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A színes papírok külön válfaját ké-
pezik az úgynevezett fémes vagy me-
talizált papírok. Az már régtől köz-
tudott volt (pl. a bútorfestésből), hogy 
ha a festékbe bronzport kevernek, 
vagy ha felületre aranyfüstöt ragasz-
tanak, akkor a nyomat csillogóbb, a 
felület ragyogóbb lesz. Körülbelül in-
nen eredhet az ötlet, hogy a fémes csil-
logást helyezzék előtérbe papíron is. 
Erre irányuló sikeres kísérletként je-
lent meg német földön a XVII. század 
vége felé a nyomómintás papírok 
egyik különleges fajtája, a bronzfir-
nisz papír [Bronzefirnispapier (ném.), 
papiers à vernis doré (fr.)]. Már a 
nevéből is kiderül, hogy egy összetett 
(bronz+firnisz) eljárás eredménye-
ként jött létre. A firnisz a festékgyár-
tásban használt lenolaj finomított vál-
tozata, lenolajkence. A bronzfirnisz 
papírnak általában a már eleve egy-
színűre festett csirizes (1. sz. kép), 
vagy valamilyen más, színes (lakk)-
papír képezi az alapját. Az amúgy is 
létező, a színes papírok nyomtatásá-
nál használt nyomódúcokkal nyom-
tattak mintákat, lehetőleg minél tisz-
tább, áttetsző firniszolajjal a papírra. 
Rögtön ezután, a még friss nyomatra 

ezüst, arany, de főleg bronz nagyon fi-
nom, különböző árnyalatú őrleményét 
(porát) hintették és hagyták megszá-
radni. A lassan száradó firnisz meg-
kötötte a bronzport. Száradás után fi-
nom kefével a fölösleget eltávolítot-
ták, lekaparták (2. sz. kép). A firnisz 
térhálósodása következtében rugal-
mas felületet képez, ezért alkalmaz-
ható a lágyabb papíron is. A firnisz-
papírok ismertetőjele lehet a bronz-
mintázat határán túl alig terjedő, kissé 
sötétebb keskeny sáv (olajfolt), amely 
nagyítóval, mikroszkóppal kimutat-
ható, ugyanis a firnisz nem csupán 
mélységben ivódik be a papír rostjai 
közé. A szintén kimutatható porózus, 
szemcsés szerkezetű fémes felület 
ugyancsak jelzés erejű. Egyébként: e 
színes papírok az évtizedek során 
gyakran fényüket veszítik (bebarnul-
nak) a bronz oxidálódási folyamatá-
nak következtében. Az is előfordul, 
hogy kopás következtében már csak a 
firnisz nyomata látszik Használták 
természetesen az időközben megje-
lent másfajta kötőanyagokat is. Sőt, a 
modern kor eljárásai módot találtak a 
különböző színű bronzporok még 
csillogóbbá, veretesebbé tételére, kü-
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cuivre” arra utal, hogy a dombornyo-
máshoz rézlemezt használtak. Augs-
burg mindig is híres grafikai metsző-
központ volt. A kezdetben csomago-
lópapírnak, gyerekek számára kivá-
gós („dekupázs”) papírnak (5. sz. kép) 
szánt termék hamarosan luxusigé-
nyeket elégített ki. A brokát elneve-

előállítóhelyükről elnevezve, a XVIII. 
századtól kezdve augsburgi papír-
ként, illetve holland közvetítés ered-
ményeként holland aranyozott papír 
(dutch gilt papier) néven is ismertek. 
A franciák papiers dorés gaufrés-vel 
jelölik. Pontos megnevezésében az 
előbbi mellett a „par plaque de 

lönböző színű alapfestékek felhordása 
által. A barokk és a rokokó kor saját-
ságos burjánzó mintavilága és jelleg-
zetes, volutákba torkolló vonalveze-
tése (egymásba fonódó indák, akan-
tuszlevelek, madarak, kisebb állatok) 
rányomta bélyegét e papírokra (3. sz. 
kép), de előfordulnak egyszerű min-
tázatú darabok is. A bronzfirnisz papí-
rok egyik híres német mestere Jakob 
Enderlin (1680–1695) volt.

A sík felületű bronzfirnisz papí-
roktól a brokátpapírokat bőven ara-
nyozott, többnyire dombornyomással 
ellátott és gyakran tamponált, okker-
vörös, lila, türkiz, kék színfoltos (4. 
sz. kép) felületük különbözteti meg. 
Habár egyes kutatók olasz eredetűnek 
tartják, jelzés erejűen, leghíresebb 
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zést a XI–XIV. század során keletről 
behozott díszes szőtt kelmék után (6. 
sz. kép) kapta, azok hasonló minta-
kincse alapján, melyet utánozni pró-
bált. Ezt a barokk, a rokokó és a ma-
nierizmus tobzódóvá tette, néha fríz-
szerűen, hétköznapi élet-, szüreti, sze-
relmi meg vadászjelenetekkel (7., 8. 
sz. képek) stb. De ismertek brokátpa-
pírok, melyek a Bibliából ihletődtek, 
szenteket jelenítettek meg. Döntő 
többségükben viszont a buja, rendkí-
vül finom vonalrajzú gyümölcs- és 
virágmotívumok uralkodnak (9. sz. 
kép). Ezeket színezték, gyakran sab-
lonokat is használva (10. sz. kép). A 
brokátpapírok esetében előszeretettel 
alkalmazták az aranyfüstöt, majd ké-
sőbb az ón- és rézfóliákat. Mindkét tí-
pusú papír esetében, a nyomómintás 
papírokhoz hasonlóan, hol a minta 
(11. sz. kép) jelentkezett aranyosan, 
hol a háttér (12. sz. kép). Mivel előál-
lításukhoz bonyolult és nagy aprólé-
kossággal kimunkált, egyedi, met-
szett nyomódúcokra (általában 36x40 
cm) volt szükség, a metszőművészek 
általában feltüntették a beazonosítá-
sukhoz és hírnevük terjesztéséhez 
szükséges adatokat (helység, mester 
neve, esetleg a dúc sorszáma) (7., 12., 
13. sz. kép). A legismertebbek közül 
említhetők: Johann Wilhelm Meyer, 
Joseph Christoph Stoy, Georg és 
Johann Reimund, Johann Carl Munck 
(mindannyian Augsburgból), Johann 
Kochel (Fürth), Isaac van Doorn (Ut-
recht). A brokátpapírok legszebb pél-
dányai nagyobb gyűjteményekben 
előforduló mintalapokon, illetve 
könyvtárainkban az értékesebb 
könyvkötéseken maradtak fenn. De az 
írtakkal ellentétben a szamizdat, 
pamflet (gúnyirat) kiadványokon 
terjedt inkább saját korában. Jelen 
ismertető illusztrációi a Csíki Székely 
Múzeum, a Székely Nemzeti Mú-
zeum és a Haáz Rezső Múzeum 
könyvtáraiból származnak. E helyen 
köszönöm Muckenhaupt Erzsébet és 
dr. Boér Hunor kollegiális segítségét 
állományaik tanulmányozásának le-
hetővé tételében.

Róth András Lajos
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„Hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén 
tárják ki kapuikat az érdeklődők előtt azok a máskor is 
nyitva tartó, vagy kevésbé, esetleg ritkán, korlátozottan, 
netán egyáltalán nem látogatható középületek, magán-
házak, amelyek fontosnak tartják, hogy megmutassák 
magukat s felhívják a figyelmet az épített örökség értékeire, 
megőrzésére” – olvashatjuk a Kulturális Örökség Napjait 
évek óta szervező Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH) honlapján. 

Az ötlet még 1984-ben született meg Franciaországban 
és Történelmi Műemlékek Nyílt Napja – Historic Monu-
ments Open Day – néven vált népszerűvé. Célja az volt, 
hogy a nagyközönség előtt ingyen kitáruljanak a híres mű-
emlék épületek kapui és ezeket az emberek szakszerű veze-
téssel bejárhassák.

„1991-ben az Európa Tanács fölhívta az európai orszá-
gok figyelmét, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, 
szenteljenek egy hétvégét az örökségvédelemnek. 1999 óta 
az Európai Unió is saját programjának tekinti, ajánlásokkal 
és koordinációs találkozókkal segíti az ingyenes épület-
látogatás programját Európa-szerte” – olvasható ugyan-
csak a KÖH honlapján. Az Európa Tanács és az Európai 
Unió ajánlásai nyomán néhány alapelvet sikerült rögzíteni 
a nyitott műemlékek napjával kapcsolatosan. Eszerint a 
Kulturális Örökség Napjait lehetőleg szeptember hónapban 
ajánlott megrendezni, általában a hónap 3. hétvégéjén, fon-
tos, hogy a helyszínekre ingyenesen lehessen bejutni, le-
gyen szakavatott épületbemutató és minden országban, 
minden évben legyen kiemelt, központi témája a rendez-
vénynek.

Magyarországon 1999 óta szervezik meg az örökség-
védelemnek szentelt hétvégét és az ipari emlékektől kezd-
ve, az Árpád-kori templomokon, iskolaépületeken át, a 
várak, kastélyok világáig számos tematika került már napi-
rendre. Sőt, az utóbbi években egy adott kor vagy stílus 
szerinti csoportosítás is divatos volt (pl. a reformkor és a 
klasszicizmus építészete stb.).

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
2010-ben csatlakozott első ízben a programhoz, amikor egy 
szakmai tanácskozás keretében adtuk elő, vitattuk meg 
Székelyudvarhely fontosabb műemlékeinek helyzetét, sa-
játosságait. Tavaly két városi sétát szerveztünk Udvar-
helyen, délelőtt a gyerekeknek, fiataloknak, délután pedig a 
felnőtteknek. Főként a főtéri épületeket látogattuk meg (fe-
rences templom, belvárosi református templom, Szent 
Miklós-hegyi templom, Polgármesteri Hivatal, Benedek 
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1. Felsőboldogfalva. P. Buzogány Árpád felvétele
2. A bögözi református templomban a kirándulás 

részvevői hallgatják Biró Endre lelkész 
ismertetőjét a templomról. Kovács Árpád felvétele

3. A nagygalambfalvi templom előtt vár minket 
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