
tuk a padlásról, előkerestük a garázs-
ból. Tavaly született meg az ötlet, hogy 
bővítsük ki a házat, s rendezzük be. 
Itt semmilyen más mesterember nem 
dolgozott, csak édesapám, az öcsém 
és én. A keményítés, vasalás, berende-
zés édesanyám munkája” – mutat kör-
be Zsolt a házban, amint letelepszünk 
az asztal köré. Itt egy-két kivétellel 

minden családi örökség, igaz, az inga-
mérleget – mutatja – Magyarországon 
vásárolta. „Azért van néhány kakukk-
tojás a házban, de kevés – jegyzi meg 
–, a terítők olyan kenderből vannak, 
amit még nagymamám termesztett, 
és ő is szőtte meg, a falikendőket is ő 
hímezte. A szobában lévő szövőszék 
is a nagymamáé volt. Édesanyámnak 

hat-hét darab székelyruhája van, olya-
nok is, amelyeket még a nagyszülők, 
dédszülők viseltek, ezek vannak a 
bábukon. A dédnagymamám háza 
még mindig áll Balánbányán, tavaly 
eszünkbe jutott, hogy megkérdezzük, 
vajon van-e benne még olyan bútor-
darab, ami a dédié volt. Találtunk egy 
éjjeliszekrényt, amit el is hoztunk” – 
meséli vendéglátónk. A kis ház majd’ 
minden darabjához van érzelmi kötő-
désük. Talán ez a legrégebbi – mondja 
Zsolt, amint kivesz egy kis porcelán-
csészét a szekrényből – megvan vagy 
százötven éves is.

Otthon, édes otthon 

Zsolt néhány évvel ezelőtt tért haza 
Balánbányára, miután tizenhárom 
évig Budapesten élt, s közben mun-
kájából adódóan járta a nagyvilágot. 
Mint minden fi atal – meséli – érettsé-
gi után ő is azzal a feltett szándékkal 
indult útnak, hogy „elmegy, jövőre 
meggazdagszik, jön haza, s minden 
jó lesz”. Útnak indult tehát, szakmát 
akart tanulni, dolgozott sokfelé. „Au-
tógyár elektronikai részlegén, kínai 
piacon, építkezésben, kismilliárd 
dolgot csináltam. Az utolsó négy év-
ben volt Óbudán egy kis bioboltom, 
amelyben zöldséget, gyümölcsöt 
lehetett vásárolni, de hazai házi ké-
szítésű termékeim is voltak. Minden 
évben bennem volt, hogy hazajövök, 
mindig voltak tervek, de halogattam. 

N
em is tudom, mit 
emelnék ki legszí-
vesebben a Mol-
nár-Csorba Zsoltnál 
töltött délutánunk-
ból. Az erdő adta 

fi nomságokat mindenképpen, ugyan-
is a balánbányai fi atalember vadon 
termő, természetes alapanyagokat fel-
használva készít lekvárokat, szörpö-
ket és egyéb ízletes csemegéket, ezek-
nek pedig  a Mesél az erdő márkanevet 
adta. Ám a környezet,  amelyben foga-
dott, az sem mindennapi. Rögtön ra-
bul ejti az arra tévedt látogatót.

Úri hobbi – tájház az udvaron

A sparheltben ropog a tűz, az asztal 
sarkánál gondosan egymásra tett 
imakönyvek, egy szemüveg a kre-
denc szélén, a kötény az ajtó sarkára 
felakasztva. Minden annyira élethű, 
hogy meg sem lepődnék, ha az ajtón 
egy kosár fával a hóna alatt belépne 
e tárgyak tulajdonosa. A tájház jel-
legű építmény a Molnár-Csorba csa-
lád balánbányai udvarán található, a 
kétszobás kis épület korhű berende-
zése, használati tárgyai mind-mind 
családi örökség. Összegyűjtötték, le-
porolták és berendezték vele a házat 
saját maguk örömére. Amolyan úri 
hobbi – mondogatják egymás között.

Tavaly még ebben a kis házban ké-
szítette, főzte Zsolt a fi nomságokat – 
derül ki –, ez volt a család befőzőkony-
hája is, ám ősztől más rendeltetése lett 
a házacskának. „Mi nagyjából húsz 
éve gyűjtünk mindent, lassan-lassan 
kezdtük felismerni, hogy rengeteg 
olyan érték van a környezetünkben, 
tulajdonunkban, amelyekre, ha nem 
vigyázunk, elkallódik. Gyűjtögetni 
kezdtünk, amink megvolt, azt lehoz-
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Hogy kinek mit „mesél az erdő”, az minden 
bizonnyal attól is függ, hogy ki mire kíván-
csi. Molnár-Csorba Zsoltnak, aki az erdők, 
hegyek szerelmese, bizony nemcsak me-
sél, hanem lehetőséget is ad. Amikor Zsolt 
több mint tízéves külföldi tartózkodás után 
néhány éve hazajött, egyet tudott: ő már 
sosem akar itthonról elmenni. És az erdő 
mesélni kezdett.

A fi atalember 
az erdők, mezők 
gyümölcseit 
dolgozza fel

#Molnár-Csorba Zsolt

„Akkor még 
nem tudtam, 
hogy ha haza-
jövök mihez 
kezdek, de azt 
már biztosra 
tudtam, hogy 
soha nem sze-
retnék innen 
elmenni.”
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