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BOCS, CSAK LENYUGODTAM
KÖRBEUTAZTA A VILÁGOT, KÖZBEN MEGUNTA A HAJNALBAN ABLAKA 

ALATT GYAKORLÓ KATONAZENEKART, ÉS VÉGLEG AZ ŐRSÉGBE KÖLTÖZÖTT. 
CSENDES PANZIÓJÁBAN MA MÉG EGY ŐRJÖNGŐ FILMPRODUCER IS FÉL ÓRA 

ALATT A VILÁGBÉKE EVANGÉLISTÁJÁVÁ VÁLIK.
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ÍRTA: BÁNLAKI D. STELLA

Magyarországon nem 
kapni folyékony 
keményítőt, ezért 

Molnár-Mersitz Ágnes min-
den ausztriai bevásárláskor 
hoz belőle néhány palackkal. 
A hófehér és ropogós párna-
huzat titka ezenkívül, hogy 
a napon szárad, a friss le-
vegőn. A kétszáz éves tölgyfát 
nemrég ki kellett vágni, mivel 
sokadszorra is belecsapott 
a villám, úgyhogy a Kosbor 

Panzió védjegye most már 
biztosan a vánkos. „Koráb-
ban fogalmam sem volt róla, 
hogy legalább négy-ötszörös 
ágyneműmennyiség kell, 
hogy egyáltalán működni 
tudjunk.” 

A Kosbor Panzió tulajdo-
nos-háziasszonya sohasem 
tanult vendéglátást, nem is 
dolgozott ezen a területen, 
valamire mégis ráérzett. 
A Dunakanyarban született, 

és élt az ország több pontján 
– „teljesen ismeretlen helyre 
költözni mindig nagy kaland” 
–, de élete elég jelentős részét 
az ötödik kerületben töltötte. 
Amikor épp nem utazott: az 
afrikai sátraktól az új-zélandi 
luxusig mindent kipróbált. 
„Arra jöttem rá, hogy a leg-
jobb élményeket – részben 
függetlenül a színvonaltól – 
azokon a helyeken szerzi az 
ember, ahol örömmel látják.”

Az élelmiszeripari mér-
nöknek jól menő külkeres-
kedelmi cége volt, de egyre 
inkább zavarta, hogy Magyar-
országon akkortájt, a 2000-
es évek elején ilyen helyet 
nem nagyon talált, ráadásul 
kezdett elege lenni a fővárosi 
zajból és nyüzsgésből is. „A 
Honvédelmi Minisztérium-
mal szemben laktunk. Az első 
évben még élveztem, hogy 
a katonazenekar minden 

reggel hatkor az udvaron gya-
korol, a második évben már 
kezdett kiborítani.” 2005-ben 
Ágnes és férje a költözésről, 
és egy saját, igényes vendég-
házról kezdett beszélgetni.

Valaki más 
nagymamája
Ágnes maximalista, úgyhogy 
rögtön listát írt: dombok, 
falu, béke. Naponta húsz–
harminc települést járt végig 
Pest megyében, de az új ott-
hont nem találta meg. Férjé-
vel, Molnár Attilával teljesen 
véletlenül, munkaügyben 
jöttek pár napra az Őrségbe, 
ezt toldották meg egy kis ki-
rándulással. „Száguldottunk 
le az autópályán, siettünk, 
időre kellett érkeznünk. Az-
tán elértünk Lentiig, és azt 
vettem észre, hogy Attila egy 
ideje ötvennel megy. Neki is 
csak akkor tűnt fel, amikor 
rászóltam. »Bocs, csak lenyu-
godtam!«” 

Béke volt, nyugalom, 
mondja, de most ugyanez 
van, miközben Magyarszom-
batfán beszélgetünk. Ma-
dárcsicsergés, néha elsétál 

egy őz, a szomszéd az Őrségi 
Nemzeti Park. Amikor a Kos-
bor Panzió elődjét, a romos 
épületegyüttest a házaspár 
megtalálta, virágoztak az al-
mafák, és agárkosborral, azaz 
vad orchideákkal volt tele 
minden. Ha jól veszem ki Ág-
nes szavaiból, azokban a ro-
mokban rajta kívül senki sem 
látott fantáziát.

Az étkezőben ülünk, a ház 
lekvárjait kóstolgatom, az 

ablakból látom a gyümölcsfá-
kat. A falon különböző gom-
bafélék rajzai (nagyon szeret-
nek gombászni), a folyosón 
és a szobákban fekete-fehér 
portrék és antik bútorok. 
„Nem akartam a családomat 
rakni a falra, úgyhogy nem 
tudom, kinek a nagybátyja 
lóg ott pontosan” – mondja. 
Közben észreveszem, hogy 
a kép alatt álló komódból az 
én nagymamámnak is volt 
egy. Egy kicsit tényleg olyan, 
mintha a nagymamánál len-
nék. Nem a saját nagyma-
mámnál, de valaki másénál is 
jó. Akik korábban itt szálltak 
meg, szintén azt mondják: 
nem tolakodó, mégis csa-
ládias, igazi stresszmentes 
övezet.

Ágnes a végsőkig küzdött 
az egykori nagygazda házá-
nak megőrzéséért. Cserépről 
cserépre haladtak, végül csak 
néhány téglát lehetett meg-
menteni díszburkolatnak, 
meg a padlásról egy elképesz-
tő ritkaságnak számító agyag 
pálinkásedényt. Már egy ház 
árát elköltötték, és még csak 
a nullára jutottak. „Volt, hogy 

feladtam volna, néha 
még most is. Ha beleg-
ondolok, hogy kétszáz-
valahány millió forint, 
amiben itt ülünk, és hogy 
ezt egy tengerparton is 
elkölthettem volna” – 
nem fejezi be a monda-
tot, de aztán hozzáteszi, 

hogy valószínűleg nem lenne 
boldog, és egyébként is sokat 
veszített volna a pénz az érté-
kéből. A régi ház lenullázása 
után már bármit építhettek 
volna, de addigra megsze-
rették az eredeti, egyébként 
egyáltalán nem praktikus 
alaprajzát. Az, hogy itt nem 
a szállodaipar szabványai 
fognak dirigálni, már úgyis 
korábban eldőlt.

„Lassan tanultam meg 

a szakmát, de a másik vál-
lalkozásom addig fedezte 
a veszteségeket.” Egy évvel 
később, rögtön az első je-
lentkezés után felvették őket 
a Stílusos Vidéki Szállodák 
közé. Kezdetben ő tanult 
a tagoktól, most a Kosbor 28 
ezres Facebook-tábora húzza 
fel a csapatét. Ágnes sokat 
költ hirdetésre a közösségi 
médiában (néhány új fotó 
a birtokról: alaphangon száz 
lájk, boost után ezer), és már 
tudja kezelni a honlapot, de 
az antik egy része is az Ebay-
ről jön. „Érzékeljük, hogy mi 
történik a világban akkor is, 
ha itt vagyunk a végén.”

A fővárosi ötéves 
találkozása 
a cserebogárral
Kétágyas szoba éjszakánkén 
17 500 forinttól, apartman 
25 000 forinttól. Cserébe ki-
lépsz az ajtón és az erdőben 
vagy. Húsz perc séta alatt itt 
egy őrjöngő filmproducer-
ből is kezes bárány lesz, ez 
már bebizonyult. A Kosbor-
nál triplacsavaros csúszda 
és infraszauna helyett erdei 
gombákkal és állatokkal is-
merkedhet a fővárosi benn-
szülött, molekuláris gaszt-
ronómia helyett autentikus 
grillparti és borospince várja. 
A vendégek egy része viszont 
egyszerűen csak kifekszik 
a kertbe, és a madárcsicser-
gésen kívül semmire sem vá-
gyik. „Őket békén hagyjuk.”

A zöldház ökológiai láb-
nyoma és közműszámlái így 
is minimálisak, de azért a tu-
lajdonos szerint pár újabb 
napkollektor még elférne. 
Ausztria és Szlovénia még 
gyalog is közel vannak, nem 
csoda, hogy az igazi nehéz-
séget inkább a munkaerő 
hiánya jelenti. Az étteremkér-
dést is meg kell még oldani, 
az alapkoncepció ugyanis az 

volt, hogy a vendégek majd 
főzögetnek maguknak a szo-
bájukhoz tartozó konyhában. 
Hamar kiderült azonban, 
hogy egy butikhotelben erre 
nincs igény, kész ebédre, va-
csorára annál inkább van. 

„Teljesen más lett a ven-
dégek véleménye, amikor 
megjelentek a házi manga-
lica-alapanyagok, amikor 
az ország legjobb sajtosától 
kezdtük hozatni a kecskesaj-
tot, és amikor a saját teakeve-
rékeim kerültek az asztalra.” 
Ahogy Marci macskát elné-
zem, ő is elégedett az osztrák 
füstölt tarjával. Kutya is van: 
15 kilométerről jött, leült 
a küszöbre, és úgy döntött, 
hogy mostantól itt él.

„Én nagy költözőművész 
vagyok, mindig nagy élmény 
új helyre menni, és ott valami 
teljesen új dologba fogni.” 
Ágnes megteremtette a he-
lyet, ahol mindenkit örömmel 
látnak, ma már a Kosbor az 
egyetlen vállalkozása. Úgy 
gondolja, innen már nem fog 
tovább költözni.

NEM AKARTAM 
A CSALÁDOMAT RAKNI 
A FALRA, ÚGYHOGY 
NEM TUDOM, KINEK 
A NAGYBÁTYJA LÓG OTT 
PONTOSAN.


