
A 
fák között egy ös-
vényen tartunk a 
ház felé: egyszerű, 
letisztult forma, 
egyik oldalán óri-
ási ablak. A min-

dennapi élet sodrásából szeretett 
volna időről-időre kilépni Kassay 
Csongor azáltal, hogy a Piricskén 
található néhány négyzetméteres 
házát megépítette. Olyasmire vá-
gyott, ami más, mint ami a min-
dennapokban körülveszi. Másabb 
kényelem, másabb nyugalom.

Eltérő kiindulópont

Kassay Csongor úgy gondolja, a 
mindennapokban sok minden 
zavarja az embert, úgymond ren-
geteg minden köré mi magunk 
teremtünk problémát, bonyodal-
mat. Például elfogy a benzin a fű-
nyíróból, aztán a keverék nem jó 
bele, nem találjuk hozzá a damilt 
stb. És itt még mindig csak ar-
ról van szó, hogy füvet akarunk 
nyírni. Csongorék például kertes 
házban laknak Delnén, a barátai 
éppen ezért sokáig nem is értet-
ték, hogy miért tervez egy másik 
házat, amikor még a családival 
sem készült el teljesen, de Cson-
gor másra vágyott.

„A kertes házat is a saját min-
dennapi problémáiddal és éle-
teddel töltöd fel, és én szerettem 
volna egy olyan valamit, ami 
kicsit másabb, hogy más legyen 
a kiindulópont. Rengeteget ku-
takodtam, hogy milyen lehe-

tőségek és létformák léteznek. 
Nagyon megtetszettek a finn 
mökki nevezetű házikók, azok 
is ott vannak a vadonban, nincs 
áram, nem kell kütyüket hasz-
nálni, teljesen egyszerű életmó-
dot kínálnak. Van egy ház, és 
mellette egy szauna. Próbáltam 
a baráti társaságomban is ezt 
a gondolatot terjeszteni, közös 
projektben gondolkodtam, vé-
gül egyik barátommal közösen 
vásároltuk meg ezt a telket an-
nak idején. Ez az egész egy saját 
ötletből született a saját magam 
szórakoztatására és a családom 
részére, mintegy demonstrálni 
egy olyan egyszerű életet, ahol 
például a fűtéshez a gyufán és 
a fán kívül nem kell más eszköz. 
Itt nem kell azzal foglalkozni, 
hogy télen jöjjön ki valaki leen-
gedni a vizet, különben elfagy 
az egész rendszer. Nekem az 
kellett, hogy ha itt hagyom, ak-
kor így marad, ha lakok benne, 
jó, ha nem, nem, de semmilyen 
fenntartást ne igényeljen, ne ter-
heljen. Jellemző, hogy valaki csi-
nál egy hétvégi házat, és előbb-
utóbb megrakja a megszokott 
technikai eszközökkel, hűtővel, 
tévével. És végül ott áll, hogy va-
lamivel erősebb a fenyőillat, de 
ugyanazok a problémák kezde-
nek szembejönni, mint otthon. 
És akkor az egésznek a varázsa 
nemcsak hogy megtörik, de nem 
is fog megszületni. Én másfajta 
kényelemre vágytam” – meséli, 
miközben felérünk a házhoz.

Képernyő: az ablak

Bent egyetlen helyiség, kevés bú-
torral – egy kanapé és egy asztal-
ként funkcionáló régi gyalupad 
– , egy kályha, mosdótál, néhány 
konyhai eszköz. Egy létrán fel-
mászva a galériára jutunk, itt egy 
hatalmas matrac kapott helyet, el-
fér az egész család rajta. Képernyő 
is van: az óriási ablak, amelyen 
keresztül az erdőre látni. Látszik 

a tudatos tervezés, az egyszerűség 
kényelme, és érezni, hogy nem is 
kell ennél több a kikapcsolódás-
hoz.

A tulajdonos elmondása sze-
rint formailag is törekedett az 
egyszerűségre. „A dizájn, a bel-
sőépítészet mindig közel állt 
hozzám. Van egy standépítő cé-
gem, a munkám során szerzett 
tapasztalatok is segítettek, hogy 
a végeredmény ilyen legyen. Ren-
getegszer szembesülök azzal, 
ha egy külföldi megrendelőnek 
tervezek egy kiállítási standot, a 
végeredmény merőben más lesz, 
vagy a funkcionalitás miatt, vagy 
anyagi okokból, vagy csak simán 
a kliens óhajára sok mindenből 
visszaveszünk.  Ebből indultam 
ki. A kollégáimmal megtanultuk 
az elmúlt években, hogy íveket 
és formákat minden elképzelhető 
anyagból meg kell és meg lehet 
valósítani. Tehát nem okozott 
gondot formailag létrehozni a 
házat. De elsősorban az vezérelt, 
hogy egyfajta harmónia terem-
tődjön meg itt. Nem éppen min-
dennek a rovására, de egy han-
gulatnak létre kell jönnie, mert 
az egész különben nem ér semmit 
– nekem.”

Hangsúlyozza, amikor kimegy a 
házhoz, egy teljesen más világba 
kerül, mint otthon. Ez köszönhe-
tő a belső tér kialakításának, a 
felhasznált anyagoknak – a lám-
pa például egy régi kosárból van 
kialakítva –, és annak is, hogy 
nagyon egyszerű és hálózatmen-
tes az az élet, amit itt meg lehet 
tapasztalni. „Zavar az, hogy bár-
hová megyek, mindig ki akarnak 
szolgálni, hogy az otthonodnál 
is kényelmesebben érezd magad.  

Nekem nem erre volt szükségem. 
Ott van még az ökológiai lábnyom 
kérdése – bár nem szeretem eze-
ket a mostanában divatos kife-
jezéseket, mert azt látom, hogy 
sokan beszélnek róla, sokan gyűj-
tenek szelektíven, a szemetet az-
tán valaki elviszi, nem ismerjük 
a hulladék további sorsát, közben 
mosunk, mosogatunk, hátul kifo-
lyik a sok kemikália, nem látjuk, 

eltüntettük. Felhúzzuk a nemezelt 
papucsunkat, és azt hisszük, hogy 
valamilyen szinten meg van oldva 
ez a kérdés. Utána elmegyünk a 
barátainkkal kávézni, nem nézve, 
hogy honnan származik a kávé, 
hogy ért ide, leülünk és megbe-
széljük ezeket a világmegváltó 
dolgokat, hogy mi milyen jól csi-
náljuk. Lehet ezekről beszélgetni, 
és jó, ha beszélgetünk, de még 
mindig nagyon kevés. Ez a ház se 
fogja megváltoztatni a világot, de 
az én világomat igen.” 
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Jellemző, hogy valaki 
csinál egy hétvégi házat, 
és előbb-utóbb megrakja 
a megszokott technikai 
eszközökkel, hűtővel, 
tévével. És végül ott áll, 
hogy valamivel erősebb a 
fenyőillat, de ugyanazok 
a problémák kezdenek 
szembejönni, mint otthon.

Minél egyszerűbben élni – ez vezérelte Kassay 
Csongort, amikor néhány éve tervezni kezdte a 
saját hétvégi házát. S noha a hétköznapokban „tel-
jesen normális életet él”, szeretett volna egy olyan 
helyet megalkotni magának és a családjának, ahol 
lelassul az idő, ahol ki tud kapcsolódni. Így készült 
el a „dobozház” az erdőben.

Erdei lak, 
amelyben lelassul 
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