
1 

 

A bútorfestés kialakulása, története 

 

 

 

„Népünk díszesség és szép iránti igénye a népi festett 

bútorok területén mutatkozik meg leginkább.” 

   (Kós Károly)
1
 

 

 

A középkorban a házbelső fő díszítő elemei a textíliák voltak. A bútorok közül csak a 

kultikus és ceremoniális értékkel bírók jelentek meg, mint például a menyasszonyi láda, vagy 

a családfői szék. Ezek a berendezési tárgyak ekkor még házilag készültek, a legtöbb férfi 

értett hozzá. 

 

1. ábra Menyasszonyi láda az 1400-as évekből
2
 

 

A bútorok legkorábbi díszítése a rovásírás és az ékrovás, vagyis a késsel bevágott, bemetszett 

mintázás volt. Leggyakrabban sajátosan mértani jellegű ornametikával díszítettek, úgy mint a 

kör, félkör, egymást metsző egyenesek, esetleg hullámos vonalak. Különösen jellemző volt a 

körzővel vésett rozetta, melynek többsége hatágú volt. Valamint tipikus Kárpát-medencei 

sajátosság volt a négy félgyűrűvel szegélyezett többsoros gyűrűs keretezésmód, és a 
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négyhurkos szalagfonatos díszítmény. Az utóbbi elődjét egy VIII. századi szarkofágon is 

megtalálták.
3
 

 

 

2. ábra Ékrovással és rozettával díszített mángorló (1770, Nyugat- Dunántúl)
4
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A középkor későbbi szakaszában (egyes tájakon az ékrovással párhuzamosan) megjelent a 

bútorok színezése is. Három szín használata volt jellemző: a fekete, a vörös és a fehér. A fa 

alapon meghagyták az ékrovással való díszítést, vagy vonalhálót véstek, és azt színezték. 

 

3. ábra Tulipános láda a Dunántúlról: ékrovással és már festékkel is díszítve
5
 

 

A színek használata iránti igény egyre nőtt, ezért később már az alapfelületet is festették, 

általában vörösre, és a vésett körvonalakat fehérrel, vagy feketével színesítették. 

 A XV. században sok társadalmi, kulturális és festési szabály megváltozik. 

Az 1514-es parasztháború után visszaesik a bútorfestés iránti kereslet, hiszen minden drágul, 

és a mintának tartott Nyugat-Európában ekkor már nem divat a festett bútor, csak gabonás 

ládákat készítenek. Ugyanakkor több hazai változás pedig éppen elősegíti a festett bútor 

népszerűsítését. A magyar házépítés szabályai korszerűsödnek: az 1600-as évektől kezdik 

füstteleníteni a parasztházakat. A kemencéket kívülről, a konyhából fűtik, füstelvezetőt 

csinálnak, ezáltal a szoba levegője kitisztul. Ezzel a változással az addig praktikus, mosható 

díszítőelemek, a textíliák kezdenek háttérbe szorulni, és (habár nagy a drágaság) egyre 

nagyobb teret és szerepet kapnak az addig érthető módon mellőzött, csupán célszerűségre 

használt bútorok.  

A fentieknek köszönhetően a bútorfestés is megújul: a színes festés már önállóan is 

szerepelhetett a bútorokon, hiszen a füst már nem kormozza be a díszítő motívumokat. 
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 Valamint a városi templomfestő asztalosoknak hála a hazai ornamentika is bővül, a ládákon 

is megjelenik az annyira megkedvelt virágkompozíció. 

Az asztalosmunka is fejlődik: egyrészről megjelennek új szerszámok és tökéletesednek 

az addigiak. Ez azért is fontos, mert a bútorkészítéshez több szerszámra van szükség, mint 

bármelyik másik famegmunkáláshoz. Mindenekelőtt fűrész és gyalu szükséges, továbbá az 

összeillesztéshez fúró, véső, szeg és enyv. Másrészről a bútorfestészetben is megjelennek az 

asztalosok, akik addig a három alapvető felületmegmunkáló technika közül a fafaragást 

valamint a faborítást - intarziát, vagyis a faberakásos díszítőtechnikát végezték. Az utóbbi két 

módszer kevéssé érintette a paraszti világot, hiszen a nemesebb fával való mintázás eléggé 

időigényes, és drága, ezáltal csak a gazdagabb réteg engedhette meg magának. A fafaragással 

pedig megbirkózott a legtöbb falubeli férfi. Vagyis a XV. századig az asztalos leginkább a 

felsőbb rétegek igényeit szolgálta ki, a paraszti háztartás ilyen tekintetben is önellátó volt. Az 

asztalos legfeljebb a faluk, városok központi épületeinél (templom, esetenként a kocsma) 

vezette az építkezést, vagy segédkezett. Ez a szerep azért kulcsfontosságú, mert az említett 

épületeket mindenki megnézte, ha tetszett az ott megjelenő motívum, akkor a tehetősebb 

parasztember megfizethette az asztalost, hogy a saját ládájára fessen ugyanolyat vagy 

hasonlót. Így indul útjára a már említett virágkompozíció. 

 

4. ábra A református kalotaszentkirályi templom belseje: virágozott kazettás mennyezet 
6
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A harmadik díszítő technika az asztalosmunkában a festés, aminek elsődleges célja a felület 

egyenetlenségének leplezése, másodlagos célja csak a díszítés.
7
 Ezért szokták a bútorfestők az 

első festett réteget szinte a fáig lecsiszolni, majd újrafesteni, és a második alapozásra kerül 

csak rá a minta. 

A bútorművészetet tehát a XV. századtól egyre inkább az asztalos végzi. A minták a kor 

virággyűjteményéből, vagyis a templombeli ornamentikából származnak. Ez az egyik oka a 

bútorfestészet területi tagolódásának, a minták-motívumok területi tipizálódásának. 

 A XVI. században hazánkban is terjedni kezd a reneszánsz, ami valóban újjá szüli a 

bútorművészetet is
8
. Ez a művészeti korstílus volt a leghosszabb és legintenzívebb 

Magyarországon, amely a népművészet valamennyi rétegét átjárta. 

Ez nagy részben Mátyás királynak köszönhető, aki megvalósította a reneszánsz ember 

eszményt. Udvarában humanista művészekkel, tudósokkal, történészekkel vette körül magát, 

a világ második legnagyobb könyvtárát hozta létre, az országban pedig számtalan építkezéssel 

’népszerűsítette’ a reneszánsz stílust (gondoljunk csak a Budai Várra). Másfelől a reneszánsz 

terjedését segítették az Olaszországból érkező tudósok, költők, humanisták (és velük a 

tárgyaik, eszközeik), valamint később az Oszmán-török Birodalom díszített portékái is. 

A reneszánsz feleleveníti az antik hagyományokat, az ókori motívumkincset; az addigi 

középkori ’mozdulatlan’ művészetet megtöri, életet visz az ábrázolásmódba. Az alapvető 

érték az emberben megmutatkozó természetes esztétikum lesz (amit a középkorban 

eltakartak), a természetábrázolások újra felfedezik a környezet valódi szépségét. A kor 

leghíresebb festői: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello, Botticelli, Tiziano, Dürer, 

Bosch, … ebben az időben alkotják meg festményeiket, melyeket ma is mindenki csodál. Az 

ő inspiráló hatásuk olyan erős, hogy kihat az egész világ művészetére, és mindenhol 

felpezsdíti azt. 

A reneszánsz kor társadalmi változásai, mint például a humanizmus megjelenése, a polgárság 

erősödése, a heliocentrikus világkép elfogadása mind-mind hatással van a bútorfestészetre is. 

Az addigi gótikus bútordíszítési mód, a geometrikus-mértani karcolt, vésett motívumok 

átadják helyüket a ’szabadabb’ vonalvezetésnek: az indás, leveles, virágos növényi 

ornamentikának.  
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5. ábra Hódmezővásárhelyi festett bútor, ahol a csokorba rendezett virágmotívumok gyakran vázából 

indáznak szét, melynek reneszánsz eredetére utal az „olasz korsó” elnevezés. 
9
 

 

A polgárság erősödésével a megrendelések száma megnő, egyre népszerűbbek lesznek a 

kisebb méretű bútorok, az ízlés finomodik, a használati mód átalakul, amely az 1700-as évek 

végén már az asztaloscéh kettészakadásához vezet. A polgári, új divatot képviselik a városi 

mintát festő „német asztalosok”, akik a műbútorasztalosság megteremtői lesznek. A régi 

hagyomány szerint virágozók pedig a tulipános ládákat és festett parasztbútorokat gyártó és 

vásározó „magyar asztalosok”.
10

 

 

6. ábra Váraljai ládika 1865-ből
11
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 A népi asztalosság virágkora az 1800-as évektől a XIX. század közepéig, az 1848-as 

szabadságharc- és forradalomig tart. A reneszánsz mintakincs népszerűvé teszi a festett bútort, 

a praktikusságát és kihasználhatóságát már korábbról ismerték az emberek, a kisebb bútorok 

megjelenése pedig bővítette a kínálatot és keresletet egyaránt. A reformkor ráerősít a 

népiességre, a népi témák megjelennek a költészetben, és a társadalom figyelme a nemzet felé 

fordul. Ezáltal megélénkül az igény a tulipános ládákra, paraszti festett bútorokra, 

kézimunkákra.  

 

7. ábra Kovács János megrendelésre készített kontyos széke Torockóból, 1893-ban
12

 

 

Így míg a műbútorasztalosság már átvenné a vezető szerepet a polgárságnál és a gazdagabb 

rétegeknél, és a magyar asztalosok szinte csak a paraszti réteg igényeinek kiszolgálói 

lennének, a reformkor eszméi ezt a változást lelassítják és átalakítják. Divat lesz a népi bútor, 

a paraszti viselet. A festett bútort készítő asztalos (néhány évtizedig) minden réteg által 

keresett kézműves lesz: a felsőbb társadalmi réteg tagjai megrendelésekkel látják el, a 

vásárokon továbbra is árul, vidéki templombelsők megfestésére-virágozására bízzák meg, és a 

helyi igényeknek is meg tud felelni. 

Ez a tendencia az 1860-as évektől megváltozik. Egyrészt történelmi okok miatt 

(leverik a szabadságharcot, a meghurcoltatás évei következnek Magyarországon), a nemzeti 

motívumok, jelképek és az ezt képviselők jobb esetben háttérbe tudnak kerülni, rosszabb 

esetben meghurcoltatásra számíthatnak. Tehát általánosságban elveszíti nemzeti jelkép 

státuszát a festett bútor is, és visszakerül használati, ’belső’ funkcióba. Másrészt -visszás 
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módon- megélénkül a paraszti bútor iránti kereslet, de már más szerepben: ’csakazértis’-ből, 

nemzeti ellenállásból keresik, ugyanúgy, ahogy a cifraszűr is ebben az időben éli virágkorát. 

Ezek a bútorok már sokkal hivalkodóbbak: szándékosan és erőltetetten parasztosak, a minták 

túlzsúfoltak és mozgalmasak, a színek erőteljesebbek és harsányabbak, a formák 

elnagyoltabbak. Fellazulnak a szerkezeti szabályok is, és sok helyen ötvözik a geometriai 

elemekkel a virágozást, ezáltal kusza, az eddigi egységes stílustól teljesen eltérőt hozva létre. 

A festett bútor hanyatlásának ez a ’kiszínesedés’, ’felhígulás’ az első jele, sajnálatos, hogy 

sokan ma is csak ezeket a virágozott bútorokat ismerik. 

A XIX. század második felében egy utolsó szikra jelenik meg a paraszti bútorművészetben: a 

térábrázolás megvalósítása. Ebben az időben készülnek el az első áttört bútorok: új 

technikával készülő fali tálasok, székek, padhátak. 

 

 

8. ábra: Áttört hátú pad magyar címerrel díszítve, Nógrádból, 1902-ből
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