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A színes papír történetéből 6.
A tapéta

5

Mottó:
„A meglehetősen rosszul padlózott szobában mellmagasságig ér a faburkolat. A falak felső részét borító papírkárpit a Télémaque főjeleneteit ábrázolja,
a mű klasszikus szereplőinek színes figuráival.”
Balzac: Goriot apó (1. kép)
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ben helyüket a számtalan fajtájú és
változatú, színű és minőségű (dísz)csomagolópapírok vették át (2. kép).
A tapéták viszont, amelyek végül is a
dekorációs papírok (3. kép) végtelenített formái, egy kis 19. századi megtorpanás mellett örökéletűnek bizonyultak. Ez bizonyára azzal is magyarázható, hogy a százezres nagyságrendű mintáknak/illusztrációknak
köszönhetően, bárki saját egyéniségéhez szabhatta a választandó tapétát, és
a gyors csere lehetősége is fennállt a
megunt esetében.
Arra nézve nincs biztos adatunk,
hogy hol és mikor kezdték alkalmazni
a színes és nyomómintás tapétapapírokat [wallpaper (angol), papier peint
(francia), Papiertapete (német), carta
da parati (olasz)] falak burkolására.
Valószínűleg ott, ahol léteztek már korábbról is papírfestő műhelyek (4.
kép), tehát magától értetődően Keleten, illetve akkor, amikor ezek versenyképesekké váltak az egyéb házöltözetekkel [bőrök (5. kép), szőtt
flandriai képes-, itáliai selyem- és bársonykárpitok, keleti csomózott szőnyegek, gyapjúdamaszt és olasz bársony falvédők, gobelinek, viaszos-
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Többen emlékszünk még a konyhai főzőkályha (sparhelt) mögötti, a
mottóban idézettnél jóval egyszerűbb,
alig pár színnel nyomtatott, ívnagyságú falvédő papírok (salubra tapéta)
tipikusan romános geometriai mintáira. Ma már csak sajnálni tudjuk, hogy
nem őriztünk meg néhányat az utókornak illusztrációként. Kimentek a
divatból. Papírárut kínáló üzleteink2
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vásznak] szemben. A falak burkolását
már a kezdetektől fogva a hőérzet javítása és az esztétikai élmény szükségének felismerése vezérelte. AlsóAusztriában 1425-ből, Közép-Rajna
vidékén 1469-ből, Angliában 1509ből vannak korai adataink a tapétaszerű falburkolatról. Az utóbbi esetben
régebbi dokumentumok hátoldalára
nyomtattak mintákat.
Franciaországban a deszkák erezetét utánzó, úgynevezett fladerpapírt
(6. kép) használták kezdetben. A Távol-Keletről is érkeztek Európába karakami / kata-gami típusú dúc-, illetve
szitanyomásos, stencilezett papírok
(7. kép). Ezek hatására indulhatott el a
kézi tapétakészítés Európában. Jerome Lanyer (1571?–1659) hugenotta
menekültként I. Károly uralkodó uta-

sítására 1634 körül kísérelt meg először gyapjúszöszből tapétát előállítani. Ez volt a bársonyos tapintású velúrtapéta őse, a szabadalmaztatott
londriniana (8. kép), mellyel az olasz
eredetű brokátokat szerették volna
helyettesíteni. Ilyen irányban (papiers
tontisse ou veloutés) kísérletezett a
francia Jean-Baptiste Réveillon
(1725–1811) is a 18. század utolsó
harmadában.
A kezdeti papírgyártási paraméterek függvényében a merített papírívek
vetemedésmentes összeragasztását is
meg kellett oldani. Az első kísérletek
ilyen irányban Jean Zuber (1773–
1852) (9. kép) nevéhez kötődnek, aki
Franciaországban (Rixheim) 1790ben próbált nyomtatni egymás után
ragasztott papírokra. Ezután követ-

11
8

100

95

75

25

5

ÖRÖKSÉGÜNK VII. évf. (2013) 2. sz.

9

0

Tárgyi örökségünk

Tá
további tökéletesítések után, az 1801ben szabadalmaztatott Fourdrinier
gép néven válik közismertté, de már
Angliában.] a tapétagyártás is elérkezett a tömegtermelés korszakába. Ennek másik előzménye a kelmefestésnél már korábban használt gépek némileg módosított átvétele volt, kézenfekvő megoldásként: kezdetben a
meglévő, később az új tervezésű nyo-
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kezett a megfelelő hosszúságú papírcsíkok alapozó festése, majd a(z ismétlődő) minták felvitele, mely feltételezte a pontosan illeszkedő nyomódúcok (10. kép) megtervezését és
kifaragását, melyekre különösen a
többszínnyomású tapétáknál volt
szükség. A művelethez hozzá tartozott
a tervezett színek pontos arányú kikeverése az egymás mellé kerülő csíkok
azonos színhatásának érdekében. A
gyártók kezdetben törekedtek az addig is használatban levő burkolóanyagok színvilágának, mintakincsének utánzására.
A valamikori kárpitok, gobelinek
kartonra készített tervrajzai és a későbbi papírtapéták motívumvilága
közt biztos találunk némi összefüggést. Ez később a kialakulóban lévő

polgári társadalomnak az arisztokráciát utánozni kívánó kényszerével is
magyarázható. A minták lehettek akár
antik eredetűek is (11. kép). Később
vallásos (bibliai) tartalommal telítődtek, majd a reneszánsz korának továbbélő, meghatározó motívum- és
mintakincse csak tovább bővült és kiegészült az egymás után következő
stílusirányzatokéval. A 17. századi európai kultúrára jelentős hatást gyakorolt az Indiából, Kínából származó
festett kelmék motívum- és színvilága
is (12. kép).
A papírgyártás 19. századi gépesítésének köszönhetően [Nicolas-Louis
Robert (1761–1828) gépészmérnök
1799-ben próbálja szabadalmaztatni a
már 12–15 m hosszúságú csíkokat készítő szalagpapír-gyártó gépét, amely
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móminták alkalmazásával, majd a
metszett és maratott nyomóhengerek
segítségével (13. kép). A 19. század
végére például a Louis Isidore Leroy
vezette francia tapétagyártó cég már
26 színnel volt képes nyomtatni cilinderes gépein. A különböző országok
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manufaktúráiból kinövő kisebb-nagyobb gyárak igyekeztek megfelelni
az egyre szétágazóbb és különböző
fajsúlyú minőségi követelményeknek, a hazai és külföldi megrendeléseknek, és reklámjaikban (számlacédulák, képes levelezőlapok, mintafüzetek, sajtóreklám, plakát) is hangot
adtak ennek (14., 15., 16. képek). A
cégek többsége katalógusokat bocsátott a vásárlók rendelkezésére, amelyekben hirdették az éppen forgalomban lévő, korabeli divatirányzathoz
illeszkedő tapétáikat. (Az említett Leroy cég 1849–1981 közötti mintegy
51 katalógusának kínálata tekinthető
meg digitálisan a Musée Les Arts Décoratifs-nak köszönhetően a világhálón.) Ettől kezdve az elszabadult alkotói kedvnek a sorban megjelenő új
festékek, az új papírfajták, a kísérletezésre késztető műanyagok s a korábbi
tapétagyártási technikák tökéletesítése adott további lendületet. Érdekes
módon a tapétahasználati szokások, a
kedvelt vagy éppen divatos mintakincsek néha helyről helyre vándoroltak
a kontinensen Franciaország, Svájc,
Németország és Anglia között, hol az
egyik, hol a másik gyártási központ,
manufaktúra, gyár hírnevét öregbítve.
A 18. században az egész nyugati világban hamarosan a francia tapéták
váltak áhított divatárukká. Nem is
csoda, hiszen a 18. század végén csak
Párizsban több tucat tapétakészítő
manufaktúra létezett, melyek több
száz munkást foglalkoztattak. Köztük
a híres Réveillon, Arthur & Robert,
Cognez-(Langlois), Dinan et Jourdan, Dumarchais, Dutoit, Jacquemart
et Bénard, Millet, Paulot, Pauquet,
Petit, Simon és mások. De közismert
manufaktúrák ebből az időből Le-

tourmy (Orléans-ból), J. Zuber et Cie
és társultjaik (Rixheimből), valamint
Vielle-Favarger (Rouenből). 18. századi angol tapétakészítők voltak: John
Seagod, John Hall, Robert Stark,
Crompton and Spinnage, Joseph and
Thomas Cox, de föltétlenül meg kell
említenünk a kor művészetére és ízlésére nagy hatást gyakorló William
Morris (1834–1896) (17. kép) mindenek közül felismerhető gyönyörű
tapétáit. Amerikában kezdetben az angolok kereskedtek tapétákkal. 1712–
1836 között vámilletékkel is sújtották
az amerikaiakat emiatt. A Philadelphiából származó képen ez esetben
nem a nők és ruházatuk az érdekes,
hanem maga a tapéta (18. kép).
A sorozatos kísérletezés, a tökéletesedő technika és az állandóan változó ízlésvilág teremtette meg a tapétaféleségek számtalan változatát:
aranyozott tapéták (estampé), ripsztapéták (alapozott, szatinírozott és
gőzölt nyomtatott tapéták), bársonyos/gyapjas tapéták (frappé, Veloutirtapete), gobelin-papirostapéták
(XIV. Lajos korabeli gobelin-szövettapéta utánzata), tematikus panorámatapéták, bőrtapéták (17. századi bőrtapéta imitációja, reponsé), fatapéták,
fayence-tapéták, írisztapéták (színjátszó) (19. kép), olajnyomású tapéták, a
mai széles, helyiségekre szabott kínálatról nem is beszélve (20. kép). Egységesedett a méretük. Kiegészítőként
jelentek meg a tölgyfa-, akantusz-,
gesztenyelevél és egyéb mintázatú
szegélytapéták, melyek egyszerűségüknél fogva többféle (akár) mintás
tapéta lezárására voltak alkalmasak
(21. kép).
Manapság nem ritka a nosztalgizáló, az antik vagy egyéb korok stílu-
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sainak (rokokó, klasszicista, biedermeier, szecesszió, Bauhaus, Jugendstil stb.) felelevenítése sem. Ez az
egyre inkább fellendülő palota-, kastély- és polgári lakás restaurálásnak is
köszönhető (22. kép).
A világhálón jártasok számtalan
jelenkori nemzetközi hírű alkotóval,
gyártóval, céggel ismerkedhetnek
meg. Olyanokkal, mint a modern festékeket, az új színeket, valamint a régi
hagyományokat ötvöző Farrow &
Ball; a közterületeken is jelenlévő Koziel (Christophe Koziel); a nemzetközi kiterjedésű Élitis; az O&L, Nina
Campbell, Liberty Furnishings et Lorca márkanevek alatt forgalmazó Osborne & Little; az Islingtonban 1860ban letelepedett és kezdetben francia
tapéták importőreként ismert brit
Sanderson, amelyik a világ legnagyobb, a reneszánszig visszanyúló tapéta- és nyomódúcgyűjteményével
rendelkezik. Továbbá említhető az

1861-ben alapított, de a 19. és 20.
század fordulójáról közismert, szintén
angol, máig fennálló William Morris;
az 1773-as alapítású Little Green,
amely a 18-19. századi londoni majorsági házakban (palotákban), apátságokban, középületekben fennmaradt tapétamintákat éleszt újra; a tapétáit különböző szobatípusokra (lépcsőház, folyosó, előcsarnok, konyha,
fogadószoba, nappali, gyerekszoba,
könyvtár, ebédlő, hálószoba és akár
fürdőszoba) tervező Harlequin; a
klasszikus és jelenkori mintákban
egyaránt jeleskedő, a világ minden táján ismert, teljes lakberendezési formatervezést kínáló Jane Churchill; az

antik mintákból ihletődő, de korszerű
anyagokkal és technikával dolgozó
Zofanny és sokan mások [Pierre Frey,
Arte Décoration intérieure, Casamance, Rasch, Cole & Son, Casadeco,
Texam, Grandeco (belga), Tiffanie
Zambaiti, AS Création], a középkelet-európai, keleti vagy amerikai kimaradt cégekről nem is beszélve.
Egyébként a www.historicwall
papering.net weboldalon, a történeti
tapéták forrásainak tárgyalásánál
számtalan utalást kaphat az érdeklődő
azon vállalkozásokra vonatkozóan,
melyek korabeli, eredeti dokumentumokból ihletődve ajánlanak mintákat,
megoldásokat és kivitelezéseket, reprodukciókat, akár az 1690-es évektől. Ugyanez az oldal teremt kapcsolatot más, a történeti tapétapapírokkal
kapcsolatos oldalakkal (konzultánsok, elemzők, konzervátorok, restaurátorok, bibliográfiák, gyűjtemények
stb.) a világ legkülönbözőbb tájairól.
A www.fabricsandpapers.com pedig a
tapétatípusok és variációik, a gyártók,
üzletek tömkelegében segít eligazodni. Érdemes böngészni őket. A mi
szempontunkból azért is, mert rengeteg történeti utalásra találunk.
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Róth András Lajos
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