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Többen emlékszünk még a kony-
hai főzőkályha (sparhelt) mögötti, a 
mottóban idézettnél jóval egyszerűbb, 
alig pár színnel nyomtatott, ívnagy-
ságú falvédő papírok (salubra tapéta) 
tipikusan romános geometriai mintá-
ira. Ma már csak sajnálni tudjuk, hogy 
nem őriztünk meg néhányat az utó-
kornak illusztrációként. Kimentek a 
divatból. Papírárut kínáló üzleteink-

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) végtelení-
tett formái, egy kis 19. századi meg-
torpanás mellett örökéletűnek bizo-
nyultak. Ez bizonyára azzal is magya-
rázható, hogy a százezres nagyság-
rendű mintáknak/illusztrációknak 
köszönhetően, bárki saját egyéniségé-

hez 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 tapétapapí-
rokat [wallpaper (angol), papier peint 
(francia), Papiertapete (német), carta 
da parati (olasz)] falak burkolására. 
Valószínűleg ott, ahol léteztek már ko-
rábbról is papírfestő műhelyek (4. 
kép), tehát magától értetődően Ke-
leten, illetve akkor, amikor ezek ver-
senyképesekké váltak az egyéb ház-
öltözetekkel [bőrök (5. kép), szőtt 
flandriai képes-, itáliai selyem- és bár-
sonykárpitok, keleti csomózott sző-
nyegek, gyapjúdamaszt és olasz bár-
sony falvédők, gobelinek, viaszos-

vásznak] szemben. A falak burkolását 
már a kezdetektől fogva a hőérzet ja-
vítása és az esztétikai élmény szük-
ségének felismerése vezérelte. Alsó-
Ausztriában 1425-ből, Közép-Rajna 
vidékén 1469-ből, Angliában 1509-
ből vannak korai adataink a tapétasze-
rű falburkolatról. Az utóbbi esetben 
régebbi dokumentumok hátoldalára 
nyomtattak mintákat.

Franciaországban a deszkák ereze-
tét utánzó, úgynevezett fladerpapírt 
(6. kép) használták kezdetben. A Tá-
vol-Keletről is érkeztek Európába ka-
rakami / kata-gami típusú dúc-, illetve 
szitanyomásos, stencilezett papírok 
(7. kép). Ezek hatására indulhatott el a 
kézi tapétakészítés Európában. Je-
rome Lanyer (1571?–1659) hugenotta 
menekültként I. Károly uralkodó uta-

sítására 1634 körül kísérelt meg elő-
ször gyapjúszöszből tapétát előállí-
tani. Ez volt a bársonyos tapintású ve-
lúrtapéta 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 paraméte-
rek 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) 1790-
ben próbált nyomtatni egymás után 
ragasztott papírokra. Ezután követ-

Mottó:
„A meglehetősen rosszul padlózott szobában mellmagasságig ér a fabur-

kolat. A falak felső részét borító papírkárpit a Télémaque főjeleneteit ábrázolja, 
a mű klasszikus szereplőinek színes figuráival.”

Balzac: Goriot apó (1. kép)

A színes papír történetéből 6.
A tapéta
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kezett a megfelelő hosszúságú papír-
csíkok alapozó festése, majd a(z is-
métlődő) minták felvitele, mely fel-
tételezte a pontosan illeszkedő nyo-
módúcok (10. kép) megtervezését és 
kifaragását, melyekre különösen a 
többszínnyomású tapétáknál volt 
szükség. A művelethez hozzá tartozott 
a tervezett színek pontos arányú kike-
verése az egymás mellé kerülő csíkok 
azonos színhatásának érdekében. A 
gyártók kezdetben törekedtek az ad-
dig is használatban levő burkoló-
anyagok színvilágának, mintakincsé-
nek utánzására. 

A valamikori kárpitok, gobelinek 
kartonra készített tervrajzai és a ké-
sőbbi papírtapéták motívumvilága 
közt biztos találunk némi összefüg-
gést. Ez később a kialakulóban lévő 

polgári társadalomnak az arisztok-
ráciát utánozni kívánó kényszerével is 
magyarázható. A minták lehettek akár 
antik eredetűek is (11. kép). Később 
vallásos (bibliai) tartalommal telítőd-
tek, majd a reneszánsz korának to-
vábbélő, meghatározó motívum- és 
mintakincse csak tovább bővült és ki-
egészült az egymás után következő 
stílusirányzatokéval. A 17. századi eu-
rópai kultúrára jelentős hatást gya-
korolt az Indiából, Kínából származó 
festett kelmék motívum- és színvilága 
is (12. kép).

A papírgyártás 19. századi gépesí-
tésének köszönhetően [Nicolas-Louis 
Robert (1761–1828) gépészmérnök 
1799-ben próbálja szabadalmaztatni a 
már 12–15 m hosszúságú csíkokat ké-
szítő szalagpapír-gyártó gépét, amely 

további tökéletesítések után, az 1801-
ben szabadalmaztatott Fourdrinier 
gép néven válik közismertté, de már 
Angliában.] a tapétagyártás is elérke-
zett a tömegtermelés korszakába. En-
nek másik előzménye a kelmefestés-
nél már korábban használt gépek né-
mileg módosított átvétele volt, kézen-
fekvő megoldásként: kezdetben a 
meglévő, később az új tervezésű nyo-

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 cilin-
deres gépein. A különböző országok 

manufaktúráiból kinövő kisebb-na-
gyobb gyárak igyekeztek megfelelni 
az egyre szétágazóbb és különböző 
fajsúlyú minőségi követelmények-
nek, a hazai és külföldi megrendelé-
seknek, és reklámjaikban (számla-
cédulák, képes levelezőlapok, minta-
füzetek, sajtóreklám, plakát) is hangot 
adtak ennek (14., 15., 16. képek). A 
cégek többsége katalógusokat bocsá-
tott a vásárlók rendelkezésére, ame-
lyekben hirdették az éppen forgalom-
ban lévő, korabeli divatirányzathoz 
illeszkedő tapétáikat. (Az említett Le-
roy cég 1849–1981 közötti mintegy 
51 katalógusának kínálata tekinthető 
meg digitálisan a Musée Les Arts Dé-
coratifs-nak köszönhetően a világhá-
lón.) Ettől kezdve az elszabadult alko-
tói kedvnek a sorban megjelenő új 
festékek, az új papírfajták, a kísérlete-
zésre késztető műanyagok s a korábbi 
tapétagyártási technikák tökéletesí-
tése adott további lendületet. Érdekes 
módon a tapétahasználati szokások, a 
kedvelt vagy éppen divatos mintakin-
csek 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 vi-
lágban 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 Jour-
dan, 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. szá-
zadi 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 íz-
lésére nagy hatást gyakorló William 
Morris (1834–1896) (17. kép) minde-
nek közül felismerhető gyönyörű 
tapétáit. Amerikában kezdetben az an-
golok kereskedtek tapétákkal. 1712– 
1836 között vámilletékkel is sújtották 
az amerikaiakat emiatt. A Phila-
delphiából származó képen ez esetben 
nem a nők és ruházatuk az érdekes, 
hanem maga a tapéta (18. kép).

A sorozatos kísérletezés, a tökéle-
tesedő technika és az állandóan vál-
tozó ízlésvilág teremtette meg a ta-
pétaféleségek számtalan változatát: 
aranyozott tapéták (estampé), ripsz-
tapéták (alapozott, szatinírozott és 
gőzölt nyomtatott tapéták), bárso-
nyos/gyapjas tapéták (frappé, Velou-
tirtapete), gobelin-papirostapéták 
(XIV. Lajos korabeli gobelin-szövet-
tapéta utánzata), tematikus panoráma-
tapéták, bőrtapéták (17. századi bőr-
tapéta imitációja, reponsé), fatapéták, 
fayence-tapéták, írisztapéták (színját-
szó) (19. kép), olajnyomású tapéták, a 
mai széles, helyiségekre szabott kíná-
latról nem is beszélve (20. kép). Egy-
ségesedett a méretük. Kiegészítőként 
jelentek meg a tölgyfa-, akantusz-, 
gesztenyelevél és egyéb mintázatú 
szegélytapéták, melyek egyszerűsé-
güknél fogva többféle (akár) mintás 
tapéta lezárására voltak alkalmasak 
(21. kép).

Manapság nem ritka a nosztalgi-
záló, az antik vagy egyéb korok stílu-
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és társultjaik (Rixheimből), valamint 
Vielle-Favarger (Rouenből). 18. szá-
zadi 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 íz-
lésére nagy hatást gyakorló William 
Morris (1834–1896) (17. kép) minde-
nek közül felismerhető gyönyörű 
tapétáit. Amerikában kezdetben az an-
golok kereskedtek tapétákkal. 1712– 
1836 között vámilletékkel is sújtották 
az amerikaiakat emiatt. A Phila-
delphiából származó képen ez esetben 
nem a nők és ruházatuk az érdekes, 
hanem maga a tapéta (18. kép).

A sorozatos kísérletezés, a tökéle-
tesedő technika és az állandóan vál-
tozó ízlésvilág teremtette meg a ta-
pétaféleségek számtalan változatát: 
aranyozott tapéták (estampé), ripsz-
tapéták (alapozott, szatinírozott és 
gőzölt nyomtatott tapéták), bárso-
nyos/gyapjas tapéták (frappé, Velou-
tirtapete), gobelin-papirostapéták 
(XIV. Lajos korabeli gobelin-szövet-
tapéta utánzata), tematikus panoráma-
tapéták, bőrtapéták (17. századi bőr-
tapéta imitációja, reponsé), fatapéták, 
fayence-tapéták, írisztapéták (színját-
szó) (19. kép), olajnyomású tapéták, a 
mai széles, helyiségekre szabott kíná-
latról nem is beszélve (20. kép). Egy-
ségesedett a méretük. Kiegészítőként 
jelentek meg a tölgyfa-, akantusz-, 
gesztenyelevél és egyéb mintázatú 
szegélytapéták, melyek egyszerűsé-
güknél fogva többféle (akár) mintás 
tapéta lezárására voltak alkalmasak 
(21. kép).

Manapság nem ritka a nosztalgi-
záló, az antik vagy egyéb korok stílu-
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sainak (rokokó, klasszicista, bieder-
meier, szecesszió, Bauhaus, Jugend-
stil stb.) felelevenítése sem. Ez az 
egyre inkább fellendülő palota-, kas-
tély- és polgári lakás restaurálásnak is 
köszönhető (22. kép).

A világhálón jártasok számtalan 
jelenkori nemzetközi hírű alkotóval, 
gyártóval, céggel ismerkedhetnek 
meg. Olyanokkal, mint a modern fes-
tékeket, az új színeket, valamint a régi 
hagyományokat ötvöző Farrow & 
Ball; a közterületeken is jelenlévő Ko-
ziel (Christophe Koziel); a nemzet-
közi kiterjedésű Élitis; az O&L, Nina 
Campbell, Liberty Furnishings et Lor-
ca márkanevek alatt forgalmazó Os-
borne & Little; az Islingtonban 1860-
ban letelepedett és kezdetben francia 
tapéták importőreként ismert brit 
Sanderson, amelyik a világ legna-
gyobb, a reneszánszig visszanyúló ta-
péta- 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 ma-
jorsági házakban (palotákban), apát-
ságokban, középületekben fennma-
radt tapétamintákat éleszt újra; a ta-
pétáit különböző szobatípusokra (lép-
csőház, folyosó, előcsarnok, konyha, 
fogadószoba, nappali, gyerekszoba, 
könyvtár, ebédlő, hálószoba és akár 
fürdőszoba) tervező Harlequin; a 
klasszikus és jelenkori mintákban 
egyaránt jeleskedő, a világ minden tá-
ján ismert, teljes lakberendezési for-
matervezést kínáló Jane Churchill; az 

antik mintákból ihletődő, de korszerű 
anyagokkal és technikával dolgozó 
Zofanny és sokan mások [Pierre Frey, 
Arte Décoration intérieure, Casa-
mance, Rasch, Cole & Son, Casadeco, 
Texam, Grandeco (belga), Tiffanie 
Zambaiti, AS Création], a közép-
kelet-európai, keleti vagy amerikai ki-
maradt 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 dokumentu-
mokból ihletődve ajánlanak mintákat, 
megoldásokat és kivitelezéseket, re-
produkciókat, akár az 1690-es évek-
től. Ugyanez az oldal teremt kapcso-
latot más, a történeti tapétapapírokkal 
kapcsolatos oldalakkal (konzultán-
sok, elemzők, konzervátorok, restau-
rátorok, bibliográfiák, gyűjtemények 
stb.) a világ legkülönbözőbb tájairól. 
A www.fabricsandpapers.com pedig a 
tapétatípusok és variációik, a gyártók, 
üzletek tömkelegében segít eligazod-
ni. Érdemes böngészni őket. A mi 
szempontunkból azért is, mert renge-
teg történeti utalásra találunk.

Róth András Lajos
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Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai hivatalának kezelésében 18.

Szerzemények és adományok gyűjteménye (I.)
Annak ellenére, hogy terjedelmét 

tekintve nem túl jelentős (kb. 1 fo-
lyóméter), mégis a csíkszeredai levél-
tár egyik legértékesebb iratcsoportja. 
1976-ban létesült, majd az évek során 
folyamatosan bővült, napjainkban is 
gyarapodik, főleg adományok révén. 
A gyarapodásban nagy szerepe volt a 
levéltári törvénykezés 1974. évi vál-
tozásának, melyről a korábbi lapszá-
mokban, a múzeumi iratgyűjtemé-
nyek levéltári kezelésbe vétele kap-
csán is esett szó.

Az Államtanács 1974. évi 206. 
1számú rendelete  több mint két év-

tizeden keresztül volt hatályos, a ma is 
érvényben lévő 1996. évi 16. törvény 
megjelenéséig határozta meg a romá-
niai levéltári tevékenységet. A leglé-
nyegesebb újdonság, amit bevezetett, 
az iratok fölötti tulajdonjog kérdésé-
nek meghatározása volt, az Állami 
Levéltár jogkörének jelentős kiter-
jesztésével. Eszerint mindazon törté-
neti jelentőségű, tehát a Nemzeti Le-
véltári Alap részét képező dokumen-
tumokat, amelyek addig a különböző 
tudományos vagy kulturális szerve-
zetek (Román Tudományos Akadé-
mia, könyvtárak, múzeumok), egy-
házak, illetve magánszemélyek tulaj-
donában voltak, az Állami Levéltár 
központi vagy megyei fiókjaiban kel-
lett elhelyezni. A vélelmezhetően ma-
radandó értéket képviselő, doku-
mentum értékű iratokat be kellett 
jelenteni az illető térségben illetékes 
levéltári hivatalnál, ahol egy erre a 
célra létrehozott, szakemberekből álló 
bizottság döntött az iratok átvételének 
indokoltságáról. 

A jogszabályi környezet változása 
nyomán a gyűjtemény elsősorban 
adományozás útján bővült. Utólag 
már szinte lehetetlen megállapítani, 
mely esetekben volt szó a tudományos 
kutatást támogató, a széles hozzáfé-
rést szem előtt tartó önkéntes ado-
mányozásról, és mikor a hatóságok 
nyomására történő kényszerű lemon-
dásról. Átadási-átvételi jegyzőköny-
vek nyomán került a levéltár keze-
lésébe az abásfalvi Csoma család 

Számos esetben a belügyi szervek 
adtak át értékes iratokat a levéltárnak, 
melyeket korábban az 1971. évi 472. 
számú rendelet 49. cikkelyére hivat-
kozva koboztak el tulajdonosaiktól. 
Ilyen úton került a gyűjteménybe a 
gyergyóalfalvi Kis család nemesle-

12vele  vagy a szintén gyergyóalfalvi 
Literatus (Deák) János lófősítő le-

13vele.  További három esetben nem 
derül ki a korábbi tulajdonos kiléte, 
mivel az átadó a Belügyminisztérium 
Megyei Felügyelősége vagy a Megyei 

14Milícia Gazdasági Osztálya volt.  

2nemeslevele,  a tusnádi Darvas család 
3adománylevele,  a galgóci Szőke csa-

4lád címeres nemeslevele,  a recse-
5nyédi Fekete család lófősítő levele  és 

a csíkszentkirályi Léstyán család cí-
6meres nemeslevele,  hogy csak e kate-

gória értékesebb darabjait említsem. 
Pár alkalommal adományozásként 
(ajándékozásként) jegyezték be a gya-
rapodást, ez történt például a csíki 
vashámornál dolgozó székelyek 

71591. évi kollektív lófősítő levele  és 
8az 1614. évi lustra  esetében.

Néhány esetben vásárlás által is 
gyarapodott a gyűjtemény. Így került 
a levéltárba a Tóth (alias Szilassy) 

9család címeres nemeslevele,  az első 
10tusnádi fürdőtársulat jegyzőkönyvei  

11vagy Csupor Péter adománylevele.  

A gyűjtemény legrégebbi darabja: 
az 1546. évi örökös 

vásári szerződés (89. sz.)
(A fotók a szerző felvételei.) 
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