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Miután többféle szempontból megvizsgáltuk a lakótereket és bennük a bútorok 
elhelyezését, most nézzük meg közelebbrıl hány fajta, és milyen bútorokat használtak 
eleink. Mivel a szakirodalom is egyfajta funkcióból eredı felosztást követ, én is ezt 
fogom tenni. Célom, hogy lehetıleg ne hagyjak ki semmilyen bútordarabot, berendezési 
tárgyat, melynek többé-kevésbé kötött helye volt a lakótérben és befolyásolta az enteriır 
megjelenését. A bútor definíciója így magyarázatra szorul. A magyar szakirodalom 
általában az asztalokkal, ülıalkalmatosságokkal, tároló bútorokkal, és az ággyal 
foglalkozik, én kibıvítem a világítás és a tisztálkodás eszközeivel, jelesül a csillárokkal 
és fürdıdézsákkal, valamint a textilekkel is, melyek az asztalra terítve, vagy a falra 
függesztve a fabútorokhoz hasonlatos jelentıséggel, funkciókkal bírtak. Ez a 
gondolkodásmód nem idegen a nyugati felfogástól sem, Franciaországban a bútor 
fogalomkörébe sorolják a háztartási eszközöket124, Peter Thornton125 pedig hasonló 
alapossággal dolgozta fel az itáliai enteriırmővészetet. Utóbbi példaértékő számomra 
abban is, hogy egyformán használja a tárgyi, írott és képi forrásanyagot, egyenértékő 
bútorként tárgyalva a kisebb jelentıségő tárgyakat is.  

Az egyes bútorok bemutatásánál azonban nem foglalkozom azok stílusával, sokkal 
inkább a szerkezetével és használati módjának változásával, mindvégig arra keresve a 
választ, a magyar késıközépkori - kora újkori otthonokban hogyan változott 
használatuk, illetve a hazai asztalosok milyen technikai tudással állíthatták elı azokat. 
Így csak röviden utalok azokra a bútorokra, melyek importból származhattak.  

A fı felosztásban tehát használat szerint csoportosítom a bútorokat, azon belül 
azonban szerkezet szerint tárgyalom az egyes típusokat, melyek így épp az asztalos 
tudás fejlıdését vagy éppen rögzülését is jelzik. Sajnos bizonyos esetekben nem 
kerülhetı meg az írott anyagban olvasható megjelölések és a szerkezet megfeleltetése, 
amely komoly gondot okozott eddig is a kutatóknak. Fıleg a szekrény-láda és a székek, 
padok említésénél tapasztalható ez a zavar. Emiatt, ahol szükséges, ezek tisztázásával is 
foglalkozom. 

A középkori bútorokat két fı nagy csoportba lehet osztani: rögzített helyő, és a 
mobil bútorokéra. A rögzített helyő bútorok falba építettek (falfülke, ablakmélyedés 
falazott ülıkéje, falfülkébe állított almárium) voltak, eképpen akár az épület részeinek is 
tekinthetık. Ez a gondolkodásmód mind a fıúri lakószobákban, mind a paraszti 
hajlékokban megjelent (kemencesut, vagy padka, mint háló és ülıhely). A mobiliák 
között is külön hangsúlyozni szeretném az ideiglenesen felállított bútorok szerepét (a 
szétszedhetı bakos asztal, vagy a mosdótál, melyeket csak használat közben vettek elı, 
és helyeztek el tetszés szerint), mely gondolkodásmód ugyancsak idegenné vált a mai 
kor számára. 
 
3 .1  AZ ÜLİBÚTOR 

A lakóhelyiségek leggyakoribb és egyben legváltozatosabb kialakítású bútordarabjai 
a különféle, elsısorban ülést szolgáló ülıbútorok voltak. A régmúlt idık lakáskultúrája 
iránt érdeklıdı ember több forrásból is tájékozódhat. Abban az esetben, ha az idık 
viharaiban a bútorok megsemmisültek, vagy eredeti környezetükbıl kikerültek, két 
lehetıség adódik: a képi ábrázolások, illetve az írott források tanulmányozása. Ez 
utóbbiak leginkább a tulajdonosváltások idején felvett, ingó vagyonok leltárai, az 
inventáriumok, elıbbiek a festmények, metszetek lehetnek. Magyarországon a legtöbb 
adatot a leltárak szolgáltatják. Ezeket olvasva az embernek az a jólesı érzése támad, 
                                                 
124 Suzanne Tardieu: Le mobilier rural traditionell francais. Paris 1976.;  Monique Blanc: Le Mobilier 
Français : Moyen Âge – Renaissance Massin Paris 1999.  
125 Peter Thornton: The Italian Reneissance Interior 1400-1600. Abrams 1991. 
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hogy szinte rekonstruálni tudja egy-egy vár, kastély, udvarház teljes tárgyi anyagát, 
belsı berendezését. De hamar szemébe ötlik: mi lehetett a különbség a gyontáros bérlett 
pad és a bérlett gyontáros padszék között126. Kérdés ugyanis, hogy az összeíró által 
pontosnak szánt körülírások, kifejezések mögött milyen tárgy, bútordarab rejtızik. 
Próbáljuk meg tisztázni elıször ezeket az ülıbútorokra vonatkoztatva.  
 

3 . 1 .1  A  B Ú TO RM EG N EV E ZÉS EK  P RO B LÉM ÁJ A  
A bútortörténet iránti érdeklıdés 19. század végétıl megmutatkozó folyamata során 

többféle szempontból érintették ezt a kérdést. Egyrészt néprajzi indíttatásból 
foglalkoztak a történeti bútorok megnevezéseivel, fıleg a két háború között született 
több tanulmány az egyes bútorcsaládok megnevezéseinek köznyelvi és népnyelvi 
etimológiájával127. Másrészt kifejezetten a történeti bútorokkal foglalkozó munkák 
merítettek az inventáriumok nyújtotta adatokból. Radvánszky Béla háromkötetes 
mővének elsı kötetében128, mely elsısorban forrásanyagként jelentıs, összegyőjti a 
használt ülıalkalmatosságokat is az inventáriumokból vett kifejezéseket használva, 
azokat összegezve. Bár mindegyikhez rövid, képszerő leírást is szolgáltat, de adatai nem 
ellenırizhetık. B. Nagy Margit erdélyi inventáriumokat feldolgozó két kötetében129 tesz 
kísérletet - többek között- a bútorok korabeli leltárakból megismerhetı rendszerezésére, 
de lényegében csak egy nagyon részletes összeírásig jut. Oberschall Magda130, Voit 
Pál131, Szabolcsi Hedvig,132 Kovalovszki Júlia133 Vadászi Erzsébet történeti bútorokkal 
foglalkozó munkái134 elsısorban a megmaradt tárgyi emlékeket dolgozzák fel, a 
megnevezéseknél a mai köznyelvi terminusokból indulnak ki, csak a „hiányzó” 
darabokat próbálják inventáriumokból vett szemelvények alapján rekonstruálni, de 
többnyire puszta felsorolásnál töbre nem vállalkoztak.  

Ezek a munkák egy adott kor lakáskultúráját, bútorhasználatának egészét bemutató 
igénnyel készültek, a rendelkezésre álló forrásanyagot azonban csak részlegesen 
használják ki. A bútormegnevezések terén zavar uralkodik, a szakirodalom által 
használt – funkció, illetve szerkezeti elvő - rendszerbe nehezen, vagy sehogy sem 
illeszthetık bele az inventáriumok által használt megjelölések. Csak kevés tanulmány – 
fıleg néprajzi ihletésőek135 – foglalkoznak az adatok nyelvészeti elemzésével. Alábbi 
részben a megmaradt tárgyi anyag, az ábrázolások alapján megismerhetı bútortípusok 
és szerkezetek, valamint az inventáriumok nyelvtani és statisztikai elemzése 
segítségével próbálok közelebb jutni a 17. századi ülıbútorok megismeréséhez. 

A zavart az okozza, hogy ugyanazt a megjelölést ma más értelemben használjuk, 
mint az inventáriumok keletkezésének idejében. Ma, ha azt mondjuk szék, mindenki egy 
olyan ülıbútorra gondol, amelyen egy ember tud ülni. Ha azt mondjuk pad, akkor több 
ember elhelyezésére szolgáló ülıbútort értünk alatta. Tegyük hozzá: mai értelemben az 

                                                 
126 Véche inventáriuma 1629.-bıl 
127 Bátky Zsigmond, Cs. Sebestyén Károly, Visky Károly. 
128 Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI.-XVII. Században, Bp., Elsı megjelenés 
1879-1896. Helikon, 1986. 
129 B. Nagy Margit: Várak kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. Bukarest, Kriterion, 1973. 
  B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben, Bukarest, Kriterion, 1970. 
130 Oberschall Magda: Magyar bútorok, Officina 1939. 
131 Voit Pál: Régi magyar otthonok, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Bp. 1943. Balassi Kiadó 1993. 
132 Szabolcsi Hedvig: Régi magyar bútorok I: Fıúri és polgári bútormővészet Bp. 1954. 
133 Kovalovszki Júlia: Gótikus és reneszánsz bútorok, Corvina, 1980 
134 Vadászi Erzsébet: A bútor története. Mőszaki Könyvkiadó Bp. 1987. 
Vadászi Erzsébet: Bútormővészet in. Régiségek könyve. Gondolat, Bp. 1983. 
135 Cs. Sebestyén  Károly: Szék, karszék, karosszék, karfa. Néprajzi Értesítı XIX.1927. 
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elıbbi alatt ráadásul támlával ellátott széket értünk, hiszen a támlátlan változat már 
hokedli lenne. Ha ugyanez alacsonyabb, 30-35 cm magas, úgy zsámolyról, ha még 
kisebb (15-20 cm ülımagasságú) sámliról beszélnénk. Hasonlóan egyértelmő volt a 16.-
17. században, amikor karos egyesszékrıl, vagy egyes karszékrıl írtak. Ahhoz, hogy 
meg tudjuk fejteni az egyes leírások mögött rejlı típusokat, le kell vetkıznünk a 
kifejezésekhez tapadt mai képet, és fel kell tárnunk a reneszánsz- késıreneszánsz 
emberének gondolkodásmódját. Elsısorban tisztázni kell, mi az, ami alapján más-más 
kifejezéssel illetünk egy-egy bútort. Mi alapján teszünk különbséget köztük? Csábító a 
gondolat, hogy konkrét szerkezeteket sejtsünk mögöttük, de ez a mai világban sem állja 
meg a helyét. Ha alaposabban megfigyeljük a bútorokat és megnevezéseiket, 
észrevesszük, hogy legalább olyan gyakran méreteik, használati módjuk vagy helyük 
szerint különböztetjük meg ıket, mint ahogy szerkezetük alapján. Erre K. Csilléry Klára 
mutatott rá már elsı munkái egyikében136, azonban más szerzık nem vették át ezt az 
elgondolást, helyette a bútorok evolucionalista rendszerezését használják. Ám a 
bútorfélék funkció szerinti csoportosítása sem igazán helyt álló. A mai viszonyokhoz 
képest ugyanis jóval több bútortípus volt „multifunkcionális”. Ilyenek voltak a 
ládapadok, melyekrıl nehéz eldönteni, valójában melyik célt is szolgálták elsıdlegesen. 

Hogy elkerüljük a késıbbi félreértéseket, szükségesnek tartom minden bútortípusnál 
megkülönböztetni a mai köznyelvi megjelölést (k.n.), az inventáriumokból ismert 
használati megjelölést (h.n.) és a pontosság kedvéért egy bútoripari szakkifejezésekkel 
leírt terminus technikust (t.t). A következıkben elıször számba veszem az ülıbútor 
megnevezéseket, figyelembe véve a szövegkontextust, amiben megjelennek, majd a 
nyelvtudomány segítségét felhasználva összevetem a megismert szerkezetekkel, és 
bútorformákkal. 
 

3 . 1 .2   A Z Ü Lİ BÚ T OR O K KO RA BE LI  M EG N EV EZ É SE I  
A legfontosabb, legnagyobb számban elıforduló berendezési tárgy a padszék. Ez 

szinte minden helyiségben elıfordul (lakószoba, raktár, sütıház), rengeteg változatát 
tartották számon: fal mellé való, fenyıdeszkából csinált, béllett, gyalog, fehér, hitvány, 
festett, paraszt, öreg, kis, hosszú, rövid, borított, asztalos csinálta, kettıs deszkából 
csinált, kötött, karos. A 32 megvizsgált inventáriumból csak 7-ben nem írtak össze 
padszéket, de ezek döntı többsége igen szegényesen berendezett, vagy majdnem 
lakatlan udvarház volt. Főzéren padszék helyett lócákat használtak, Borsiban pedig 
számos lócaszék, fal mellet való bélletszék és hosszúszéket találtunk. A padszék mellett 
még külön padokat is megemlítenek, de jóval kisebb számban. Ez alapján azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy a padszék megnevezés egy igen széles körben 
elterjedt, sokféle formában megjelenı ülıbútor típust jelölt. A padokon kívül kisebb 
számban különbözı székeket is összeírtak. Ezek lehetnek „egyes székek”, 
„karosszékek”, „karszékek”, „parasztszékek”. Ezek mögött különbözı bútortípust 
sejthetünk, az „egyesszék” csak igen kis számban, és minden esetben „úri” szobában 
található. 

Az alábbiakban az Erdélybıl és Magyarországról származó 16,-17. századi magyar 
nyelvő inventáriumok ülıbútorra vonatkozó kifejezéseit győjtöttem össze, a hozzá 
tartozó jellemzı leírásokkal, és a helyiségmegnevezésekkel. 
 
 
 

                                                 
136 K. Csilléry Klára: A maconkai szék, Ethnographia 1948. 149-151. old. 
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Pad „asztal mellett két fejér bérlett pad” – 

(Szentdemeter, 1629, Az grádicsnál való palotában) 
Padszék karos padszék, „elıl pártázatos, festett, 

hosszú padszék a fal mellett” (Uzdiszentpéter 

1679, asszonyháza), „hat padszéke vagyon, 
mind bélelt” (Kisbarcsa 1624, felsı rend 

házak,elsı ház), „padszékek mind körül az fal 
mellett, egy nyeregtartó padszék is” 
(Kisbarcsa 1624, alsó rend házak,öregház) „küs 
fejér kötött padszék” (Szentdemeter 1629, az 

grádicsnál való palotában), „két gyontáros, 
karos padszék” (Szentdemeter 1629, az 

grádicsnál való palotában), „egy béllett és két 
paraszt padszék” (Siménfalva 1636, uraimék 

háza),” Kötött padszék” (Szentdemeter 1629, 

darabantház), „fal mellet valo Pad szék 
deszkábol” (Borsi 1638. Eczetes ház); „új, 
borított padszék benne” (Nagybún 1692, úr 

háza) 
Padláda  

Hosszúpad  
Karos pad  

Lóca „vagyon itt tıkéken álló, gyalult hosszú 
fenyıdeszka lóca nro 1.” (Uzdiszentpéter 

1679,1. Bástya, külsı szín); „Hosszú lóca alá 
való lábas székecskeő” (Uzdiszentpéter 1679, 

2. Bástya); „Földbe vert lábakon álló, két-két 
szál deszkábul való lóca nro. 1” 
(Uzdiszentpéter 1679, Öreg, új konyha) 

Szék „fal mellé való, elıl pártázatos, deszka, 
fejér szék nro. 1” (Uzdiszentpéter 1679, Felsı 

rend házak, hosszú öreg palota), „Béllet szék” 
(Borsi, 1931); „béllett szék fal mellett waló 5 
db” 

(Borsi 1631. új szeglet bástya), 
„újkeresztényektıl csinált, bırrel borított, 
töltött szék” (Szentdemeter 1629 belsı küs 
házban) 

Hosszú szék kapu között (Borsi, 19319, „karotlan, hosszú 
deszkaszék” (Uzdiszentpéter 1679, Alsó rend 

házak, 4. ház), „paraszt hosszú, karotlan fejér 
szék” (Uzdiszentpéter 1679, Alsó rend házak, 3. 

ház), „item két hoszszú szék karjai nelkül” 
(Borsi 1694, kapun belıl való alsó kı boltos ház) 

Gyalogszék „ket kis gialogh szék” (Borsi 1638. Káposztás 
ház – raktár féle) 

Egyesszék „karos egyesszék”, „Metéléssel, 
fóliumezüsttel, arannyal, festékkel cifrázott 
egyesszék” (Uzdiszentpéter 1679, úr háza), „Egy 
kar nelkül való eggies szek” (Borsi 1638 
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Urunk háza pitvara ), „egy bársonyos egyes 
szék” (Nagybún 1692 Úr háza) 

Karszék „zattyánbırrel borétott, fejér cérnatőzéssel 
s ólmos szegekkel cifrázott, rámás, egyes 
karszék” (Uzdiszentpéter 1679, úr háza); „Egyes 
kar szék” (Borsi 1694, Palotában); „Egyes 
embernek való Kar szék No 5, Harom 
embernek valo Kar szék no 2” (Borsi 1638, 

lakószoba); „paraszt hosszú karszék” 
(Uzdiszentpéter 1679, pitvar) „száldeszkábul 
való, hosszú, fejér karszék” (Uzdiszentpéter 

1679, 4dik borospince felett levı deszkás ház); 
„Festett rámás, cifrán varrott, bırözéssel 
burított, töltött egyes karszék nro. 1.” 
(Uzdiszentpéter 1679, ebédlıpalota) 

Karosszék egy gyontáros karosszék” (Szentdemeter 1629, 

leányok háza), „egy Eöregh karos szék No. 1 
Egy kis karos szék No. 1” (Borsi 1638 régi 

alsó sütıház), „apró karos szék”; „egy karos 
szék három embernek való” (Borsi 1638. 
Istálló feletti harmadik új ház – lakószoba) 

Deszkaszék Tölgy Fa deszka szek darab No. 3 (Borsi 
1638 Lisztes bástya) 

Ülıszék – gyermeknek való 
deszkás ülıszék 

„Posztószélbül kötött esztergában metszett, 
rámás kis ülıszék” 

Sessel szék „setzel”, sessel szék , „újkeresztyénektıl 
csinált, bırrel borított, töltött” 

 
Jól látható az egyes megnevezésekbıl, hogy alapvetıen három terminussal írták le 

az ülıalkalmatosságokat: szék, pad, lóca, ezeken belül különbözı jelzıkkel ellátva 
jelölték az egyes típusokat. Ilyen: a kar, karos, a hosszú, egyes, sessel, zsöllye. További 
pár szavas megjelöléseket tettek, ha az ezen belüli nívóra, egyedi kialakításra kívántak 
utalni: pártázatos137 (pántozatos), béllet138 (bérlett, béllelt formában is), kötött (azaz 
szalmával, csuhéval bekötött ülılapú) – ezek a kialakításra, szerkezetre vonatkoznak. 
Hosszú, egy embernek való, három szál deszkából csinált, öreg (azaz nagy), apró 
(nagyon kicsi, kisgyereknek való mérető) – ha a méretét akarták érzékeltetni, és paraszt, 
fejér, gyantáros, zöld – ha a felületkezelésére, ezzel együtt a kialakítás színvonalára 
akartak utalni. 

Az összeírásokból kitőnik, hogy a berendezés többségét az ülıbútorok teszik ki. 
Szinte minden helyiségben megtalálható legalább egy belılük. Az egyes 
épületegyüttesen belül is nagyon változatos képet mutatnak, azaz igen sokféle 
megjelölést használtak. Sejthetı az is, hogy a megnevezések használata nem 
konzekvens, idıben és térben távol levı összeírók máshogy használhatták ugyanazt a 
kifejezést.  

                                                 
137 Talán kávás, de mindenképpen díszes kialakítású. 
138 Valamilyen díszesebb fával borított, vastagságában kétrétegő deszkaszerkezetre utal. vö: Berke Márta: 
Erdélyi kastélyok, kúriák és udvarházak nyílászárói a 17.-18. században Doktori értekezés MOME 2010. 
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Mindenekelıtt érdemes tisztázni, mi különbség lehet a pad, a szék és a lóca között. 
A Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára139 szerint a legrégebbi ülıbútor 
kifejezésünk a három közül a szék szavunk. Legkorábbi írott elıfordulása 1156-ból 
való, ótörök eredető. Jelentései: 1. 1156. székhely, 2. 1372. prédikálószék, szószék, 3. 
1395. körül a Besztercei szószedet szerint „egy fajta ülıbútor, Stuhl / pad (templomban 
); Bank (in der Kirche)”; 4. trón, trónszék, (…), 7. vágópad, mészárszék, munka 
végzésére használt állvány. Tehát mindenképpen olyan alkalmatosság, amely valami, 
vagy valaki kiemelésére, felemelésére, tartására szolgál (gondoljunk még a fedélszékre, 
állószékre). Jelentése eredetileg nem vonatkozott egy személynek szolgáló bútordarabra 
(ld. 3. jelentés), de még gyakran az üléshez sem kapcsolódott feltétlenül, sokkal inkább 
a rajta ülı személy jelentıségének kiemelésére szolgált. Egy helyiségen belül bárhol 
felállítható volt.  

Kicsit késıbbi, de még így is meglehetısen régi szavunk a pad. Déli szláv eredető. 
Jelentései: 1. 1244/1335 lapos dombhát; 2. 1405 k.: padlás; 3. 1405 k.: Lóca ’Bank als 
Sitzmöbel für mehrere Personen’; 4. körülhatárolt veteményes terület stb. Gondolhatunk 
még a padlás, padló szavainkra is. Tehát ha ezt a szót olvassuk, egy alapvetıen széles, 
megkockáztatom: inkább alacsonyabb ülımagasságú, a földdel közelebbi kapcsolatot 
tartó bútordarabra kell gondolnunk. Mivel a földbıl falazott padkák a fal körül 
helyezkedtek el, a szó jelentéséhez ez az elhelyezési mód is hozzákapcsolódhatott. 

Lóca szavunk a legifjabb a sorban, jelentése talán a leginkább körülhatárolható. Elsı 
elıfordulása 1604-bıl való, „Lótza, pad: „Scamnum” ’Bank, auf die man sich setzen 
kann’, de használták polc értelemben is. A magyar nyelvbe szláv, valószínőleg a 
szlovák nyelvbıl került át, (vízszintes helyzető) pálca, pózna, pad jelentéssel. Tehát 
olyan (mai ért.) pad, amelynek ülıfelülete inkább keskenyebb, rúdszerő, ezen 
értelemszerően csak ülni lehetett.  
 

3 . 1 .3  Ü Lİ B Ú TO R O K K O R AB E LI  Á BRÁ Z OLÁ S O KO N  –  É S  M A I     
        G Y Ő J TEM É NY EK B EN  
Korabeli ábrázolásokat megvizsgálva feltőnik, hogy az ülıbútorok használatának 

történetében a (mai értelemben vett) padon való ülés volt sokáig az uralkodó (ld. 
lakomaábrázolások140). Az egyszemélyes darabok csak a kiváltságos személyek jussa 
volt, ezzel is kiemelve a társadalomban betöltött szerepüket – melyhez sajátságos 
székforma is kapcsolódott (támlás-karfás deszkaszerkezető trónszék, vagy a bírói rangot 
is jelképezı összecsukható, X lábas szerkezető un. dantesca). 

A 15. századi magyarországi képeken az utóbbi különbözı magasságú változatai 
találhatók meg elsısorban a fıúri lakásbelsıkben. Polgári otthonokban kizárólag 
deszkalábú padot, vagy kissé alacsonyabb ülılapú, lécvázas, gyékénnyel bekötött 
ülıkéjő székeket látunk. Az Evagationes spiritus feltehetıen gazdag polgárasszonyt 
megjelenítı 1430-ban festett táblaképen, lécvázas széken ül a csábító hölgy, Bártfán 
Szent Erzsébet betegeket fürdetı jelenetén egy kis, deszkaszerkezető sámli is feltőnik. 
Szegényesebb környezetben cöveklábú széket és padot, Szepeshelyen pedig az erdélyi 
csapószékekre emlékeztetı összecsukható széket ábrázolnak141. E századból megmaradt 
ülıbútorunk Marchiai Jakab lécvázas, faháncsból font ülılapú széke, és egy erdélyi 
diófa csapószék. 

 

                                                 
139 Magyar Nyelv Történeti Etimológiai Szótára, Szerk.: Benkı Lóránd, Akadémia Kiadó, Bp. 1976. 
140 Pl. Apollonio di Giovanni, Éneász illusztációk, 1450-60; A mértékletesség és a mértéktelenség a 
Drezdai imádságoskönyvbıl. 
141 Szepeshely, Szent Márton székesegyház oltárkép, utolsó vacsora. 
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UTOLSÓ VACSORA OLTÁRKÉP – részlet Szt. Márton templom, Szepeshely. 1470.-1478. Csapószék   
és cöveklábú pad. 
SZT. ERZSÉBET LAKOMÁJA           – részlet. Szt. Egyed templom, Bártfa. 1480.-1500. un. dantesca. 
LAKOMAÁBRÁZOLÁS NÜRNBERG. 1496.                                     Deszkalábú padok étkezıasztalnál. 
SZENT MIKLÓS SZÜLETÉSE                                              – részlet Eperjes. 1497.-1506. Támlás pad. 
SZŐZ MÁRIA SZÜLETÉSE                        – részlet. Lippa, 1510-15. Fonott ülıkéjő alacsony kisszék. 

         A 16. század szegényes képanyaga nem nyújt biztos támpontot. Az uralkodói, 
fıúri magas támlás dantesca meglétén kívül a vidéki városok elızı századi 
bútorhasználatának továbbélésére kapunk csak bizonyítékot. Meglevı bútoraink között 
az itáliai hatást mutató, új divatú intarziás padláda képviseli az ülıbútorokat. 

           
MAGAS TÁMLÁS UN. DANTESCA SZÉK              Bernhard Strigel: Szt László Szőz Mária oltalmába 
ajánlja II. Ulászlót és gyermekeit c. festményen 1511-1512, Szépmővészeti Múzeum, Budapest. 
KIS LÁDAPAD IMM 66.133.1 
TÁMLÁTLAN, ARANY BROKÁTTAL ÉS PÁRNÁVAL TAKART VÁLTOZATA: Fejedelmi lakoma, részlet a 
kassai székesegyház fıoltáráról.  
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A 17. század második felébıl származó képeken láthatóan, a fıúri környezetben 
általánossá válik a magas támlás, kárpitozott vagy fa ülılapú lécvázas szék142 
használata, a padok háttámlát kapnak.143 A magánterek fokozatos kialakulása, 
differenciálódása, a magányos tevékenységek (írás, olvasás) elterjedésének (illetve a 
felsıbb társadalmi osztályokhoz való hasonulás) hatására a 16. század végére, 17. 
század elejére elterjed az inventáriumokban egyes, egy embernek való kifejezéssel 
illetett, mai értelemben vett székek szélesebb körő használata. Ekkortól már gyakrabban 
találkozunk székekkel körülvett étkezıasztalokkal mind festményeken144, mind 
leírásokban145. De még sokáig egymás mellett él a két „szokás”. Ebbıl az idıszakból 
egyre több szék, és néhány mívesebb pad is fennmaradt. Ezek többsége a szakirodalom 
által lombard típusúnak nevezett fa ülılapú lécvázas szék, illetve ennek bır vagy 
bársony kárpitozott ülı és hátlapú, karfás változatai. A század második felébıl több 
cöveklábú, címeres, faragott támasztószék maradt ránk, mely típust ma paraszt székként 
ismerjük. 

 

      
COMENIUS AMOS -ORBIS SENSUALIUM PICTUS - HÁLÓSZOBA – RÉSZLET 1685. 
TELEKI MIHÁLY KAROSSZÉKE 1652. NÓGRÁD MEGYEI GYŐJTEMÉNY 
ZRÍNYI ÉS FRANGEPÁN BÚCSÚJA –RÉSZLET MNM. 1690.  

 
3 .1 .4   1 7 .  SZÁ ZA D I  Ü Lİ B ÚT O R LEÍR Á SO K  ELE M ZÉS E 
A fentebbi etimológiai vizsgálatokból kitőnik, hogy az ülıbútort jelentı mindhárom 

kifejezésünk eredendıen nem a használók létszámára utalt. Az összeírt bútorféleségek 
darabszámait összevetve feltőnı az ülıbútorok meglepıen nagy száma: az összes bútor 
több mint felét, de gyakran kétharmadát teszik ki. Borsi 1631.-es inventáriuma szerint 
23 helyiségben 48 db ülıbútor mellett mindössze 32 db egyéb bútort írtak össze. 1638-
ban 47 helyiségben az arány 97 db-61db. Füzéren 28-13 (1620), illetve 17-17 (1654).  
Kisbarcsán 1624-ben 45-28, Szentdemeteren 1629-ben 88 székfélét és 83 egyéb bútort 
jegyeztek fel. Az ülıbútornak vélt kifejezések mögött többfunkciós darabokat is 
feltételezhetünk. A padokat az adatok szerint gyakran hálóhelynek használták. A 
padszéken való alvást 1587-ben Füzesen dokumentálták a falusi pap otthonában. 1709-
ben a Borsod megyei Vámoson a vendéget lóczán szállásolták el, a Pozsony megyei 
Tallóson 1718-ban „asztal megett lévı Padon” háltak. Ez idıre a padon való alvás 
szegényesebb környezetben gyakorivá vált, ahol többnyire ifjak, lányok, gyerekek 

                                                 
142 Zrínyi és Frangepán búcsúja 1690. Festmény  MNM. 
143 Evangélikus lelkipásztorok elítélése. Metszet. 
144 Marcello Fogolino: bankett I. Keresztély dán király tiszteletére, Castello di Malpaga, Itália 1520. 
körül; Wolfgang Heimbach: Esti bankett, 1640, Kunsthistorisches Museum , Bécs. 
145 Füzér, 1620 Öregpalota: Zöld kerek asztal hozzávaló 12 zöld egyes szék. 
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aludtak. Helye a fal mellett, ágy elıtt volt146. Korai képek is megörökítik a 
„szükségágyakat”, az ágyszéket, a padszéket és a hidegágyat (ravatalt) is, többek közt 
1483-ban Cserényben (Zólyom m.), 1520-ban Lıcsén.147 Érdemes fölfigyelni, hogy az 
ülıbútoron való alvást többnyire paddal, ritkábban lócával kapcsolatban írják le.  

A lakószobákban, folyosókon elıforduló ládák gyakran ülésre is szolgáltak. Ez igaz 
lehet a pad kifejezésre, mely eredetileg felemelt padkát, deszkát jelentett, nem is 
annyira ülılapot, mely alatt akár tárolórekesz is elképzelhetı – vö. itáliai cassone, 
melynek két darabja a magyar otthonokban is bizonyítottan használatos volt148, az egyik 
magyarországi mester mőve.  

Ha újfent megvizsgáljuk a leltárazáskor használt kifejezéseket, azt látjuk, hogy egy-
egy váron, udvarházon belül némelyek igen nagy számban fordulnak elı. Ilyenek: 
Borsiban 1631-ben 48db ülıalkalmatosságból 29db béllet szék volt. 1638-ban 97-bıl 
29db fal mellett való padszék, és 21 jelzı nélküli padszék. Máshol kötött padszék illetve 
béllett pad fordul elı nagy számban, itt egyszerő padszék kifejezést nem is használtak. 
Létezett tehát egy olyan ülıalkalmatosság a 17. századi fıúri lakószobákban, amelyek a 
helyiségek alapfelszereltségét jelentették. A megvizsgált ábrázolások alapján a fal mellé 
körös-körül helyezett padokra illik leginkább ez a mennyiség és leírás. 

 
 

       
EPERJES, SZENT MIKLÓS TEMPLOM, OLTÁR RÉSZLETEK Fal mellett álló padok Felvidéki oltárképeken.          

 
Szintén magyarázatra szoruló gyakori kifejezés a kar, karos jelzı. Mai köznyelvi 

szóhasználat szerint ez a karfát jelöli, de a 17. században a mai háttámlát értették alatta, 
mely a népnyelvben egészen a XX. század elejéig fennmaradt. Sehol, egyetlen esetben 
sem lehet találkozni háttámla, támla kifejezéssel, annál többször a kar~, karos, kar 
nélkül való, karotlan megjelölésekkel. A szót Cs. Sebestyén Károly nem az emberi 
testrészbıl, hanem a templomi kar, kórus szóból eredezteti: ti. a bútorok a templomban 
levı padokhoz hasonló támasztékkal rendelkeztek. Ezt erısíti a karos szó karhus, 
karjus, karjos karas változatai, melyek a chorus-kórus hangalak torzulásából, 
változásából erednek149. A kar háttámla értelmét támasztja alá a régi szójegyzetek adatai 
is: karszék a.m. scamnum dorsuarium, léhn. stuhl (NySz) azaz támlás pad. 

                                                 
146 Zentay Tünde Az ágy Pannónia könyvek, 2002. 64. old. 
147 Ágyszék a Lıcsei Szent Jakab templom szent János oltárán. 1520. –bár itt halott feltámasztásról van 
szó. 
148 Erdély, Sáromberki kastély, a Garázda-Teleki család címerével IMM 55.683.1 
149 Cs. Sebestyén Károly: Szék, karszék, karosszék, karfa, Néprajzi Értesítı, 1927. 
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Talán egy jellegzetes székforma, a középkor óta Európa-szerte széles körben 
elterjedt összecsukható, un. dantesca típusú szék sejlik fel az egyik vissza-visszatérı 
kifejezés mögött: ez pedig az egyesszék.  Ez a széktípus testesíti meg leginkább a szék 
fogalmát. Mindig is az uralkodás jelképe volt, tipikusan „felülrıl jövı szálladék”, 
mígnem a polgári lakáskultúrában való elterjedésével egy idıben, a nagyüzemi 
székgyártás és a kényelmesebb, mai értelemben vett kárpitozott székek, fotelek 
megjelenésével használata végleg kikopott. Jellegzetessége, hogy csak egy ember 
ülésére szolgált, szinte minden esetben díszített, igényes kivitelő volt, egy-egy 
háztartásban kevés számban volt jelen, státusszimbólum jellege miatt mindig a 
legdíszesebb helyiségek tartozéka volt. Ezek a jelzık pedig meglepıen illenek az 
egyesszék kifejezéssel leírt széktípusra. Ezt még az a megfigyelés is alátámaszthatja, 
hogy alapesetben támlával, támasztékkal volt ellátva, és csak annak hiányáról szoktak 
külön megemlékezni. Valóban, a dantesca típusú széknek is gyakoribb elıfordulási 
módja a támlás, karfás változat, de létezett támlátlan is: ilyen látható a Kassai fıoltár 
fıúri lakomát bemutató jelenetén. 

 
   

       
 EGYESSZÉK – DANTESCA              Kassa, Szent Erzsébet templom, fıoltár, ruhacsoda jelenet. 1474-77. 
 EGYESSZÉK – DANTESCA Bártfa , Szt. Egyed templom, Szt. Erzsébet oltár, ruhacsoda jelenet 1480-90. 

 
Még néhány gyakran elıforduló, a mai használattól eltérı kifejezést szeretnék 

megvilágosítani. Az öreg jelzı minden esetben az adott dolog tekintélyes méretére utal 
(öreg tál, öreg palota stb.), nem pedig a korára. Erre az ó, vagy régi megjelölést 
használták, bár az elıbbi gyakran az ódivatút is jelenthette, lehetett az attól még 
újonnan készített. Ha egyszerő kivitelő bútorról beszéltek a paraszt, parasztosan jelzıt 
használták, mely nem azonos a fehér, fejér kifejezéssel, mely egyszerően csak 
díszítetlenséget, festés nélküliséget jelöl. Ha az adott bútordarab már sérült, romladozott 
volt, a hitvány vagy rossz, régi kifejezést használták. 

Díszítésrıl szólva rakott, ha a kor divatos technikájával, berakással díszített volt az 
ajtó, asztal, pad, láda. Pártázatos kifejezés is gyakran elıfordul ajtókról, mennyezetrıl, 
padokról, mellvédekrıl szólva, néha pántozatos alakban. Értelmezése: pánttal 
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összefogott, összekapcsolt, álló szegély, szalagszerő díszítés vagy szerkezeti elem 
(káva).  

 
3 . 1 .5    1 7 .  S ZÁ ZA D I  ÜLİ B Ú TO R LEÍ RÁSO K Ö S SZ EG ZÉ SE ,  

P A D O K ÉS  SZÉ KTÍ PU SO K  M EG H A TÁ R OZ Á S A  
A fenti részletes elemzésbıl alapján most már megpróbálhatjuk az inventáriumokban 
olvasható ülıbútor megnevezések alapján meghatározni a tényleges bútortípusokat.   
 

Padszék 

  
Padláda 

 
Karos pad 

 
Lóca 

   
Szék 

   
Hosszú szék 
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Gyalogszék 

  
Egyesszék 

   
Karszék 

   
Karosszék 

  
Deszkaszék 

  
Ülıszék  

   
Sessel szék 

  
 

A szék többnyire vázas szerkezető, ülılap magassága alkalmas a benne ülı személy 
„kiemelésére” azaz valahol a mai székméret körül mozoghatott: 42-45 cm között, vagy 
meg is haladhatta azt. Érdemes megfontolni K. Csilléry Klára megfigyelését a maconkai 
székmegnevezések kapcsán: kisszék lapmagassága 25 cm körül van, (csak 
lábtámasztásra használták!) hosszúszék lábmagassága 25 cm, de akár 5 méter hosszú is 
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lehet (funkciója ágyfellépı150), magosszék  lábmagassága 45 cm151. A Néprajzi Múzeum 
Székképek c. kiadványa szerint a  használati név alapján kicsi széknek, kisszéknek 
nevezett támlátlan, becsapolt lábú székek lapmagassága 25-30 cm között mozog.  Ha 
támlával látták el megnevezése karszék, karos szék volt.  

Pad kifejezést használtak, ha széles, és talán alacsonyabb ülımagasságú, több ember 
ülésére szolgáló bútorról beszéltek, amely mérete miatt általában alkalmas volt 
alvóhelynek is. Magyarán ülılap mérete kb. 45×150 cm körüli, vagy ezt meghaladó 
lehetett. Szerkezete lehetett becsapolt cöveklábú, de díszesen faragott deszkákból 
készített is. Támlával ellátott változatát karospadnak, karpadnak hívták.  

Lóca megjelölés alatt valószínőleg egy egyszerőbb kiképzéső bútordarabot kell 
elképzelnünk, ahol az ülıfelület egészen puritánul keskeny, de gyakran a pad 
megfelelıjének használták. Szintén lehetett karos változata is. 

Egyedi darab volt a Sessel vagy Setzel szék, melyet a német nyelvő szakirodalom152 
segítségével lehet beazonosítani. Ott ugyanis mindmáig „Sessel” néven jelölik a 17. 
század folyamán Európa-szerte elterjedt faragott dísző lécvázas, kárpitozott ülılapú és 
támlájú, többnyire karfával is ellátott, egy ember kényelmes ülését biztosító típust. 
Egyik formai változatát lehet sejteni az „újkeresztényektıl csinált, bırrel borított töltött 
szék” kifejezés mögött. 

Ritkán elıforduló bútordarab a Selye- vagy zsöllye szék, mely megint egy új, divatos 
bútortípust jelöl. Általában alacsonyabb ülımagasságú, kárpitozott, támlátlan szék volt, 
mely akár több személyes is lehetett, hiszen - mivel oly kényelmes volt – aludni is 
lehetett rajta. 
 

3 . 1 .6   Ü Lİ BÚ T OR O K SZER K EZ ET SZERIN TI  LE Í RÁ SA I  –  
P A D O K 

Az elızı, talán kissé hosszúra nyúlt fejtegetések után szeretném tételesen számba 
venni – immár szerkezet szerint csoportosítva - az egyes Magyarországon használt 
bútorokat, röviden leírva azok használatát, szerkezetét, anyagát. 
 

3.1.6.1  Deszkalábú padok 
Hosszuk 2-5 emberes hossz között változik. Deszka ülılapját a két végétıl kissé 

beljebb, és - ha túl hosszú volt – középen is, deszkából készített lábbal támasztották alá. 
A lábakat felülrıl keményfa ékekkel megfeszített átmenı csapozással rögzítették az 
ülılapba. Díszítésre lehetıség a deszkából kialakított lábakon (többnyire főrészelt, 
áttört, mérmőves faragás) és a sarokmerevítıkön volt. Némely festményen jól látszanak 
az átmenı csap sötét négyzetei153. A sarokmerevséget és az ülılap alátámasztását egy 
végigfutó faragott káva vagy kisebb sarokelemek biztosították.154 A 17. századi 
otthonokban a fal mellé körös-körül építették, ekkor a deszkalábnak csak a szoba felé 
esı élét díszítették. A láb és az ülılap élét profilgyaluval munkálták meg. 17. században 
festett díszítése is szokásban volt. A padokat - hasonlóan a többi bútorhoz - elıkelı 
környezetbe szánva nemes faanyagból: tölgybıl, dióból készítették.  

 

                                                 
150 Két, fejtıl egymás mellé tett ágyat „ért át”. 
151 K. Csilléri Klára: A maconkai szék. in. Ethnographia LIX. 149-151. 
152 Falke, Otto von: Die Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien. Berlin & Wien, 1930.,  
Schottmüller, Frida: Wohnungskultur und Möbel der Italianischen Reneissance, Stuttgart, Verlag Julius 
Hoffmann, 1921. 
153 Decameron 1432 Paris, BnF, Arsenal, manuscrit 5070 fol. 304. 
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Ágyfellépık 
A 15. századi elıkelı otthonok magasra épített ágyai mellett gyakran találunk 

keskeny, alacsony pad vagy ritkán ládaszerő alkalmatosságokat. Ezek szerkezetileg a 
deszkalábú padokkal azonosak, de ha a kávát magasabbra szabták, akkor a pad 
ládaszerő formát kapott. Egyes képeken valóban kulcslyukkal, zárral ellátott fellépıket 
látunk, a két rövidebbik oldalt lezáró láb ekkor az „ülılap” fölé nyúlik, faragott 
díszítéső. Jellemzı anyaga fenyı- vagy jávorfa. 

Sámlik 
A mai sámlinak megfelelı, deszkaszerkezető, alacsony ülıalkalmatosság. 

Ábrázolását Bártfáról, Szent Erzsébet leprást fürdetı jelenetének megörökítésérıl 
ismerjük. 
 
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZENT ERZSÉBET LEPRÁST FÜRDET  Szent Egyed 
templom, Bártfa, 1480-1500 

 
3.1.6.2 Cöveklábú padok 
A polgári otthonok vagy fogadók asztalaihoz egyszerőbb kialakítású, cöveklábú 

padokat tettek155. ugyanakkor gazdag polgári otthonok dísze is lehetett. Eleinte 
támlátlan, keskeny változatát használták, késıbb (16. sz.) német mintára főrészelt dísző 
becsapolt hátlapot is kapott. A deszkalábú változatnál valamivel könnyebb volt.  

Szerkezete miatt nem lehetett túl hosszú, legfeljebb három ember ülhetett rajta, 
hossza 120 cm körül lehetett. A 15. század elején az ülılap többnyire keskeny, egy 
darabból készült. A padot hasított, lefelé szélesedı, hasáb alakú, négy becsapolt láb 
támasztotta alá. A 17. századi változatán az ülılap két deszka szélességő volt, emiatt a 
lábak vonalában egy-egy kereszt irányú hevedert toltak a lapba, s a lábak, melyek  lefelé 
keskenyedık, nyolcszögletőre faragottak voltak, a hevederen keresztül csatlakoztak. A 
támlás változat háttámlája egy szál deszkából készült, főrészelt – de akár áttört faragott 
díszítéső is lehetett.  
 

3.1.6.3 Lécvázas szerkezető padok 
A padok harmadik csoportját a lécekbıl összeállított változat jelenti. A szerkezet 

maga is igen ısi, legkorábbi példányát éppen Marchiai Jakab 1450-bıl származó széke 
képviseli – mely a legkorábbi a Magyarországon megmaradt ülıbútorok között. A pad 
vázát hasáb alakúra faragott mintegy 4-5 cm keresztmetszető lécek alkotják, melyeket 
átmenı vésett csapokkal szerkesztettek egybe. Gyakorta szélesebb, faragott deszkák 
(hátlap) és keskeny, hengeres rudak (alsó merevítı, ülılap váza) is helyettesíthetik 
egyes elemeit. A függıleges szögletes oszloplábak és az általa alkotott keret közét a 
gótikában mérmővesen áttört, faragot betét töltötte ki. A 17. századi nyírbátori 

                                                 
156F. Schottmüller: Wohnungskultur und Möbel der italianischer Renaissance. Verlag J. Hoffmann, 
Stuttgart 1921. 407-413 oldal; Kassa, Szent Erzsébet templom, szárnyas oltár, Ruhacsoda jelenet. 

Törölt: ¶
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győjteményben levı pad intarziás díszítéső. Csábító a gondolat, hogy ezt tekintsük a 
legdíszesebb, vagy legfejlettebb változatnak, de ezt több szempontból sem tehetjük 
meg. Habár ide sorolható a Németalföld felıl hozzánk származott, gazdag polgári 
lakásbelsık átfordítható támlájú padjai, melyek használatát a paraszti bútorok között 
megmaradt késıbbi példányok bizonyítják, de ugyanígy ezek közé sorolhatóak az 
egyszerő, csuhéval, gyékénnyel, szalmával bekötött ülıfelülető változatai is, melyeket 
„kötött padszék” néven említenek az inventáriumok. 
 

3 .1 .7   Ü Lİ BÚ T OR O K SZER K EZ ET SZ ERIN TI  LE Í RÁ SA I  –  
S ZÉ KE K 

 

3.1.7.1  Ablakfülkék falazott ülései 
Sokan talán nem gondolnak rá, de ısi bútornak lehet tekinteni az épülettel együtt 

létesített helyeket is. Ezek legszebb kialakítású példái az ablakfülkék. A polgárházak, 
várak, paloták vastag kıfalaiba vágott ablakok két (vagy csak egyik) oldalába falazott 
ülıpadkát készítettek, melyet kılappal burkoltak. Az ablakfülkék hideg vakolt falát 
vastag kárpitokkal tették melegebbé, a kılapot pedig a rálógó kárpit, vagy egy párna 
tette puhábbá és kényelmessé. Amíg a helyiség világítását jobbára a természetes fény 
biztosította, az ablak mellé ültek szívesen a kor hölgyei, ha kézimunkázni, netalán 
olvasni vágytak.  
 

3.1.7.2 Dantesca típusú székek 
Az inventáriumokban egyesszék néven való említésének lehetıségérıl a 17. századi 

ülıbútor leírások összegzése, padok és széktípusok meghatározása címő fejezetben 
írtam. A szék szerkezete az egyszerő, ollós lábú, összecsukható, bır ülıfelülető 
megoldáson alapszik156.65-70 cm széles, 50-60 cm mély. Az ülılap magassága 
általában kissé meghaladja a szokásos méretet (kb. 47 cm), hiszen a benne ülı lába alá 
még egy kispárnát is helyeztek. Anyaga többnyire sötét színő diófa, tölgy, hársfa, 
sertésbır, nyírott bársony, selyemrojt, lószır, gyapjú, gyaran aranyozás. 

 Támlátlan, alacsony támlás és magas támlás változatban ismerték. Szerkezetét 
elsısorban festményeken és Itáliai megmaradt darabokon tanulmányozhatjuk. Az elsı 
és a hátsó, ívesen főrészelt, két, középen egymáson elforduló ‘S’ alakú lábát két helyen 
fogták össze: lent a padlóhoz közel és fent, melyhez egyben a székpárna hevederét is 
rögzítették. Támlás változatában a merev karfa is ezt a szerepet töltötte be. A magas 
deszka karfa hátsó bütüjéhez szegezték ez esetben a bırlemezre rögzített textil 
háttámlát. A szék így továbbra is összecsukható maradt, bárhol felállítható volt. A fa 
részeket elıszeretettel burkolták bársonnyal, melyet kis, laposfejő vasszegekkel 
rögzítettek és aranyozott díszszegekkel borítottak el. Uralkodói széknek a magas támlás 
változatot használták, függıleges irányban ollós csapozással meghosszabbított hátsó 
lábai közé magasabb háttámla kerülhetett. Összecsukni ezt a változatot már nemigen 
lehetett. A lábak felsı részére gyakran saját anyagából készített, máskor beragasztott 
nagyobb mérető, aranyozott gomb került. Az ülılapot és a háttámlát a vázra szegekkel 
felerısített vastag bırlemez tartotta, melyre a leggazdagabb brokátszövetbıl készült 
díszpárna került. A 15. századi székeken ez a párna már a bırlemezhez rögzített, 
vízszintes éleit hosszú rojt keretezi.  
 

3.1.7.3 Ollós lábú székek 
Az elızıekhez hasonló szerkezető, mégis önálló típust képviselı székek hasonlóan 

összecsukhatóak. Ülılapjuk azonban a székvázzal egybeépített, azzal együtt mozgó, 



 75 

kinyitott állapotban vízszintes felületet adó (~47 cm magas), ollószerően nyíló és záródó 
falécekbıl áll. A dantesca lábánál jóval keskenyebb, filigrán pálcák sora alkotja a lábát, 
melyeket alul és felül egy-egy vaskosabb léc fog össze, melyek középen vaspálcán 
fordulnak el. A felsı léc karfaként is funkcionál. Háttámlája szükségszerően merev, 
hiszen az egyik oldali karfán elfordulva, a másik oldali karfába akasztva ez biztosítja a 
merevséget. Ezt a szerkezetet háttámlás és támlátlan változatban is használták. A beülés 
iránya is kétféle lehetett. A forgótengelyre merıleges beülésőek az itáliai eredető un. 
savonarola székek, és a szepeshelyi oltárképen látott egyenes lécekbıl készített szék is. 
A forgótengellyel párhuzamos az erdélyi bükkfa csapószék. Többnyire bükkfából vagy 
diófából készítették. 
 

3.1.7.4 Lécvázas székek 
Fonott ülılapú székek 

A lécvázas székek legkorábbi csoportjaiba tartoznak a fonott ülıfelülető darabok. 
Ülıfelülete minden esetben a kényelmet fokozó fonott gyékény, ugyanakkor alacsony 
(35, 38 cm). Míg Franciaországban, Németalföldön ennek jellegzetes változata, a 
háromlábú forma terjedt el, nálunk a Kassai fıoltáron látható négylábú szék lehetett 
divatban. Magasított támlás változata is ismert volt157, magas ülıfelülető társáról is 
maradt képi ábrázolás.158 Szerkezete a román kor óta használatos, vastagabb és  
vékonyabb keresztmetszető esztergált rudak összeerısítésével is ismert volt. Kıris-vagy 
juharfából készítették, az ülılap fonata készülhetett gyékénybıl vagy akár faháncsból is. 

Fa ülılapú székek 
Kávája, alsó összekötıi és a háttámlát alkotó két deszkalapja jellegzetesen kartusos 

faragásúak, de gyakran készítették berakással díszítetten is. Ülılapjuk keskeny, arányaik 
kifejezetten karcsúak, hosszúak (ülımagassága 47-49 cm!). Az ülılapok igen gyakran 
trapéz alakúak, mégpedig a háttámla felé szélesedıen, s mivel ezekbıl készletszerően 
több is készült feltételezhetjük, hogy kör vagy sokszöglető asztalhoz garnitúraszerően 
készültek. Ugyanennek a típusnak egy hosszú, padalakú változata is ismert, melyet a 
nyírbátori Báthori István Múzeum tárlatán láthatunk. 

Párnázott székek 
A lécvázas székek harmadik csoportját a 17. századtól divatba jött párnázott, karfás 

székek alkotják. Úgyszintén gazdag, nemesi lakókörnyezetben voltak használatosak, 
kárpitozásuk általában színezett és gyönyörően kiképzett, mintásan nyomott bır vagy 
vörös színő bársony. A szék díszét itt a kárpitozás adja, az asztalos legfeljebb a székláb 
oroszlánkarmos kialakításánál, vagy a háttámla két lábfejezetének aranyozott faragott 
lezárásánál remekelhetett. A székvázhoz diófát használtak fel. 
 

3.1.7.5 Becsapolt lábú székek 
Felépítésük igen egyszerő, könnyen rekonstruálható, a becsapolt lábú padnál 

leírtakkal megegyezik. Ülılapja gyakran vastagabb, inkább pallóból kifaragott, mint 
deszkaszerő. A 15. században úgy tőnik, hogy csak polgári, paraszti lakókörnyezetben 
használhatták, a 16.-17. században mégis szép karriert futott be ez a szerkezet. 
Háromlábú támlátlan széket Comenius Amos könyvében gazdag brokáthuzatú párnával 
letakarva rajzolta meg. 
A deszkalábú reneszánsz támasztószékek (scabello) mintájára a 17. századi Erdélyben, 
úri környezetben is divatossá vált ez az egyszerő szerkezető, könnyő szék. 

                                                 
157 Lippa, Szőz Mária születése oltárkép 1510-15. 
158 Ismeretlen festı, Evagationes spiritus c. képe, 1430. Esztergomi Keresztény Múzeum 
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Háttámlájának felülete díszes faragásra, címerek megjelenítésére nyújtott lehetıséget. 
Anyaga egyszerő székeknél nyárfa, bükkfa, díszeseknél diófa. 
 
 
3.2 TÁROLÓBÚTOROK 

A bútorok másik hatalmas családja a tárolást szolgáló bútoroké. Ebbe a kategóriába 
a legkülönbözıbb, bútor jellegő készségek is beletartoztak. Az idıszak elején még 
viszonylag kevés olyan tárggyal rendelkeztek az emberek, melyek a lakószobában 
kaptak helyet. Ezek között a legtöbb teret a ruhák és más textilnemők igényelték, 
melyek jóval nagyobb értéket képviseltek a háztartásban, mint manapság. Rajtuk kívül a 
földvagyon tulajdonlását bizonyító oklevelek, a könyvek és a drága ötvöstárgyak 
(ékszerek, edények, fegyverek) voltak elzárandó értékek. Kisebb, mindennap használt 
tárgyak (szelencék, üvegcsék, mécsesek) tárolását ezzel szemben úgy kellett megoldani, 
hogy lehetıleg kézügybe essenek, a nagyobb könyvgyőjtemények és a fitogtatni kívánt 
tárgyak tárolásának igénye megint újabb bútortípusokat hozott létre. 
 

3.2.1 FALI  SZÍJAK 
A falra szegekkel rögzített kötéllel, vagy szíjjal különbözı kisebb tárgyakat lehetett 

elhelyezni. Így tárolták a késeket, ollókat, papírdarabokat, fakanalakat és a 
cserépfazekak fedeleit is, nemcsak a konyhában, hanem a szobában is. Megoldása igen 
egyszerő, kb. 1,5 cm széles hasított sertésbır szíjat több helyen apró vasszeggel 
szegeltek a falra, kissé lazán, és az így keletkezı hurkokba lehet tenni a kézügybe való 
eszközöket.  
 

3.2.2 FARÚD 
A hálószobák egyszerő berendezési tárgya volt, a mosdóedény közelében helyezték 

el. Némiképp hasonlított a mennyezeti farúdra, de annál rövidebb volt, és a falra 
szerelték. Korabeli megnevezésérıl nem tudunk, valószínőleg egyszerő elıállíthatósága 
miatt nem képezett értéket – és így említésre sem igen méltatták. Meglétérıl európai 
analógiák illetve a 18.-19. századi paraszti bútorok között fennmaradt példányok alapján 
következtethetünk. Minden esetben egy láthatóan igen magasra felhelyezett farúdból 
állnak, melyrıl a szintén hosszú vászon törlıkendık lógnak le. Két darab kézzel gyalult 
felülető, trapéz alakú, karéjosra faragott felsı részén átlyukasztott fadarabból áll, melyet 
a lyukon átdugott hengeresre gyalult rúd köt össze. A falra vasszeggel akaszthatták fel, 
akárcsak a polcokat. Ha alacsonyabbra lógott le a farúd, könnyen elérhetı magasságba 
tudták felakasztani az öltözéket rá. Anyaga: hársfa. 
 

3.2.3 FALFÜLKE 
A lakószobák falaiba gyakran készítettek mintegy 60 cm széles, polclap mélységő, 

álló hasáb alakú falmélyedést. A 15. században a falfülkékbe egy-egy polclapot 
rögzítettek, közvetlenül a falba vésett horonyba csúsztatva. A polcon apróbb tárgyakat, 
gyertyatartót, aszalt gyümölcsöket, homokórát, könyvet stb. tarthattak. A falfülkék a 
hálószobában többnyire az ágyak mellé kerültek, de lakószobában (nappali), ebédlı 
palotákban, pincékben, sekrestyékben is tudunk használatukról. A fülkét gyakran takarta 
a falat borító kárpit. A 16. század elején a polgári házakban és a templomokban a 
falfülke elé falapokból szerkesztett ajtót, késıbb már bélést is készítettek. A falfülke 
megnövelésével alakulhatott ki nálunk a 17. századi nemesi otthonokban széles körben 
használt „almárium”, melynek pontos formai kialakításáról azonban csak keveset 
tudunk,  de már jóval nagyobb mérető lehetett, ezért külön kategóriában tárgyalom. 
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A falfülke polclapjához egyetlen szál, gyalult deszkát használtak. A keretet két 
függıleges és széles deszka, valamint azokat összekötı két vízszintes, keskenyebb 
deszka alkotta. Az ajtólap közézáródó, külsı vaspántokon fordult. Maga az ajtólap egy-
két szál deszkából készült, melyet szükség szerint betolt hevederrel merevítettek. Az 
1622-es meggyesfalavi szekrényke külsı felületét teljesen elborítja a festett, faragott 
dísz, így nem jutott hely a pántoknak – a belsı oldalon helyezték el, a belsı oldali festés 
ezt is teljesen beborítja. 

 
3.2.4 POLC - FOGAS 
Nemcsak a falfülkébe, a falra is helyeztek polcokat. Ezek egy szál deszkából 

készültek, alulról konzolokkal támasztották meg ıket. A 15.-16. században nemesi, 
polgári lakószobák falain egyaránt megtaláljuk, akárcsak a konyhákban. Gótikus, áttört 
díszes példányairól a Szt. Jeromos ábrázolások159 alapján alkothatunk képet, de hasonló 
kialakítású, de dísztelen az 1430 körül festhetett Evagationes spiritus c. képen látható 
polgárház polca is160. Még egyszerőbb, csupán két falra merılegesen befalazott 
lécdarabra fektetett lap-megoldású darab az eperjesi szent Miklós születését ábrázoló 
oltárkép tábláján, a konyhában látható, egy másik pedig a Temesvári Pelbárt 1511-ben 
nyomtatott könyve egyik illusztrációján, a hálószoba falán látható. Rajta apróbb 
tárgyakat, dobozkákat, üvegcséket, esetleg kisebb könyvet a konyhában fazekakat, 
poharakat tároltak. Mérete ennek megfelelıen lett kialakítva. Arasznyi szélességő, ölnyi 
hosszúságú lehetett, melyet két, esetleg három helyen támasztottak alá. A díszes 
kialakításúak ennél hosszabbak is lehettek, elejére és oldalára áttört díszítéső 5-8 cm 
magasra becsült peremet, és szegelt, profilozott lécet tettek. A konzolok a polclaphoz 
grótolva csatlakoztak161, s a falhoz láthatatlan módon rögzültek, valószínőleg a falba 
vert ’L’ alakú vasszögre akasztották fel.162 Elhelyezése kb. vállmagasságba, vagy a fölé 
esett. A polclap és a konzolok éleit vonókéssel alakították ki, a deszkafelületet kézzel 
gyalulták, a profilokat profilgyaluval és vésıvel készítették. Egymás feletti több lapból 
álló, egybeépített polcra utaló leírással csak konyhák és élelemraktárak kapcsán 
találkozhatunk a 17. században. 

A 17. századi használatukról a fogas kapcsán már szóltam. Egyetlen hazai 
ábrázolását a lıcsei városi tanács ülését megörökítı olajfestményen találjuk, a falon 
oldalt, deszkára akasztva látjuk a tanácsosok kalapjait, szép rendben elhelyezve. Róth 
Viktor ugyanakkor egy templomi gótikus „kalapfogasról” is tud, mely a szászújvárosi 
evangélikus templomban volt. Keskeny deszkalapjába fa fogak voltak beillesztve, 
készíttetıjének és készítésének évszáma (1483) gót betős írással állt  rajta.163 

 

                                                 
159 Bernardino Corio dolgozó szobája, 1503. Hoghton Library; Szent Jeromos a cellájában, 1511, Milánó, 
Biblioteca Ambrosiana; St. Jeromos dolgozószobájában, 14.sz., Bibl. nat.Paris; Albrecht Dürer, St. 
Jeromos a cellájában, 1514, 
160Ismeretlen festı (osztrák vagy magyar) Evagationes spiritus c. képe, 1430. Esztergomi Keresztény 
Múzeum. 
161 Michael Pacher: Angyali Üdvözlet szt. Lırinc oltár egyik jelenete. 1465-70. Alte Pinakothek, 
München. 
162 A visegrádi palotában ezt a megoldást rekonstruáltuk, teljes sikerrel. 
163 Roth Viktor: Gótízléső fabútorok az erdélyi szász templomokban. Arch. Ért. 1915. 244—260. 
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A LİCSEI VÁROSI TANÁCS ÜLÉSE 1697. Historia Slovensko v obrazoch. Osveta, Martin,1990, 253. kép. 

 
3.2.5 LÁDÁK 
Legnagyobb jelentıségőnek és terjedelmük, díszítettségük miatt meghatározó 

lakberendezési tárgyaknak tőnnek a ládák. Ezzel kapcsolatban azonban szeretném 
néhány dologra felhívni a figyelmet, melyeket már korábban is érintettem. 

A győjteményekben és múzeumokban megırzött ládák nagy része a 17. századból 
származik, igen nagyok, gazdagon díszítettek. Méretük és kialakításuk nagy 
mennyiségő tárgy (ruhadarab, ágynemők stb.) befogadását és szállítását tette lehetıvé. 
Ezeknek megfelelı láda leírásával többnyire hozományleltárakban találkozunk, ahol a 
gazdag kelengye tételes felsorolásánál pár szóval jelölik a ládákat is, amelyekben 
találhatóak. Az épület-leltárakból azonban teljesen hiányoznak a ládák. Az esetek 
felében nemhogy a szobákban, de az egész épületben nem írnak össze egyetlen egyet 
sem. Az összeírtak nagy része kiszolgáló vagy raktárhelyiségben található cipótartó, 
vagy hitványként aposztrofált láda. A lakószobákban találtak száma pedig elmarad a 
várttól, udvarházanként mindössze 1-3 ládát találunk, és azok többsége is leveleknek 
való kicsiny, vagy zár nélküli útiláda stb. Egy lábas, öreg (azaz nagy) ládaként 
emlegetettrıl pedig tudjuk, hogy másfél sing hosszú volt, amely mindössze 93-95 cm! 
Ennek természetesen az lehet a magyarázata, hogy az inventálók a személyek tulajdonát 
képezı ingóságokat – és azokat befogadó ládákat nem tőntették fel, ugyanakkor az üres, 
romladozott, vagy kicsiny ládácskákat igen. 

Arra a kérdésre, hogy hány ládát használhattak egy-egy lakószobában, más forrást 
kell keresnünk. Az említett hozományleltárak és két másik emlék adhatnak támpontot 
erre. A Rákóczi árvák 1688-ban Munkácson maradt és Patakra vitt ingó értékeik között 
7 nagymérető, díszes láda volt, Bónis Ferenc 1665-ben Kassán hagyott házában164 5 
ilyenforma ládában hagyta a ruháit, abroszait, egyebeit. Összehasonlításul, 1287-ben 
Guichard Vert középbirtokos angol nemesnek mindössze egy ágya, egy asztala, három 

                                                 
164 Bónis Ferenc kassai puszta házánál hagyott ingóságainak leltára 1665. Történeti Tár 1886. 152. old. 
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padja és öt koffere (kisebb ládája) volt165. Ha figyelembe vesszük a 17. századra 
megszaporodott tárgymennyiséget és a 15. század második felében készült 
festményeket, arra a következtetésre jutunk, hogy a gazdagabb nemesek lakószobáiban 
mindössze 1-3 nagymérető ruhás láda lehetett, hiszen az értékek tárolására gyakran 
önálló tárház állt rendelkezésre. A polgári otthonok hálószobáiban is egy, legfeljebb két 
láda lehetett.  

A nyugat-európai szakirodalom alapvetıen két szerkezeti és/vagy használati típusba 
sorolja a ládákat, azon belül további altípusokat állítva fel. A lábbal készült ládákat 
alapvetıen nem szállításra tervezték, lényegük az volt, hogy a nyirkos földtıl távol 
tartsák a bennük tárolt értékeket. Ezek közé sorolják a deszkavégő ládákat (slabe-end 
vagy six board chest), melyek durván faragott oldalait vaspántok tartják össze, az ácsolt 
ládákat (ark chest), a ketrec ládákat (hutch chest) és a keretbetétes ládákat (paneled). Az 
ácsolt láda kivételével ezek teteje sík felülető, akár rájuk ülni vagy pakolni is lehetet. A 
láb nélküli ládák teteje ezzel szemben többnyire kupolás, ívelt. Ezek elsısorban 
szállító, utazó ládák voltak. Ide sorolják a vályúládákat (dug-out chest), a doboz 
szerkezető ládát (box chest), mely leginkább alkalmas az utazáshoz, és állványra 
helyezve egyszerően el lehet ıket emelni a földtıl, a normál utazóládát (standard chest) 
és a lábazatos ládákat (plinth chest), melyek a 15 században jöttek inkább divatba, 
amikor a szobák padlója is fával vagy kerámiával lett burkolva. 166 
 

 

 
A rajzok Stanley D. Hunter Medieval Furniture c. tanulmányából valók.167 Az erısen angol 
szemléletmódú összegzés nem említi a délnémet típusú, e felosztás szerint lábazatos, ám dobozszerkezető 
ládát, mely a magyar polgári otthonokban használatos volt. 
 

A magyarországi ládákat elemezve látjuk, hogy egy részük ácsolt láda, de 
darabszámra is a többség a hordozható ládatípust képviseli. Ismert volt – legalábbis a 
felvidéki városokban a lábazatos láda (délnémet típusú), illetve a deszkavégő láda az 
ágy elé helyezve. A 17. század gazdag otthonaiban a fecskefarkas oldalerısítéső doboz 
láda terjedt el, gazdagon díszítve akár olasz hatásra berakással, intarziával, késıbb 
faragással, építészeti tagozatokkal. A lábas ládák egyéb formájának jelenlétét csak 
feltételezhetjük, hiszen többször is említést tesznek „jó öreg lábas” ládáról, mely alatt 
valószínőleg nem a szekrénynek vagy szuszéknak nevezett ácsolt ládát kell értenünk. 
Hintóládát is több helyen emlegetnek. Bár ilyen néven a 18. században egy speciális, 

                                                 
165 Dyer, Christopher: Furnishings of medieval English peasant houses: investment, consumption and life 
style. Universitate Leichester. 2011. http://www.uv.es/consum/dyer.pdf  
166 Eames, Penelope: Furniture in England, France and the Netherlands from the Twelfth to the Fifteenth 
Century, Furniture History, Vol. XIII, The Furniture History Society, London, 1977. 
167 Stanley D. Hunter: Medieval Furniture. A class offered at Pennsic XXX by. Master Sir Stanford of 
Sheffield, August 2001ce ©2001 http://www.docstoc.com/docs/34405259/Medieval-Furniture 
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trapéz keresztmetszető, lefelé keskenyedı kisebb ládát értettek, mely formájából 
adódóan ügyesen illeszkedett a kocsiderékhoz. 

Vályúláda 
A 15. század elején még használatban lehettek a korábbi században elterjedten 

használt vasalt vályúládák. Ruha és értéktárolásra, szállításra kiválóan alkalmasak 
voltak, díszítését a rajta levı vasveretek és pántok díszes kiképzése tette lehetıvé. A 
hazai anyagban hat vályúláda lelhetı fel, melyek a felvidékrıl származnak, ezek mind 
nyújtott, hasáb alakúra formáltak, szemben a német hengeres kialakítással168, vagy 
vaspántokkal vasaltak voltak, többségüket a 14. századra datálják. 

Az egy törzsbıl készített láda divatja Európa-szerte ismeretes volt. Alakja hosszúkás, 
fekvı hasáb alakú volt, felülrıl nyíló több részbıl álló teteje vaspántokon fordult el. 
Neve is utal rá, egy farönkbıl, belsejének kivájásával készült. Minden ismert vályúláda 
tölgyfából készült. Késıbbi használatára sem képi, sem írott forrás nem utal. 

Ácsolt láda 
Hazai középkori ácsolt ládáink közül a legrégibbet a stílusjegyek alapján az 1400-as 

években készíthették, de még a 16. században is festett díszítéső, ezzel megegyezı ládát 
állítottak elı Nagyszeben környékén. Formáját és méreteit a Magyar Nemzeti Múzeum 
tulajdonában levı, Nagyszebenben megtalált, 15. századból származó kelengyésláda 
jellemzi legjobban169. Zsilipeléses technikával készült, nyersen hasított, bárdolt-
vonókéssel alakított, végül gyalult felülető bükkfa deszkákból. Az oldal és 
fenékdeszkák a sarokpillérek illetve lábak vájataiba rögzülnek, zsindelyszerően 
egymásba csúsznak. A deszkákat hengeresre és kissé kúposra faragott faszegek rögzítik 
a lábba, így ragasztásra nincs szükség, sıt száradáskor a szerkezet még erısebb lesz. A 
fedélhez a két szarvas oromfalat összekötötték a tetıgerinccel, majd ezek vájataiba 
csúsztatták be a fedéldeszkákat, és ferde helyzető faszögekkel megerısítették. A tetı 
nyitásához az oromdeszkák hátsó végeit lekerekítették, kifúrták, ugyanígy a hátsó 
lábpillérek felsı részét is. A furatba fából faragott vastag csapot vertek, melyek 
tengelyként szolgáltak a tetı felnyitásakor. A fedéldeszkába félkör alakú vason 
függıleges irányba elforduló hajlított kovácsoltvas pántot rögzítettek, melynek aljára 
vágott hosszúkás rés zárt állapotban az ezen az oldalon levı legfelsı oldaldeszkán levı 
karikára csúszott rá, így azon lakatot átvezetve akár kulcsra is lehetett zárni a ládát. A 
Nagyszeben környéki ládák festettek. Alapozásukhoz fehér krétaalapot használtak, erre 
földfestékkel festettek. 

A szobában való elhelyezésére sajnos semmiféle információnk nincsen. Hieronymus 
Bosch a fösvény halálát ábrázoló festményén (1490-1500) ugyan ácsolt szerkezető láda 
található az ágy végében, de ennek teteje sík, teljesen eltér a hazaiaktól.  

A festések stílusa alapján feltételezik, hogy a ládákat a 16. század végén is 
gyártották. A kreuzensteini várban további két darab, kissé eltérı arányú felvidéki 
szuszékot az 1500-as évekre datálják. Késıbbi darab nem paraszti környezetbıl nem 
maradt ránk, a 17. századi polgári vagy nemesi otthonokban való használata nem 
bizonyított. Szuszék, szekrény nevő tárolót csak a raktár és kiszolgáló helyiségekben 
találtak (konyha, tornác, sütıház). A Magyar Néprajz Parasztház bútoraival foglalkozó 
fejezete azonban felhívja figyelmünket a szekrény név alatt megbúvó ácsolt láda 
mívesebb, talán asztalosok gyártott változatának 16.-17. századbeli továbbélésére. Ezt a 

                                                 
168 Berlin, Kunstgewerbesammlung 1. 017 03. 
169 Ezeken kívül még 7 db nagyon hasonló láda ismert: Morgondáról (IMM), Szászhalomról (NM), egy 
másik láda Nagyszebenbıl, Vadászi E. közöl egyet lelıhely nélkül, egy a Kecskeméti Bozsó 
győjteményben van, három másikat pedig 2004-ben, különbözı idıpontokban a Nagyházi aukciós házban 
kínáltak eladásra. A Hegeni erıdtemplom padlásán további több tíz, feldolgozatlan láda található. 
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lábas bútort is készíthették rakott, vagy aranyozott gombos kivitelben, amihez 
valószínőleg már szárított, főrészelt fából készített alapot használtak. A leírások által 
valószínősíthetı ládatípushoz hasonlóakat Windisch Graetz könyvébıl ismerhetünk 
Svájcból, Németországból, Angliából.170 

Asztalos láda 
Gótikus szabású, lábazatos ládákról a 15. század végi festmények tudósítanak. 

Késmárkról ennek a szerkezetnek reneszánsz íző, jávor és tiszafa berakásos példányát 
ismerjük.  

 A 15. század végi magyarországi ábrázolásokon a német nyelvterületrıl ismert 
gótikus faragású zárható ládákat találjuk, szintén az ágy elé elhelyezve, bár ezek 
láthatólag alacsonyabbak és kisebbek, mint amelyek a múzeumokban megmaradtak171. 
Egyetlen fal mellé helyezett hálószobai láda Temesvári Pelbárt 1511-ben nyomtatott 
könyvének illusztrációjáról származik.  Ezeken kívül nem találunk máshol nagyobb 
ládát, inkább kisebb méretőeket, amolyan ládikákat, dobozokat.  

A késıbbi ládáink mind dobozszerkezetőek, faragott-festett és berakással díszítettek 
egyaránt. Az asztalos ládák itáliai, németalföldi és német hatást mutató díszítéseinek 
változásáról most szándékosan nem szeretnék beszélni, hiszen azt a mővészettörténeti 
kutatás több helyen feldolgozta. A szerkezetük meglepıen egyszerő. Szélességében 
toldott főrészelt falapok alkotják az oldalukat, melyek a sarkukon fecskefarkas 
fogazással épülnek egybe. A fenéklapot az oldallapba mélyített horonyba illesztették, 
vagy alulról felszegezték. Az oldaldeszkák gyakran egy darabból, de legfeljebb két 
darabból készültek, amely azt is jelenti, hogy 50-60 cm-széles vetemedésmentes deszkát 
tudtak készíteni. A tetılap szintén egy darab deszkából készült, melyet körben 
profilozott peremmel láttak el, és belülrıl betolható hevederrel merevítették.  

A délnémet típusú ládát hasonlóan a korpuszhoz, fecskefarok kötéssel összeerısített, 
kissé szélesebb, vastag deszkából készített lábra helyezték172. A díszítések (faragott 
vagy áttört mérmőves falemezek, késıbb intarziák) erre a szerkezeti alapra kerültek 
enyvezéssel, fa szegekkel rögzítve173. A ládát többnyire főrészelt fenyı deszkából de 
akár tölgybıl is készíthették174. Mindkettıre a dél-tiroli anyagból van analógiánk.  

A kisebb - a mai kabinbıröndnek megfeleı mérető, - vagy még kisebb ládikák 
oldalfalait egyenes fogazással építették össze. Tetejük sík, vagy sátortetı-szerően volt 
kiképezve, közepére egy fogantyút rögzítettek. Felületét a tulajdonos anyagi helyzetétıl 
függıen díszíthették festéssel, berakással is. Az Evagationes spiritus c. képen, (1430) 
látható két kis ládika175 szinte tökéletesen megegyezik Bártfa város 15. századi 
céhládájával. 

Több helyen említenek vasalt ládákat, ezek alatt talán a valóban teljes felületen 
vaslemezzel borított, vaspántokkal hálószerően megvasalt, gyakran festett, pénz 
tárolására szolgáló ládákat értették. Szép példányait látjuk Sárospatakon, Szerencsen, 
Lıcsén, Késmárkon, Kolozsvárt.  
 
 
 

                                                 
170 Windisch-Graetz, F. Möbel Europeas 1983: 251-252., 254., 347., 352., 363-364. kép 
171 Vö. Eperjesi oltárkép tábláján az ácsolt ágy elé helyezett láda inkább ülılap, vagy annál alacsonyabb 
magasságú. 
172 Vörösfenyı láda Tirol IMM.5461. 15. század vége 
173 Áttört mérmőves faragással és reneszánsz tömbintarziával díszített fenyı láda, Salzburg 1500. körül.  
174 Nürnberg Germanisches Nationalmuseum HG 55., Nürnberg, 1500 körül. 
175 Evagationes spiritus Ismeretlen mester 1480. Esztergomi keresztény múzeum. 
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3 .2 .6    SZE KR É NY  
Szekrény néven csak ma illetjük az elölrıl ajtókkal záródó, belül polcos, doboz 

alakú bútorokat, melyek kifejlıdése éppen a tárgyalt az idıszakra esik. A 14.-15. század 
fordulójáról ránk maradt kicsiny faliszekrények voltak az ısei. Míg ott a „korpuszt” sok 
esetben maga a falazott fal szolgáltatta, késıbb már a fülkét is kibélelték fadeszkákból 
összeszerkesztett oldal és hátfalakkal, melyek így akár önállóan is megállták a 
helyüket176. A fülke elejét szélesebb deszkával keretezték, ebbıl nyílt a vaspántokon 
elforduló közézáródó ajtólap. Késıbb a zárható falfülkék mérete megnövekedett, s 
mivel eleinte fegyverzetet tarthattak benne, az almárium névvel kezdték illetni. Polcos 
kialakítása, nagy mérete azonban alkalmassá tette a ruhanemők tárolására is, melyre 
addig a magas lábakon álló ládákat használták, melyeket szekrényeknek hívtak. Így, 
mikor a bútor szállíthatóságára nem volt többé szükség a szekrény szó áttevıdött az új 
bútortípusra is, mley idıvel elvált a faltól, önálló bútordarbbá vált. Az alábbiakban a 
szerkezet kialakulásának folyamatát, és a különbözı típusait ismertetem. 

 
 

 
FALISZEKRÉNY LAPOS FARAGÁSSAL A 15.SZ. VÉGÉRİL MNM. 
FALISZEKRÉNY LAPOS FARAGÁSSAL A SZEPESSÉGI MALOMPATAKRÓL MNM. 
BÁRTFAI KÖNYVSZEKRÉNY MNM. 
A kis szekrénykéket méretarányosan helyeztem a nagy kép mellé, hogy érzékelhetı legyen a 
léptékbeli különbség, ugyanakkor a szerkezeti rokonság is. 

 
A bélelt falfülkékkel megegyezı szerkezetőek a fıleg sekrestyeszekrényként (tehát 

nem lakószobában!) használt, nagymérető 15. század végi  könyvesszekrények177.  
Vázuk szerkesztésmódját nem lehet visszavezetni a ládákra, így a ma ismert, 
bútorfejlıdést magyarázó megállapítás, amely két egymásra helyezett ládából eredezteti 
a szekrényt178 nem helytálló, bár formája kétségtelenül hasonlít rá. Alapját a függıleges, 
                                                 
176 Lázár udvarház festett falfülkéje, Megyesfalva. Jelenleg a Marosvásárhelyi Múzeumban. 
177 Fıleg Tirol, Dél-Tirol területérıl, Svábföldrıl ismertek. Nálunk a felvidéki városokban: Bártfán, és 
Erdélyben Nagyszebenben készültek. 1500 -1510, Salzburg, Museum Carolino Augusteum. 1520, Horn, 
Höbarth-Museum , templomi szekrény. 1484, Karneid vára, Südtirol, Burg Bibliothek. 1550, Zvikov, vár; 
Csehország. 1400-1500  Linz, Oberösterreichisches Landesmuseum. 1500. Trient, Castello Buonconsiglio 
Adlerturm. 16. sz. eleje a nagyszebeni evangélikus plébánia-templom sekrestyeszekrénye, 16. sz. eleje 
Bártfa város könyvszekrénye, 1480. Bártfa Szt. Egyed plébániatemplom sekrestyéje. 
178 Vadászi E. Bútormővészet in. Régiségek könyve Gondolat , Bp 1983. 20 old. „ A kora középkori 
szekrények (…) lényegében a láda felállításából jöttek létre.” B. Nagy Margit : Várak kastélyok 
udvarházak Kriterion, Bukarest 1973. 51. old. : „ládából alakult bútordarab az almárium is”. 
Magyarországi Mővészet 1300-1470 körül. Szerk. Marosi Ernı. Akadémiai Kiadó, Bp. 1987. Bár ismert 
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az ajtóra merıleges deszkák, és az azokat összefogó, vízszintes polc, fenék és tetılapok 
alkotta rács adja. A sarokmerevséget az elölrıl felszegelt széles, függıleges helyzető 
deszkák biztosítják, melyekhez végül a közézáródó ajtók pántjait szegelték. 
Laposfaragással díszített lécek az illesztési, szegelési nyomokat takarták el, szintúgy az 
egészet megkoronázó párta is, a felfelé túlnyúló függıleges deszkák végeit takarta. A 
szekrény hátfala bárdolt, vagy vésıvel/gyaluval elnagyoltan kialakított. A bártfai 
könyvesszekrényt 1480 körül készítették, egyedi megrendelésre, de már jóval korábbról 
is ismerünk szekrényeket az európai, sıt a hazai anyagból. A legismertebb és egyben 
legkorábbi ábrázolása a 7.-8. századi Codex Amiatinus egyik lapján látható 
keretbetétesen szerkesztett ajtajú, háromszög oromzatú díszes könyvtartó szekrény.179 A 
nálunk is megtalálható sekrestyeszekrények legközelebbi rokonai a tőlevelő fát használó 
asztalosság (délnémet, tiroli), négyajtós, késıgótikus szekrényei. Hasonló szerkesztéső, 
ám kisebb szekrények használatáról tudósít a jánosréti oltár egyik táblája180, amelyen 
egy zsidó kereskedı kamráját láthatjuk, benne lábakra állított, keskeny, magas, gótikus 
pártázatú egyajtós szekrénnyel. 

 

    
CODEX AMIATINUS, WEARMOUTH, VII-VIII,SZ.FIRENZE, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA 
1600 ; LAUF-NEUNHOF ; NÉMETORSZÁG ; SVÁBFÖLD ; FREIHERRLICH VON WELSERSCHE 

FAMILIENSTIFTUNG. 
JÁNOSRÉT, SZENT MIKLÓS TEMPLOM EGYKORI FİOLTÁRA MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 

  
Ha megnézzük a korabeli feljegyzéseket, hiába keressük azonban a szekrényeket. A 

jelentıs német ajkú lakossággal rendelkezı késı középkori Sopron, Eperjes és Pozsony 
város polgárainak hagyatékaiban Allmar (Gwanndtalmar) azaz almárium (díszes 
almárium)-ok tőnnek elı itt-ott. A testamentumokat feldolgozó Szende Katalin szerint 
az almárium magasabb, az értékes felsı ruhák tárolására szolgáló bútor volt, de ritkán 
könyveket is tároltak benne181. Ugyanakkor a 17. század képi ábrázolásokban szegény 
idıszakából származó írott források között egyre gyakrabban tőnnek fel almáriumok, 
ugyanakkor szekrénynek nevezett bútordarabok is. Mint fentebb már bemutattam, a 

                                                                                                                                               
igen korai, keretbetétes szerkezető, gerendavázas szerkezető szekrény is (halberstadti dóm 13. sz.), ez, és 
a 15. században használt hevederkötéses deszka szekrények szerkezete lényegileg különbözik a fekvı láda 
szerkesztésmódjától. Különösen igaz ez a magyarországi bútorkészítési gyakorlatra. 
179 Codex Amiatinus, Wearmouth, 7.-8., sz. Firenze, Bibliotheca Medicea Laurenziana 
180 Jánosrét, Szent Miklós fıoltár 1476. Budapest, Nemzeti Galéria 53.913.11 ltsz. 
181 Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban 
és Eperjesen. Bp. MTA Történettudományi intézet 2004. 
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szekrény szó mögött az ácsolt szerkezető, nagyobbrészt ruha és textilnemő, illetve 
fegyverek tárolására szolgáló készséget értettek, melyek mérete nagyobb volt, mint a 
láda182. 

Az almáriumok tágan értelmezhetı tárolóbútorok voltak: a leírásokból kitőnik, hogy 
többnyire falmélyedésben álltak, és sokszor fiókkal is rendelkeztek. Almáriumnak 
nevezték még a 19. századi inventáriumok is a hálószobában található felsı ruhák 
tárolására szolgáló bútordarabot.183 Ahol kitérnek a kissé bıvebb leírására, ott kitőnik, 
hogy 3-4 polccal rendelkeztek, két részbıl álltak: alul és fölül is feltehetıen ajtóval 
záródtak (erre a zár illetve kulcs meglétére vagy hiányára utaló megjegyzésekbıl 
értesülhetünk, illetve pohárszékeknél „almárium szerően záródó” darabokról van szó), 
ajtajai többnyire tömörek voltak, de ismerünk ráccsal vagy üvegezett ajtóval (18. sz.)184 
záródót is. Többnyire az úri hálószobákban, vagy azok elıterében találjuk ıket. A 
nagysajói udvarházban arról értesülünk, hogy 4 polcán alul nyergeket és 
párnahuzatokat, felül tányérokat, üvegeket, kanalakat tartottak. A 17 lakóhelyiségben 
összesen 4 almárium volt, ebbıl három egy helyiségen belül. Oprakercisórán (1683) 
zölddeszkás, párkányos darabot írtak össze, melynek „zöld párkányos ajtócskája” volt. 
Szerencsen 1635-ben és 1643-ban is találtak almáriumokat, az ebédlıpalotában rögtön 
kettıt, zöldre festett gyantárosat. De jutott a tiszttartó kapu felett való házába, az Úr 
házába és az asszonyok és a kisasszonyok házába is egy-egy. A leírásokból azt is 
megtudjuk, hogy a nyolc év alatt kettınek megjavították a zárját, de ugyanakkor a 
leányasszonyok házából kikerült egy. Ugyanakkor ezt megelızıen, 1632-ben az 
inventálók almáriumot nem, csak egy pohárszéket írtak össze a Palotában, mely nem 
tőnik azonosnak a három évvel késıbbi almáriumokkal. B. Nagy Margit mutatott rá 
arra, hogy vidéken lényegesen több almárium nevő tárolóbútort írtak össze, mint a 
városi hagyatékokban.185A fennmaradt szekrényszerő bútordarabok szerkezeti felépítése 
- bár a korstílusnak megfelelıen külsı megjelenése, díszítésmódja sokat változott – 
megırizte a gótikában kialakult elvét.  

A leírásokat elemezve kitőnik, hogy az almárium megnevezést tág értelemben 
használták, fiókos, üvegezett szekrénykékre, így esetenként pohárszékekre is (melyek 
ajtóval nyíltak, illetve záródtak) alkalmazták. Egyszerőbb változatait konyhákban, 
szegényesebb lakószobákban is megtaláljuk. Akár így, akár úgy, az almárium fı 
feladata a benne tárolt javak megırzése volt, – szemben a pohárszékkel, mely 
elsısorban a reprezentációt szolgálta.  

Érdekes jelenség az almáriumok falfülkében való elhelyezésének kérdése, hiszen ez 
azt is jelentette, hogy a bútor helye a házfalak építésekor rögzült. A gyakori utazáskor 
nem lehetett elvinni, sem a benne tárolt értékeket imígyen biztonságba helyezni. Talán 
nem véletlen, hogy a gyakran költözésre, esetleg menekülésre kényszerült 16.-17. 
századi magyarországi családok otthonaiban lassan terjedhetett el ez a típusú 
bútordarab. 

A gótikából örökölt módon a tárolóbútorok nagy része szállítható, ámde igen 
masszív darab volt, hiszen önmagában kellett biztonságot nyújtania a benne ırzött 
tárgyaknak, értékeknek. A helyiségek többsége külsı térbıl nyílott, tehát a bútorok 

                                                 
182 Legjobban talán Horváth Ilona 1561-es hozományában világosodik ez meg, ahol ládaféleségek 
felsorolási sorrendje a nagyobb felıl a kisebb felé tart: „két szekrény –ket öreg rakot lada – Harom 
kicsiny lada”. Nemzeti Múzeum kézirattára. Közli: Radvánszky II. 15. old. 
183 A berzencei Festetics-kastélyban az emeleti grófi hálószobában : „- Almárium sárga / festéső/ felsı 
ruhának ( 2db.), - Almárium sárga fehér nemünek( 2db.) írtak össze. 
184 Siménfalva 1792. 
185 B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Kriterion, 1970. 118. old. 
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nagy része ki volt téve a páratartalom és a hımérséklet ingadozásának. Lassan-lassan 
azonban az egymásból nyíló térsorok megjelenésével, továbbá az életmód változásával 
a körülmények is módosultak. A legtöbb szoba főthetıvé vált, méghozzá a kastélyok 
termeiben kívülrıl főthetı cserépkályhák elterjedésével igen egyenletes hımérséklető és 
viszonylag száraz szobákat hoztak létre (a fa égésével ugyanis igen nagy mennyiségő 
vízgız keletkezik, mely – ha ez kandallóban történik – a levegı páratartalmát hirtelen 
megnöveli, a tőz kihunyásával viszont hirtelen lecsökken, ezáltal károsítva a fát). Az 
értékek tárolása (ruhadarabok, ékszerek, oklevelek) egyre gyarapodó számban a már 
régóta ismert, de igazán csak a 17. század során divatba jött ajtóval záródó 
szekrényekben, almáriumokban történhetett. 

Fali szekrények 
  Szerkezeti kialakításáról már szóltam, ugyanakkor érdemes tisztázni a méreteket is. 
A feljegyzések erre nagyon kevés támpontot nyújtanak. A késı középkori falfülkékbe 
való szekrénykék viszonylag kis méretőek,  80-100 cm magasak és 43-60 cm szélesek 
voltak. A falba, szemmagasságba kerültek. A képek alapján úgy sejtjük, zárhatóak 
voltak. Polgári lakószobák és sekrestyék falán egyaránt megtaláljuk, elsısorban apróbb, 
de minden bizonnyal értékes tárgyakat tartottak bennük. (Nyitott, nem zárható 
falfülkékben ezzel szemben mécsest, könyveket, homokórát, poharat, kis szelencéket 
látunk.) Használatukat csak a 15. században és a 16. század elsı felében tudjuk 
kimutatni, késıbbi magyarországi használatukra nem lehet egyértelmően következtetni 
a leírásokból, a falban álló almáriumok méretét ugyanis nem jelölik. 
 

 

   
TRAMIN, DÉL-TIROL, FILIALKIRCHE ST. VALENTIN AM FRIEDHOF. FALFESTMÉNY.  Zárható, fával bélelt 
falfülke 
SZEKRÉNYKE CATHERINE DE CLEVES HÓRÁSKÖNYVÉBEN 1440. Morgan Library & Museum New York 
SZENT MIKLÓS SZÜLETÉSE. 1497-1506. Eperjes, Szent Miklós templom szárnyas oltára.              
Háttérben magasra helyezett zárt szekrényke     

 

Magas szekrények 
A megmaradt négyajtós könyvesszekrények, melyek 180-210 cm magasak is 

lehettek, a fali szekrénykéknél jóval nagyobbak voltak186. Belül polcokkal osztották 
több szintre. Ajtajaik kisebb méretőek voltak, nem magasak, két sorban következtek 
egymás felett, kétfelé nyílóan. Az ismert példányok azonban sekrestyékben, vagy városi 
tulajdonban álltak, nem pedig lakószobákban. A leírásokból (városi végrendeletek187, 
udvarházak inventáriumai) tudjuk, hogy többségében ruhanemőt tartottak bennük,  

                                                 
186 Felsı magyarországi kétajtós szekrény IMM 60.475.1, Szılösgyörki szekrény MNM,  
187 Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban 
és Eperjesen. Bp. MTA Történettudományi intézet 2004. 


