán Gábor otthagyta az egyetemet, és családostól Énlakára 
költözött. Azóta a Firtos bivalyfarm saját termékeket állít elő (nyers és 
savanyított tejet, sajtokat), turisztikai szolgáltatások kifejlesztésén 
dolgozik, közösség-alapú vállalkozások beindításával foglalkozik. 

2010 májusában jött létre a Székelygyümölcs Egyesület, amely azoknak 
a gazdáknak a közössége, akik azért szövetkeztek, hogy föllendít-
sék Udvarhelyszék hagyományos gyümölcstermesztését, -feldolgo-
zását és -értékesítését. A Civitas Alapítvány a Polgári Társdalomért 
szervezettel közösen minden évben megszervezik az Udvarhelyszéki 
Gyümölcsfesztivált. A nonprofi t rendezvénysorozat mindenkori célja, 
hogy támogassa azokat az udvarhelyszéki közösségeket, amelyek sokat 
tesznek azért, hogy megmentsék a hagyományos gyümölcsfajtákat, és 
feldolgozásuk, illetve értékesítésük által egészséges és kiváló termé-
keket állítsanak elő. A rendezvényre ma már jóval több mint tízezren 
látogatnak el. Felkutatták a székelyföldi termelőket, és velük összefogva 
bevezették a Góbé termékcsaládot. A termelő és értékesítő közösségnek 
napjainkban már mintegy kétszáz tagja van. Kolumbán Gábor szerint 
együttműködés nélkül nincs jövő. A versenyt a félelem gerjeszti, ami 
veszteséghez vezet. Ezzel szemben a Góbé Világ egyfajta hitvallást, 
értékrendet, az együttműködés fontosságát közvetíti. 

A Székelyföld természeti értékeire alapozó, szelíd, környezetbarát, 
ugyanakkor korszerű termékeket állítanak elő, amelyek a legtudato-
sabb fogyasztók elvárásainak is megfelelnek. Székelyföldön alacsony 
az együttműködési készség, s ez nem segíti az önfenntartást, túlélést, 
holott sok intézmény, vállalkozás az utolsó pillanatait éli. A közösség-
alapú vállalkozások elsődleges célja, hogy megszőjék azt az erős hálót, 
amelyik megtart és ellenáll ebben a küzdelemben.

A közösségi vállalkozások székelyföldi szerepé-
ről, a Góbé világról, mint értékvezérlő közösség-
ről, az Élő Szövet Alapítványról tartott előadást 
Kolumbán Gábor bivalyos gazda a KÖVET Egyesület 
tavalyi éves konferenciáján, amely a Gondolatok a 
közjóról címet viselte. A Sapientia és a székelyud-
varhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának 
(MÜTF) oktatóját, a Civitas Alapítvány elnökét, 
Hargita Megye Tanácsának volt elnökét az énlakai 
bivalyfarmjáról kérdeztük.
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HAGYOMÁNYOS ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS SZÉKELYGYÜMÖLCS-PROJEKT FIRTOS BIVALYFARM

CÉL, KÜLDETÉS

∫ Profi t
∫ Minél magasabb  ár, nagyobb mennyi-

ség, hosszabban eltartható termékek 
eladása

∫ Hagyományos gyümölcsfajták 
megőrzése

∫ Termelők összefogása
∫ Jövedelemkiegészítés

∫ Örömszerzés
∫ Bivalytartás elterjesztése (visszaho-

zása) a Székelyföldön
∫ Ökológiai szempont: a begyepesedett 

területek takarítására hatékony a legeltetés

TERMÉK ÉS 
ÉRTÉKESÍTÉS

∫ táplálék ∫ élelem
∫ élmény az előállítóknak
∫ direkt értékesítés

∫ élelem 
∫ turisták fogadása
∫ hús, bőr

PROFIT

∫ költségverseny folyik (a termelőn verik 
el, lenyomva a nyersanyag árát, kivéve a 
szövetkezeteket)

∫ résmarketing: kiszámíthatatlan, de 
magas jövedelem

∫ az input jelentős része ingyen van
∫ a megoldás ÉLETSZERŰ, nem 

VERSENYKÉPES

∫ hasznosság: munkahelyteremtés, 
biodiverzitás védelme, örömszerzés 
(pénzben ki nem fejezhető haszon)

∫ alku az állattal: ha adok élelmet, ad tejet
∫ a megoldás ÉLETSZERŰ, nem 

VERSENYKÉPES

ALKALMAZOTTAK

∫ Az alkalmazott eladja a munkáját és a 
tudását (tranzakciós logika) 8 órában, 
fi zetésért

∫ A munkaerő az életformáját tágította ki 
a vállalkozás irányába

∫ Nincsenek alkalmazottak, a gazdák 
öntevékenysége

∫ Az őstermelő gazda az infrastruktúrát 
ingyen és bérmentve használja

∫ A munkaerő az életformáját tágította ki 
a vállalkozás irányába

∫ Az erőforrások egy részét meg kell 
vásárolni a közösségtől

SZÉKELYGYÜMÖLCS FIRTOS BIVALYFARM

MINIMÁLIS SZÁLLÍTÁS A piac, a nyersanyag a környéken van (5-10 km-es körzetben található) A piac, a nyersanyag a környéken van (5-10 km-es körzetben található)

MAXIMÁLIS 
IGAZSÁGOSSÁG

Be van építve: az egyesület tartja kézben a szabályokat, a rendszer 
viselkedését – amit az emberek helyesnek éreznek, azt csinálják

Itt élünk a közösségben, és ha valami olyat csinálunk, ami nem 
felel meg a közösség értékrendjének, akkor szólnak

 ÖKONOMIZMUS

∫ Nem szempont a versenyképesség és a hatékonyság
∫ Az elérhető erőforrásokat ingyen megkapják
∫ A nyersanyag nem vált tulajdonost, a termék egy része vissza-

kerül a gazdához

∫ A bivalyok és az istálló más tulajdona, a haszonból tartja fenn a 
rendszert, és feleségével együtt önkéntesként dolgozik

∫ A gazdasági környezet egy bővült család

OPTIMÁLIS MÉRET Az erőforráskorlát határozza meg a méretet, nem a piac Az erőforráskorlát határozza meg a méretet, nem a piac

FELELŐSEN 
HASZNOSÍTHATÓ TERMÉK 
(FENNTARTHATÓSÁG)

∫ Biodiverzitás nélkül nem lenne elfogadható: a nyersanyag tönk-
remenne (a gyümölcsösök elgazosodnak, a legelők elpusztulnak)

∫ Az erőforrás újratermelődik
∫ Szemetet nem állítanak elő

∫ Biodiverzitás nélkül nem lenne elfogadható: a nyersanyag tönk-
remenne (a gyümölcsösök elgazosodnak, a legelők elpusztulnak)

∫ Az erőforrás újratermelődik
∫ Szemetet nem állítanak elő

CÉGNÉV Székelygyümölcs Egyesület/ Civitas Alapítvány Kolumbán Gábor egyéni vállalkozó/ Firtos Bivalyfarm

ALAPÍTÁS ÉVE 2009/ 1992 2008

TEVÉKENYSÉG
Helyi gyümölcsfeldolgozás, oktatás, közösségfejlesztés, közös-
ség támogatta mezőgazdaság

bivalytartás, bivalytej feldolgozása

FOGLALKOZTATOTTAK 
SZÁMA

594 gazda 2 alkalmazott, 2 önkéntes

ÉVES FORGALOM

2011:
620 t alma feldolgozása
5.000 üveg lekvár
240.000 l almalé

12.000 Euro

NÉVJEGY
Névjegy  Kolumbán Gábor
Életkor  54 év
Foglalkozás  gazda (Civitas Alapítány, elnök; Firtos bivalyfarm, üzemeltető)
Végzettség  fi zikus-mérnök, közgazdász (volt politikus)
Kedvenc könyv  Borges írásai, David Korten írásai, Balázs Ferenc: A rög alatt, A gyűrűk ura
Kedvenc fi lm  Merlin

FORRÁS
http://www.3szek.ro/load/cikk/51585/joszomszedsag_ertekteremtes_videken 
http://hu.scribd.com/doc/77865319/Szekelyfoldi-Regio-Magazin-46-lapszam 


