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Előző írásunkban említettük, hogy 
már a morva asszonyok – kifinomult 
munkájukkal, választékos színeikkel, 
elegáns görgetőikkel, ösztönös találé-
konyságú mintáikkal – művészi rangra 
emelték a könyvkötészetben használt 
Herrnhuter stílusú színes papírok dí-
szítését. A csirizes festési technikában 
jártasok számára kézenfekvő volt a 
kelmefestésből rég ismert nyomódúcok 
(1. sz. kép) – deszkatömbökbe ütögetett 
rézszöges (lemezes) nyomófák – papí-
ron történő alkalmazása is (2. sz. kép). 
Innen a nyomómintás megnevezése az 
ilyen típusú papíroknak. Idegen nyelvű 
megnevezésük is erre utal: Mo-

deldruckpapier (ném.), Kattunpapier 
(ném., kattun, cotton = pamutszövet), 
Sitzpapier (ném., kreton, karton), 
block-printed paper (ang.), chiyogami 
(jap.), karakami (kata-gami, jap.) Ezen 
utóbbit, mint stencilező eljárást, a ki-
monók festésénél alkalmazták elősze-
retettel.

Távol-Keleten – manufakturális 
szinten – ma is használt kelmefestési el-
járásokat átvéve, Európában is ismertté 
és gyakorlattá vált a kékfestő néven is-
mert anyagfestési módszer. Kezdetben 
ezek egyszerű mintázatú – vonalas, 
pöttyös, gyakran geometriai (kis há-
romszögek, rombuszok, négyzetek) –, 
keményfából, kiégetett agyagból vagy 
fémből készült nyomómintáinak egy-
szeri, egyszínű lenyomatai (3. sz. kép) 
adták a mintát a fehér, esetleg a már 
előfestett papíron. Ha a papíron kiala-
kuló minta a dúcba mélyített részektől 
származott, akkor negatív dúcról (4. sz. 
kép), ha pedig a kiemelkedő részektől, 
akkor pozitív dúcról beszélünk (5. sz. 
kép). Ezt követte ugyanazon nyomó-
minta többszöri – kissé eltolt vagy (más 
szögű) fordított irányú, más és más 
színnel történő – alkalmazása (6. sz. 
kép). Így születtek az egyszerűségük-
ben is szép, mértani mintákat felsora-
koztató kétszínű nyomatok. 

A következő lépés a bonyolultabb 
mintáknak (7. sz. kép) és a többszínnyo-
matú (8. sz. kép) festésnek is helyet 
adott. Ez esetben mintaelemenként 
vagy színenként más és más nyomó-
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mintát (dúcot) kellett használni. Pl.: 
egyik a virág szárának és levelének a 
nyomatát adta, míg a másik a virágot  
(9. sz. kép). Ehhez nagyban hozzájárult 
a különböző, más és más összetételű – 
főleg a szerves alapú – festékek meg-
jelenése és használata is. A XIX. szá-
zad, de főként annak második fele je-
leskedett az új festékek (anilin, fenol, 
antracén) és új színek felfedezésében és 
alkalmazásában. A változatos, gazdag 
mintakincs kialakulását nagyban támo-
gatta a barokk stílus burjánzó ízlésvi-

lága. A fejlődés itt is az egyszerűbb 
mintáktól történt az összetettebbek felé, 
de mindig a mesterek tudásától és íz-
lésétől függött alakulásuk. A művészi 
érzékkel és jó ízléssel megáldott 
könyvkötők igyekeztek harmóniát te-
remteni a bekötendő könyvtest és kö-
tése közt. Ez a kötéstáblákat borító pa-
pírok, az előzéklapok és a metszés közti 
szín- és mintavilág összhangját je-
lentette.

A színespapír-gyártásnak lendületet 
adott a belsőtér-díszítési eljárások ál-
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talános elterjedése a XVIII-XIX. szá-
zadban. A drága bőr- és szőtt kelme-
tapétákat (gobelin) felváltották a pol-
gárjogot nyert, olcsóbb és szélesebb 
skálájú papírtapéták (10. sz. kép). A 
különböző – sokszor rangos és nagy-
nevű – német, osztrák (Wilhelm Knep-
per, Michael Spörlin), francia (Déli-
court et Cie, XIX. sz.; J. B. Réveillon, 
1725–1811, mindkettő Párizsban), hol-
land, angol és amerikai műhelyek ver-
sengtek a vásárlók kegyeiért, és a színes 
tapétapapír előállítása hamarosan ma-
nufaktúrává, iparrá nőtte ki magát (11. 
sz. kép). Különösen szép és minőségi 
papírtapétákat állított elő az angol Wil-
liam Morris (1834–1896). A minták 
alapján ezek a papírok többnyire bea-
zonosíthatóak, ugyanis a nyomófákat 
sokszor nemzedékeken keresztül – akár 
napjainkig – őrizték és használták. 

A könyvkötők nem idegenkedtek e 
papírok felhasználásától sem. Általá-
ban a könyvek (kis) mérete és a kötés-
tábláikon használt festett papírok 
(nagy) mintázatának aránytalansága, 
vagy a papír vastagsága utal az ere-
detileg falra tervezett, méretesebb min-
tázatú tapétapapírok használatára. A 
könyvkötészeti célra használt színes 
papírok a szokásban levő ívnagysá-
g(ok)ban készültek. Az egyszerűbbeket 
a könyvkötők is el tudták készíteni, a 
bonyolultabbakat vásárolták ők is. 
Martin Engelbrecht (1684–1756) augs-
burgi metsző illusztrációja (12. sz. kép) 
híven ábrázolja a színes papírok sok-
féleségét. A teljesen színes papírba öl-
töztetett hölgy mustrái közt jól ki-
vehetőek a nyomódúccal készítettek is. 
A kézi nyomódúcok használatát a XIX. 
században felváltotta a papírok gépi 
festése. A nyomdatechnika fejlődése le-
hetővé tette ezt, kezdve az ötletes szer-

kezetű egyszerű gépektől, különösen a 
rotációs nyomdagépek elterjedéséig 
(13. sz. kép). A divatirányzatok vált(a-
k)ozása is sok új megoldást hozott a pa-
pírok festésében. Így jelentek meg pl. a 
színek szivárványjellegű átmenetét 
utánzó „írisz” vagy irizáló papírok  
(14. sz. kép). A használt dúcok, majd a 
későbbi nyomóminták, lemezek met-
szői, vésnökei, illetve rajzolói egyre 
inkább a művészek közül kerültek ki. 
Így történhetett meg, hogy míg kez-
detben a borító, a színes előzékpapír és 
a könyv tartalma között semmi össze-
függés sem volt, addig ebben a szá-
zadban ez megváltozott, és igencsak 
szoros kapcsolatot tudunk felfedezni a 
legtöbb kiadvány esetében (15. sz. 
kép).

Róth András Lajos
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Az udvarhelyi, csíki és gyergyói 
(Hargita megyei) sportolók azonosítá-
sában könnyű dolgunk van, hiszen ne-
vük ott sorakozik a Hargita megyei 
olimpikonok csíkszeredai emlékmű-
vén. A Borbáth István Ágoston test-
nevelő tanár által kezdeményezett 
emlékművet Nagy Ödön csíkszeredai 
képzőművész tervei alapján készítet-
ték el. 2004 októberében a Vákár La-
jos Műjégpálya előtti parkban állí-
tották fel. Az emlékmű öt márvány-
oszlopa az olimpiai karikák számát 
jelzi, ezekre vannak felvésve a Har-
gita megyében született, illetve az it-
teni csapatok színeiben nyári és téli 
olimpiákon résztvevő sportolók és ed-
zők nevei. A listát az udvarhelyszéki 
Keresztes Lajos birkózó nyitja, aki 
1900. április 30-án Alsósófalván szü-
letett. Mesterségének megfelelően 
(hentes) kezdetben a budapesti Húsos 
Sport Club, majd rövid külföldi tar-
tózkodás után, 1924–1928 között a 
Magyar Atlétikai Club versenyzője 
volt. A kötöttfogású birkózás könnyű-
súly súlycsoportjában versenyző Ke-
resztes 1924-től 1928-ig szerepelt a 
magyar válogatottban. Ez idő alatt két 
olimpián is részt vett: 1924-ben Pá-
rizsban ezüstérmes, négy évvel ké-
sőbb Amszterdamban aranyérmes 
lett. Ezen kívül Európa-bajnok (Mi-
lánó, 1925) és négyszeres magyar baj-
nok (1923, 1925, 1927, 1931) volt. Az 
aktív sportolástól visszavonulva, 
1946-tól a Budapesti Vasasban edzős-
ködött. Edzői pályafutása is sikeres 
volt, legismertebb tanítványa Kozma 
István, a kétszeres olimpiai bajnok.

Sóvidék másik híres birkózója a 
korondi származású Lőrincz Márton 
(1911–1969) volt. Elemi tanulmánya-
inak elvégzése után a fiatal Lőrincz 
Márton a székelyudvarhelyi Gyarmati 
István asztalosmesterhez szegődött 
inasnak, hogy mesterséget tanuljon. A 

pezsgő sportéletéről híres székely 
anyavárosban már megismerkedhe-
tett a birkózás alapjaival. A gazdasági 
válság idején Magyarországra emig-
ráló korondi fiatalember 1934-ben a 
Magyar Atlétikai Club tagjaként tűnt 
fel a magyar sportéletben. Mindkét 
fogásnemben versenyzett, 1934–1937 
között kötöttfogásban és szabadfogás-
ban tíz alkalommal volt tagja a 
magyar válogatottnak. Az 1934. évi 
stockholmi Európa-bajnokságon ő 
szerezte a magyar küldöttség egyetlen 
aranyérmét, s ezzel bekerült az olim-
piára készülő csapatba. Az 1936-os 
berlini olimpiára dr. Papp László 
birkózó társaságában Szentesen ké-
szült fel. A kötöttfogású birkózás lég-
súly csoportjában (56 kg) olimpiai 
bajnoki címet nyert a svéd Svensson 
legyőzésével. A berlini olimpia bajno-
kai a német rendezőktől egy-egy 
tölgyfacsemetét kaptak. Lőrincz Már-
ton, mivel szülőföldjére nem térhetett 
vissza, Szentes városának adomá-
nyozta csemetéjét, amely időközben 
terebélyes fává fejlődött a korondi 
Herkulesről elnevezett téren. A máso-
dik világháború után a nyughatatlan 
természetű Lőrincz Dél-Amerikába 
vándorolt. Az argentinai Bariloche vá-
rosában magányosan halt meg 1969. 
augusztus 1-jén.

Szintén a berlini olimpiai játékok 
résztvevője volt az udvarhelyi szüle-
tésű ifj. dr. Dobos Ferenc (1912– 
1992), a helyi Római Katolikus Fő-
gimnázium tanára. A Pázmány Péter 
Tudományegyetem földrajz-történe-
lem szakán szerzett tanári oklevelet. 
Egyetemi hallgatóként az evezős 
szakosztály sportolója lett. Kiváló 
eredményeinek köszönhetően magyar 
színekben részt vett 1936-ban a ber-
lini olimpián, ahol a kormányos nél-
küli négyevezős versenyben csapatá-
val  a kilencedik helyen végzett.

Az udvarhelyi sportolók sorát 
Barabás András (1937–2005) távfu-
tó atléta folytatja. A Bukaresti Dinamo 
sportolójaként tizenkétszeres orszá-
gos és háromszoros Balkán-bajnok 
volt. Romániát képviselve jelen volt 
az 1960-as római és az 1964-es tokiói 
olimpiákon. 

Székelyudvarhely az évek során 
három olyan kézilabdázót is adott, 
akik kijutottak a nyári ötkarikás já-
tékokra. A helyi Akarat csapatának já-
tékosaként hívta fel magára a szakma 
figyelmét Miklós Magda (szül. 1948) 
és Laczkovics Mária. A román női 
kézilabda válogatott tagjaként Miklós 
Magda 1967-ben ifjúsági világbaj-
nokságot nyert. 187-szeres váloga-
tottként és a román csapat kapitánya-
ként többszörös világválogatottként 
vett részt Miklós Magda az 1976-os 
olimpián. Montrealban a negyedik he-
lyen végző román csapat tagja volt a 
76-szoros válogatott Laczkovics Má-
ria is. Ilyés Ferenc (szül. 1981) az 
édesanyja, Miklós Magda példáját 
követve szintén kézilabdázik. A balát-
lövő poszton játszó Ilyés Ferenc profi 
pályafutása 2000-ben a Pick Szeged 
csapatánál kezdődött, majd hét év 
után az MKB Veszprém KC csa-
patához igazolt. 2009–2011 között a 
német TBV Lemgo csapatát erősítet-
te, két év után ismét visszatért Veszp-
rémbe. A 2003-tól magyar válogatott 
Ilyés Ferenc 2004-ben kijutott az 
athéni olimpiára, ahol az előkelő ne-
gyedik helyen végzett csapatával. 

Szabó Vilmos kardvívó (szül. 
1964-ben, Homoródalmáson) román 
színekben az 1984-es Los Angeles-i 
olimpián csapatversenyben szerzett 
bronzérmet.

A székelyudvarhelyi Fejér-Kon-
nerth Zoltán (szül. 1978) asztali-
teniszező tizenkét éves korától Né-
metországban játszik. A többszörös 
német bajnok Fejér-Konnerth német 
színekben játszott 2004-ben Athén-
ben, mikor páros versenyben a leg-
jobb 16, egyéniben pedig a legjobb 64 
között végzett.

Az udvarhelyszéki olimpikonok 
ismertetését két legendás birkózóval, 
Keresztes Lajossal és Lőrincz Már-
tonnal kezdtük. Ugyancsak két bir-
kózó bemutatásával kívánjuk zárni a 
sort. Mindketten székelyudvarhelyiek 
és 1992-ben Barcelonában vettek 

Székelyek 
a nyári olimpiai játékokon

Az idén nyáron Londonban kerül sor a 2012-es év legnagyobb sportesemé-
nyére, a XXX. nyári olimpiai játékokra. A Temze-parti metropolisban 204 
nemzet 10 500 sportolója mérheti össze tudását, ügyességét 32 sportág 302 
versenyszámában. Ez az esemény lehetőséget ad a visszatekintésre, arra, hogy 
számba vegyük azokat a székelyföldi olimpikonokat, akik az elmúlt évtize-
dekben különböző nemzetek színeiben részt vettek az ötkarikás játékokon, 
csapataiknak, önmaguknak, de szülőföldjüknek is elismerést és dicsőséget 
szerezve. 

Tárgyi örökségünk Jelzések, emlékek, vélemények
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