
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
BÚTOROK MEGJELENÉSE A 

TÉRBEN  



 19 

A bútor nem önmagában álló képzőművészeti tárgy. Használatának megfelelő helye 
van a szobában, és úgyszintén használatából eredően szorosabb kapcsolata van bizonyos 
bútorokkal, és ez akár helyi sajátosságokat is tükrözhet. Ezért a bútor térben való 
elhelyezésének vizsgálata, elemzése és értelmezése legalább olyan fontos, mint 
szerkezetének megismerése, hiszen közelebb visz bennünket az egyes bútordarabok 
kialakításának megértéséhez. 

Az idők során a lakótér funkcióját egy vagy több helyiség is betölthette. Éppen a 15. 
századtól kezdve Magyarországon is a többhelyiséges épületek használata vált 
gyakorlattá, a legszegényebb falusi otthonok is legalább egy lakószobával és egy 
konyhával rendelkeztek, a gazdagabb paloták már több lakóegységből, továbbá 
nagyteremből, kamrákból, sütőházból stb. álltak. Mivel az ezekben zajló tevékenység 
kultúránként és korszakonként változott, továbbá a térhez való viszony is módosult, a 
lakóház helyiségeinek funkcionális elemzését, a világkép vizsgálatát, a hétköznapi és 
szakrális térhasználatot, a bútorok lakótereken belüli elrendezését fontosnak tartom 
alaposan körüljárni, még mielőtt az egyes bútorok konkrét vizsgálatára rátérnénk. 
Először a térhez való viszonyt, majd a tér hétköznapi használatát tanulmányozom, majd 
az egyes társadalmi rétegek lakótereit veszem számba. Végül a lakóterekben megjelenő 
színek használatának szellemi hátterét elemzem, hiszen az sokkal inkább az enteriőr és a 
tér, mint a bútor része, s változásában is jellemző, nem elhanyagolható összetevője a 
lakberendezésnek. 
  

2 .1  A VILÁGKÉP HATÁSA AZ ENTERIŐRÖKRE 
A különböző kultúrák a térhez való viszonyukban számos egyedi jellegzetességet 

mutatnak, melyre kutatásai alapján Edward T. Hall amerikai szocioantropológus hívta 
fel a figyelmet a The Silent Language és a The Hidden Dimension (Rejtett dimenziók 
címmel magyarul is megjelent) könyvében. Ő elsősorban a térben megjelenő különböző 
kultúrákat vizsgálta, és ezek között igen markáns különbségeket tudott kimutatni (pl. a 
japán és az amerikai, amerikai és európai térszemlélet, térhasználat terén), melyek 
érzékletesen bizonyítják gondolatmenetének helytállóságát. A tér emberi 
felhasználására irányuló kutatásait proxemikának nevezte el. 

Ha közelebb akarunk jutni a 15.-17. század térfelfogásához, a lakóterek 
megértéséhez, tisztában kell lennünk a maitól eltérő térszemlélettel, melynek 
vizsgálatához a világkép, a filozófia, a megmaradt információmorzsák 
(enteriőrábrázolások) értékelése visz közelebb. Az ember a világot térben és időben 
érzékeli, és mibenlétének megfogalmazása a filozófusokra és matematikusokra hárult a 
régmúlt időkben. Írásaikban a mindennapi (tér) szemléletet egy magasabb szintre, a 
világkép szintjére emelték, mégis, ezeknek az eredményeknek a vizsgálata vezethet 
közelebb bennünket a hétköznapi ember világfelfogásához, olyan profán kérdésekre is 
választ kapva, hogy miért helyezték az egyébként szétszedhetőségre, szállíthatóságra 
tervezett, azaz alapvetően mobil bútoraikat következetesen egy helyiség azonos 
pontjára.  

 
2 .2  A KÖZÉPKOR VILÁGKÉPE 

Az újkori tudományban általában háromféle teret különböztetnek meg: a 
matematikai, a képzetes (imaginárius) és a fizikai tér fogalmát. A fizikai tér az a világ, 
amelyben élünk és mozgunk, amely mérhető és adott esetben tapintható, valós 
kiterjedésű. Ezzel szemben a képzetes tér „képzeletünk alkotása, és képzeletünk 
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tárgyainak megjelenési „helye”.50 A középkorban a két tér nem választható szét 
egyértelműen egymástól. Gyakran az elképzelt, „hitt” tér is ugyanolyan valóságos volt a 
mindennapi ember számára, mint a kézzel tapintható világ. Ha csak egy pillantást 
vetünk a középkori világtérképekre (mappae mundi) ahol az ismert világot egy 
szimbolikus korongba „préselték” bele, Jeruzsálemet a középpontba helyezve, a Vörös-
tengert valóban vörös színel ábrázolva, valósnak megélt furcsa lényekkel, emberekkel, 
állatokkal benépesítve a tengereket és a szárazföldeket, átérezhetjük ezt a világlátást. 

 
                                                                                              

ANGOL VILÁGTÉRKÉP 13. SZÁZADBÓL ÉS  
KATALÁN MAPPA MUNDI  1450-1460 KÖRÜL 
A középkor emberének a világról alkotott képe. 
A kör maga az anyaföld, amelyen élünk. 
Középpontjában Jeruzsálem található, tőle a 
négy égtáj felé az ismert városok, tengerek és 
országok. A Vörös tenger vörössel lett 
megfestve. A korong határain túl a szelek, a 
bolygók találhatók, azon kívül pedig a csillagok 
és maga Krisztus. 
A 15. század közepén egy katalán mester szinte 
ugyanígy festette meg az általa ismert földet, bár 
rajza  pontosabb, komoly méréseken alapul. A 
középpontban továbbra is Jeruzsálemet 
helyezte, és lemaradtak a rajzról a szférák.  

 
 

 
A 15. századi ember világképét még alapvetően a középkori ismeretek határozták 

meg. E tudás alapja a Biblia, az egyházalapító atyák írásai és az antik pogány bölcseleti 
művek (Platon, Arisztotelész) voltak, letéteményesei pedig az egyházak, az ezekhez 
kapcsolódó iskolák, egyetemek és a kolostorok. Minden tudás, fejtegetés ezeken alapult, 
így a keresztény filozófia mellett létrejött misztika, okkult tudomány, de még a világ 
megismerésétől látszólag oly távol eső irodalom is egyvalamiben megegyezett: a 
világról alkotott képükben. Akár Robert Fludd írásait, akár Aquinói Szent Tamás 
műveit, akár Dante Isteni Színjátékát vagy a korabeli világtérképeket nézzük, a lényegi 
rész ugyan az marad: a kozmoszt Isten teremtette véges idővel ezelőtt, mely állandó és 
fejlődést nem ismerő – legfeljebb önmagát ismétlő, de hierarchikus rendbe szerveződő 
volt. A középkori világmodell az arisztotelészi - ptolemaioszi világképre épült. A 
ptolemaioszi univerzum misztikus és mágikus, ugyanakkor harmonikus kozmikus 
egység, melynek középpontjában a gömb alakú Föld áll. Körülötte kristályrácsos 
éggömbökön kering a Nap, a Hold és a bolygók, melyek önálló sebességgel mozognak a 
Föld körül. A legkülső szférán az állócsillagok helyezkednek el. Ezen a fizikai, anyagi 
világon kívül található a szellem világa az angyalokkal, arkangyalokkal és szeráfokkal, 
és az egész „mindenségen” túl van maga a teremtő elme: Isten, a mozdulatlan mozgató. 
                                                 
50 Turay Alfréd: Az ember és a Kozmosz. - Kozmológiai antropológia 2.,  A kozmosz egészére reflektáló 
ember. http://mek.oszk.hu/08700/08794/html/index.htm 
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Kopernikusz (1473-1543) halála évében megjelentetett matematikai feltevése sem 
változtatta meg egy csapásra a világ rendjéről és működéséről vallott nézeteket. A 
bolygómozgásokat vizsgálva kiszámította, hogy azok sokkal egyszerűbben leírhatók, ha 
a világ középpontjába a Napot helyezi. Viszont ő sem tudott elszakadni a tökéletességbe 
vetett hitétől, azaz, hogy a bolygók mozgása kör alakú pályán mozog. A heliocentrikus 
világkép elfogadása még mintegy száz évet váratott magára. Robert Fludd de Fluctibus 
(1560 - 1637) angol orvos és okkultista  Utriusque Cosmi Maioris51 c. művében 
megjelent világmodell – melyet kiegészített a  földet megjelenítő négy őselem, a négy 
minőség ábrázolásával52 - a középkori hagyományokat követi. Munkája jól példázza, 
hogy még a tanult, kísérletező és gondolkodó emberek körében (hiszen épp ő volt, aki 
először értekezett orvosként a vérkeringésről) is milyen mélyen gyökerezett ez a 
világkép, mint biztos pont, vagy rendező elv. 

 
 

A KOPERNIKUSZI UNIVERZUM A KOZMOSZ, MINT A 

PILLANAT EGÉSZE.  
 
A középpontba immár a Nap kerül, s körülötte 
szabályos körpályán keringenek a bolygók, s a 
középkori világkép makrokozmoszának többi 
eleme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A középkori tudomány nem csak a makrokozmoszt szerkesztette ilyen egységbe. A 

külső gyűrűk (égitestek és angyalok) a világ magasabb szintjét képviselték, ez a 
makrokozmosz, az Isten világa. A belső gyűrűk (a földi elemek és az ember) alkották az 
alacsonyabb világot vagy más néven mikrokozmoszt, mely a Föld, az ember világa. Az 
elképzelés lényege, hogy a világ egésze, a különböző szintek és szférák kapcsolatban 
állnak egymással, közvetlen befolyással vannak egymásra – a makrokozmosz a 
mikrokozmoszra, Isten világa az Ember világára, mely Isten szellemi erejének 
kiáradásából ered.  

A világ összes teremtett formája az embertől a különböző állatfajtákon és 
növényeken át az élettelen dolgokig rangsorba állítható, a teremtés különböző 
szintjeinek felel meg. Minden szintet különböző szellemi lényeg jellemez. Így például 
egy szintre kerül Anglia, mint első a nemzetek között,  a Király, mint első az emberek 
között, az arany, mely első a fémek között, az oroszlán, mely első az állatok között, a 

                                                 
51 Robert Fludd de Fluctibus: Utriusque cosmic, maioris scilicet et minoris metaphysica, phisica atque 
technical historiae, Openheim, 1617 
52 Legbelül a szikla a „föld” eleme helyezkedik el, mely a legsűrűbb. Ezt övezi a víz gyűrűje, mely fölött 
a levegő lebeg, s melyet a tűz gyűrűje ölel körül. A négy elem felett következnek a középkorban 
elfogadott nézet szerinti sorrendben az égitestek, melyet egy további szférával, a zodiákust tartalmazó 
gömbhéjjal is kiegészített. 
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tölgy, mely első a fák között, stb. A középkori embernek láthatólag igénye volt hogy az 
anyagi és a szellemi világ ismert dolgait egy rendszeren belül helyezhesse el, értékét 
pontosan behatárolhass. 
 

 

 
 

 

A ZODIÁKUS EMBER, MINT A FÖLD, ÉS A CSILLAGOK 

TÜKRE 
Limburg fivérek, Les Tres Riches Heures du Duc de 
Berry, Franciaország 15. század 
 

 
Az emberi testet is hierarchia szerint értékelték, a Föld illetve az elképzelt, isteni 

rendbe szerveződő Világ egyfajta tükröződésének tekintették. A test minden pontjának 
megvolt a világból ismert dolgok közül a megfelelője, melyek összefüggésben álltak 
egymással. 

A testet és ily módon a világot is négy elem és négy állapot határozza meg. Úgy 
tartották, a világegyetem négy elemből: földből, vízből, levegőből, és tűzből tevődik 
össze. Ennek a négyes felosztásnak felel meg a négy évszak (ősz, tél, tavasz, nyár), a 
négy minőség (hideg/száraz, hideg/nedves, meleg/nedves, meleg/száraz) a négy 
kedélyállapot (közönyös, melankolikus, indulatos, vérmes) és még sok minden más a 
színek, formák, testnedvek, égtájak „világából”. Azaz harmóniát, szimmetriát és 
összefüggést kerestek a teremtett világban, amelyben éltek. Ennek a „minden mindennel 
összefügg” elvnek érvényességét a középkori európai világ egészére talán 
leglátványosabban egy képi ábrázolás bizonyíthatja: az egyik az ókori görög eredetű 
felfogásból származó  keresztény  összefüggésrendszert megjelenítő angol rajz, mely 
hasonló a középkori zsidó szefira fa ábrázolásokhoz is. 
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AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK EGYSÉGE 
 
Az elemek, az égtájak, az évszakok és az állatöv közötti 
összefüggést ábrázoló angol rajz (1080-1090) 
St John College, Oxford. MS 17 f 7v 
 
Fent a föld (kék, kelet), jobbra a víz (zöld, dél), lent a Lég (fehér, 
nyugat), balra a Tűz (vörös, észak). Közöttük a 12 csillagjegy, a 
hónapok, minőségek (száraz, fagyos, meleg, nedves). 
 

 
A középkori embernek a megváltoztathatatlanba, a világ fejlődésnélküliségébe 

vetett hite – mely tulajdonképpen nem csak tanult, hanem a mindennapi életben is 
megtapasztalt, tehát oda-vissza ható jelenségen alapult – jelenik meg abban is, hogy a 
szoba berendezését is egyfajta megváltoztathatatlan rendnek tekintse. A bútoroknak 
meghatározott helyük volt a térben, mely a betöltött szerepükből eredt – mely lehetett 
szokáson alapuló, praktikus, de a világképből eredő hely is. A bútorok elmozdítása 
ennek a rendnek a felborítását, a káoszt jelentette volna – mely már a démonok, a sötét 
oldal birodalma és lételeme. Az ismert világ mindig lakott, berendezett, azaz rendezett. 
E világ határain túl kezdődött az ismeretlen, az alaktalan birodalma. Tehát 
szükségszerű, hogy az ismert világ megőrizze ezt a rendezettséget. 

A lakóterek mozdíthatatlan rendje, a mai értelemben vett magánélet hiánya (még a 
latrinák is többszemélyesek voltak!), az egymásba nyíló térsorok megléte mind-mind 
visszacseng a világképről alkotott elképzeléseik olvasásakor. De mindez fordítva is 
működik. A hierarchikus rendbe vetett hit, a ”minden- mindennel összefügg” elve 
magyarázattal szolgálhat a nehezen megérthető térszemléletre. S ha ez alapján nem is 
tudjuk rekonstruálni a már elpusztult, valaha létező tereket, a megmaradt emlékek 
értelmezését könnyebbé teszik.  
 

2 .3  A RENESZÁNSZ VILÁGKÉP 
A reneszánsz világkép a középkorihoz képest nyitottabb. A világ kitárul és kitágul, 

a tudomány felfedezéseivel a világ elvesztette korábban ismert határait, és megjelenítése 
is forradalmasodott. A térképek már pontos méréseken alapulnak, a városok, 
földterületek égtájakhoz igazítva, madártávlati képként jelennek meg. A korábban 
ismert Istentől eredő rend helyett a törvényszerűség, szabályosság, a rendező elv válik a 
világ mozgatórugójává. A világ szellemi közepén pedig maga az ember áll, aki képes 
megismerni, és befolyásolni, saját képére alakítani a világot. Nem véletlenül fordítják le 
ekkor mindenki számára érthető nyelvre a Bibliát. A világ megismerésében (és a 
világkép kialakításában) megkerülhetetlenné válik az ember, nem az egyház többé 
annak fő alakítója, noha továbbra is a Bibliára épül.  
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A VITRUVIUS-TANULMÁNY – MÁS NÉVEN AZ EMBERI 

TEST ARÁNYAI VITRUVIUS NYOMÁN – LEONARDO EGYIK 

LEGHÍRESEBB MŰVE. 
Az emberi test arányaiban felfedezik az isteni eredetű 
geometriai ésszerűséget, melynek alkalmazásával az 
épített környezet tökéletességét is biztosítják. 
Az ember kerül világ szellemi középpontjába (a rajzon a 
világ egészét is jelképező kör közepébe), az isteni 
arányok pedig a világ lényegi részévé emelkednek. 
 

 

 

 

 

 
A többféle magyarázási lehetőségből többféle igazság is születik. S egy merész 

gondolat erejéig visszakanyarodva a stílusokhoz, szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
gótika az utolsó stílus, amelyet nemzetközinek lehet tekinteni, leküzdve a kulturális és 
földrajzi határokat a legegységesebb képet mutatta a legkevesebb helyi sajátosságokkal. 
A 16. századtól kezdve erősödnek fel a helyi sajátosságok, holott semmivel sincs 
kevesebb lehetőség a stílusok átvételére. De fontosabbá válnak a saját választások, bár a 
közösséghez való igazodás továbbra is erős.  

A reneszánsz építőmester szemében a vad természettel szemben az épített környezet 
(vár, város, templom, palota, kert) szabályos és tökéletes, arányok szerint alkotott. Az 
épületeken a szimmetria, a harmónia ül ünnepi tort, a szobák méretét és elrendezését az 
épület nagy egységéhez való igazodás befolyásolja. A szobák, lakószobák több 
helyiségből álló lakosztályokká fejlődnek, és ez a tendencia érvényesül a polgári, de 
még a paraszti lakóterekben is. Gyakori, hogy főúri lakóhelyiségekben a 
világmindenséget, a csillagokat, és általuk a megrendelő sorsát jelenítik meg – 
konkrétan a díszítésben. Ilyen mennyezeti díszt találunk a mantovai hercegi lakosztály 
egyik szobájában: az élet labirintusában a herceg jelmondata mutatja az utat. Mátyás 
budai palotája csillagvizsgálójának könyvtártermében a csillagos égbolt díszítette a 
boltozatot, Mátyás születési idejének megfelelően ábrázolva az égbolt bolygóit. 

 
  
MANTOVA, PALAZZO DUCALE egyik 
lakószobájának mennyezetén az élet 
útveszője látható, melyből a herceg 
jelmondata mutatja a kifelé vezető utat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A reneszánsz lakásbelsők a világ kitárulásával együtt maguk is megnövekedtek. A 

helyiségek tágasabbá, levegősebbé váltak. A belső térképzésben az arányok, a 
szabályosság érvényesült, a bútorok mérete megnövekedett. Míg a középkori ágyak 
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meglepően kicsinyek, rövidek voltak, a reneszánsz festményeken már nem ez 
tapasztalható. Carpaccio Szent Orsolya álma című képén az ágy a korábbiakhoz képest 
szokatlanul nagy, a békésen alvó szent kényelmesen ki tud nyújtózkodni benne. Az 
ablakok is nagyok és világosak. Nálunk is hasonló tendencia tapasztalható. Habár a 
részletformák még gótikusak, de a visegrádi vár hercegi lakosztályának helyiségeire 
ugyanez jellemző. A korábbi, Lajos és Zsigmond építkezései nyomán kialakult négy 
kisebb-nagyobb szoba helyére három közel azonos alaprajzú helyiséget építettek, 
megszüntetve az előtte húzódó folyosót is53. Az így kapott tágas szobák falába új, 
nagyméretű, háromosztatú, keresztosztós ablakokat vágtak, s mivel szinte ugyanolyan 
bútorokkal rendezték be őket, az összbenyomás levegős és tágas lett.  
 
2 .4  A SZAKRÁLIS TÉR 
Az emberi élet természetes velejárója a vallás. Mircea Eliade volt az, aki először 
foglalkozott munkájában a térrel54, ahogy azt a vallásos ember megéli. Megállapítja, 
hogy a vallásos ember számára a tér nem homogén, a hétköznapi világot átjárók, 
csomópontok „szakítják meg”, ahol a profán világ találkozhat a minőségileg más, 
transzcendens világgal. Bartha Elek a vallási terek szellemi örökségéről szóló írásában55 
a népi vallásosság fő helyszínei (templom, zarándokhely, temető, útszéli keresztek) 
mellett a szent sarkot, mint az egyéni imák színterét jelöli meg a lakóházban. A lakóház 
megszentelése, és a szentség állandó jelenléte egész Európában kimutatható56. A 
kultikus tér az archaikus néphitben a házi szellemek tartózkodási helye, és egyben a 
kultikus cselekvések, rítusok színtere is volt. A középkori lakóház – legyen az bár 
egyetlen szoba, vagy helyiségek sorának kapcsolata - önmagában is szent térnek 
számított. Az élet misztériuma itt játszódott le, s a benne lakó ember ennek megfelelően 
díszítette fel, látta el jelképekkel. Szentségét az építéskori áldozatok, a birtokbavétel-
kori rítusok (a házszentelés szokása Magyarországom a középkor óta kimutatható)57, a 
megszentelt tárgyak, szentképek biztosították.  
 

 

 
 

  
JINDRICHUV HRADEC, CSEHORSZÁG.  
URALKODÓI LAKÓSZOBA 1251-60-BÓL 
 
A mai szemmel aprócskának tűnő helyiség  
falát a bibliából vett jelenetek díszítik,  
akárcsak ha templomban járnánk. Falfestése  
1338-ban készült. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 A terembeosztás változására lásd a visegrádi palota periodizációs rajzait, legutóbbi és eddigi 
legteljesebb közlése in: A visegrádi királyi palota Szerk. : Buzás g. Orosz K. Visegrád 2010. 275. oldal 
54 M. Eliade: A szent és a profán. Bp. Európa Kiadó, 1987. 
55 Bartha Elek: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége I. Vallási terek 
szellemi öröksége, Bölcsész Konzorcium, Debrecen, 2006.  
56 Legújabban a modern lakásszociológia is foglalkozik vele: Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Beszélő 
házak, Kossuth, Bp. 2000. 
57 Manga J.: Vízkereszt MNL V. 587. 1982. 
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2 . 4 . 1  A  S ZE N T T ÉR  H IE R AR C H IÁ J A –  

V ILÁ G M IN D E N S ÉG T Ő L A  LA K Ó S ZO B Á IG  
A középkori és a reneszánsz világmodell is az arisztotelészi - ptolemaioszi világképre 
épült. A középkor embere ezt, mint fizikai valóságot fogta fel, a reneszánsz 
gondolkodói már csak mint szimbólumot tekintette, de a hétköznap vallásos 
gondolkodású embere sokáig mágikus valóságot látott benne.  

A szent hely megteremtése a világ rendjének megteremtését ismétli, a középkori 
szent helyek is hierarchia szerint szerveződtek. A világ központját alkotják a szent 
városok, a legfőbb szentélyek - ez a keresztény világban Jeruzsálem. De minden kisebb-
nagyobb településnek van központja, szakrális épülettel megszentelt helye, ahol a 
közösség megszabott rítusok szerint szenteli meg évről évre az időt és a teret. Az 
épületnek, épület együtteseknek (váraknak, udvarházaknak, városi házaknak) is van 
kitüntetett helyisége, a kápolna, amely a középkori értelemben vett család szakrális tere, 
és az egyes helyiségekben is kimutatható megkülönböztetett hely – mely az egyén 
vallásosan megélt mindennapjait szolgálta – olykor akár átlépve a babonaság határán.  

A középkori ember vallásos életében igen erős a hajlam, hogy gondolatait képekben 
fejezze ki – állítja Huizinga a Középkor alkonya című művében58. Szerinte „nincs olyan 
hétköznapi tárgy vagy cselekvés, amelyet ne hoznának minduntalan összefüggésbe 
Krisztussal és az üdvösséggel”. Nincs okunk feltételezni, hogy a főképpen francia 
példákra épülő megállapításai ne lennének érvényesek a késő középkori 
Magyarországra is. Mindezek alapján fel kell tételeznünk, hogy a hétköznapi környezet 
is fel volt ruházva mögöttes és többletjelentésekkel, és nem csak a praktikum határozta 
meg a bútorok elhelyezését, a formáját, a használatuk módját, illetve a díszítését – ide 
értve az alkalmazott színeket is. Ha meg szeretnénk ismerni a kor bútorhasználati 
szokásait, elengedhetetlen ennek a kérdésnek a tanulmányozása, a szimbolikus 
jelentéstartalmak feltérképezése. Ez lehetett a helyiség elhelyezkedése az épületben, és 
szimbolikus jelentőségű volt a bútor elhelyezése a térben is. Meghatározott rítusok 
szerint használták a tárgyakat, és mágikus jelentőséget kaptak a díszítések, az 
alkalmazott anyagok és színek is. 
 

2 . 4 . 2  M E GS ZE NT E LT  TE V É KE N YS É G EK  H E LY E  A Z 
É P Ü LE T B E N  

Eliade szerint a legkorábbi időkben az ember valamennyi cselekedetének vallási 
jelentése is volt. Hogy ez a későbbi kultúrfokokon hogyan módosult, nem tárgyalja 
részletesen. Megvizsgálva a korabeli bútorhasználat eddig ismert adatait, véleményem 
szerint három bútortípus és négy cselekvés van a lakótérben, ami különösen kiemelt 
helyet kap a késő középkori tárgyhasználatban, és vallási jelentéssel bírónak 
tekinthetjük. Ez az alvás, az étkezés, a munka (írás-olvasás) és a mindennapi lelki élet, 
az imádkozás. Az elsőhöz az ágy, a második kettőhöz az asztal, az utolsóhoz az 
imazsámoly és/vagy szentkép kapcsolható. 

 Megjegyzendő, hogy a középkori lakótérről nagyon nehéz általánosságban beszélni. 
A nyilvánvaló helyi sajátosságok mellett számolni kell az eltérő anyagi, kulturális és 
társadalmi szinten élők eltérő helyzetével is. Ily módon el kell választanunk a parasztság 
lakótereit a polgárság városi házaitól, és külön kell vizsgálnunk a nemesek 
udvarházaiban, váraiban található összetett térrendszerektől. 

                                                 
58 Johan Huizinga: A középkor alkonya. Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban 
és Németalföldön a 14. és 15. században. Európa Könyvkiadó, Bp., 1979.  
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Adott a lakótér, melyben a középkor embere elhelyezhette a bútorát. Ez a tér a 
korabeli világfelfogás szerint önmaga is egy mikrokozmosz, azaz a teljes világ 
leképezése.  A középkori magyar kultúrában, melyet leginkább a földhöz közel álló, és a 
természet körforgásával együtt élő paraszti kultúra őrzött meg59, a ház központja 
(világtengely) a nyílt tűzhely volt. Ez a helyiségek differenciálódásával kikerült ugyan a 
lakószobából, de továbbra is az épület központja maradt. A szent tér ezek után a tűzhely 
nélküli helyiség geometriailag kijelölt központjába került, a mestergerenda alá, vagy az 
átlós elrendezésnél a sarokba. A népi vallásosságot kutatók megállapítják, hogy az 
időben visszafelé haladva ez a városi lakosság hitéletének sajátja is volt. A polgárok jó 
része Magyarországon a városon kívül saját birtokkal (többnyire szőlővel) 
rendelkezett60, mely megélhetésének nagy részét fedezte, így nem szakadtak még el oly 
mértékben a földtől, mint ahogy azt nyugaton, vagy később tapasztalható. Míg a 
jurtában lehetett a tűzhely a központban, a magyar otthonokban a kandalló a sarokba 
került (ellentétben angol, és francia példákkal), kézenfekvővé vált a tér diagonális 
felosztása. A következő lépés a nyílt tűzhely eltűnése volt. Ez természetesen csak akkor 
mehetett végbe, amikor a füstlyuk tudatos értelmezése - földről az égbe vezető átmenet - 
feledésbe merült. A cserépkályha ezt a funkciót nem tudta betölteni, helyette más 
jelképek, térfelosztás kellett. Kézenfekvőnek tűnik egy másik nyílásnak, az ablaknak 
ilyen szereppel való felruházása, illetve az égtájak szerinti tájolás. De hogyan helyezték 
el a mobiliákat ebben a tengelyekkel, kitüntetett pontokkal tagolt térben?  

 
  
EBERHARD CLEMENT GRÓF ÉS UDVARA.  
1440.-es eredeti kép 1540-ben készült másolata. 
Württembergisches Landesmuseum, Stuttgart S. 
49.  
 
A nem túl tágas helyiség falai mentén 
padszékeken ülnek az egybegyűltek. A helyiség 
bejárattal átellenes sarkába Krisztust ábrázoló 
szentképet helyeztek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.2.1 Az étkező asztal – a táplálkozás szentsége 

A középkorban kétféle asztalt használtak. Lehetett ideiglenesen felállított, bakos asztal, 
vagy állandó helyet elfoglaló, rögzített szerkezetű asztal. Az étkezés a keresztény 
középkori ember szemében az utolsó vacsorát idézte elsősorban. Az étkezőasztal maga 
is a világ kicsiben: csak megtisztultan, közös kézmosást követően, nemek és rangok 

                                                 
59 A magyar szókészletnek vallási jelentést hordozó elemei honfoglalás előttiek, jórészt finnugor, török, 
vagy tisztázatlan eredetűek. 
60 Sopron, Eperjes  
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szerint elkülönülten, szigorú hierarchikus rendben lehetett köré ülni. Az ideiglenesen 
felállított asztalt a terem tengelyében helyezték el. A helyében rögzített asztal viszont 
többnyire a szoba sarkában, ritkábban a fal tengelyébe került. Bár az írott források nem 
tájékoztatnak az asztal helyiségen belüli elhelyezéséről, a bőséges képi ábrázolásokra 
támaszkodhatunk. Megjegyzendő azonban, hogy ez utóbbiak sokszor sűrített 
cselekményűek, nem tekinthetők feltétlenül hiteles dokumentumoknak. Így a tájolásról, 
a tűzhely-ablak-bejárat viszonyáról nem kaphatunk megnyugtató képet. Némi támpontot 
a népi lakáskultúrában megmaradt, archaikusnak tekinthető szobaberendezés adhat, ahol 
az asztal a szent sarokba, a legkitüntetettebb helyre kerül, általában a kemencével 
átellenben. Így az étkezés, a közös családi együttlét vált a mindennapi élet legszentebb 
mozzanatává.  

Az étkezőasztal használatát szokásrend és az udvartartás rendje szabályozta. Fontos 
volt az ülésrend, és sorrend, mikor, hogyan lehet az asztalhoz járulni, kezet mosni. Az 
étkezést az asztali áldás elmondása szentelte meg. A magas asztal61 jellemzően a városi 
házakban nyert először polgárjogot, míg a paraszti portákon a 16. század első felében 
még a tehetős gazdáknál is kivételes ritkaságszámba ment. 

 

GOTHAI OLTÁRKÉP: KRISZTUS MÁRTÁVAL ÉS 

MARIA MAGDALÉNÁVAL.  
Schloßmuseum, Gotha. 1540 körül. 
 

A reneszánsz lakószobában Krisztus 
uralkodóhoz méltó trónuson ül A szoba 
bejárattal szemközti sarkába helyezték az 
étkezőasztalt, melyhez a fal elé állított 
padokra lehet ülni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2.4.2.2 Az íróasztal – a szellemi elmélyülés helye 

Az asztal másik funkciója az írás, a munka helye. Ez igen új keletű tárgynak számít a 
lakberendezésben, maga az asztalforma is változik, képlékeny: egyik helyen ládaforma, 
máshol deszkalábú, szétbontható asztal, megint máshol újabb szerkezetű, lécvázas-
kávás felépítésű volt. 15. századra tehető megszületésével (melynek előképei a 
kolostorok kódexmásoló írópultjai voltak) az elkövetkező két évszázadban keresi a 
helyét, míg végül vizsgálódásunk teréből kikerülve, erősen deszakralizálódva találja 
meg helyét és formáját – a szoba közepén. Addig azonban néhány érdekes 
törvényszerűséget fedezhetünk fel. A nagyszámú tudós szent ábrázolás (Szent Jeromos, 
Szent Ágoston) alapján képet kaphatunk a kor uralkodóinak elmélyült gondolkodásra 
serkentő írószobáiról, könyvtárhelyiségeiről. Az asztal szabadon, a helyiség közepén 
vagy falnak tolva áll, többnyire drága szőnyeggel leterítve (szemben az étkezésre szánt 
asztalokkal), rajta az írás és olvasás eszközeivel (olló, vonalzó, tintatartó, tollak, 

                                                 
61 Alacsony, becsapolt lábú asztalszéket már jóval korábban használtak. 
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szemüveg, porzó, stb.) Az éppen olvasott könyv külön állványra kerül, de az íráshoz is 
díszesen kiképzett ferde pultot használtak (emelvény!). Az asztal körül a falra rögzített 
polcokon címlappal felfelé illetve kifelé sorakoznak a nagy értékű, bőrkötéses könyvek. 
Maga az asztal gyakran a szoba sarkába kerül, a polcok közelébe, de szép számmal 
látunk a falhoz tolt asztallapú, vagy a szék támlájával a falnak támaszkodó megoldást. 
 

ANGYAL IHLETTE MUNKA.   
Máté evangélista ábrázolása XV. sz.  
Bibl. de l'Arenal, Paris. 
 
A szellemi munka elmélyülést, elvonulást kívánt. Ezt 
a területet igyekeztek elkülöníteni, leválasztani a 
többi lakórésztől, akár külön helyiségben, kamrában 
kialakítva, akár fa vagy kárpit válaszfallal elzárva a 
szoba más részeitől. 
 
 

 

 

 

 

 

 
A polcokat függönykárpit takarja, s ami meglepő, többnyire zöld színű szövet. 

Olykor maga az asztal is zöld lepellel (takaróval) van leborítva62. Magyarázatát nem 
tudni, csak találgatni lehet, miért társították éppen ezt a színt a munkához, a 
könyvekhez. Elképzelhető, hogy a mögöttes, szimbolikus jelentése miatt: a zöld a 
remény, a megújulás jelképe. A könyveket haszonnal pergetők számára a tudás 
megszerzésének reményét, a reneszánsz ember számára az ókori tudás megújítását 
jelképezhette. A zöld szín ugyanakkor a szentlélek szimbóluma is volt – de manapság 
lehet, csak azt mondanánk rá: szemnyugtató. 
 

2.4.2.3 Az ágy – születés, halál és pihenés helye 

Az éjszakai pihenés mindig is misztikus kapcsolatban állt a halállal. A lélek éjszaka 
függetlenedik a testtől, a tudattól, ellenőrizhetetlen mezsgyére lép. Az alvás, bár van 
belőle visszatérés, minden alkalommal kacérkodás az elmúlással, de egyben a 
transzcendens világgal való kapcsolat hétköznapi lehetőségét is nyújtja. A korabeli 
ágyak meglehetősen rövidek, kicsik. A benne alvók nem kinyújtózkodva, hanem félig 
ülő helyzetben pihentek, mivel az csak a halottakra volt jellemző. Az ágy helye is 
meghatározott volt a szobában. Úgy tűnik nem csak a reprezentációt előtérbe helyező 
nemesi szobákban, hanem a polgárházakban is előszeretettel helyezték a fal tengelyébe, 
a falra merőlegesen az ágyakat. Kérdés, vajon a tájolás szerepet játszott-e az ágy 
elhelyezésénél. Eltz várában a két ablak között helyezkedik el, éppen szemben a 
szemközti falon nyíló kicsiny kápolnafülkével, mely mellett a nyitott kandalló látható. 
Az ágy itt kelet-nyugati tájolású. Visegrádon - ha igaz a feltételezés, hogy a két, polccal 

                                                 
62 Beauvais-i Vince munka közben, forgatható írópultnál, Flamand 15. sz.; Domenico Ghirlandaio Szt. 
Jeromosa freskó Firenze, Chiesa di Ognissanti; Jean Froissart, 15. századi francia krónikaírót megörökítő 
miniatúrán is az íróasztalán zöld kárpit látható. Botticelli Szt. Ágoston szerzetest ábrázoló festményén 
szintén zöld kárpit választja le a falfülkét. Carpaccio Szt. Ágoston a Jeromos sorozatból, Scupla San 
Giorgio dei Schavoni. A zöld kárpittal burkolt íróasztal itt a két ablak között áll, és épp balról esik rá a 
fény. 
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ellátott falfülke az ágy helyét jelöli ki - akkor ott az ágy feje keleti irányba néz, azaz 
arccal napnyugatnak aludtak benne. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy fordítva, a 
falfülke lehetett a megszentelt tárgy hordozója, így az ágy éppen ezért vele szemben 
kellett elhelyezkedjen.  
 

 

  
HÁLÓSZOBA A NÉMETORSZÁGI ELTZ VÁRÁBAN. 16. SZÁZAD. 

 
Ahogyan hiedelem formálta az ágy kialakítását, ugyanúgy a díszítésén is tetten 

érhető a mágikus felfogás. Életfák kunkorodnak a fej és lábtámlán, a szerelem és 
termékenység jelképei, versbe szedett áldások díszítik a nyoszolyákat. Ugyanúgy a főúri 
baldachinos ágyak függönyeinek színezését sem a véletlen szabta meg 

 
2.4.2.4 Az imádság helye 

Az egyéni vallásos tevékenység helyet kíván magának a lakószobán belül is. A napi 
imádságot végezhették az asztalnál, az ágynál, széken ülve. Aki megtehette, „saját” 
kultikus teret hozott létre, ehhez létrehozva egy egyedi bútordarabot: a gótikából és a 
reneszánszból több szobai használatra készített imazsámolyt is ismerünk, mely 
önmagában állhatott a szobában, a falra vagy falba helyezett szentkép, szobor, házi oltár 
előtt. Az imazsámoly fontos része volt a szent könyvek tárolására szolgáló rekesz, mely 
gyakran kulcsra zárható tárolóhelyként alakítottak ki, így igen drága, reprezentatív 
bútordarabbá alakítva. Ugyanakkor az ájtatossághoz nem feltétlenül kellett önálló 
bútordarab. Ulászló király gyermekeivel a trónszék előtt térdepelve imádkozik egy 
festményen. Szent Imre herceget a 17. századi táblaképen kék bársonnyal letakart asztal 
előtt ábrázolják, az asztalon feszület, kezét nyitott könyvön nyugtatja. A 
protestantizmusban a rendszeres hangos bibliaolvasás vagy bibliai történetek felidézése 
lett az otthoni ájtatosság formája.  
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        SZEPESSZOMBAT, MÁRIA OLTÁR, 1470 KÖRÜL.               IMAZSÁMOLY, RAGUZA, 16. SZ. VÉGE. 
 
2 .5  TÉRHASZNÁLAT A MINDENNAPOKBAN 
Kultúránk térszemlélete a múltban gyökeredzik, mégis számos helyen eltér, lényegesen 
eltávolodott tőle. A mai világ sokkal változatosabb térkapcsolatokat kínál, de napjaink 
rohanó világának el- és leszigetelt magántereivel szemben, a középkorban az egyén a 
világ szerves, sőt fontos részének érezhette magát. A modernkor tere a vizuális 
térérzékelésre épül. Legfrissebb épületcsodáinkat, belső tereinket számítógépeken 
tervezik, megkomponált, profi fotókon mutatják be ország-világ előtt. A tér fontos 
részét képezi a hamutartó szélére helyezett szivar bodor füstcsíkja, miközben nem 
vesszük észre: a fotózásra szépen megkomponált tereket éppen a használattal „tesszük 
tönkre”. Hagytuk elveszni a tapintásból, hallásból eredő térérzékelés élményét. 
Minimalista tárgyaink csak a szemünknek nyújtanak élményt, A fa nem valódi, a 
mégoly drága műanyag burkolat, rideg fém és áttetsző üveg terek vizuálisan nyűgöznek 
le. Mennyivel izgalmasabb a finoman faragott fabútorok tapintása, a falra aggatott 
szövött selyem vagy gyapjú kárpitok, brokátok puhasága, a kandalló melege, a földre 
terített gyékényszőnyeg illata, a hideg tornácról a puha, barátságos szobába lépés 
élménye. A hazatérés.  

A mai világ csupa mozgás és látvány. Még a zenét is csak vizuálisan kiegészítve, 
felturbózva lehet eladni! Ezzel szemben a középkor mozdulatlansága a látás mellett a 
tapintás, szaglás, hallás térélményét is nyújtotta. Világképünk megváltozásával a 
tereink, térhez való viszonyunk is gyökeresen megváltozott.  

Lássuk most mi az, ami a mai értelemben vett valóságot jelentette a középkorban.  
Milyen tereket is használtak, milyen következetéseket lehet levonni belőlük? Magyar 
vonatkozású középkori, vagy reneszánsz kori lakótér-ábrázolás igen kevés maradt fenn, 
többnyire miniatúrákról, vagy a helyiségnek csak töredékét bemutató portrékról van szó. 
Ezen kívül az elpusztult terekről szóló különböző híradásokra, írott forrásokra 
támaszkodhatunk. 

 
2 . 5 . 1  H E LY IS É G E K  K OR A B E LI M E G N EVE ZÉ S E 
A tér filozófiai és világképi elemzése mellett fontos a terek megnevezéseinek 

vizsgálata is. Ugyanis a név utal a térre, a térhez való viszonyra, mivel a nyelv egyúttal 
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a gondolat rögzítése is.63 Edward T. Hall fentebb idézett könyvében számos kísérlet 
leírásával bizonyítja, hogy a különböző kultúrájú emberek nem ugyanazt tapasztalják 
azonos esetben, azaz más-más módon érzékelik világot, többnyire úgy, ahogy azt az 
anyanyelvük „beprogramozta”. Ha ezt az elgondolást az általam vizsgált korra vetítem, 
érdekes megállapításokra juthatunk. 

Számos inventáriumot megvizsgálva szembeötlő, hogy a maitól mennyire 
különböző logikával nevezték meg a lakótereket az egyes számadáskönyvek, 
inventáriumok, levelezések. Talán meglepő, hogy mennyire kevés a funkcióra utaló 
jelölés. Ehelyett inkább a terek formáira, méretére, anyagára utalnak. Ilyen pl.: Öreg 
palota = nagy terem, Bolt = boltozott helyiség, Gerendás ház = gerendával fedett, 
síkmennyezetes, többnyire lakóhelyiség, Pince = föld színe alatt levő tér stb. Máshol a 
tulajdonos, használó alapján jelölik a termeket. 

Csak két, viszonylag jól körülhatárolható funkció kap önálló megnevezést 
viszonylag korán, s ez a hálószoba (camera= ágyasház, azaz az a helyiség, ahol az ágy 
van), illetve az étkezőhelyiség (triclinium=ebédlőpalota). 

A finnugor eredetű „ház” (első említése 1193.), a mai értelmével ellentétesen nem 
az épületet, hanem egy helyiséget, az épület egy részét, egységét jelölte, a 17. századi 
inventáriumokban többnyire fűtés nélküli hálóhelyiséget értettek alatta. Vele 
egykorúnak tekinthető a „palota” kifejezés (első említése 1256.), mely megint csak 
egyetlen helyiséget, azaz egy nagyobb termet, általában nem lakóhelyiséget, hanem 
„rendezvénytermet”, lakomák, táncmulatságok, gyűlések tartására szolgáló termet jelöl. 
A szó maga a latinból ószláv (óbolgár) közvetítéssel került nyelvünkbe. (Szintén 
finnugor és 13. századi említésű „hajlék” szavunk inkább menedéket, illetve az otthont, 
mint fogalmat jelölte, nem teret). A 14. századtól jelenik meg a „szoba” szavunk, mely a 
szláv stuba-ból ered, jelentése pedig fürdőház, fűtött szoba volt.64 Emellett a 15. 
századtól ismerjük írott forrásból a „bolt” kifejezést, mely a boltozott helyiséget jelölte.  

Kubinyi András egyik munkájában65 felhívja a figyelmünket, hogy a palota, terem 
szavunk egyaránt jelölhetett épületet, és egyetlen helyiséget is. A palacium, palota szó 
általa végzett terminológiai vizsgálata alapján – amennyiben az helyiséget jelölt – 
oszlopos, nagy méretű, adott esetben akár nyitott, többnyire étkezésre, rendezvények 
tartására szolgáló tér sejlik fel előttünk. Ez is azt bizonyítja, hogy a tereket inkább 
formájuk, megjelenésük alapján különbözették meg.  

A magyar lakótér elnevezések vizsgálatából a következő tanulságokat vonhatjuk le. 
A magyar gondolkodás a helyiség méretében, formájában, később annak funkciójában 
látta annak lényegét, nem az épület részeként gondolt rá. A helyiségkapcsolatok és 
összetartozások sokáig érdektelenek voltak. Ugyanez érvényes lehetett a bútorok 
egymás mellettiségében. 

 
2 . 5 . 2  A  TÉ R  AR ÁN Y O K   

A tereket a falak által létrehozott térformákkal, az un. kötött szerkezetű terekkel lehet 
jellemezni. Ez lényegében az épület belső beosztását, térbeli szervezettségét jelöli.66 A 
belső tagozódás kulturálisan meghatározott, sémák szabják meg. A kötött szerkezetű tér 
                                                 
63 Benjamin Lee Worf: Language, thought and Reality: “ Mindnyájunk térszemléletét megszabja 
anyanyelvünk szerkezete” 
64 A szavak eredetét Benkő Lóránd (Szerk.): Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára I.-IV, 
Akadémia Kiadó, Bp. 1967-76. kiadvány alapján közlöm. 
 
65 Kubinyi András: Palota – terem terminológiai kérdések  In: Szerk. Juan Cabello, Castrum Bene 2/1990, 
Várak a késő középkorban, Bp., 1992., MA 3. 179. 
66 E.T.Hall: Rejtett dimenziók, Gondolat 1980. 149. oldal 
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egyik megnyilvánulása a városképi szerkezet. A nem tervezett, ”nőtt” középkori 
utcaszerkezetből, de legfőképpen a térarányokból (mely a sok pusztulás ellenére őrzi az 
eredeti térszerkezetet) következtetni lehet egy kultúra térfelfogására, térhez való 
viszonyára. A nyugat-európai városok mind egyéni sajátosságokat, jellegzetességeket 
mutatnak. Ugyanígy a magyar városok is. Míg nyugaton többnyire ámulatba ejt az utcák 
szűkössége, „girbegurbasága”, a sikátorok útvesztőiből hirtelen feltáruló monumentális 
középületek látványa, felfelé törő térarányok, addig a magyar városokról – és a 
falvakról is – egészen más mondható el. Bár mindig is soknemzetiségű, sokkultúrájú 
ország voltunk, a kisebb helyi eltérésektől eltekintve kevésbé impresszív, de egységes, 
nyugodt városképi megjelenés bontakozik ki előttünk. Az utcák kifejezetten szélesek, a 
házak homlokzatai is inkább a négyzetes arányhoz közelítenek, a közterek fokozatosan 
kinyílóak, a városképi szerkezet jól áttekinthető, a kevés számú, egyenes utcákon jól 
lehet tájékozódni. Az épületek által közrezárt tér nyugodt, kiegyensúlyozott. A város 
hierarchikus rendje egyértelműen érzékelhető.  
 
  

        

SOPRON, ÚJ UTCA       PADOVA, VIA MANIN 
 
A XV. században Magyarországon a városok, mezővárosok újabb fejlődésnek 

indultak, melyek együtt jártak a városkép bizonyos fokú megváltozásával is. A már 
tervezett városközpontok tágasak, jól áttekinthető szabályos piacteret kaptak. Az új 
kialakítású utcahálózat is egyfajta ideális rendet, rendezettséget igyekezett követni. 

Érdekes elgondolkodni azon, hogy a középkor embere még nem figyelte „felülről”, 
kívülről a saját világát (ez csak a 16 századi tanult ember rácsodálkozása). A mai 
európai ember ösztönösen alaprajzokban gondolkodik, az akkor élt ember azonban 
világát belülről látta. Erről tanúskodnak a városkép-ábrázolások, de még a 
világábrázolások is, ahol az épületeket, városokat oldalnézetből jelenítették meg. A 
világkép szimbolikus rendje nem az alaprajz szabályosságában tükröződött. A 15. 
század végétől jelentek meg az első madártávlatból készített, felülnézetből megjelenített 
városábrázolások67. Fontos megjegyezni, hogy korábban is készült a világról felülnézeti 
ábrázolás, de azok a világ idealizált képét mutatták, egyfajta szimbolikus leképezésnek 
tekinthetők, melyen egyértelműen érződik a szándék, hogy harmóniát teremtsenek a 
szentírás tanításai, a filozófia és a világ valós képe között. 

Középkori lakóterek térkapcsolatait vizsgálva kitűnik, hogy viszonylag kevés számú 
helyiséget használtak, azok funkciójának közelebbi meghatározása nehézkes (pl. hogyan 
és mikor használták a lakószobát?) Az épületegyütteseken belül magukat az egyes 
épületeket nem különböztetik meg a leírások, csak a helyiségeket nevezték meg, 

                                                 
67 Firenze látképe, 1480 körül, Museo di Firenze com’era;  Ignazio Danti Rómáról készített freskója –
Caput orbis, a “világ feje” – 16. század közepe, Vatikáni Könyvtár 
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egymáshoz való kapcsolatuk gyakran homályban marad. A falmaradványok 
vizsgálatából viszont kitűnik: az épületek egyes helyiségei általában közös udvarról, 
vagy tornácról nyíltak, viszonylag kevés egymásba nyíló helyiségről tudunk, ezek 
általában két, három egységből álltak. Az egyes lakóegységek, helyiségek, térformák 
„külön életet éltek”, gyakran nem sok közük volt egymáshoz. A korai világi 
építészetben néha az a benyomásunk, hiányzik a térszervezés iránti igény, az egyes 
terek önkényesen kapcsolódnak egymáshoz, leginkább csupán funkcionális 
meghatározottsággal.  

Buzás Gergely a Nyugat-Európai főúri, királyi rezidenciákat (párizsi Louvre, az 
Avignoni pápai palota, angol királyi palotákat) vizsgálva a reprezentatív termek mellett 
háromhelyiséges királyi lakosztályok meglétére következtet az Anjou kori Visegrádon, 
Diósgyőrött és Budán is68. A nyilvános funkciókat ellátó terem, és a magánlakrészek 
elkülönítése azonban csak a legnagyobb uralkodói rezidenciákon feltételezhető. A 
palota női és férfi „szárnyra” való fölosztása szintén a főúri székhelyeken mutatható ki 
először. A helyiségek nemenként megkülönböztetett használatának elterjedésére 
későbbi adatok is utalnak: az erdélyi Szentbenedeken levő kastély 1696-ból származó 
inventáriumában a kis ebédlőpalotából nyílik az úr háza, másik irányba az asszony 
háza69. Hasonló felosztást sejthetünk Füzéren is, ahol az 1641-es osztálylevél a 
lakópalota egyik (három helyiségből álló) szárnyát a Nádasdy Ferencnek, másik 
(szintén három helyiségből álló) szárnyát leánytestvérének Nádasdy Anna Máriának 
juttatja oda.70 A kisebb együtteseknél, polgári lakóházaknál ilyen térkapcsolatok 
azonban nem mutathatók ki egyértelműen.  

 
 

BÁRTFA , FŐTÉR 40. SZÁMÚ HÁZ  
 
Két emeletes, gótikus lakóház 
reneszánsz korban átépített falak 
(kék) feltüntetésével.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nehéz meghatározni a már egységesen reneszánsz szellemben épült kúriák, 

kastélyok térkapcsolatait is a nagyfokú pusztultság miatt. Általánosságban azonban 
megfigyelhető, hogy kis mértékben növekedett az egymásból nyíló terek száma, ami a 
terek funkcionális differenciálódásának növekedésével magyarázható. Míg a 
középkorban egy nemesi család összes tagja számára – beleértve a familiárisokat is - 
átlag három helyiség állt rendelkezésre, azaz hálást, mosakodást, reprezentációt, főzést, 
étkezést, tárolást, vendégek fogadását és gyakran elszállásolását, az imádkozást azonos 

                                                 
68 Buzás Gergely: A középkori királyi palota funkcionális rekonstrukciója, 2001, kézirat. Visegrád királyi 
palota enteriőr rekonstrukció, tanulmányterv. 
69 B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták, Bukarest, Kriterion, 1973., 268 
oldal. 
70 Simon Zoltán: A füzéri vár 17. századi állapota az inventáriumok tükrében. É.n. kézirat ÁMRK irattár. 
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terekben kellett megoldani, addig a 16. században erre két-, háromszor annyi helyiség 
állt rendelkezésre. 

Sokáig az épület külső, belső tömegképzése esetleges volt. Csak a reneszánsz 
beköszöntével jelennek meg a helyi sajátságokat, domborzati viszonyokat figyelmen 
kívül hagyó szabályos elrendezések. A belső térelosztás azonban nem sokban változott. 
A korábbi rendnek megfelelően helyezkednek el az épületen belül a legfontosabb 
egységek: nagyterem, kápolna, de a többi helyiség még mindig lazán összefűzve, 
egymás mellé sorolva kapott helyet.  

A használt terek arányainak vizsgálatához most csak vázlatos elemzésre lehet 
lehetőség, több helyről véletlenszerűen összeválogatott lakóterek arányainak 
összegzésére tudok csak vállalkozni. Alaprajzi méreteik szerint az általam vizsgált 
paloták és kastélyok lakótereinek arányai közel négyzetesek, a mai viszonyokhoz képest 
meglehetősen nagyok: 7,5-10 méter között mozog az oldalhosszúságuk, de legtöbbször 
8 méter körül van. Ezt a méretet akkor sem haladták meg, ha a terem kissé nyújtott volt, 
ebben az esetben ez a rövidebbik oldal hosszúságát jelenti. A belmagasságok már 
nagyobb változatosságot mutatnak, de mindenképpen elmondható, hogy az utcai 
térarányokhoz hasonlóan, itt is a négyzetes arányokhoz közelítettek, mely ez esetben 
meglehetősen nyújtott, magas helyiségeket jelent. (Tapasztalataim szerint Itáliában 
ennél még magasabb terek, német területeken viszont alacsonyabb, nyomott szobák 
használata dívott.) Kétféle térlefedést alkalmaztak: a boltozottat, illetve a 
famennyezetest. A kellemes térarányok megtartása végett a boltozat indítása gyakran 
igen alacsonyan indul. Megjegyzendő azonban, hogy a reprezentációs igény 
növekedésével a tér belmagassága is növekszik. Sajnos arra nem áll rendelkezésemre 
elegendő adat, hogy a tárgyalt korszakon belül az esetleges térarány változást ki 
lehessen mutatni. 

 
  

    
VISEGRÁD, MÁTYÁS-KORI LAKOSZTÁLY ELSŐ TERME. 1476-86    VISEGRÁD, ZSIGMOND-KORI LAKÓSZOBA  
                                                                                                                                 1387-1437 
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16. SZÁZAD VÉGI 

KOLOZSVÁRI 

PATRÍCIUSHÁZ 

LAKÓTEREI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                
RENESZÁNSZ TÉRARÁNYÚ KAPUZAT                  GÓTIKUS TÉRARÁNYÚ KAPUALJ  
NAGYSZEBENBEN                                                                       POZSONY 
 

 

                
BORSI (BORSA) KASTÉLY, EMELETI NAGYTEREM                      BORSI (BORSA) KASTÉLY, EMELETI SAROK 
1580(?)                                                                                                      LAKÓSZOBA 

 
A helyiségeket megvilágító ablakok szimmetrikusan, az ajtók többnyire a falak 

középtengelyében kapnak helyet, míg a fűtőberendezések jellemzően az ajtóval 
átellenes sarokba kerülnek. 

A középkor embere, még ha hiteles dokumentumok nem is maradtak fenn erről, 
kitapinthatóan ennek a vallásos felfogásnak megfelelően rendezte be közvetlen 
környezetét. Ennek mibenlétét még mindig csak sejtjük, de ha közelebb szeretnénk 
kerülni ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk a korabeli hétköznapi ember 
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tárgykultúrájáról, ezt a szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni.  Mint ahogy a 
modern kor emberének látszólag vallástalan életét is rítusok, transzcendens 
szimbólumok szövik át, a középkor embere is szimbólumok által meghatározott 
környezetben élt. Az elmúlt korok hitét és világképét megismerve a mai kor embere 
saját világát értheti meg elmélyültebben, ezzel rendet teremtve önmagában, eljutva és 
újrateremtve a saját világát, létrehozva a szent teret.  
 
2 .6  A KÖZÉPKORI LAKÓTEREK ÉS BELSŐ 

BERENDEZÉSÜK 
Belső berendezésekre ábrázolások, képek, leírások alapján következtethetünk. 
Bútorozásuk a mai szemmel nézve szegényes volt. Jóval kevesebb bútortípust, 
bútordarabot használtak, s ezeket a helyiségekben jobbára a falak mentén helyezték el.  
A tér közepén csak kevés tárgy kapott helyet. A terek jól átláthatóak, homogén 
berendezésűek voltak. Ha mégis tagolták, azt optikai lehatárolással tették: a Képes 
Krónika miniatúráin a helyiségek drapériával történő kettéosztása látható, mely itáliai 
képeken71 is visszaköszön, de más nyugat-európai képeken nem mutatható ki. A 17. 
századi Erdélyben (valószínűleg keleti, török hatásra), a deszkával, vagy faráccsal 
történő helyiség elválasztásról tudósítanak inventáriumok. Ilyen palánkot írnak össze a 
vajdahunyadi várban, Fűzéren, stb.  
 

  
SZENT ISTVÁN SZÜLETÉSE MINIATÚRA A KÉPES KRÓNIKÁBÓL  1360. 
 

A fa kazettás mennyezetű hálószobát keresztben futó vaspálcára 
lógatott mintás kárpittal osztották kétfelé. Aljában bíbor színű 
kárpittal leterített pad, vagy alacsony láda látható. 

 
Felmerül a kérdés, hogy a belső berendezésben vajon mennyire mutatható ki a 

világkép tükröződése. Az egyes bútorok, tárgyak gyakorlati alapon kapnak helyet 
benne, vagy valamilyen módon kötődtek a világ rendjéhez, azaz az égtájak, esetleg 
anyagi minőségek határozták meg elhelyezésüket? Ezekre a kérdésekre úgy tűnik, mai 
ismereteink szerint nem tudunk egyértelmű választ adni. A kor európai ábrázolásait 
egybevetve mindenesetre feltűnik egyfajta szabályosság, amely az egyes európai 
kultúrákra egyetemesen érvényes, mégis országonként egyéni sajátosságokat mutat. 
Ilyen például az ágy elhelyezése, mely többnyire az egyik hosszanti falra merőleges, 
magas fekvőfelületű és függönnyel elválasztott, de míg Itáliában ládákkal mintegy 
emelvényszerűen körbekerítették, német területeken csak egy ládát állítottak az ágy 
lábához stb. A magyar táblaképen (főként német ajkú városokból) hasonló elrendezést 
tapasztalunk. Általános jelenség a bútorok fal mellé helyezése. Ez alól csak a 

                                                 
71 Fra Filippo Lippi: Madonna a gyermekkel. Tondo. Jelenetek Szent Anna életéből 1452. Galeria Pitti 
Firenze; Francesco di Antonio del Chierco, David fürdője; Ugolino Ilario Mária születése, Orvieto 
székesegyház;  
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szétszedhető vagy könnyen mozdítható bútorok kivételek: ilyenek a deszkalábú és a 
bakos asztalok, és a könnyű, háncsfonatú székek.  

Minden helyiség csak egy hangsúlyos bútorral rendelkezett, mely többnyire az ágy, 
vagy baldachinnal kiemelt szék, vagy az asztal volt. Emellett csak a fűtőalkalmatosság 
(cserépkályha, kandalló) jelent meg hasonló jelentősséggel. 

Az egyes terek ritkán tartoztak egyetlen személyhez, illetve ritkán köthető hozzájuk 
egyetlen funkció. A mai lakások beosztása, ahol minden tevékenység és minden 
személy külön szobát kap (étkező, hálók, gyerekszoba, fürdőszoba, dolgozószoba, 
konditerem, stb.) egészen a 18. századig nem létezett. Ugyanazt a szobát - sőt ágyat - 
több személy használta egyszerre – akik között nem feltétlenül volt vérségi kapcsolat. A 
mai értelemben vett magántér nem, vagy alig létezett. Privát szobája még az 
uralkodóknak sem volt, legfeljebb megválogathatta, hogy kit melyik helyiségben, 
milyen körülmények között fogad72. Az élet szüntelen társas érintkezések közepette 
zajlott, minden tér nyilvános tér volt. Szinte az összes helyiség a bútorozásának 
megfelelően bármilyen tevékenység végzésére alkalmas volt. A viszonylag nagy, mai 
szemmel üresnek ható tereket nem a bútorok, hanem a bennük élő emberek töltötték 
meg élettel. 

 A lakóterek berendezésében a szükségletekből eredő kialakítás mellett a 
mintakövetés is szerepet játszott. A szegényebb népréteg másolta a társadalomban 
eggyel fölötte állók berendezési szokásait. Ennek a hierarchiának a csúcsán a királyi 
udvar és rezidenciái álltak. Így Buda mellett Visegrád, Diósgyőr, Tata, Zólyom királyi 
udvarainak kialakítását másolták. Mohács után a Habsburg birodalomba illeszkedő 
magyar királyi udvar Bécsben és Pozsonyban csonka formában élt tovább, az erdélyi 
fejedelmi udvarok (Gyulafehérvár, Sárospatak) csak lassan, és háborúságoktól sújtottan 
tudták betölteni ezt a szerepet, a megcsonkult ország közepén az esztergomi érseki 
rezidencia és a nádor udvara (Lakompak, Sárvár,) szolgált mintául. A késő középkori 
királyi rezidencia lakáskultúráját Orosz Krisztina dolgozta fel legutóbb a visegrádi 
királyi palotáról szóló könyvében73. 

 
2 . 6 . 1  F Ő Ú R I LA K Ó T ER E K   

Bármennyire is szeretném, nem térhetünk most ki a főúri rezidenciák részletes 
ismertetésére, itt csak utalnék a vonatkozó általam megismert forrásokra. A 16. századi 
északkelet-magyarországi kastélyokról Feld István jelentetett meg könyvet, időben és 
térben tágabb területet ölel fel a nem kevésbé részletes tanulmányokat tartalmazó 
Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai c. kiadvány, Erdélyről a megkerülhetetlen 
B. Nagy Margit-féle „Várak, kastélyok, udvarházak” tudósít. Ezeken kívül munkáim 
során közelebbről megismerkedtem Füzér, Visegrád, Borsi, Szigliget, Kisnána, 
Szerencs kutatási eredményeivel, és természetesen számos egyedi kiadvány is kezembe 
került. Mindegyikre jellemző, hogy alapvetően az épületek építészeti ismertetésre 
szorítkoznak, ritka a berendezésre, funkcionális elrendezésre vonatkozó adat74. Ezek 
összegzése, és szükségszerű általánosításából rajzolódik ki a kép a főúri lakóterek 
berendezéseiről. 

 

                                                 
72 Buzás Gergely: A középkori királyi palota funkcionális rekonstrukciója, 2001, kézirat. Visegrád királyi 
palota enteriőr rekonstrukció, tanulmányterv. 
73 Orosz Krisztina: Lakáskultúra a késő középkori Magyarországon. Tanulmányok a visegrádi királyi 
palota enteriőrjeihez. In. A visegrádi királyi palota Szerk. Buzás g. Orosz K. Budapest, 2010. 227-298. 
74 Ez alól kivétel Buzás Gergely, B. Nagy Margit és Simon Zoltán munkássága.  
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A főúri, nemesi udvarok gyakran nemcsak egy, hanem több épületből álltak. A 
család lakóigényeit kielégítő tereken kívül az udvar életéhez tartozó tisztviselők, 
cselédek és azok családjainak is helyet kellett biztosítani, a birtok gazdasági 
központjaként is működnie kellett, a vagyon és a benne élők biztonságát is el kellett 
látnia, továbbá a család társadalmi jelentőségét is reprezentálnia kellett. A több 
helyiséges, többszintes és gyakran több épületből álló épületegyüttesek kialakítása igen 
változatos képet mutat, melyet összefoglalni szinte lehetetlen. Más adottságai voltak a 
síkvidéki építkezéseknek, és más a várakénak, megint más lehetőséget biztosítottak a 
városok szűk telkein felhúzott paloták. Ezek építészeti részletezését a fentebb említett 
kiadványok tartalmazzák, én inkább a helyiségtípusokat veszem most szemügyre. 

A főúri lakótereknek a hétköznapi életszükségletek kielégítésén kívül még 
számtalan szerepnek meg kellett felelniük. Az épület fontos és talán leglátványosabb 
helyisége az ebédlőpalotaként megnevezett nagy terem volt, mely a reprezentatív, az 
egész háznép számára (családtagok és familiárisok) helyet biztosító étkezés helyszínéül 
szolgált, mindemellett ünnepélyes események, mulatságok, hitviták, vendégek fogadásai 
is itt kaptak helyet. Szándékosan nem írtam, hogy központi helyen lett volna, a korszak 
épületegyütteseit vizsgálva látható, hogy az egymáshoz lazán kapcsolódó 
helyiségcsoportok egyikeként jelent csak meg, lehetőleg kiemelt helyen, az emeleten, 
vagy önálló szárnyban. Díszes kialakítása mellett jellemző berendezési tárgya a 
pohárszék volt, mely kiváló lehetőséget biztosított a család gazdagságának bemutatására 
– lévén ez a legnyitottabb helyiség az idegenek előtt, de a nagy asztal (vagy asztalok) 
padokkal, később székekkel is gyakran helyet kaptak itt. A helyiség az épület vagy 
épületegyüttes legnagyobb terme volt, s az építtető tehetősségétől függően kiegészítette 
egy további, ám kisebb szobával. Ez utóbbinak szerepét csak sejthetjük, a királyi 
rezidenciák tróntermének mintájára a szűkebb körű vendégfogadásra, étkezésre 
biztosíthatott helyet. Ha az épületegyütteshez tartozott kápolna, az is a nagyterem 
közelében épült fel, ha nem is abból nyílóan. 

A személyes élettereket a különböző lakószobák szolgálták ki. A tehetősebb 
családok minden tagja külön lakóegységet kapott, mely a 17. században már szinte 
kivétel nélkül kályhával fűtött volt. Egyre gyakrabban álltak önmagukban is több 
helyiségből, így külön lakrésze volt az „Úrnak”, az „Asszonynak”, a 
„leányasszonyoknak”, a tiszttartónak, stb. Ezek a lakóegységek/lakosztályok egy 
fűthető, nappali tartózkodásra alkalmas szobából, és csak a 16. század elejétől 
általánossá válóan fűtött hálószobából álltak, mely utóbbihoz már egy árnyékszék is 
csatlakozott. Külön helyiség szolgált a közös étkezésre. Ez az „étkezőpalota” gyakran a 
női és a férfiszárnyat összekötő helyiség volt.  

A lakószoba előtt gyakran találunk „pitvart”. E megjelölés többnyire nem hálószoba 
céljára használt helyiségre vonatkozott, amelyből több másik helyiség is nyílott. A 
lakószobákhoz gyakran árnyékszék is tartozott. Helyenként farekesztővel volt két részre 
osztva, a belső rész szolgált kényelmes hálóhelyül. Több helyen a „házból” egy fűtetlen 
„kamra” is nyílt, ebben az esetben ez utóbbi szolgált hálóhelyiségül, és ebből nyílt az 
árnyékszék.  

A lakószobák minden esetben, az ebédlőpaloták nagyobb részben fűtöttek voltak. 
Ezen kívül csak a konyhában, sütőházban találunk tüzelőberendezést, a többi helyiség 
fűtetlen volt. A várak berendezéséhez hozzátartozott a „darabant ház” is, mely a kapu 
közelében, az őrség szálláshelyeként volt fenntartva. A „kapu köze” többnyire az 
udvarra bevezető kapuépítményt jelölte, befelé és kifelé is egy-egy kapuszárny zárta 
”közre”. Ez berendezett, gyakran fűthető, az állandó őrség tartózkodási helye volt. Itt 
találhatók a rabtartáshoz szükséges eszközök, de van, hogy a tömlöc is ennek közelében 
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volt. A kapu felett igen gyakran található a számtartó vagy az épületért felelő tisztviselő 
szerényebben berendezett szálláshelye.  

 
 

 
POKOLJÁRÓ TAR LŐRINC UDVARHÁZA, XIV-XV. SZÁZAD.                          A FÜZÉRI VÁR XVII. SZÁZADI  
                                                                                                                                              ALAPRAJZA 

 
A döntő többségében a 17. századból való inventáriumokra támaszkodva 

elmondható, hogy a helyiségek berendezésének alapdarabja a padszék volt, mely igen 
széles körben elterjedt, sokféle formában megjelenő ülőbútor típust jelölt. A padokon 
kívül kisebb számban különböző székeket is összeírtak: „egyes székek”, „karosszékek”, 
„karszékek”, melyek mögött egyszerű gyalogszéket, bekötött ülőlapú hársfa székeket és 
támlás díszüléseket sejthetünk. Az utóbbiak a reprezentatív helyiségekben, 
meghatározott helyen álltak, a többit alkalomszerűen ide-oda helyezték.  
Elhelyezésükről ezért keveset tudunk. Az összeírók számára csak a darabszám és a 
bútor értékének egy-két szóval való jelzése volt fontos. Ritkán említik csak, ha fal mellé 
állítva találták őket. 

 
  

                    
FALHOZ ÉPÍTETT PADOK ÁRVA VÁRÁBAN                     ÉS HANS BRUCKMAYR METSZETÉN 



 41 

Az ülőbútorokon kívül a lakószoba berendezésének fontos darabja volt egy-egy 
asztal. Kivitelükre nézve meglehetősen nagy változatosságot mutatnak. Az úri szobában 
állók jelzői: kerek, hosszú, nyolcszegű, ládás, fiókos, párkányos, olaszlábas, 
keresztlábas, fekete, festett, cifrázott, gyontáros, rakott, gyalult, hársfa, fehér, kék 
posztóval bevont, egybenjáró. (A kiszolgáló helyiségekben levők: négyszögű, 
fenyődeszka, keresztlábon álló, tábori, paraszt, vágó, két szál deszkából álló, cövekeken 
álló, széles, fehér) Ezek mögött felfedezhetjük a bölcsős és fiókos asztal megjelöléseit, 
melyek valóban hol cifrán faragottak, hol festettek voltak, hársfából szép gyalult 
felülettel kialakítva. A kerek és nyolcszegű asztal alatt kisebb, lakószobába való 
asztalkákat kell értenünk, a hosszú asztal mögött a bakokra állítható lakomaasztalokat, 
vagy a 17. században divatba jött olasz lábas asztalokat. Íróasztal megnevezéssel csak 
kevésszer találkozunk, Uzdiszentpéteren Teleki Mihálynak volt egy olasz lábas, hosszú, 
vörös posztóval borított 3 fiókos íróasztala. 

 
  

  
KEREK ASZTALOK  
1493, Augsburg;                        1540 Mömpelgardi oltár;    Francia miniatúra, 15. sz. 

 

 
BÖLCSŐS ÉS FIÓKOS ASZTALOK ERDÉLYBŐL ÉS KASSÁRÓL 

 
OLASZLÁBAS ASZTAL SÁRVÁRON, SZEPESSÉGBŐL ÉS SÁROSPATAKON  
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A hálószobákat a kályhák mellett az ágyak megléte jelzi, melyet leginkább 
„nyoszolya” néven jelölnek. A főúri ágyak baldachinosak, rézkarikákon75 elhúzható 
függönnyel rendelkeztek. Egyik hosszanti oldalról az áágyba jutást biztosító padszerű 
ágyfellépő állt, másik oldalon kisebb asztalka76, vagy gyakran a falban levő fülke77 
szolgált lerakóhelyül a kisebb tárgyaknak. A nyugati táblaképekről ismert szobaWC 
funkciójú támlás ülőalkalmatosság meglétére nincs adatunk, de nem is zárhatjuk ki 
teljesen.  

A tároló bútorok tették ki a berendezés nagyobb részét. A számos értéktárgy, iratok, 
könyvek és ruhadarabok tárolására a ládák szolgáltak. Mivel ládát az inventáriumokban 
csak igen ritkán, szinte csak elvétve találunk, de a hozományok, vagyonleltárak 
összeírásánál ruha, érték és fegyvertárolásra csupa díszes kivitelű ládát jelölnek meg, az 
összeírásokból történő hiányzásának egyetlen magyarázata az lehet, hogy a ládák az 
egyes személyek személyes tulajdonának számítottak, így az ingatlanok értékének 
összeírásakor ezek a tárgyak – bár ma bútoroknak tekintjük őket - nem jelentek meg. A 
ládák elhelyezése a képek tanúsága szerint a fal mellett, ritkán az ágy előtt volt 
szokásban. Füzéren 1654-ben az összeírt 7 ládából 6 a tárházban volt, s csak egy 
lakószobában. A szerencsi várban 1635-ben és 1643-ban is az  egyetlen összeírt, 
lakószobában levő ládát festett lábas, két singes (kb. 125 cm)-nek írják le. Ez a méret 
nem tűnik olyan nagynak, hogy az „öreg” jelzőt, amivel egyébként illetik, kiérdemelje. 
Az asztalos ládák ebben a korban 150-170 cm hosszúak. Az ácsolt ládák valamivel 
rövidebbek, a Nagyszeben környékéről ismert 15. századi keltezésű ládák 140-160 cm-
esek. Elképzelhetőnek tartom, hogy az inventáriumok ládaként megjelölt bútordarabjai 
alatt nem a nagyméretű és díszes ruhatartó ládákat, hanem valamivel kisebb, valamilyen 
tárgy tárolására kitalált „dobozt” kell értenünk. A kiszolgáló és raktárhelyiségekben 
levő ládák egytől egyig cipótartók, kis, fedeletlen, puskához való dolgok tartására való, 
fűszeres stb. ládikák.  

Szekrényt csak a raktárhelyiségben írtak össze, ez deszkából készült, gyakran több 
rekeszre osztott, néha a fölbe épített tároló volt, többnyire gabonatárolásra szolgált, 
fedél nélküli is lehetett. A szekrény tehát nem a ruhásszekrényt, hanem egy jóval 
egyszerűbb tárolót jelentett. 

A 17. századi inventáriumok által említett tároló bútorok között a legtöbb a fogas 
volt, dacára annak, hogy egy sem maradt fenn belőlük. Többféle megnevezéssel is 
jellemezték: katonafogas, festett, „a házon körül”, gyontáros, rövid és hosszú, 
„deszkapárkány kiben horgas szegek vadnak verve”, vasszegekkel szegezett, rámás. 
Egy kései festett fa példány maradt csak fenn a miskolci Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményében „Nemes Bajkor János építteté. Anno Dni 1773” felirattal, mely alapján 
elképzelhetjük kialakítását. A fogas egyben polc is volt, amely elvezethet bennünket 
egy érdekes felfedezéshez. Teleki Mihály oprakercisórai udvarházában 1683-ban 
leírják, hogy a fogason lapos, víznek való üvegek voltak. A 15.-16. századi 
magyarországi ábrázolásokon ugyan egy fogast sem látunk, ellenben jó néhány fali 
polcot találunk a lakóterekben, amit viszont a későbbi összeírások nem erősítenek meg. 
Polc néven csak egyszerű, néhány deszkából készített tárolóbútort írtak össze, minden 
esetben a gazdasági vagy kiszolgáló terekben. Vajon elképzelhető, hogy a lakószobák 
díszesebb fali polcaira a 17. századra fa fogak kerültek fel, funkciójuk kibővült, így 
kapták a fogas megjelölést, holott eredeti funkciójukat is megőrizték?  

                                                 
75 Visegrád, vár 1490. inventáriuma. Közli Nógrády Árpád: Mátyás kincsek a visegrádi vár 1490. évi 
leltárában. In. Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére Szerk. Csukovics Enikő Bp., 1988. 177-180. 
76 Kassai Szt. Erzsébet oltárkép, Szent Erzsébet születésének jelenete. 
77 Visegrád, királyi palota hercegi lakosztály. 



 43 

Ritkábban említett, mégis a főúri lakószobák berendezéshez kell sorolni a ruhatartó 

rudakat. Hogy ez a készség nem csak paraszti portákon fordult elő, több bizonyíték is 
van. II. Ulászló királyunk Zsigmond nevű öccse kis ideig a budai palotában élt, s 
számadáskönyvei alapján tudjuk, hogy ruháit ládákban és rudakon tartotta78. Több 
ábrázolás79 és feljegyzés80 is megerősíti ezt a tárolási módot 

Az almárium a 16. században jelenik meg az összeírásokban. Újféle tárolóbútor 
volt, jellemzően falmélyedésben álltak a nappali tartózkodásra szolgáló pitvarban, 
szobában, de nem elengedhetetlen tartozék még.  Gyakran voltak fiókosak, kulccsal 
zárható ajtóval, szekrény-szerűen nyíltak, benne több polclap is megtalálható volt. 
Általában puskát, posztót81, nyerget, párnahuzatot, tányérokat, üvegeket is tároltak 
benne82.  

Pohárszék csak az ebédlőpalota tartozéka volt, ezért igen kevés darabot lehet találni 
egy-egy udvarházban. Többnyire emeletes, rekeszes, párkányos, esztergályozott 
orsóoszlopokkal díszített, néha fiókos változatai ismertek. Megmaradt pohárszékeink 
alapján sejthetően változatos formájúak lehettek. 

A székely nemesi kúriák berendezésére 1599-ből származik két adat.83 Az egyik a 
feldúlt hodgyai kúria, amelynek 15 ajtaja alapján sejthető számú szobáiból, ládákat, 
szekrényeket, asztalokat, padokat vittek el, illetve törtek szét, a pohárszéket 
összevagdalták. Ugyanakkor nyoszolyát nem említenek a károk között, holott még az 
ablaküvegeket is betörték, a vasrácsokat kivették. A bútorok mellett a házban tárolták az 
edényeket (tálak, tányérok, kupák, poharak, serfőző teknőt, asztalos vagy kádár 
szerszámokat (fejsze, véső, kézvonó, fúró), fegyvereket, terményeket, és ruhaneműket. 
A nyujtódi udvarházban okozott kár ugyanebben az évben 3 nyoszolya, 3 asztal, 
továbbá padszékek, ajtók, és a pohárszék volt. A tárolóbútorként egyedül megnevezett 
szuszékban viszont búzát tartottak. Az értékes tárgyak tárolására szolgáló ládák és 
tartalmuk valószínűleg nem estek a fosztogatás áldozatává.  

A falakat díszes kárpitok és szőnyegek fedték, melyre minden forrás bőséges 
bizonyítékot szolgáltat. A leggazdagabbak selyemből szőtt velencei kárpittal öltöztették 
a falakat, vagy vagyonokat érő gyapjúból szőtt képes kárpitokat függesztettek fel. A 
falikárpit használata a 17. században is megmaradt, az inventáriumok falon levő török 
oszlopos kárpitokról, székely kárpitról, iratos virágos kárpitokról tesznek említést, 
Teleki Mihálynak királyok és császárok arcképével díszített 11 db kárpit díszítette 
hálószobájának falát. 

Ahova nem jutott a puha és kellemes tapintású kelmékből ott a falakat festéssel 
díszítették. Így az ablakmélyedéseket és az ajtófélfákat is. „Az ajtón belől mindjárt 

megvan az ajtómellyéke festve elegyes festékkel. (…) Mind az öt ablaknak belől az 

mellyéke igen szépen van virágokra írva sokszínű festékkel” – írja 1681-ben a nagysajói 
inventáló. A Pozsonyi vár ablakmélyedéseit Giulio Licinio egyik munkatársa festette a 
legdivatosabb reneszánsz groteszk díszítéssel ki84. A 14.-15. században Európa szerte 
divatos zöld lombdíszű festéssel díszítették Árva, Bockó, Zólyom várát is, és a 
megmaradt apró töredékek, említések és nyomok alapján feltételezhető, hogy nálunk is 

                                                 
78 Divéky: Zsigmond lengyel herceg budai számadásai. Magyar Történelmi tár 26. 1914.  
79 Thüringiai Erzsébet leprást fürdet Laufeni oltárkép, 1495-1505; Evagationes spiritus c. kép, Esztergomi 
Keresztény Múzeum; Jánosréti főoltár Szent Miklós megvesszőzésének jelenete 1476 körül. 
80 Nagysajói udvarház egyik Kiszolgáló helyiségében, Borsi 1638 novemberében az egyik lakószobában. 
81 Királyfalva, udvarház 1647.  
82 Nagysajó, udvarház 1681. 
83 Benkő Elek, Demeter István, Székely Attila - Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi 
Tudományos füzetek 223, Erdélyi Múzeum Egyesület Kolozsvár 1997. 52-53. old. 
84 Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. Várkonyi Ágnes Gondolat, 1987. 231. old. 
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a nyugati, északi vagy déli, szerencsésebb történelmi sorsú várak pompás 
színkavalkádjához hasonló falak között éltek nemeseink. 

 

 
 

TORJAI APOR KASTÉLY LAKÓSZOBÁJÁNAK 

FALFESTÉSE.17. SZ. VÉGE 

 
Zsigmond lengyel herceg budai lakosztályának hálószobájában (1500-1502) egy ágy 

volt, rajta atlasztakaró és vánkos. A falat egy kard és egy alabárd díszítette, és egy fém 
tükre is volt. Ruháit ládákban és rúdon tárolta. Az előtte levő dolgozószobában íróasztal 
állt, rajta tintatartóval, papirossal, viasszal. Itt tartotta ládákban a fontos iratait is. Az 
ebédlőtermében asztal állt, rajta posztóterítő, ezüstedényei pohárszéken sorakoztak85.  

Bónis Ferenc 9 zárható helyiséggel rendelkező Kassai házában86 1665-ben összesen 
43 db asztala volt, kettő ebből zárható. 7 nyoszolyája, 33 ülőbútora (pad és szék 
vegyesen hat féle típus), 7 almárium, 1 tálas, 22 fogas, és 13 db láda, melyeknek 
tartalmát is ismerjük: 1 vasalt pénzes ládája volt, hatban köntösök, ruhaneműk, prémek, 
ágyneműk, kéztörlők, abroszok, ezüst portékák, a többi kocsira való utazóláda volt. 
Ezeken kívül 15 keretezett képe, 39 könyve, réz és ón edényei, kristályüvegei és 
legyezői is voltak.  

Főúri lakószobákban számolni kell a könyvek meglétével is. Királyi méretű 
könyvtárakra természetesen nem lehet gondolni, de mint fentebb láttuk, 10-50 darabos 
könyvkészletre igen. Ezeket is ládákban tárolták, a mindennapi használathoz azonban 
speciális bútordarabok is járulhattak. A könyveket tékára helyezték, vagy abban is 
tartották 87. Ez alatt kisebb faliszekrényt, de olvasáshoz használt ferde támaszt is 
értettek.88 

A nemesség bútorait nemcsak vásárlással gyarapíthatta, hanem saját 
asztalosműhelyt is fenntarthatott. Az elkészített, egyedi bútordarabokra büszke lehetett, 
saját címerét, vagy készítésének tényét és dátumát is megörökítette, csakúgy, mint az 
építkezéseknél, mint Borsiban és Uzdiszentpéteren is láthatjuk. 

 
2 . 6 . 2   P O LG Á R I LA K Ó T E R E K 
A magyarországi városok mezőgazdasági jellegű mezővárosok, kézművesek és 

kereskedők által telepített városok és bányavárosok voltak. A bennük lakó polgárok 
lakóépületei között mégis jóval több a hasonlóság, ami megkülönbözteti mind a nemesi, 
                                                 
85 Orosz Krisztina: Lakáskultúra a késő középkori Magyarországon. Tanulmányok a visegrádi királyi 
palota enteriőrjeihez. In. A visegrádi királyi palota Szerk. Buzás g. Orosz K. Budapest, 2010. 
86 Bónis Ferenc kassai puszta házánál hagyott ingóságainak leltára 1665. Történeti Tár 1886. 152.old. 
87 Oprakercisóra udvarház 1683. inventárium 
88 „Kisded, az falon, melyben deák gyermekek könyvöket tartották.” „könyv olvasásához, festett ,az 

asztalon” Uzdiszentpéter 1679.  
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mind a falusi lakóterektől. Míg a kisnemeseknek és a polgároknak két-három 
helyiségből állt a házuk, addig 1412-ben a Gara testvérek Országház utcai városi 
házában négy külön hálószoba volt található, két-két nappali tartózkodásra szolgáló 
szoba, kamra, az ebédlőterem és egy kápolna mellett.89  

Erdélyből Székelyudvarhely és Székelykeresztúr mezővárosaiból Benkő Elek, 
Demeter István, Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön című munkája 
alapján ismerhetünk régészeti feltárásból polgárházakat 90. A 15. században épült házak 
döntő többsége többosztatú volt, a főtér körül jellemzően föld- vagy kőpince fölé fából 
készült, többnyire az utcára merőleges hossztengellyel. A városi házak a falusi, ekkor 
még nyitott ereszes lakóházakhoz hasonlítottak, de úgy tűnik, hogy az eresz itt már zárt, 
ez a sütés-főzés helye, ajtóval zárult, és előtte tornác húzódott. Innen lehetett a szobába, 
vagy szobákba lépni, s a pince lejárata is innen nyílt. Berendezésüket a szerzők a nemesi 
udvarházakéhoz hasonlónak képzelik el, de adatot nem szolgáltatnak hozzá. A 
földpincés épületek járószintje a külső terepszinttel volt azonos, hiszen a pincéket 
mélyre ásták. A 17. század során egyre több kőpincét építettek, melyek kevésbé voltak 
mélyek, így a padlószint az udvar fölé 50-100 cm-rel is megemelkedett, mely jelentősen 
megváltoztatta az épület külső megjelenését.  

Székesfehérvár szabad királyi városában a házak nagyobb részt fából készültek, de a 
belvárosban megmaradt Hiemer-Font-Caraffa tömbben feltárt középkori 
épületmaradványok alapján ennél gazdagabb kialakításra is adatot kapunk91. Az 
épületek egytraktusosak, két vagy háromhelyiségesek, és teljesen alápincézettek voltak. 
Az utcára merőlegesen helyezkedtek el, pincelejáratuk az utcáról, a ház bejárata az 
udvarról nyílt. Két-két keskeny, kőkeretes ablakot vágtak a 80 - 100 cm vastag 
kőfalakba, az épület helyiségeinek belső szélessége 5,5-7 m között változott. A 
helyiségek hosszméretéről sajnos nem közölnek adatokat, csak az épület teljes 
hosszáról, így azok 10,8; 13,5 m között mozogtak. Építésük idején, a 13.-14. század 
fordulóján még csak földszintes épületek emelkedtek, középen elhelyezkedő kéményes 
konyhával, és egy szobával. A későbbiek folyamán, a 15.-16. század fordulóján nagy 
lendülettel építették át a házakat, emeletet húztak a földszint fölé, melynek alsó szintjén 
eladó- és raktártér, az emeleten pedig a lakóhelyiségek kaptak helyet. 

 
 
 

                                                 
89 Gerő L. A budai vár helyreállítása. Közoktatásügyi Kiadó Vállalat, Bp., 1951. 
90 Benkő Elek, Demeter István, Székely Attila - Középkori mezőváros a Székelyföldön. Erdélyi 
Tudományos füzetek 223, Erdélyi Múzeum Egyesület Kolozsvár 1997. 
91 Cservenka Judit A székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa tömb vizsgálata. 
http://arch.et.bme.hu/korabbi_folyam/27/27cserven.html 
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A HIEMER-FONT-CARAFFA TÖMB BEÉPÍTÉSE A XIV-XV. SZÁZADBAN 

 
Sopron, Pozsony és Eperjes kézműveseinek földjeik, szőlőik is voltak, ennek 

megfelelően alakultak épületeik. A kőházak a 13. században kezdték felváltani a 
faszerkezetű épületeket. A földszinten a szőlőműveléshez kapcsolódó présház-pince 
kapott helyet, a konyha a hálókamrák és a reprezentatív lakószoba az emeleten 
helyezkedett el. Ez a belülről fagerendákkal burkolt szoba nézett az utcára, a 15. 
században nagyobb, keresztosztós ablakok világították meg. A szobát szemeskályha 
fűtötte. A kapualjat ülőfülkék díszítették, és az udvarból nyílóan helyezkedett el a 
műhely, az üzletmenetet biztosító boltot viszont az utcáról lehetett megközelíteni. A 15. 
századi házak a központban már két emelettel is rendelkezhettek.  

1653-ban Comenius Ámos Patakon kiadott művében így írja le a gyerekeknek az 
épület részeit: „Az Ház elválasztatik (osztatik) kulcs-záros helyekre a' minémü: a' 
pitvar-ház,  a' szoba.  a' konyha,  az éledeles kamara,  az ebédlő-ház, (palota)  a' bólt, 
(kámara)  az ágyas-ház,  a' melléje épétett félfelé való hellyel, (árnyék-székkel) együt. ” 

A falak a polgárházakban is lehettek festettek. Talán egyszerűbb, geometrikus 
mintákat kell elképzelnünk, mint ahogy azt két soproni lakóház emeleti helyiségében 
megmaradt lelet tanúsítja: fehér alapon vörös téglalapok, illetve vörös négyzetháló 
ékesítette a falat. A budai, táncoló párt ábrázoló, Táncsics M. utca 24.-ből származó 
freskó és az indadíszes falkép az Országház utca 2.-ből a nemesi városi paloták, vagy a 
leggazdagabb polgárok otthonaira volt inkább jellemző. 

A lakószobák berendezése inkább takarékos és a kényelmes volt, a nemesi 
épületekhez képest jóval kevesebb reprezentációs igénnyel. Az épületek kisebbek, a 
szobaszám is kevesebb volt, lakóházaikból hiányzott az ebédlőpalota-nagyterem – így 
egy fontos bútordarab, a pohárszék is. A lakószobák faburkolata, a felvidéki és erdélyi 
oltárképeken látható polgári lakásbelsők bútorozása viszont kényelemszeretetről 
árulkodik. Ha kisebb mértékben is, de megengedhették maguknak a fényűzést, falaikat, 
ágyaikat a nemesi otthonokhoz hasonlatosan - időnként igen gazdag – kárpitokkal, 
szőnyegekkel fedték (főleg Erdélyben), de gyakran burkolták fával (Felvidéken), 
valószínűleg takarékosságból. A bútoraik között megtaláljuk az ágyakat, melyek a 
leírások alapján egyszerűbbek lehettek és volt jó néhány kötelekből font aljú, vagy 
néhány ágy alá gurítható (pót)példány is. Csak a leggazdagabbaké lehetett mennyezetes 
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(Himmelpett), a többségnek egyszerűbb, dísztelen, de asztalos szerkesztésű nyoszolya 
jutott. 

 
  

       
EPERJES , SZENT MIKLÓS TEMPLOM FŐOLTÁR, MÁRIA SZÜLETÉSE, SZENT MIKLÓS SZÜLETÉSE 

JELENET KÉT ÁGYA.  
 

 
Szmrecsány és Eperjes egy-egy oltárképén is feltűnik egy-egy jól rekonstruálható 

ácsolt szerkezetű ágy, mely a kevésbé tehetős polgárok hálóhelye lehetett, de még 
mindig fényűzőbb volt a jobbágyok földre fektetett vagy gyékénnyel font ágyvázainál. 
Jó minőségű, finoman szőtt és hímzett ágykészséggel (derékalj, lepedő, nagy és 
kispárna, takaró, dunyha) bőven rendelkeztek, ingóságaik értékének jelentős részét ez 
tette ki. Ülőbútor jóval kevesebb fordul elő a leírásokban, és azok döntő többsége is 
pad, vagy lóca, melyet az asztal mellé állítottak fel. Fontos berendezési tárgy volt 
viszont az asztal, mely állandó helyet kapott immár a lakószobában, úgy tűnik nem is 
egy. Kialakítását jól ismerjük, a leírások megerősítik a táblaképeken látottakat: ládával 
egybeépített asztalokat használtak. A kereskedők könyvelésük vezetésére külön 
íróasztalt is birtokoltak, különösen Sopronra volt ez jellemző. Egy átlagos, 15. századi 
polgárlakás berendezési tárgyai között két-három asztalt is találunk az íróasztalon kívül. 
Az asztalt elsősorban étkezésre használták. Elképzelhető, hogy a nappali tartózkodásra 
szolgáló reprezentatív szobában és a bensőségesebb hálószobában is helyet kapott egy-
egy, de az sem zárható ki, hogy különböző funkciót láttak el. Az egyik étkezésre 
szolgált, a másik esetleg kisebb volt, a fal mellé állítva pohárszék, vagy az ágy melletti 
rakodóasztal szerepét töltötte be. 
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SZOBABELSŐ ÁBRÁZOLÁS TEMESVÁRI PERBÁLT 1511-
BEN NYOMTATOTT KÖTETÉBEN 
 

Az ágy fejrészével a falhoz tolva áll, mellette a falnál 
láda, felette polc van. Az ágyban mezítelenül, ám 
hálósipkában/kendőben aludtak. A magas ágyba padra 
fellépve másztak be, de függönyös mennyezetet már 
nem engedhettek meg maguknak. A fafödém, kerámia 
padló és a nagy ablak jómódról árulkodik. 

 
A ruhanemű és apróbb tárgyak tárolására nagyobb és kisebb ládákat, továbbá még 

kisebb ládikákat – ma úgy mondanánk dobozokat - használtak. A leírásokat elemezve 
joggal gondolhatjuk, hogy a „fából készített, tárgyak tárolására szolgáló, nagy 
űrtartalmú dobozoknak” kétféle, a korabeli emberek számára többé-kevésbé jól 
elkülöníthető kategóriája volt. A pozsonyi és soproni testamentumokat olvasva Truhe és 
Lad néven említett ládák fordulnak elő, melyekről kirajzolódik, hogy az előbbi 
szövetek, huzatok, kereskedelmi áru tárolására szolgált, valószínűleg mérete is nagyobb 
volt. Míg a lad kisebb, finomabb holmik (ékszer, fátyol) tárolását biztosította92. Szende 
Katalin rámutat, hogy az előbbi ülőbútorként is szolgált (sydeltruhe), a táblaképeken 
megörökített lapos tetejű, keskeny ládapadot lehet sejteni mögötte. Hasonló jelenséggel 
találkozott több bútortörténettel foglalkozó kutató93, ám a megnevezés különbözősége 
mögött inkább szerkezetbeli különbséget (ácsolt láda – asztalos láda) vélnek felfedezni. 
Én úgy vélem, a lakószobában használt ládaféleségek asztalos készítette ládák voltak, a 
nemesi és polgárházak bútorozásához ezeket használták inkább. A tehetősebbek minden 
esetben gazdagon díszített a kevésbé tehetősek egyszerűbb ládákban tárolták értékes 
tárgyaikat. Egy háztartásban 4-5 különböző láda volt található, és ritkán egy-egy 
pohárszék, vagy tálalóasztal is feltűnhetett a szobákban. 

Polgári lakóterek berendezésénél számolni kell a polcokkal és a ruhatartó rudakkal 
is, bár ezekről is csak képi ábrázolás nyújt bizonyítékot. Vélhetően értéke oly kevés 
volt, beszerzése vagy pótlása oly egyszerű, hogy nem tartották említésre méltónak. 

A polgári bútorok értéke nem lehetett túl magas. A legértékesebb bútordarab a 
nyoszolya volt, de legalább annyit ért a benne található ágynemű – a tollal alaposan 
megtömött dunyhával – s ezek sorsáról gondoskodtak leginkább az örökhagyók. 
Valamivel kevesebbet érőnek tűnnek a ládák, bár ezek hagyományozása a bennük tárolt 
értékekkel együtt történhetett, talán ezért nem említik külön őket a testamentumokban. 
De összevetve a képi ábrázolásokkal, feltételezhető, hogy kidolgozottságukban, 
díszítettségükben nem értek fel a földbirtokokkal rendelkező gazdag nemesek ládáival. 

A polgári bútorok beszerzése döntő többségben vásárlással történt. A legtöbb 
bútordarab képzett mester tudását igényelte, feltehetően a helyi asztalostól rendelték 
meg, bár erről csak feltételezéseink lehetnek. Mindenesetre a 15.-17. századi városi 
asztalosságról, asztalos céhek meglétéről szóló adat erre enged következtetni. 

A polgári lakóterek kapcsán szólni kell a felvidéki, és erdélyi gazdag, többnyire 
németajkú városoknál valamivel szegényebb közép-magyarországi városokról is. Veres 
                                                 
92 Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban 
és Eperjesen Budapest, MTA 2004. 
93 Csilléry K., Szabolcsi H, Oberschall M., Voit P. Stb. 
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László észak-magyarországi kutatásait alapul véve merőben eltérő kép rajzolódik ki 
előttünk. A főképp mezővárosokat lakó, a török hódoltság alatt, vagy annak peremén, a 
bizonytalanságban élő polgárok lakáskultúrája másképp alakult. Annak ellenére, hogy a 
városok gazdasági helyzete a bor és gabonatized összeírásokból következtethetően 16. 
század közepén erőteljes fejlődésnek indul, a szobaberendezéseken ez nem látszott meg. 
Edward Brown angol orvos, aki törökországi utazása során Magyarországot is bejárta94, 
feljegyzése szerint a legtöbb polgárnak még ágy is ritkán jutott. Egy 1502-es 
végrendelet szerint a földbirtokos, malomtulajdonos miskolci kőházában a végrendelete 
szerint az egyetlen említésre méltó bútorzata két ágy volt tollpárnákkal, derékaljjal és 
gyolcslepedőkkel. Hasonlóan szikszó plébánosa is csak egy ágyat hagyományozott 
örököseire. László Albertné gazdag miskolci polgár leltárában mindössze 3 láda 
szerepelt bútor gyanánt. 1676-ban egy hagyatéki leltár szerint a szoba fő bútordarabja az 
asztal volt, mely mellé csak a férfiak telepedhettek le. Hasonlóan „szegényesnek” tűnik 
egy módos polgár leltára, mely szerint házának berendezése mindössze 1 asztal, néhány 
béllett, azaz díszes lóca és pár fogas volt. Mindez, ha összehasonlítjuk a Soproni, 
Pozsonyi, Kassai, Kolozsvári, Eperjesi polgári otthonok bútorzatával, valóban kevesebb 
tárgyat jelent, még akkor is, ha hozzávesszük a végrendeletekben és leltárakban kis 
értékük miatt meg nem említett berendezési tárgyakat. 
 

2 . 6 . 3  K Ö ZN ÉP I  LA K Ó T E R E K 
A 15. századi magyarországi paraszti hajlékok már három helyiségből álltak. Nem 

sokkal korábban jelentek meg az építészeti szókincsben az egyes helyiségek 
megnevezései: pitvar (1300), pince (1336), kamra (1372), konyha (1395), szoba (1395). 
A középső, tűzhellyel ellátott konyha mellé a kívülfűtős kemencével füstmentessé tett 
lakószoba került, másik oldalán pedig idővel a megnövekedett termelékenységgel 
összefüggésben megszaporodott eszközök tárolására szolgáló kamra kapott helyet. 
Felmenő faluk anyagát a földrajzi környezet határozta meg. Erdővel jól ellátott vidéken 
az épületek boronafalúak voltak, máshol karóvázas tapasztott sövény, vagy sárfal 
szolgált tartószerkezetként. A parasztházakkal megegyező beosztású, de azok 
tulajdonosainál jobb módú kisnemesi és a papi, tanítói lakóházak épültek csak 
jellemzően kőből, vagy kőalapozásra emelt boronafallal ott is, ahol a falu lakója ezt nem 
engedhette meg magának. Az alsóőrsi 3 helyiséges kőház díszes kályhával rendelkezett. 
A csepelyi nemesi udvarház a pásztói tanítói lakhoz hasonlóan élszedett kőablakokkal 
büszkélkedhetett. A 15. században a konyhán kívül a lakószobában volt kemence, 
mégpedig a konyhából fűthetően. Ebben a században jelentek meg korszerűbb, kályhás 
(azaz égetett kályhacsempés) kemencék, melyek jobb hőleadást, azaz melegebb, 
kellemesebb lakóteret biztosítottak. Mivel Erdélyen kívül, ahol a gerendákból rótt 
boronafalon tűzveszélyességi okokból nem lehetett átdugni a kemence száját, a 
kemencéket már jellemzően a konyhából fűtötték, a korábbi időkhöz képest sokkal 
komfortosabb lakószobákat tudtak kialakítani. 

Az országon belül a régészeti leletek alapján nem lehet még a 19. századi 
tájegységenkénti különbségeket, egyedi sajátosságokat kimutatni, csak két fő tendencia 
rajzolódik ki. A Dunántúlon az egymás melletti helyiségek külön-külön ajtóval a 
szabadból nyíltak, a Dunától keletre elterülő területek falusi házai és a dunántúli 
kisnemesi kúriák viszont egy bejáratúak voltak. A középső konyhából nyíltak jobbra és 
balra a szoba és kamra funkciójú helyiségek. Balassa M. Iván a 15. századi falusi házak 
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 Brown(e), Edward: A Brief Account of some Travels in Hungaria, Servia... London 1673  . Hrsg. K. 
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régészeti leleteit tételesen sorra véve megállapítja, hogy a nemesi falusi építkezések táji 
tagolódástól függetlenek voltak95, így úgy tűnik, az egy bejáratú megoldás a 
parasztházaknál legalább annyira mintakövetésből származik, mint az épület és a 
tüzelőberendezések funkcionális fejlődéséből. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, 
hogy azok a területek, ahol ez elsőként megjelent (Alföld, Észak-kelet Magyarország) 
ebben az időben a termőföld jobb termőképessége miatt gazdagabb vidéknek is 
számítottak. 

A falusi lakóházak a 16. század során kevés változáson mentek keresztül, a török 
elleni küzdelem, illetve a túlélés inkább visszafejlődést eredményezett. De lassan helyi 
jellegzetességek is megjelentek, Erdély délkeleti részén az ereszes háztípus, Észak-
Magyarországon a pitvaros ház.   

A régészeti megfigyelések a lakóházak helyiségeinek számáról, 
tüzelőberendezésükről és funkciójukról tudnak csak megközelítő információt adni. 
Ahogy az épület falai is teljesen elpusztultak, a helyiségek berendezésének, bútorainak 
még nyoma sem maradt. Mégis, az alaprajzi méretekről, a bejáratról és a 
tüzelőberendezések helyéről többé-kevésbé egységes kép alakul ki, s ami talán még 
fontosabb, ez egyúttal utal a belső berendezés kötöttségeire is. A mintegy 100 évvel 
korábban, a 14. században letelepedett alföldi kunok házai 6×14-15 méteresek voltak. 
Nyársapátiban 5,5×6,8 méteres, kéthelyiséges lakóházat tártak fel. Mezőkovácsháza 
háromosztatú fonott falú lakóháza mindössze 4,5 m széles volt és 13,25 m hosszú. A 
falusi nemesi lakóházak méretükkel is kiemelkedtek. A dörgicsei papnak 7 méter, 
Csepelyen 8 m széles házat építettek. Az épület további szélesítésének természetesen a 
födémgerendák, illetve a szarufák hossza vetett gátat. A kutatók szerint a szobák 
méretei a késő középkor, azaz a 15. század vége óta nem sokat változtak, de tájanként 
különbözőségeket mutatnak az építőanyag és a fűtőberendezés függvényében.96 
Átlagosan 20 m² körüli alapterületűek voltak. A konyha mérete nagyobb változatosságot 
mutat, de rendszerint valamivel kisebb, mint a szoba. A harmadik, legkisebb helyiség az 
ekkor még rendszerint tároló funkciót betöltő kamra, mely fűtetlen, rövidebb helyiség 
lehetett. Az alaprajzi nyomokból ítélve az épületet még számos gazdasági helyiség 
egészítette ki, melyek hol az épülethez csatlakoztak, hol különállóan épültek fel, de 
ismertetésük nem tartozik a tárgyunkhoz. 

A lakóhelyiség berendezéséről közvetlen adatunk nincsen. Sem leltárak, sem 
leírások nem maradtak fenn, így a bútorozásról csak közvetett bizonyítékaink lehetnek. 
A lakószobának tehát egy, többnyire a rövidebbik oldal sarkához közel nyíló ajtaja volt. 
A tüzelőberendezés e mellett, a konyhából fűthetően kapott helyet. Ettől természetesen 
voltak eltérések, Balassa M. Iván kimutatta97, hogy egyedi jelenségnek tűnik egy 
negyed körcikk alakú kályha megléte a bejárattal szemközti, azaz külső falsarokban 
Sarvalyon. A parasztház ablakairól nincsen tudomásunk. A pásztói tanítói lakban négy 
kőkeretes ablak nyílt a külvilágra, ebből kettő a végfalon, egy-egy a két oldalfalon. 
Teljesen azonos elosztásúak az Alsóőrsi 15. századi kisnemesi kúria szobájának 
nyílásai. Valamivel később, a 17-18. század fordulóján épült gönci Huszita ház 
ablakkiosztása is megegyezik ezzel. Érdekesség, hogy a 18.-19.-századból ismert 
parasztházaknál a hátfal, azaz a szomszéd telke felé nem nyílt ablak. Mivel a fentebb 
említett késő középkori lakóházak valójában kisnemesi épületek, nem kizárható, hogy 
nagyobb telek tartozott hozzájuk, emiatt nyithattak ablakot három irányba is. „ A 15. 

századtól tudunk a felső társadalmi rétegek üvegezett ablakairól. A jobbágyházak 

                                                 
95 Balassa M. Iván: A parasztház évszázadai Békéscsaba, 1985. 92. old. 
96 Magyar néprajz IV: Anyagi kultúra 3. Életmód / az építmények fajtái. 140.-147. old. 
97  Balassa i.m. Sarvalyi 3 helyiséges ház. 88. old.  
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ablakai azonban nagyjából a 18. századig többnyire vakok, azaz üvegezetlenek. A török 

hódoltság évszázadairól írja Takáts Sándor (1915–1917 III: 196), hogy a szegénység 

házainak ablaknyílása puszta, azaz üres vagy valamilyen maguk készítette szerkezet tölti 

ki. Az üveget vessző-, zsúpfonás, fatábla, papír, marhahólyag (lantorna) helyettesítette. 

(…) Az őrségi és göcseji boronaházak tolitui, elhúzható fatáblácskái 20–40 centis 

falnyílásokat takartak. Hasonló kicsi falapos tolóablakról számol be Szeder Fábián az 

észak-magyarországi Ipoly-völgyéből.” olvashatjuk a Magyar Néprajz anyagi kultúráról 
szóló kötetében98. Ezek az archaikus megoldások lehettek általánosak a 15.-17. század 
paraszti lakóépületekben, melyeket egészen a 18. század végéig használtak, 
tájegységenként eltérő időben átadva helyüket az üvegezett, nyitható szárnyú, keretes 
ablakoknak.   

A parasztházak padlója földes volt, csak a gazdagabb épületek, és azokon belül is a 
szoba padlója készült döngölt, tapasztott módon.  

A szoba berendezéséről szólva Szabó Iván99 az ágyak meglétét emeli ki, a felhozott 
bizonyítékok azonban nem meggyőzőek. 1431-ből származó leírásban ugyan Gannán a 
fegyveres összetűzésben a férfiakat, nőket és leányokat „a házakból ágyaikból 
meztelenül” kihúzták, azonban az ágy a fekhelyet jelölte, nem magát a bútordarabot100. 
S a bölcsők használatának említése sem bizonyítja a felnőtt emberek ágybútor 
használatát. A valóban bútor jelentésű nyoszolya írott emlékekben, pereskedésekről és 
hatalmaskodásokról szóló írásokban nem is fordul elő. Árpád-kori jobbágyházakban 
Csilléry Klára szerint már kimutatható a földbe vert lábú ágy használata101, de a 15.-17. 
századra datált parasztházak feltárásainak dokumentációjában sem körbefutó padkákat, 
sem földbe vert karólábak nyomait nem mutatták ki a régészek. Nagyobb részt a puszta 
földön, földre vetet gyékényen vagy sásszőnyegen, a kemence padkáján aludhattak. A 
többnyire három osztatú lakóházban és a hozzá, vagy mellé épült gazdasági épületekben 
sokszor igen sok személy – egy 1526-os feljegyzés szerint átlag 8 fő - lakott, de nem 
ritkák a 12-16 fős háztartások sem. Ennyi ember aligha aludhatott mai értelemben vett 
ágyakon egy alig 20m²-es helyiségben.  

A lakószobában egyedül a tüzelőberendezésnek tudjuk kimutatni a helyét. 
Legkorábban a 18. század végéről származó lakószoba berendezések azonban a lakótér 
kötöttségéről tanúskodnak, és nincs okunk feltételezni, hogy ez a korábbi századokban 
nem lett volna meg. Bár ekkorra már a ma ismert tájegységenkénti eltéréseket lehet 
kimutatni a szobaberendezésben, azok együtt járnak a különböző kemencék és kályhák 
változatosságával. A hagyományos berendezésű parasztszobákban két eltérő funkciójú 
tér állapítható meg. A belső az asztal és az ágy helye, az ajtóhoz közelebb eső térben a 
tűzhely és a munka kapott helyet.  Mint fentebb vázoltam, valószínű, hogy ágyszerű 
bútor a parasztházban nem lehetett még általános, de az ágynemű (szalma, gyékény) 
esetleg egyszerű „ágyfa” váz, melyre az ágyneműt terítették, és maga az alvás fontos 
dolog volt. A későbbi ágy, és a köré kerített hiedelmek, szokások, díszítés mind ezt 
támasztja alá. Megjegyzendő, hogy míg a nemesi világban a rang, gazdagság jelzésére a 
lakberendezésben az étkezés helyét díszítő pohárszékre kirakott ötvöstárgyak 
mennyisége volt alkalmas, a paraszti hajlékokban ugyanezt a vászonneműk, az abroszok 
és ágyneműk mennyisége, és „közszemlére” kitétele jelentette. 

                                                 
98 Magyar néprajz IV: Anyagi kultúra 3. Életmód / az építmények fajtái 175-176. old. 
99 Szabó Iván: A középkori magyar falu. Akadémiai kiadó, Bp. 1969. 220. old. 
100 Zentay Tünde, Az ágy és az alvás története.  Pro Pannonia, 2002. 
101 Csilléry Klára: A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei. Akadémia kiadó Bp, 1982, 226. 
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A belső, alvást és étkezést magába foglaló tér volt a szoba kultikus tere is. A 
későbbi, 18-19. századi szobákban itt kapnak helyet az írott forrásokban gyakran 
említett ládák (kisebb ládák) és szekrények (nagyobb, ácsolt ládák, illetve rekeszek) is. 
De sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk, hogy a leírásokból ismert ládák vajon itt, 
vagy esetleg az épület másik helyiségében, a kamrában kaptak-e helyet. Jóval 
kevesebbszer kerül említés az asztalokról. Úgy tűnik, csak a módosabb 
parasztgazdáknak „tellett” rá, legalább is vélhetően nem vették asztal számba azokat a 
cöveklábú, alacsony, székszerű alkalmatosságokat, melyeket még sokáig asztalszék 
néven használtak a hajlékokban. A hatalmaskodásokról tudósító perek és leírások csak 
az értékes, és nehezen pótolható darabokat vették számba, így fordulhat elő, hogy 
mezővárosok, városok „asztalosai”, „asztalgyártói” által készített, mesterségbeli tudást 
igénylő un. bölcsős asztal, vagy rokona a fiókos, deszkalábú asztal, a szintén nagyobb 
értéket képviselő ládák és a míves ágyneműk kerülhettek megörökítésre. A korban 
elterjedt és igen gyakori bakos asztaltípus paraszti használata meglehetősen 
valószínűtlen. Ezek az elbontható, asztalbakból és asztallapból álló asztalok a főúri 
épületegyüttesek lakomatermeiben fordultak elő inkább.  Az ülőbútorok – vélhetően 
egyszerű, cöveklábú padok -, a ruhatartó rudak, az egyszerű fogasok könnyen 
pótolhatóak voltak, akár a parasztgazda számára is. Ezzel el is jutottunk a kérdéshez, 
hogy a paraszti bútort ki készíthette. A ládák, szekrények és asztalok (továbbá 
nyoszolyák) elkészítéséhez már nem elegendő a gazda fafaragó tudása és 
szerszámkészlete. Amit tud, elkészít maga. Néhány késsel, fejszével elegyengetett 
fadarabból egyszerűbb csapolással, vagy kötözéssel elő lehet állítani a szalmával vagy 
gyékénnyel bekötött ágy lécvázát, a padot, széket. Az ácsolt bútor már szakember keze 
alá termett. Viszont fel kell hívjam a figyelmet, hogy a ládák gyakori említését nem 
feltétlenül magyarázza azok értékes volta. Igen sokszor a ládákban tartott értékek miatt 
kerül bele a leírásokba, de ez még nem jelenti azt, hogy gyalult deszkákból csapolással 
összeépített, festett darabokra kellene gondolnunk. A ládáknak elsősorban a benne tárolt 
értékeket kellett megvédeni (szinte minden esetben a láda széttörésével, feltörésével 
jutottak tartalmukhoz a hatalmaskodók – azaz zárhatóak voltak). A szállíthatóság a 
parasztembereknél kevésbé volt fontos, viszont a nedvesség elleni védelem annál 
inkább.  

A tárolás legegyszerűbb módja a falba vert szeg volt, de akaszthatták a mennyezet 
gerendáira lógatott rudakra is a ruhájukat. Mindkét megoldásra csak a polgári 
lakásbelsőket ábrázoló festmények alapján következtethetünk. 
 
2 .7   SZÍNEK MEGJELENÉSE AZ ENTERIŐRBEN 
A leglátványosabb színfoltok a lakótérben talán a falra kerülő kárpitok voltak, melyek 
anyagát egyéb célra is használták: ruhák, baldachinok, bútorkárpitok, párnák készültek 
belőle. A kor leggazdagabb európai enteriőrjeihez selyemből és pamutból készült, élénk 
színű szöveteket alkalmaztak. Mivel ezek nagyon kényesek, sérülékenyek voltak, sajnos 
csak töredékek maradtak ránk, használatukról azonban számtalan adat, továbbá 
festmények, képek, sőt sok esetben a falra festett utánzataik,102 vagy a falba vert szögek 
tudósítanak.  

Eddig kevés figyelmet fordított a kutatás a színekre. Általában ismerjük ugyan a 
színek szimbolikus jelentését, ám az enteriőrtörténet eddig nem vette figyelembe, nem 
foglalkozott használatának miértjével, ha úgy tetszik, divatjával. A 15–16. század 
                                                 
102 Firenze, Palazzo Davanzati, 1390 (?); Mantova, Palazzo Ducale, Camera degli Sposi, 1465–1474; 
Český Krumlov, vár, 1577. De ide köthető még: Esztergom, várkápolna, kárpitot utánzó freskói, 14. 
század közepe; Kassa, Szent Mihály-kápolna, belső falfestése. 
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fordulójáig az alapanyagok természetes és élénk színe érvényesült, a reneszánsz végére 
azonban a színek keveredése és az eredeti megjelenés eltakarása, elfedése vált 
uralkodóvá akár festéssel, akár gazdag berakással, intarziával. Ugyanígy a színek 
használata is a tiszta színektől a tört, kevert színek felé mozdult el. Ahogy a reneszánsz 
az ókori kultúra újraélesztése helyett valójában teljesen új stílust, gondolkodásmódot, 
szellemi áramlatot hívott életre, úgy a hétköznapi tárgyakhoz fűződő viszony is jóval 
nagyobb mértékben változott meg. 

Színek terén a kutatás főleg a pigmentek és megnevezéseik terén jutott előre. 
Magyar nyelven dr. Földvári Melinda103 foglalkozott a színmegnevezések és árnyalatok 
közötti összefüggéssel, mai színrendszer alapján konkrét színeket is rendelve hozzá. A 
pigmentek eredetével és művelődéstörténeti vonatkozásaival Victoria Finley 
foglalkozott104. A középkorban és reneszánszban használt színekkel, azok mögöttes 
tartalmával foglalkozó összefoglaló munka nem született. A színek szerepéről a gyász 
kapcsán írnak mind a főúri reneszánsz udvarokban105, mind a középkori paraszti 
szokásvilágban106. 

A színeket esetenként a heraldika, a címerek színei, a színek szimbolikája és a 
rendelkezésre álló festőanyag is meghatározta. Textilfestésre olcsó, könnyen előállítható 
pigmenteket és drága, import festőanyagokat is használtak. Az alkalmazható színezékek 
színtartóssága és előállításának, beszerezhetőségének költsége is befolyásolta a 
választott árnyalatot. A korabeli festmények alapján megfigyelhető a vörös 
előszeretettel való alkalmazása az ágyak kárpitján. Ezen képek egy része az angyali 
üdvözletet ábrázolja, ahol a vörös szín Mária királynői státuszát hivatott jelképezni a 
zsidó-keresztény hagyomány szerint. A vörös utalt a termékenységre és a kiengesztelt 
bűnre is. Azonban nemcsak a szentek életéhez kapcsolódó képeken jelent meg gyakran. 
Halál és születés ábrázolásakor, polgári otthonokban és uralkodói hálószobákban107 
tűnik fel oly gyakorisággal, hogy többletjelentést kell neki tulajdonítanunk.  
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A dongaboltozattal fedett szobát kék 
arany liliomos kárpitok takarják, de az 
ágyak kárpitja élénk vörös színű. 

 

                                                 
103 Dr. Földvári Melinda: Színnév- Színszótár 2008. http://www.szintan.hu/index.html 
104 Finley, Victoria: Színek. Utazás a festékesdobozban, HVG Kiadó, 2004. 
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107 Christine de Pisan bemutatja munkáját Bajor Izabellának, London, British Library, Harley 
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A hálószoba ágyában születtek és haltak, itt vették fel az utolsó kenetet, és a minden 
embert ágynak döntő betegség idején is itt várták a gyógyulást. A vörös szín – a 
korabeli felfogás szerint – önmagában olyan bajoktól is megvédett, mint a láz, kiütések, 
vagy a vetélés.108 Ez a rontáselhárító szerep a magyar népi orvoslásban, hitvilágban is 
tovább élt109.  Többféle pigmenttel is létre tudták hozni. A történelem legdrágább 
festékanyagát a bíborcsiga nedvéből nyerték, ezt csak a leggazdagabbak engedhették 
meg maguknak, de a mai képzetünkkel szemben ez nem vérvörös, hanem inkább lila 
árnyalatúra festett.110 A bíbor szín az európai udvarokban és nálunk is az uralkodó, 
uralkodás jelképe volt. 1487-ben Filipecz János VIII. Károly francia királyhoz vezetett 
követségében „megbízatását a királyhoz és önmagához is méltón végezve” háromszáz 
ifjat öltöztetett bíbor ruhába111. Mátyást Bécs városában is bíbor színű ravatalra 
fektették, holott a temetés és a gyász színe a főurak körében a fekete volt.112 A vörös 
szín hazai szimbolikus használatára csak néhány adatot találtam: Bethlen Gábor végső 
(nem teljesített) kívánsága volt, hogy diadalmenetben, azaz vörös színbe öltöztetve 
temessék. A Rákóczi család 1597-es címeres levelében  a hármas halmon látható kerék 
vörös mezeje a címerleírás szerint azt fejezi ki, hogy a megadományozott nem riad 
vissza a véráldozattól sem113. Vörös színű ruhába öltözött nőként ábrázolták a szeretetet 
is, hiszen az „tulajdon vére kiontásáig terjed”.114 Az ókorban is népszerű élénk 
karmazsin- vagy skarlátszín alapanyagát az európai karmazsintetű adta, de a bonyolult 
festőtechnika és a szín tartóssága miatt115 ez is igen drága festéknek számított. A 
Rákóczi árvák 1688-ban Munkácson maradt és Patakra vitt ingóságai között elsők 
között említik a veres bársonyból való asztalra valót, 6 darabból álló szuperlátot 
(ágyfüggönyt), és három darab falra valót. A drága karmazsin szín helyettesítésére a 
kevésbé tehetősek a barnás árnyalatot adó berzsenyfát és a páctól függően rózsaszín 
vagy narancsos árnyalatot adó festőbuzért (krapp) használhatták. 

Az ágy körüli kárpitok színeként a kék és a zöld is gyakran megjelenik. Az európai 
festő csüllengből nyert kék sokkal könnyebben beszerezhető, és ezért olcsóbb is volt, 
mint az Indiából importált, de élénkebb árnyalatú indigó. A 13. századtól a bíbor helyett 
gyakran a kék válik az uralkodók és az ünnepek színévé116. Mátyás király érkező 
menyasszonya elé 13 vég kék posztót terített Fehérvár határában, de kék alapszínű volt 
Thököly Éva menyasszonyi ruhája is 1627.-ben. Mária köpenyét és némely esetben az 
ágy kárpitját a táblakép festők a legtisztább, legdrágább ultramarinnal festették meg – ez 
                                                 
108  
Douma, Michael, curator. "Red in Alchemy" Pigments through the Ages. 2008. Institute for Dynamic 
Educational Development. 2010. Jun. 20. http://www.webexhibits.org/pigments/paintings.html 
109 Magyar Néprajzi Lexikon, Színek szócikk. Akadémia Kiadó 1977-82. 
110 A lelőhely és a csigafajok szerint három fő bíborfajta létezett: vörös (afrikai), lila (itáliai) és csaknem 
fekete (Atlanti-óceán). Konstantinápoly eleste után, 1456-ban a pápa elrendelte a helyettesítését 
bíbortetűvel a bíborosok és érsekek ruházatának elkészítésénél. A bíbor jelentése ekkoriban változott 
vérvörös árnyalattá. 
111 Bonfini: Mátyás király. Tíz könyv a Magyar történetből. Ford Geréb László, Bp., 1959. 310-311. 
112 Szabó Péter: Uralkodói temetések kérdéséhez. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra Szerk.: R. 
Várkonyi Ágnes Gondolat, 1987. 324-336. 
113 Ezt az adatot nem tudtam ellenőrizni, de alátámasztani látszik az a tény, hogy az erdélyi címeres 
levelekben ábrázolt törökkel párbajozó magyar vitéz ruházata szinte mindig vörös, ezzel szemben a 
töröké zöld, vagy sárga-vörös összeállítású. Gyulai Éva: Az erdélyi fejedelmek címeradományainak 
ikonográfiája OTKA kutatási beszámoló. 
114 Ripa, Cesare: Iconologia, Bp. Balassi kiadó 95. o. 
115 Később Dél-Amerikából importálták, az ottani tetvek nedvéből nyert színezék még szebb és élénkebb 
volt. 
116 Bódiné Beliznai Kinga: Szimbólumok és rituálék a jogtörténetben – doktori értekezés 2011. 
http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/OktatokMunkatarsak/PhD/beliznai_kinga_phd.pdf 
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szűziességének, tisztaságának, emberfeletti, mennyei hatalmának kifejezője volt. A kék 
így a mindennapokban a szüzességet, tisztaságot jelképezte. A zöld a tavasznak, a 
természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője – a párválasztás, házasság 
rituáléinak társzíne. Ezt a színt az érett varjútövis (akkor perzsabogyó, avignoni bogyó, 
benge) termése szolgáltatta, vagy a kék és a sárga szín egymásra festésével érték el, 
bonyolult technikával. A legszebb sárgát a festő rezeda használatával nyerték. 
Narancsos árnyalatú volt a valódi sáfrány, illetve a sáfrányos szeklicéből nyert 
színezőanyag.  

A magyarországi táblaképeket tanulmányozva feltűnik, hogy több helyen az ágyat 
több színből összeválogatott, tarka kárpit veszi körbe. Bártfán zöld az ágytakaró, vörös 
színű a baldachin. Eperjesen a baldachintető vörös, a mennyezete és hátsó kárpitja 
fekete-arany mintás, az oldalsó függönyök zölddel bélelt vörösek, a takaró arannyal 
átszőtt vörös kelme. A magyar késő középkori színvilág az ágyra vonatkoztatva úgy 
tűnik, leginkább a zöld-vörös kombinációjában lelte örömét, avagy ezek szimbolikus 
jelentései illettek az itt lakók lelkéhez leginkább.117 

A főúri udvarokban a kárpitok és ágyak függönyeinek kiválasztása a feleségek dolga 
volt. Esterházy Miklós nádor levelében feddi meg fiatal feleségét, mert nem törődik ez 
ügyekkel kellőképpen, holott „Nádasdyné asszonyom tegnap itten volt, és megnézte ura 

szállását… Kárpitokat, ágyakot mind maga rendelt el. Ez volna ím a módja a 

dolgoknak” olvasható Kovács József a nádor udvari rendtartását bemutató írásában.118 
 

 

 
 

 

EPERJES, SZENT MIKLÓS OLTÁRKÉP EGY TÁBLÁJA 
  
Az ágy kárpitja sokkal hangsúlyosabb, mint  
bármely bútor a szobában. Színei vibrálnak, a  
takaró és az ágy fejénél levő mintás arany brokát 
a leggazdagabb. A függönyök, a baldachintető és 
a párna vörös anyagból készültek, zöld vászon 
béléssel. Még a rojtok is színesen tarkállanak a 
baldachintető szélén. 

 
Magyarországon a török bejövetele és az elkövetkező évszázad nyomán nem maradt 

ránk színekben értékelhető ábrázolás. Így ebben a korban inkább az írott anyagra kell 

                                                 
117 A fentebb említett képekről azonban megjegyzendő, hogy többségében felvidéki városok voltak 
megrendelőik és használóik, és nagy valószínűséggel megalkotóik is. Az egyetlen említés Mátyás ágyáról 
aranyszínű kárpitról tesz említést. 
118 Kovács József László: Esterházy Miklós udvara és a nyugat-magyarországi reneszánsz in: Magyar 
reneszánsz udvari kultúra Szerk.: R. Várkonyi Ágnes Gondolat, 1987. 231 
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hagyatkoznunk. A jobbára 17. századból  hagyatéki leltárak alapján kitűnik, hogy a 
kedvelt és használt színek száma megszaporodik. Míg a középkorban az alapszíneket 
kedvelték, és legfeljebb két színt társítottak egy felületen (vörös-arany, kék-ezüst, 
vörös-fekete), addig a 16. században ez a gyakorlat kezd megváltozni. Az Itáliából 
behozott kárpitokon a század elejétől feltűnnek a kevert színekkel párhuzamosan a 
minták színezésében a több árnyalat használata.  
 

 

 
 

 
RÁKÓCZY LÁSZLÓNÉ  
BÁNFFY ERZSÉBET  
RAVATALKÉPE. 17.  
SZÁZAD. 
 

A helyiség függönye zöld 
színű, de a többi textil 
apró virágoktól, 
színfoltoktól vibrál. 

 
Radvánszky Béla felbecsülhetetlen értékű munkája alapján felsorolható, mely 

színeket kedvelték eleink a tárgyalt korszak végén: kék, vörös, zöld, narancs, meggy, 

arany, láng, tenger, barackvirág, publikán, királyszín, testszín, szederjes, szegfű szín, 

fekete, égszín, téglaszín, szőke. A kék szín valószínűleg az indigó sötétkék, már-már 
fekete árnyalata lehetett. Királyszín alatt az ultramarin élénk középkékjét érthették. 
Megkülönböztettek tengerkéket, és égszínt, melyek mind a kék világosabb árnyalatai 
lehettek. Vöröset egyre többféle pigmenttel tudtak létrehozni. Használták a barnás 
árnyalatot adó berzsenyfát, az élénk vörös színre festő karmazsinvöröset, a páctól 
függően rózsaszínt vagy narancsos árnyalatot adó festőbuzért, illetve a kihasználták a 
szövéstechnikából eredő színkeverés lehetőségét is. A különböző árnyalatokat a 
„meggy”, „láng”, „szederjes119”, „szegfű szín” elnevezésekkel írták le. A zöld szín 
sokáig sötét árnyalatú volt, melyet legjobban a Mária királynő 1522-ből megmaradt 
menyegzői ruhája alapján tudunk elképzelni. A publikán szín a zöld egyfajta sárgába 
hajló árnyalata lehetett.120   

                                                 
119 Szederjes szín alatt a meleg lilának egy árnyalatát kell értenünk. Bunyitay szerint (ld. következő 
jegyzet) ez a bíborral azonos, mivel egy 1579-es levélben a „szederyes atlacz” ugyanazon évi latin 
fordítása „ex athlasio puniceri coloris” alakot használja. Más forrás szerint azonban a „puniceri coloris” a 
vörös egy bizonyos árnyalata volt, mely a szövéstechnológiából adódóan lila színt adott, ám bizonyos 
szögből skarlát színben játszott. Punica a gránátalma vagy gránát ékkő megnevezése, azaz inkább égő 
vörös lenne? 
120 „Egy zöld Publikan szinő Dalmatika, ki arany fonallal töczöt és szentek kepei vadnak rajta.” In: 
Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Nagyvárad, 1883. Internetes 
kiadás: http://mek.niif.hu/04700/04735/html/index.html A publikán szó értelme igen leleményesen 
hangzik: alatta egy madarat értettek, melyet Szenczi Molnár Albert szótárában „pelicanusnak” azaz 
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Nem tudjuk, a színek megszaporodása csupáncsak az új festőanyagok 
felfedezésének köszönhető-e? Valószínűleg nem kötöttek hozzá újabb jelentéseket, de a 
bútorok felületképzésében is hasonló, érdekes tendencia mutatkozik. Amíg a középkor 
az anyagok, színek természetes, elsődleges megjelenési formáját kedvelte, megindult 
egy lassú változás. Eleinte csak a fa felszínébe mélyítettek árkokat, melybe színes 
falemezkéket, színezett viaszt helyeztek, később – akár a festés, akár a berakás – egyre 
inkább elborította a bútor felületét. Egészen addig, hogy a reneszánsz végére a 
szerkezetet adó fa teljesen eltűnt a rátett díszítés alatt. Ez nyilván igen költséges eljárás, 
nem magyarázható önmagában a faanyagok drágulásával (a jó bútornak való fa ekkor 
még nem tűnt el teljesen az erdőkből).  
 
A XV. SZÁZADRA JELLEMZŐ SZÍNMINTA MAGYARORSZÁGI PÉLDÁK ALAPJÁN 

     

 
A XVI. SZÁZADRA JELLEMZŐ SZÍNMINTA 

     

 
A XVII. SZÁZADRA JELLEMZŐ SZÍNMINTA 

      

     

 
A színek használata a tiszta színektől a tört, kevert színek felé mozdult el. A nagy 

felületen megjelenő alapszínek helyett a 17. század divatja a több színárnyalat 
keveredését engedte meg. A leírásokból elénk táruló újmódi (17. sz. elejétől elterjedt), 
kárpitozott ülőbútorok között kétféle kivitelt figyelhetünk meg. Az egyik az egyszínű, 

                                                                                                                                               
pelikánnak fordított. Ám a pelikán madár alatt valójában a kajdácsot avagy papagájt értették, s ennek már 
valóban zöld színű tolla volt. 
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veres bársonnyal bevont székek, és a bőrrel kárpitozottak. Hímzett kárpitok csak a 17. 
század legvégén jönnek divatba.121 

A színek használata a gazdagságot is kifejezte. Az egyszerű „fejér”, natúr, azaz 
színezetlen bútorok és textilek lényegesen olcsóbbak voltak. A parasztság körében a 17. 
század végéig nem lehet sem az öltözködésben sem az enteriőrben kimutatni a 
karakteres, színek használatát122. Valószínű, hogy az egyszerű, természetes színeket, 
illetve az olcsó, ámde többnyire könnyen kifakuló, és kevésbé élénk színeket tudták 
felhasználni.  

A középkori bútorok a modern kor embere számára sötét tónusú, szinte már komor, 
feketébe hajló felülettel jelennek meg. Romantikus hangulatot árasztanak a sötét 
tölgyfák, a feketére patinázódott fenyők, az időtől rőtarany árnyalatúra vált hársak, a  
mélybarna faberakások. Holott újkorukban  pompás színekben ragyogtak, melyek a mai 
szemnek túlságosan frissnek, modernnek hatnának. A tölgyfa frissen ragyogó sárarany 
színű, a fenyő fehéres, de igen hamar vöröses árnyalatúra vált. A hárs és a juhar már-
már fehér, a dió, ha nem gőzölik, inkább szürkés tónusú, középvilágos fa. Az újonnan 
készült reneszánsz intarziák tarkabarka kavalkádként jelentek meg, de a festett felületek 
is élénk, derűs színekben pompáztak. Visegrádon, az ácsolt láda díszítőfestésének 
rekonstruálásakor találkoztam először azzal a problémával, hogy vajon az eredeti színek 
milyenek lehettek. A múzeumok kérésére nem másolatot készítettünk, hanem a 
nagyszebeni és az igen hasonló rozsondai láda mintáját vegyítettük. A színek 
meghatározásánál csak azt tudtuk, hogy ötszáz év és a restaurálások miatt a jelenleg 
látható festés színei jóval sötétebbek, ugyanakkor összemosódottabbak, egyöntetűbbek 
lettek. Mivel törekedtünk az eredeti színhatás rekonstruálására, az alapszín fehér 
(krétaalap) lett, kissé hideg, inkább pasztelles fedőszínekkel. A díszítőfestő mester 
színmintákat, és 1:1 léptékű mintarajzokat mutatott be készítés előtt, a kivitelezéshez az 
eredetihez hasonló, vizes alapú, olajjal kevert, kereskedelemben kapható 
temperafestéket használtunk. A ma látható megsötétült festett színek „visszakeresése” 
komoly feladat, hiszen minden pigment (növényi és ásványi eredetű) más és másképp 
reagál a fényre a szennyeződésekre.  Főleg a szerves anyagok veszthetik el vagy 
változtathatják meg a színüket, árnyalatukat. A ma barnás-drappos árnyalatú szín 
eredetileg piros, vagy kék is lehetett. Legjobb tudomásom szerint hasonló problémával 
csak a hódmezővásárhelyi hímzések színével kapcsolatban foglalkoztak123. Közelebb 
vihet bennünket az eredeti színárnyalatok megismeréséhez a festőanyagok kutatása, és 
színminták készítése. 

Eme rövid áttekintésből is kitűnik, hogy tárgyalt korszakban a színek használatában 
létezett egy hierarchia, melynek az élén a vörös és a kék szín állt az arany és az ezüst 
mellett, a legkevesebb értékkel pedig a natúr (fehér, színtelen) bírt. A korszak elején 
még a középkor tiszta színei érvényesültek, később egyre több és több árnyalat 
használata honosodott meg a falakat borító kárpitokon, bútorokon és az azokkal sokszor 
azonos alapanyagból készített ruházaton is. A magyar otthonokra úgy tűnik mindvégig 
jellemző volt a tarkaság, de a színfoltok nagysága csökkent. Sárospatak bokályos 
házának török hatású virágos csempéi által keltett miliő érzékletesen jeleníti meg ezt. 

                                                 
121 Oprakesisóra inventáriuma 1683, Betlehen 1696. 
122 A színek szerepe az alkalmak jelzésében, gyász in: Magyar Néprajz. IV. kötet, Életmód. Szerk.: 
Balassa Iván MTA 1997. 760-768. 
123 Szőke Ágnes – Tímárné Balázsy Ágnes: Kísérlet a hódmezővásárhelyi szőrös párnavégek eredeti 
színvilágának meghatározására. Móra F. Múzeum évkönyve 1994. Szeged.  


