
A
kár százötven éves is 
lehet az a szék, amin 
ülök. Pontosabban 
az a faanyag, amiből 
a szék, az asztal, de 
még a kávé felszol-

gálására használt fatálca is készült. 
A csíkszeredai Szász István otthoná-
ban jártunk.

„Az volt az elképzelésem, hogy az 
építészetből kilépve csináljak vala-
mi olyan kézzelfogható dolgot, ami 
pontosan olyan lesz, amilyennek én 
elképzeltem. Így született meg a bú-
torkészítés gondolata. Évek óta fi gye-
lem, hogy melyek a trendek, minek 
van divatja, úgy látom, a régi lett az 
új érték, legalábbis egy bizonyos ré-
tegnek. Innen indultam ki” – meséli.

Százéves fából készül bútor 
a nappaliba

A felhasznált faanyag száz-százötven 
éves, régi pajták, csűrök bontásából 
kerül ki. Nyilván nem lehet azonnal a 
tényleges munkához látni, egy hosz-
szabb folyamat következik, melynek 
során az anyagot előkészítik. „Van 
egy adag titok is benne” – jegyzi 
meg nevetve beszélgetőpartnerem, 
amikor erről faggatom. Az első lépés 
a további felhasználásra alkalmas 
faanyag kiválogatása, majd követ-
kezik a ragasztás, tömbösítés, gyalu-
lás, hogy a megfelelő vastagságot 
elérjék, végül a felületkezelés. „Néha 
benne hagyom a szegnyomokat is” – 
mutatja a mellettünk álló széken. A 
felületkezelés az igénynek megfele-
lően lehet lakkozás, ha fürdőszobai 
bútorzat készül, akkor vízálló hajó-
lakk, de van olyan bútordarab, amit 
svéd viasszal kennek le.

„Hosszas volt a kísérletezési folya-
mat. A cél az volt, hogy használjuk 
a régi fát, de ha a régi fát kezdem 
gyalulni, akkor olyan lesz, mint az 
új, és ez így tulajdonképpen nem 
más, mint környezetkímélő újrafel-
használása az anyagnak. Na de talál-
junk egy olyan megoldást, ami újra 
régiesíti az anyagot. Ezen kísérletez-
tem egy fél évig, amíg eljutottam ide” 
– meséli István. A legelső „kísérleti 
alany” pontosan az az asztal, amely 
mellett ülünk, mutatja is a jeleket, 
melyek arról árulkodnak, hogy ez 
az első munkája, de számomra pon-
tosan így tökéletes. Mára már – fűzi 
hozzá – eljutott oda, hogy majdnem 
vissza tudja adni a fa régi erezetét, 
amit a nap kiszívott.

„Aztán a következő lépés az volt, 
hogy csináljunk egyedi formákat. 
Vannak ugye az alap dolgok, amin 
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Igen. Van, amikor a régi 
fák is mesélni tudnak. 
Szász Istvánnak biztosan. 
Keze nyomán régi csűrök 
faanyaga kap új rendel-
tetést és válik a nappali 
vagy akár a fürdőszoba 
díszévé. Szász István Bu-
dapesten tanult, majd kö-
zel két és fél évvel ezelőtt 
hazatért Székelyföldre. 
Azt mondja, élete legjobb 
döntése volt.
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A felhasz-
nált faanyag 
száz-százöt-
ven éves, régi 
pajták, csűrök 
bontásából 
kerül ki.
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#Szász István

Old Wood Thinks, amikor a régi 
az új. A pad és a mennyezeti 
lámpa készült régi fából




