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Gondolatok székekről  

 A szék az ember ülő helyzetét elő-
segítő tárgyi forma. Ebből kifolyólag 
ez a tárgy nagyon egyszerű, mégis 
hihetetlenül összetett és változatos, 
ahogyan maga az ülés is az.  
Az ember tud egyenes derékkal egy 
étkezőasztal mellett ülni, görnyedő 
derékkal a tehén tőgye mellett, hátra 
dőlve egy karfás széken, felülni egy 
trónusra, és csak úgy leülni egy 
útszéli kőre, vagy az építkezésen egy 
felfordított vödörre. Ez a sokféleség 
jellemzi a gyűjtemény darabjait is, 
ugyanúgy megtalálhatóak köztük 
ezek a különböző helyzeteket létre-
hozó ülőeszközök.  

A használatból fakadó változatos-
ságot még színesebbé teszik  
az anyagok és az elkészítés módjá-
nak összetettsége. A gyűjtemény 
legtöbb tárgya fából készült. Már 
önmagában nagyon érdekes, hogy 
a faanyag milyen fontos társa ennek 
a tárgytípusnak, de megtalálható 
itt csontból, zsombékkal átszőtt 
földdarabból, fémből és műanyagból 
készült szék is. A tárgyakat  
az anyaghasználatnak, a készí-
tés módjának és az ülő pozíció 
karakterének hármassága építi fel. 
A díszítésre úgy tekintünk, mint egy 
teljesen különálló, negyedik alkotóe-
lemre, nem a készítés–anyag–pozí-
ció hármasságának részére, hanem 
pusztán az egyszerű dísztelen 
hétköznapok kiegészítésére. Mi 
pontosan a díszítés? A tárgy érzelmi 
része, vagyis ami az értelmi, hasz-
nálati részt kiegészítve érzelmekkel 
ruházza fel a tárgyat, hogy így tegye 
teljessé? Vagy pusztán a gazdagság 
reprezentálása, a különbözni vágyás 
bemutatása, a nem anyagi világhoz 
kapcsolódás, a szakralitás eszköze? 
Esetleg egyszerűen az unalom el-
űzésének módja? Talán mindez egy-
szerre, hiszen minden korban mindig 
más erőket képviselt a díszítés.  
Az általunk tervezett tárgyaknál ezt 
a témát is próbáltuk körbejárni.  

Végül arra jutottunk, hogy minden 
tárgyunk egy egyedi gondolatot 
reprezentál, ami valahogyan kötődik 
a gyűjtemény különálló darabjaihoz 
vagy egyes csoportjaihoz. Fontos 
volt, hogy minden szék saját karak-
tert kapjon, ahogyan a népi kultúra 
tereiben is együtt élt a sokféle bútor, 
az iparos által készített, a saját kézzel 
barkácsolt vagy a talált darab. Itt a ki-
állításban látható 17 székhez készült 
rajzokat, írásokat mutatjuk be. 

1. Maradékbeton szék 

Ez a tárgy egy fekete sitteszsákba 
öntött, szürke mészkővel kevert 
betonból készült szék. A kikevert 
betont beleöntjük a zsákba, a száját 
összefogjuk és fölhengereljük, majd 
finoman ráülünk a tetejére. Kötés 
után a zsákot kibontjuk, az ülőfelü-
letet visszacsiszoljuk, majd a szék 
aljára egy 2 rétegű filclapot erősítünk 
süllyesztett csavarokkal. Ennek a 
széknek az előképe a lókoponya, 
az elhalt ló maradéka – talált tárgy, 
amely képes a földtől eltartani a rá 
ülő embert. A beton alapanyagában 
megegyezik a mészkő koponyával, 
és ugyancsak „maradvány”, mert 
bármikor is betonoztunk, mindig 
képződött valami maradék, aminek 
helyet kellett találni, így került bele a 
sitteszsákba. Megkötés után aztán 
nagyon érdekes formák alakultak ki. 
Idővel már tudatosan „szobrokká”, 
majd használati tárgyakká is  
formáltuk őket.  

2. Bőrszék 

Ez a szék egy 2 cm-es köracél vázból 
hegesztett egyszerű, négylábú sámli, 
melyet natúr színű marha- és borjú-
bőrrel borítunk be. A bőrt popszege-
csekkel és bőrkötelekkel rögzítjük  
a fémszerkezethez. A tárgy a díszítés 
azon gondolatát járja körbe, hogy  
a dísz miként válik egyfajta öltözékévé 
a logikus, racionális, érzelemmentes 
szerkezetnek. A dísz furcsa, mozgal-
mas és ünnepi érzelmeket ébresztő 
öltözékként jelenik meg  
a kis sámlin. Hullámos vonalvezetése 
a növényi ornamentikát idézi, de akár 
feltűrt ingujjra is utalhat. A kész tárgy-
ra ránézve nem érzi az ember  
a bőrbe belerejtett acél merevségét, 
így félelemmel ül rá, mintha a széknek 
nem lenne önálló tartása, mintha nem 
is használati tárgy lenne. 

3. Kérges szék 

Platánfaágakból készült kis háromlá-
bú szék. Formája és elkészítési módja 
is követi a gyűjteményben megta-
lálható gyalogszékekét. Hagyomá-
nyosan ez a széktípus nem igényel 
túlzott szakértelmet,  
a szükség hívja életre. A természet-
ben készen megtalálható anyagokat 
kis módosítással alkalmazták,  
a fa kérgét is sokszor teljesen vagy 
részlegesen meghagyva.  
A mi székünk is ezt a jelleget utánoz-
za, csak a lábak csapolása igényelt 
egyedi asztalosmunkát.  
A fő inspiráció a forma volt, ugyanis 
ennek a típusnak nagyon karakte-
res a megjelenése: ezek a székek 
úgy néznek ki, mintha állatok vagy 
képzeletbeli lények lennének, azok 
az európai folklórban ismert házi 
szellemek, akiknek a szeszélyétől 
függ, hogy segítik-e a háztartást, 
vagy inkább galibát okoznak.  
A kérget direkt ezért nem fejtettük le 
a felületéről, így olyan, mintha  
az a tárgy bőre lenne. A fák  
a kérgükkel kötődnek vizuálisan  
az erdő szövetébe, ahogy lehántjuk 
róluk, azonnal a mezítelenség furcsa 
emberi karakterét sugallják  
a többi fához képest. A kidőlt fáknál, 
ha a kéreg rajtuk marad,  
az biztosít helyet a rovarvilág szá-
mára, amely elkezdi visszadolgozni a 
természetbe a fa testét. 

4. Vörösréz gondolkodószék  

A paraszti kultúrában a karosz-
székeket gondolkodószéknek, 
egyes régiókban búslakodó- vagy 
öregszéknek is hívják. A gondol-
kodószékek sokszor díszítésükben 
őrzik tulajdonosuk teljes nevét vagy 
monogramját. E székek és a még ko-
rábban általunk készített bádogfotel 
között nagy rokonságot éreztünk, 
egyrészt annak formája, másrészt 
nem igazán kényelmes, mégis azt 
sugárzó jellege miatt. De a legfon-
tosabb hasonlóság talán az, hogy 
tulajdonosa nyomot hagy a széken. 
A mi székünk esetében ez úgy való-
sul meg, hogy amint ráülnek, a szék 
ülőfelületét képező bádoghenger 
beroppan az ember súlya alatt, majd 
úgy is marad. Egyfajta lenyomata 
ez az első használatnak, mint egy 
személyhez kötött sérülés, amely 
egyedivé teszi. A tervezés folyamán 
az elnevezésből indultunk ki. A gon-
dolkodószék a nevét vélhetőleg arról 
kapta, hogy ezt a széktípust pusztán 
„ülésre” használták, ez volt a ház 
urának kiemelt ülőhelye a lakásban, 
ezenkívül nem volt semmi funkciója. 
A kreativitáshoz elengedhetetlen 
folyamat a gondolkodás. A művészet 
és a kreativitás görög istennője 
Afrodité, hozzá szerettük volna kötni 
ezt az ülőalkalmatosságot. A gon-
dolkodás és a kreativitás kapcsán 
eszünkbe jutott az alábbi idézet 
Wilhelm Pelikan osztrák-német 
származású gyógyszerész Hét fém 
(Budapest, Ita Wegman Alapítvány 
– Natura Budapest Kft., 2009) című 
könyvéből: „A régi korok emberei 
a fémeket nem a földi léterőknek 
tulajdonították. Minden fémes 
jelleget mint a földi erőkkel szemben 
tanúsított idegenszerűséget éltek 
át. Úgy érezték, hogy a földi erők 
ezt a fémes állapotot állandóan meg 
akarják szüntetni, így ők azt nem is 
hozhatták létre. A fémekben akkor 
az emberek égi ajándékot láttak – 
míg mi ezt legfeljebb a meteorvas 
esetében ismerjük el –, olyan 
hatások eredményeit látták bennük, 
melyek az ősidőkben a Kozmoszból, 
méghozzá a bolygók területéről 
hatottak a földre és a földszférában 
az anyagiságig sűrűsödtek. A rezet 
a Vénusz bolygóról sugárzó nem 
anyagi erőkkel hozták összefüggés-
be (Ekkor az emberek a csillagokat 
még nem mint a fizikai erők halott 
kisugárzási központját élték meg, 
hanem mint az istenek lakóhelyeit.) 
Ezeket az összefüggéseket a míto-
szok gyönyörűen fejezik ki: Afrodité 
Cipruson, a réz szigetén lépett ki  
a tengerből – a világvizekből –  
a szárazföldre. Ciprus volt az ókor 
kezdetén a legnagyobb rézlelőhely, 
és a »Cuprum« név is valószínűleg  
a sziget nevéből (ciprusi érc) kelet-
kezett.” (Frisch Mihály fordítása.) 
Ezért a tervezett széket vörös 
rézlemezből és hegesztett rezezett 
vasszerkezetből képzeltük el. 

5. Ékes gyalogszék 

Ez a tárgy egy egyszerű, négyzetes, 
natúr MDF-ülőlappal készült, csapos 
lábú gyalogszék. A gyűjtemény darab-
jain és a régi paraszti bútoroknál álta-
lánosságban is az ékes-rovásos fara-
gások a legegyszerűbb, leggyakoribb 
díszítések: nagyon szép, geometrikus, 
vonókéssel – főként ládákra – készí-
tett vonalrajzok. Ezeket a díszítéseket 
figyelve jutott eszünkbe a műhelyünk-
ben található MDF-lap, melyet már 
régóta alátétként használunk, amikor 
merülőfűrésszel dolgozunk. A fűrész 
pengéje minden egyes vágásnál 2-3 
mm mély nyomot hagyott a lap fel-
színén. Ezek a vágásnyomok az évek 
során szép vonalhálóvá formálódtak. 
Úgy gondoltuk, hogy ennél a széknél  
a merülőfűrész vágásnyomai alkotnák  
a díszítést, mint egyfajta lenyomat-tör-
ténetet a többi tárgy készítéséről.  
A többi faelem racionális vágásai irra-
cionális, művészi nyomatot hagynak 
maguk után. Ahogy az idő múlásának 
rétegei mintaként hatnak a természet-
ben, itt a vágások képeznek mintát  
az elvégzett munka negatív lenyoma-
taiból, műhelytörténetként. A szék 
lábait ugyanolyan csíkosra terveztük 
esztergálni, mint az ülőfelületet, mint-
ha a vonalak átfordulnának a négyzet 
sarkainál. 

6. Lassú deszkaszék 

A legáltalánosabb népi széktípus  
a faragott, díszes deszkaszék.  
Ehhez a típushoz is szerettünk volna 
átiratot tervezni. Azon gondolkod-
tunk, hogy a díszítést úgy is fel lehet 
fogni, mint egyfajta lassítását a szék 
készítési folyamatának, ahol az el-
töltött idő válik díszévé a tárgynak. 
Az ötletünk az volt, hogy készítünk 
egy lassú széket, és az ellentétét, 
egy gyors széket is. Közben azt is 
vizsgáljuk, miként hat vissza a folya-
mat az alkotóra, hogyan alakul maga 
a „művész” az alkotás folyamán. 
Mivel nem tudunk olyan szépen fa-
ragni, hiányzik belőlünk a régi korok 
emberének kézügyessége, ezért egy 
olyan díszítési módot kerestünk, ami 
inkább egyfajta mantra, monoton 
tevékenység, és az általunk használt 
gépek karakteréhez kötődik. Arra 
jutottunk, hogy készítünk juharból 
egy csapos lábú deszkaszékalapot, 
négy lábbal, ülőlappal, háttámlával, 
mely ipari eszközökkel van „készre 
csinálva”, és látszólag be van 
fejezve. Majd ezt kezdjük díszíteni 
úgy, hogy 3 mm átmérőjű, 1 cm mély 
lyukakat fúrunk. Mint ahogy a szú 
rágja a fát, ezek a lyukak is az idő 
múlását jelzik. Legvégül néhány 
helyen különböző színű paraffinos 
viasszal kitöltjük a mélyedéseket. 
Fontos volt, hogy a szék díszítésével 
eltöltött munka egy nyugtató rítus, 
egyfajta meditáció, mely végül 
feldíszíti a széket.  

7. Gyors sámli 

Bükkfa tönkből hasított kis gya-
logszék, bárdolatlanul hagyva, mai 
ácscsavarokkal összefogva.  
Ez a tárgy a lassú szék ellentéte, azt 
mutatja, hogyan lehet a leggyorsab-
ban, hirtelen mozdulatokkal összeüt-
ni egy széket, amikor a szükség szüli 
a formát és a szerkezetet. Nagyon 
fontos a tárgy bárdolatlansága.  
A paraszti kultúrában eleinte ácsok 
készítették a fabútorokat, ha nem 
maguk a háziak csinálták. Idővel 
alakult csak ki az asztalos szakma, 
főként a ládák és – a mesterség 
nevében is megtalálható – asztalok 
készítésére. Az asztalosok később 
céhekbe tömörültek, és az a megálla-
podás született érdekeik megóvásá-
ra, hogy az ácsok nem használhatják  
a bonyolultabb, díszítésre alkalmas 
szerszámokat, nem alkalmazhatnak 
finomabban kimunkált szerkezete-
ket, például bonyolult csapolásokat, 
hanem csak egészen egyszerűeket. 
Egy ilyen hasított, összeütött bútor-
darabban a pillanat ereje jelenik meg. 
A felületi egyenlőtlenségeket (ránk 
jellemzően) méhviasszal töltjük ki. 

8. Horganyzott szék 

Ez egy acél zártszelvényekből és 
-rudakból hegesztett támlás szék, 
a hagyományos csapos, vázas, gyé-
kénnyel beszőtt szék mintájára.  
Ez a székünk az alapanyag és a kor-
szerűség kérdését járja körbe.  

Egy sással szőtt favázas szék régies-
nek hat az alapanyagai miatt. Még ha 
új formát is adunk neki, akkor is előbb 
mondják egy rozsdamentesacél vagy 
alumíniumszékre, hogy korszerű, 
mint a sással szőtt fára. De mit is 
jelent az, hogy korszerű? Egy anyag 
korszerűsége az ember számára az, 
hogy mikortól használja, mióta tudja 
megmunkálni, nem pedig az, hogy az 
anyag maga mikor jött létre a Földön. 
Ez számunkra nagyon érdekes, 
hiszen, ha jobban belegondolunk, 
akkor a minden évben újra kihajtó sás 
a valóságban sokkal korszerűbbnek, 
az adott év lenyomatának tűnik, mint 
a több millió évvel ezelőtt keletkezett 
vas, cink. Ez a tárgy erre a gondolatra 
próbálja felhívni a figyelmet úgy, 
hogy a hagyományos, fából készült 
széket átalakítjuk a mai értelemben 
vett korszerű anyagokból, vasból 
hegesztett vázzal, vasdrótból „szőtt” 
ülőfelülettel készült székké. A végén 
az egészet galvanizáljuk. Ezáltal kicsit 
úgy tűnik, mintha a tárgyat horgany-
fürdőbe mártottuk volna, korszerűsí-
tés gyanánt. A csapos-vázas-keretes 
székeknél a mesterek a háttámlát 
képező keretvázat mívesre faragták, 
így kialakítva saját védjegyüket. Mi 
ennél a széknél ugyanazt a rudat 
helyeztük a háttámla helyére, mellyel 
lábait merevítjük, utalva arra, hogy 
nekünk ezen a területen még nincs 
saját formai védjegyünk.  

9. Domesztikált deszkaszék 

Minden emberi tárgy valamiféle 
kapcsolatot keres a világgal. Ahogy 
egy csónak kapocs a tó sajátossá-
gai és az ember természete között: 
összekapcsolja őket úgy, hogy 
mindkettőnek a karakterét magára 
ölti. Régebben olvastuk valahol, 
hogy a házi sertés a háziasítás 
miatt vesztette el a sörtéit. A szőr 
volt az ő vadságának a jele, és 
szőrtelensége az ember hatására 
alakult ki. A simogatás a dom-
esztikálás egyik alapvető emberi 
mozdulata – az asztalosmunkáknál 
ennek megfelelője a csiszolás. 
Egy olyan széket szerettünk volna 
csinálni, ami nincs kész, azaz nem 
teljesen domesztikált. Mert ha 
elkészült, akkor már nem érezhető 
rajta, hogy a deszka milyen volt, 
„honnan érkezett”; a deszka sajátja 
a vadság, szőrösség. Ez a szék egy 
hagyományos, 20 cm széles szőrös 
deszkából ácsolt, csavarozott 
háttámlás ülőalkalmatosság, amely 
csak azokon a felületeken van 
megcsiszolva, ahol az ember ráül 
vagy megérinti. A többi helyen meg 
van hagyva az eredeti vadsága, 
megmunkálatlansága, így a szék 
egyfajta egyensúlyt mutat az ember 
és a deszka sajátosságai között. A 
szőrös részeken látható ácscsa-
varok rögzítik, a csiszolt részeken 
süllyesztett méhviasz dugóval 
takart csavarozás. 

10. Pvc-maradék szék 

Ez a tárgysorozat azt mutatja,  
hogy a paraszti háztartás mennyire 
képes volt a minimális hozzáadás 
gondolatára. Arra, hogy ami már 
készen van a természetben,  
azt nem muszáj alapanyaggá 
bontani, amit aztán újra formába 
lehet önteni, hanem hagyni lehet 
saját formájának valójában, és 
csak pusztán meglátni benne a 
használatot. Ez egyfajta minimalista 
gondolkodás, ami viszont ellentéte 
a ma nagyon jellemző építészeti 
minimalista lakáskultúra stílusának. 
Ma a háztartásokat teljesen más 
minőségű és karakterű anyagok 
veszik körbe, mint a régi időkben. 
Ez a sámlisorozat erre hívja fel a 
figyelmet úgy, hogy a mai korszerű 
építkezések mindig rejtve maradó, 
az angol WC-t kiszolgáló narancs-
sárga KG-csöveit mutatja be, 
melyeknek fejezeti végét téglatör-
melékkel létrehozva a székek végső 
formáját.  

11. Padka 

Van egy olyan ülőalkalmatosság, 
amely a múzeumi gyűjteménynek 
nem része, de az egyik legmegha-
tározóbb a paraszti szoba terének 
szervezésében: ez a kemencepad-
ka. A régi népi ház terét két sarok 
rendezte. Az egyik volt a bejárattal 
szembeni Szent Sarok, az asztallal 

és a paddal, a másik a bejárat jobb 
oldalán a kemencés munkasarok, 
a kemence padkájával és egyszerű 
díszítetlen gyalogszékekkel.  
Ez a díszítetlenebb volt az asszo-
nyok, gyermekek és a munkavégzés 
helye, míg az asztal a férfiak, az ün-
neplés, beszélgetés és étkezés he-
lye. A kemencepadka volt a nyüzsgő 
élet középpontja. Egy 1622-ben 
megjelent írásban olvasható erről  
a munkasarokról, hogy az asszony  
a „hamuszékről” szól férjéhez.  
Ez azt mutatja, hogy a füstelveze-
tés megoldása előtt még sokkal 
kevésbé voltak színesek az emberek 
tárgyai, mert azokat idővel úgyis 
belepte a hamu és a korom. Maga 
a padka, mivel a kemence szájához 
kapcsolódott, általában bekormo-
zódott, ezért gyakran újrameszelték 
fehérre. Tervezett székünk e gondo-
latok hatására jött létre. Úgy, hogy 
gipszből csonkagúlát építettünk, 
amely utal a régi, sárral rakott fal 
simítás előtti egyenetlenségeire, és 
amelynek örvénylő, káoszos formá-
ja szimbolizálja a füstöt is. A gipsz-
tömböt aztán fehérre meszeltük, 
majd lyukakat fúrtunk rá, és tűz fölé 
helyezve alaposan átfüstöltük. Így 
ez a tárgy nem pusztán formájával, 
de szagával is visszautal a paraszt-
ház szobájának karakterére.  

12. Bábos szék 

Mitől válik egy tárgy szakrálissá 
vagy misztikussá? A paraszti kul-
túrára nagyon jellemző a misztikus 
szimbólumok világa, a polaritások 
– mint a fent-lent, sötét-világos 
– hangsúlyozása és ezek bizo-
nyos alkalmakhoz való kapcso-
lása. Az embert körülvevő világ 
leképeződései, például a növényi 
motívumok vagy a nap és a hold, 
az ég és a föld kapcsolata sokszor 
megjelennek a népi kultúra esz-
közein, bútorain. Egy olyan bábos 
széket szerettünk volna csinálni, 
aminek szerkezete leképezi ezt a 
dualitást: táblája és ülőfelületének 
felső rétegei világos fából, míg 
a felület alsó rétegei és a lábak 
sötét fából készültek. A lábak és a 
támla bábjai a szögletes formájú, 
rétegelt lapba vannak csapolva, 
mely ugyancsak ezeknek a fáknak 
a furnérjaiból van egyedileg ösz-
szeragasztva. Így a lucaszékhez 
hasonlóan több különböző fa alkot-
ja. Minden bábfigura saját formára 
van esztergálva, ami még össze-
tettebbé teszi a szék karakterét. 
Ennek a széknek az egységét nem 
az adja, hogy egyféle anyaga vagy 
egy konkrét funkciója van, hanem 
pont ellenkezőleg, mintha az egész 
univerzum egyszerre jelenne meg 
benne, egyesülnek a különböző 
jellegű, különböző karaktereket 
szimbolizáló faanyagok, és együtt 
alkotnak egységes egészet. 

13. Hústőke sámli 

A sámli hagyományos asztalostech-
nikával készült, ám mégse fából, 
hanem a hústőkék anyagából: poli-
etilén műanyagból. Úgy szerettünk 
volna hozzáállni, mintha fa lenne, és 
hagyományos asztalosipari gépek-
kel megmunkálva létrehozni  
a szék elemeit összetartó jellegzetes 
fecskefarkú csapolásokat. Viszont 
kiderült számunkra, hogy ez az 
anyag megmunkálhatatlan ezekkel 
az eszközökkel, így számítógéppel 
vezérelt 3D CNC-marógépeket kel-
lett segítségül hívni, hogy lemásol-
hassuk a régi fasámli formavilágát. 
Ez a tapasztalat is arról szól, hogy 
milyen viszonyban van  

a forma az anyaggal. A műanyagból 
készült, pusztán formájában egy 
régi faszéket utánzó tárgy ugyan-
azokat a karaktereket és tulajdonsá-
gokat jeleníti-e meg, vagy az anyagi-
ság és a formaiság egysége az, ami 
valójában létrehozza a gyűjteményi 
székek kisugárzását?  

14. Földszék 

A múzeumi gyűjtemény zsombék-
székét utánozza, de csak tömbszerű 
formájának és anyagának megidé-
zésével. A zsombékszék sérülé-
kenységét elkerülendő a földet 
kiégettük, jelen esetben  
az agyagos-samottos földet, így 
tartósítva a formáját. Majd a tetejé-
re zöld mázat öntöttünk, amely  
a zsombékszék növényekkel átszőtt 
felső ülőfelületére utal.  

15. Filcszék 

A filcszék a pásztorok által gyakran 
használt fejalj nevű tárgyból inspi-
rálódott. A fejalj egy olyan hát-  
és fejtámaszték, mely soha nem 
engedte kényelembe használóját 
– egyik fő funkciója volt, hogy éber 
álomban tartsa a rajta pihenőt. 
Kettős állapotban: amikor a pásztor 
pihen, akkor is dolgozik, vagyis őrzi 
az állatokat. A kényelmetlenség 
mellett a tárgy egy másik fontos 
aspektusa fogott meg minket:  
a mobilitása. A fejalj állandóan 
vándorló tárgy, ezért a mi filcszé-
künk egyfajta hátizsák formát 
nyert. Anyagát is azért kapta, 
mert az egyik legősibb, mozgó 
életformát követő építményünk, 
a jurta is nemezből, filcből állt. A 
jurta univerzális fehér karaktere 
számunkra valahol összekapcsoló-
dik a modernitás fehér, helyhez nem 
kötődő racionális házaival. Csak an-
nak egyfajta ellenpólusaként, mely 
magán hordja ezt a helyfüggetlen 
univerzális formát, de ezt köny-
nyűségének köszönhetően fizikai 
vándorlása által valósítja meg.  

16. Talált szék 

A talált tárgyak újhasznosítása, 
szerepkörük teljes módosítása 
bevett szokás volt a népi életben. 
Ezt egyrészt a szükség hozta, de 
a lelemény is. Ez a szék valójában 
betonacél összekötéséhez használt 
rézdrót, amit anyagbeszerzés során 
találtunk egy raktárban. Annyit tet-
tünk, hogy a 2500 db-os csomagról 
leszedtük a műanyag borítást, és 
számunkra máris székké lett.  

17. Színes szék 

Ezt a táblásított fenyősíkokból álló 
támlás-karos széket különböző 
színű viaszkrétákkal színeztük.  
A lapok eltérő színezésével utalunk 
a régi székek elrejtett színes rétege-
inek történetére. A fa viasszal való 
kezelése hagyományos eljárás,  
az asztalosmesterség része volt 
mindig is. Így ezzel a székkel ezt  
a mesterségbeli hagyományt 
idéztük meg, és azt a formai elemet 
is, amit a gyűjteményi székeken 
vettünk észre. A műhelyek és 
mesterek színezékként tojás- vagy 
növényi alapú természetes festékkel 
dolgoztak, ezt a bútor használói 
javítás céljából házilag olajfestékkel 
teljesen átfestették. Három szín volt 
belőle: barna, zöld, okker.  
A 20. század elején a lakosság 
csupán ezeket érhette el. A gyűjte-
ményben is vannak ilyen visszaka-
part székek, a festékrétegek  
őrzik a székek korát.  
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