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A színes papír történetéből 7.
Színes papírok felhasználása
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A témában megjelent írásainkból
már nagy részben ki is derült, hogy
mire is használhatták, illetve használják a színes papírokat. Sorozatzáró
írásunkban főleg a (rég)múlt, de napjaink gyakorlatát is figyelembe veszszük. A könyvek [1. kép], a falburkolatok (tapéták) és a dekorációs papírok esetében szembetűnő jelenlétük,
és öröklétük nyilvánvaló. Természetesen, a századok során számtalan más
felhasználási lehetősége kerül(t) a színes papíroknak, még a könyvek esetében is (pl. könyvvédő borítók, tokok,
[2. kép] könyvjelzők). Ha csak csomagolópapírként, göngyöleg vagy
burkoló anyagként [3. kép] fogjuk fel,
akkor is sokrétű rendeltetése lehet. Alkalmazták – mint láttuk – eredeti okiratokhoz, naplók, levelek papírjai
gyanánt. Szelencék [4. kép], kisebbnagyobb használati (szalon) tárgyak,
játékok [5. kép], szórakoztató eszközök, mint pl. kártyák és azok dobozai,
használati tárgyak [6. kép] tároló dobozok, bútordarabok, [7. kép] utazóládák, bőröndök, de akár zeneszerszámok díszítésére is szolgálhat. Csembalók, spinétek külső és belső díszítésére is gyakran használták a színes
papírt, mely kitűnően helyettesítette
az intarziát. Alaposan felragasztva a
megfelelő helyre, és többszörös lakkozás után impozáns díszévé válhatott
a hangszernek. Ma már hangszermúzeumok féltve őrzött kincsei ezek. Johannes Vermeer Zene lecke című fest-
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ményéből kiragadt részlet gyönyörű
példája ennek [8. kép].
A témás (állat- és emberalakos)
bronzfirnisz és brokátpapírok [9. kép]
amellett, hogy kivágós papírnak is
szánták, önállóan is szépek voltak.
Sok érdekes, művészien kidolgozott
példány maradt fenn belőlük [10.
kép]. A színes papír tehát önmagában
is lehet művészeti alkotás, mely a lakásbelső rangját is emelheti.
Asztali és fali képkeretek, rámák
anyagaként jelenhet meg, de képezheti modern, nyárias öltözködési kiegészítők tárgyát is (fülbevalók, nyakláncok, karkötők, legyezők). A legyezőgyártás külön manufaktúrává nőtte
ki magát. A selyem mellett jelentős
szerep jutott a színes, festett papírnak
is. A Nagy Francia Enciklopédia több
grafikai táblán is megörökítette a
gyártás folyamatát [11. kép].
Szekrények ajtóit, fiókjait, polcait,
belső falait gyakran burkolták színes

papírral [12. kép], amely azon túl,
hogy esztétikai élményt nyújtott, eltakarta az esetleges réseket, védett a por
ellen, akárcsak az utazóládák esetében. Kisebb dobozok, tálak, tálcák, de
még kisebb bútordarabok esetében is
az ügyes kezű mester, a ma is használt
dekupázs technikát alkalmazva, kiválthatta a drága, távol-keleti japán –
gyöngyházat, elefántcsontot, tojásvagy kagylóhéjat igénylő – intarziás
lakkozást. Kereskedők rendeltek különböző termékeik számára színes papírral borított kartondobozokat (pl.
kalapnak [13. kép], cipőnek). Napjainkra egyre inkább előtérbe kerül a
papírfestésnek társadalmi hasznosságú vetülete. Sok helyen élnek a színespapír-készítés gyakorlatával a gyer-

meki kézügyesség és szépérzék fejlesztésének érdekében 14. kép], és
nem elhanyagolható jótékony és megnyugtató terápiás hatása sem. Számtalan alkotó körben kedvenc alkalmazás. Érdemes vele foglalkozni!
Róth András Lajos
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Fenyőkút. Fotó: Kerekes István
(Kazincbarcika, Magyarország)

Fenyőkút. Fotó: Tiszavölgyi Zsolt
(Füzesabony, Magyarország)

Pálpataka. Fotó: Kozma Erzsébet
(Zetelaka)

Korond. Fotó: Bartók Izabella
(Sepsiszentgyörgy)

Korond. Fotó: Tordai Ede
(Marosvásárhely)

Fenyőkút. Fotó: Fekete Réka
(Székelyudvarhely)
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Kalonda, Cika-tanya
Fotó: Balázs Ödön (Székelyudvarhely)

Atyha. Fotó: Erős Zoltán
(Gyergyószárhegy)
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Fotótábor Korond községben. Lásd cikkünket a 3. oldalon.

