
Megmutatni másoknak is

Kassay Csongor úgy véli, ez a pár 
négyzetméter bőségesen elég az 
öttagú családjának, fenntartha-
tóság szempontjából is optimá-
lis. A „dobozház” elkészítésekor 
az elemeket a saját műhelyében 
gyártotta le, a munkatársai rakták 
össze a falakat, a külső burkolatot 
egy régi japán faégetés módszer-
rel kezelték. „Ezzel kiöltük a fából 
a gombát, de ez az eljárás tűzál-
lóságot is biztosít a fának, és ezen 
kívül vízlepergető. Ezt még leken-
tük lenolajjal. A tájba illősége mi-
att is fontos volt, hogy külsőleg is 
így nézzen ki a deszkaborítás. A 
párom egy nagy múzsám, nagyon 
jó esztétikai érzéke van, fontos, 
hogy meg tudjuk ezeket beszélni 
családon belül. Ezért lett ilyen ez 
a ház” – magyarázta.

A házról egy kis videót is készí-
tettek, ennek nyomán többen is 
jelezték Csongornak, hogy ők is 
szeretnének egy ilyen erdei lakot. 

„Saját magunknak találtuk ki, 
hogy nagyon-nagyon jó legyen, a 
fő foglalkozásom mellett teljesen 
magán jellegű dolog volt, bár-
milyen kereskedelmi elgondolás 
nélkül. De ahogy ez a vírushelyzet 
kibontakozott, a kiállítási csarno-
kokban egyik pillanatról a másik-
ra lekapcsolták a villanyt. Most 
volt időm ezzel a házzal foglalkoz-
ni, és azért hoztam nyilvánosság-
ra a videót, mert szerettem volna 
megmutatni, hogy tudunk ilyene-
ket gyártani, és lehetőséget adni 
az egyszerű életforma megtapasz-
talására” – vázolta Csongor.

Rámutatott: manapság megnőtt 
az igény, most már nem csak kül-

földön, itthon is a gurulóházakra, 
a statikus, cölöpökön álló, kisebb 
házakra. Rengeteg kérdést, meg-
keresést kapott a videó publiká-
lása után, hogy milyen jó, milyen 
szép, sokan szeretnének ilyent. 
„Elképzelhető, hogy a jövőben 
készítünk ilyen házakat, de nem 
a klasszikus értelemben vett ke-
reskedelmi jelleget fogja ölteni, 
hanem ennek az életformának 
próbálunk teret adni.  Nemcsak 
azért, mert ez hiánypótló akar len-
ni, hanem, mert ez fontos nekem. 
És ha nekem jó, akkor  hasonló 
gondolkodású embereknek is tet-
szeni fog. Onnantól kezdve pedig 
közösségépítésről is beszélünk. 
Ha például egy madarász, fotós, 
természetbúvár ki akarja próbál-
ni ezt az életformát, megteheti. 
De ez nem a hagyományos érte-
lemben vett turizmus, nem egy 
szálláshely. Maga a szálláshely 
és a környezet nyújt mindent, 
mert én itt nem adok semmit. Én 
azt szeretném, hogy valahogy az 
ember csupán az ittlétével érezze 
jól magát és fedezze fel, hogy az 
élet alapvető dolgai nem gomb-
nyomásra történnek, hanem, ha 
nyolckor kávézni akarsz, akkor 
hétkor fát vágsz, vizet hozol és tü-
zet raksz. Itt lelassul az idő. Itt a 
programod a puszta lét.”
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Ez a ház se fogja megvál-
toztatni a világot, de az én 
világomat igen.

az idő

Kassay Csongor. Régi terve volt megépíteni ezt a pihenőházat

Beszélgetés mellé jár a látvány is

Egy régi gyalupad szolgál asztalként

A konyharész a legszükségesebb eszközökkel




