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ELMENTÜNK KIRÁNDULNI, ÉS VETTÜNK 
EGY PARASZTHÁZAT 

IGAZ TÖRTÉNET A BÖRZSÖNYBEN KIRÁNDULÓ PESTI CSALÁDRÓL, AKIK 
ÚGY BELESZERETTEK EGY PARASZTHÁZBA, HOGY AZNAP LEFOGLALÓZTÁK. 

HATALMAS LEKVÁRFŐZŐ ÜSTÖK, JURTA, BÁRÁNY ÉS AZ ISTÁLLÓBÓL 
LETT VENDÉGHÁZ – MAGÁVAL RAGADÓ ÉS ZAVAROS EKLEKTIKA KÉT 

PARASZTHÁZ KÖZÖTT. 
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ÍRTA: ZSIBORÁS GERGŐ

Ez a történet számomra 
a barcelonai Carrer 
de los Castillejos kis 

boltjában kezdődött négy 
évvel ezelőtt. Egy pofás kis 
lekvárt emeltem le a Papri-
ka Gourmet egyik polcáról. 
„Lek-Vár-Lak” – állt a jól lát-
hatóan kézzel ragasztott mat-
ricán. Megmosolyogtam ezt 
az őszinteséget. Pedig akkor 
még nem is sejtettem, hogy 
micsoda történet van egyet-
len üveg lekvár mögött. 

Zsebpénz volt gyes 
mellett 
Nagybörzsöny. A meredeken 
felfelé kanyarodó utcács-
kából háromszintes erdélyi 
parasztház húzza ki magát 
büszkén. Büszkeségének leg-
főbb tanúja a mestergerenda, 
amely szerint az épületet 
1884-ben építették gondos 
kezek. A telken áll egy ha-
sonlóan igényesen felújított 
parasztház is, ma – újra – kul-
csosház. Csak úgy fehérlenek 
a falak. 

17 évvel ezelőtt sok buda-
pesti kereste fel a zegzugos 
nagybörzsönyi utcácskában 
megbúvó házikót, pedig 
akkor még ezzel együtt, ha 
három fogadó volt az amúgy 
népszerű kirándulóhelynek 
számító faluban. Ma tizenha-
tan vannak, a falusi turizmus 
virágzik. Schváb Mónika és 
férje, Szarvas Attila egyre 
szerteágazóbb családi céget 
építettek fel itt, üzleti mo-
delljük a szájhagyomány. Sőt: 
mindent a véletlenre bíztak. 

Látva azt az igencsak ek-
lektikus csodát, amibe egy 
jámbor bárány, egy Budd-
ha-szoba, egy jurtaszálló és 
a hagyományos helyi paraszt-
házak is bőven megférnek, 
nehéz elhinni, hogy Móniká-
ék azért választották 17 évvel 
ezelőtt családi fészküknek 
a Börzsöny nyugati lábát, 

mert Pestszentlőrincen „hor-
rorárban” voltak akkor az in-
gatlanok. 

Egy kirándulással kezdő-
dött, véletlenül vetődtek erre, 
és ha már itt voltak, a férje 
egy Express újság hirdetése-
it bújva azt mondta, igazán 

megnézhetnének egy eladó 
ingatlant. Mónika értetlen-
kedett – aztán gyorsan sze-
relembe esett. „Még aznap 
mentünk haza a foglalóért, 
hát a szülők igencsak csodál-
koztak. Ez most komoly?” – 
meséli nevetve Mónika. És 
a már emlegetett mesterge-
renda azóta is sok mindent 
meghatároz az életükben. 
Előre vetítette, miként ér-
tékelődik majd fel ennek az 

idevetődött pesti famíliának 
a hagyomány.  

Autóval száz kilométerre 
vagyunk a fővárostól, ma-
gam is meglepődöm, hogy 
Pest megye határát át sem 
léptük, itt vagyunk az északi 
csücsökben. Két parasztház 

néz egymásra, való-
jában egy lekvárfőző 
üzem és egy étterem. 
Utóbbi mögött az egyko-
ri istállóból alakítottak 
ki tematikus vendégszo-
bákat. A telek hatalmas, 
hátul újabb vendégfoga-
dók. Ez ma Attila bázisa, 
a falu közepén levő telek 

könnyen észrevehető. 
A falu felső végében meg-

maradt a családi bázis, a há-
romszintes és három évig 
újított parasztház és mellette 
az újranyitott másik házikó. 
Ezzel kezdték a vendéglátást. 
A gyors költözés után Mónika 
még majd’ két évig járt vissza 
Ferihegyre, ahol vámügy-
intéző volt, férje pedig még 
évekig dolgozott Budapesten 
gyorsfutárként. Két lányuk 

megszületése mindent meg-
változtatott. 

„Életem legszebb hat éve 
volt” – mondja a gyesről ma 
Mónika. Mínusz 15 fokban 
is a parasztház tornácán, 
a friss levegőn altatta gyer-
mekeit, élvezte a természet 
közelségét és a nyugalmat. 
A gyes után valami kellett, 
így pályázat útján felújították 
a telek romos állapotú má-
sik ingatlanát, hogy kiadják. 
„Azt éreztem, a vendéglátás 
a vénámban van. Tudom, ki-
vel lehet leülni borozgatni, és 
mikor kell gyorsan visszavo-
nulni” – mondja. 

Sohasem készült vállalko-
zónak, de a Börzsöny lankái 
és a házias koszt egyre több 
vendéget vonzott. „Zsebpénz 
volt ez, egy ember eltartására 
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nem lett volna elég, de gyes 
mellett találtam valamit, 
amiben kiélhettem magam. 
És sikerem is volt.” A vállal-
kozással úgy voltak, ha nem 
jön be, a felújított parasztház 
emeli ingatlanuk értékét. 
„Azt gondoltuk, nem bukha-
tunk rajta.” 

Az egész biznisz akkor for-
dult nagyon komolyra, ami-
kor valaki rájuk bízott egy 
egész kosár ribizlit. A kör-
nyék amúgy is bogyósgyü-
mölcs-termő vidék, a ribizli 
– higgyék el nekem – pedig 
különösen ízletes ott, ahol víz 
is folyik mellette (itt a Bör-
zsöny-patak). A forgatókönyv 
ugyanaz volt: egy véletlen 
(a kosár ribizli), Attila felvet 
valamit (főzzünk lekvárt!), 
Mónika belemegy, mit bele-
megy, beleáll. 

Annyira nem tudták, ho-
gyan kell főzni, hogy Mónika 
az anyósát hívta receptért. Fél 
napig pucolták a ribizlit, az 
elkészült lekvárokból pedig 
tettek a vendégek reggelije 
mellé. Akik kértek még, az-
tán telefonáltak, hogy kelle-
ne még egy-két üveg, aztán, 
hogy 10–15 akad-e még, mert 
ízlik a kollégáknak is. Igen, az 
üzleti modell itt is a szájha-
gyomány volt. Ahogy a kisház 
kilincsét egymásnak adták 
a vendégek, úgy terjedt szét 
a fővárosban, hogy a Bör-
zsönyben van egy család, iste-
ni lekvárt főznek. Aztán Újli-
pótvárosból telefonált a Sarki 
Fűszeres tulajdonosa, Nemes-
völgyi Attila, hogy viszontel-
adókkal foglalkoznak-e?
Fontos lett 
a hagyomány
Azóta nincs megállás. A falu 
központjában meghirdetett 
ingatlanra is lecsaptak, szem 
előtt akartak lenni, és kel-
lett a hely a lekvárfőzéshez 
is. Már a viszonteladók előtt 

is látszott, hogy a családi 
tűzhelyről nem fogják tudni 
kiszolgálni a vevők igényeit. 
A Lek-Vár-Lak ma már nem-
csak egy családi lekvárfőző 
üzem (és bemutatóterem), 
hanem egy étterem, és egy 
vendégház (Édes Otthon) is. 
Az egymással szemben fekvő 
és szépen felújított paraszt-
házakat hosszú, álmosan 
elnyúló udvar fogja közre, vé-
gében újabb kis faház és egy 
jurtaszálló is van. Utóbbit tu-
lajdonképpen azért építették, 
mert a gyerekeknek akartak 
kedveskedni, de a vendégek 
is megszerették. A fejleszté-
seket saját zsebből vagy pá-
lyázatból fizették, hitelt nem 
vettek fel soha. 

Sajátos összevisszaság 
ez, ahol ludak és bárányok 
kémlelik a beérkező vendé-
geket, majd unottan sétálnak 
hátra a bográcsozó helyek, 
a pingpongasztal és a kis tó 
mellé. Ami itt felépült, az 
mind a családi kreativitásból 
pattant ki, aminek már bőven 

részesei a lányok is Mónika 
mellett, Attila most is inkább 
az üzleti részt viszi. Bár ott-
jártunkkor épp szerelni igye-
kezett valamit. 

A fogadó és a lekvárfőző 
üzem romantikáját épp az 
adja, hogy Mónikáék ugyan 
hatalmas utat tettek meg 
a kis parasztháztól indulva, 
de mit sem változott a vállal-
kozás jellege, minden mun-
kából kiveszik a részük, ha 
úgy alakul. Az Édes Otthon 

név sem túlzás, a cél tényleg 
az, hogy az épp az otthonuk 
elől menekülő városiak új 
otthonra leljenek. Semmi 
manír, semmi erőltetettség, 
csupa természetesség árad 
mindenkiből. Az egész épp 
azért szerethető, mert nem 
egy vállalkozó, hanem egy 
család büszkesége. 

Miközben a véletlenek fon-
tos szerepet játszottak abban, 
ahova eljutottak, Mónika és 
a férje mindenben nagyon 
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komolyan elmélyült a kez-
deti sikerek után. Pontosan 
felmérték a lekvárpiacot, és 
a panziót is jó időben költöz-
tették le a faluba. 

Mónika lendületesen be-
szél arról, hogy hiába a si-
ker, nem akarnak kisüzemi 
lekvárgyárosok lenni, ma is 
fatüzelésű üstökben készül-
nek a lekvárok, csak a port-
fóliójuk lett szélesebb. A fa-
tüzelést a 100 és 300 literes 
üstöknél át kellett vinniük 
a hatóságokon is, nem volt 
egyszerű, de a hagyomány, 
az hagyomány – ma csak itt 
főzik így a lekvárokat az or-
szágban. 

„Úgy akartunk lekvárt ké-
szíteni, ahogy a nagyanyáink. 
Ez régebben külön program 
volt a családban” – mondja 

úgy, hogy Pesten nőtt fel, és 
sohasem főztek gyerekkorá-
ban lekvárt. Mosolyog is raj-
ta. „Kell hozzá egy kor, hogy 
a hagyományokat az ember 
értékelni tudja. Nekem fon-
tos lett, hogy hozzájáruljak 
ahhoz, hogy ez a főzési tech-
nika, ez a hagyomány fenn-
maradjon.” És különben is, 
a fatüzelést lehet érezni a jó 
lekváron. 

A sikerhez az is kellett, 
hogy a gyümölcstartalom 
nyolcvanszázalékos legyen, 
ez még a kézműves mezőny-
ben is magasnak számít. Sőt: 
ma már mindenmentes, száz-
százalékos gyümölcstartal-
mú natúrfőzeteik is vannak. 
Az egyre igényesebb és tu-
datosabb magyar fogyasztók 

körében a Lek-Vár-Lak igazi 
kincsnek számított tíz évvel 
ezelőtt, ma meg már egyene-
sen trendi. 

Bár Mónika kicsit harag-
szik is a kézműves forrada-
lomra, hiszen náluk még 
mindig ügyelnek rá, hogy 
minden kézzel készüljön 
(igen, a címkéket ma is napig 
kézzel ragasztják az üvegek-
re, a lekvárt kancsóval öntve 

porciózzák ki, és faka-
nállal keverik az üstö-
ket), addig sokan a ki-
süzemit is kézművesnek 
mondják. De mi lenne, 
ha beesne egy többezres 
megrendelés? „Szorga-
lom és akarat kérdése 
minden. De vajon szük-

ségünk van arra, hogy 22 ezer 
üveg lekvárt legyártsunk? 
Nem biztos, hogy a válasz 
igen.”

A családot a kihívás haj-
totta előre az üzletben, egy 
kicsit azért szusszannának. 
Nem biztos, hogy fognak. 
Az éttermet is azért indítot-
ták végül, mert nagyobbik 

lányuk kitalálta, hogy kü-
lönleges szörpökkel kellene 
a turistákat megkínálni („Ez 
az ő kis biznisze volt.”). A 
kisebbik pedig most épp már-
togatós szószokkal (chutney) 
kísérletezik, egyelőre „csak 
a protekciósok kaphatnak be-
lőle”. Nehogy Újlipótváros-
ban megtudják! 

Abból a kosár ribizliből, 
amit rájuk sóztak évekkel 
ezelőtt, ma Szlovákiában és 
Barcelonában is árulnak, 
kapni a reptéren is (tenderen 
nyerték, nem számított, hogy 
Mónika más területen ott 
dolgozott, mondják), és tár-
gyalnak egy lehetséges dubaji 
viszonteladóval is. Ha nem 
jön össze, akkor is élvezik, 
amit csinálnak, még ha a pa-
pírmunka kicsit sok is néha. 
(„Mire végzek vele, két üst 
lekvárt lefőznék, de be is pa-
lackoznám” – sóhajt Mónika.)

Az Édes Otthon vendég-
ház vadromantikáját épp az 
adja, hogy szeretettel csi-
nálják, akik itt dolgoznak, 
és nem az, hogy „nagyon ki 
van találva”. De hát a házias 
ételeket sem azért szeretjük, 
mert annyira ki vannak ta-
lálva.

Lek-Vár-Lak 
kézműves üzem és 
bemutatóterem
Édes Otthon 
vendégfogadó 

CÍM: Nagybörzsöny, Hunyadi 
tér 21. 
ÁR: 5 szoba, 12 ezer forint/
fő/éj + ifa – reggelit adnak, 
a szobák felszereltsége jó, 
a kertben sütni-főzni is lehet, 
jakuzzi és szauna is van. 
EXTRA: házias ízek, túraút-
vonalak a Börzsönyben és 
bóklászó háztáji állatok az 
udvaron. 
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