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Előállítási folyamatának és a fel-
használt nyersanyagoknak (rostos 
fa(kéreg), nád, gabonaszár-őrlemény, 
tépett rongy vagy selyem) betudha-
tóan, az első kézi merítésű papírok va-
lószínűleg már eleve enyhén színesek 
lehettek önmagukban. Kifehérítésük 
további és későbbi igénynek, illetve 
eljárásoknak tulajdonítható. Most in-
dított sorozatunkban mégis a felületü-
kön utólag színezett, festett papírok-
ról szólunk, azokról, amelyek további 
feldolgozás vagy használat érdekében 
készültek.

Papírjaink a színezés, festés tekin-
tetében lehetnek egyszínű papírok 
(színezett merített, egyszínű húzott) 
vagy többszínű papírok (kézzel fes-
tettek, nyomómintásak, géppel festet-
tek).

Az alkalmazott eljárások és az 
ezekből adódó megnevezések tekinte-
tében lehetnek csirizes (ragasztós) pa-
pírok, úgymint ecsetelt, spriccelt, 
gyűrt, nyomómintás (dúcról festett), 
illetve ezek kombinációja. Számtalan 
változattal és megnevezés alatt for-
dulnak elő a márvány(ozott) papírok, 
mint például a (fél)drágakövek csi-
szolatához hasonló képet mutató, ja-
pán eredetű, lebegő tinta jelentésű 
(sue-me-NAH-gah-she) „sumina-
gashi” papírok, vagy a perzsák és tö-
rökök által művészeti szintre emelt 
„ebru” (felhős/tarka) papírok, melyek 
az egész világon elterjedtek. A már-
vány(ozott) papír Európában sokáig 
„törökpapír” néven volt közismert, de 
ma is használjuk a kifejezést. Egyedi, 
megismételhetetlen darabok ezek. 
Kézi munkával készülnek, ettől még 
értékesebbek. Megnevezésük az al-
kalmazott technikára, a víz felszínén 
lebegve terjedő festékfoltokra utal. A 
bonyolultabb technikát feltételező 
színes papírok közé tartoznak a ko-
rábban említett nyomómintás papí-
rok, illetve azok továbbfejlesztett 
változatai, a fémes vagy metalizált 
bronzfirnisz papírok. A brokátpapírok 
aranyozott, ezüstözött, bronzozott, 
festéktamponált dombornyomású 
papírok. Egy különleges – a Távol-
Keleten közkedvelt és manapság 
számos gyakorlati alkalmazást nyert – 
papírfestési eljárás eredményeként 
születtek a színes stencilezett papírok. 

A színes papírokat a köznapi, de a 
művészi igény is szülte. A legkülön-
bözőbb formákban, a legkülönbözőbb 
helyeken használták őket, belső és 
külső felületek borítására egyaránt. 
Megtaláljuk őket ládákon (utazókof-
ferek, levelesládikók, dobozok, kazet-
ták, skatulyák), bútorokon (szekré-
nyek, fiókos szekrények, komódok, 
fiókok, ajtószárnyak), hangszereken 
(spinét, csembaló, harmónium), fa-
lakon (tapéták, falitáblák), használati 
eszközökön (szelencék, tokok, legye-
zők, ékszerek, képkeretek, térelvá-
lasztó elemek, órák) és legfőképpen a 
könyvkötészetben (kötéstáblák külső 
borítása, előzékpapírok). Ezért a leg-

régebbi, a legszebb és a legtöbb tör-
téneti színezett, festett papírt főleg 
könyvtárak régi gyűjteményeinek 
könyveiben leljük fel. A könyvköté-
szetben különböző műszaki eljárással 
készült papírokat használtak, a tiszta 
fehér mellett az egy vagy több színnel 
színezetteket egyaránt. A könyvnek 
lényeges és esztétikailag nem el-
hanyagolható eleme a kötéstábla, 
amelynek több változata ismert. A kö-
téstáblákon alkalmazott borítópa-
pírok vagy a kötéstáblát a könyvtesttel 
összekötő színes előzékpapírok közül 
a csirizes színes papír kerül bemuta-
tásra ez alkalommal. 
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A csirizes festésű papír
A 16–18. században főleg, de akár 

napjainkig is, az eléggé drága import 
márványpapírok kiváltására jelentek 
meg a csirizes festésű papírok, ame-
lyek a csirizben (gabonaliszt vagy ke-
ményítő sűrűbb vizes főzete) feloldott 
festék(ek) papírra történő felhordá-
sán, majd megszárításán alapulnak. A 
papír rostszerkezetébe beivódott és 
már megszáradt festék többé már 
nem, vagy nehezen oldódik fel víz-
ben. Ezért válik könyvkötészetileg 
hasznosítható papírrá. Ezek is egyedi 
darabok, mintázatuk, színezetük több-
féle, általában megismételhetetlenek, 
legfeljebb utánozhatók. Bármely 
könyvkötő saját maga előállíthatta, de 
azért voltak ismert és elismert műhe-

lyek is, amelyeknek papírjai magas 
szépérzékről tanúskodtak, szín- és 
mintavilágukban rendkívüliek, kifi-
nomultak, elegánsak és igen kereset-
tek voltak. Méltán váltak a márványo-
zott papírok versenytársává. Egy igen 
elismert műhely terméke az ún. 
„Herrnhuter” név alatt ismert csirizes 
(ragasztós) papír, s többnyire, mint 
minden szakmában, ennek német 
szakkifejezése, a „Kleisterpapier” 
(angolul „paste paper”) a nemzetközi 
szóhasználatba is bevonult. E csirizes 
papír a Nikolaus Ludwig von Zinzen-
dorf (1700–1760) által kezdeménye-
zett és berthelsdorfi birtokán fenntar-
tott testvéri ökumenikus vallásközös-
ség, a „Herrnhuter Brüdergemeine” 
cseh-morva származású nőtagjai keze 
munkáját dicséri.

A vízben oldódó színezékkel el-
kevert kellő sűrűségű csirizt (tapétara-
gasztót) könnyen fel lehetett hordani 
az enyhén megnedvesített papír felü-
letére. Az előnedvesítést a papír vete-
medésének elkerülése és a festékfel-
szívódás lassítása indokolta. A szín-
felhordás határozott, gyors mozdula-
tokkal történt, legegyszerűbben széles 
ecset vagy szivacs segítségével. Ha 
így hagyták megszáradni, akkor egy-
színű papírt kaptak. Míg a szivaccsal 
felvitt szín egyöntetű felületet képe-
zett, addig az ecset szálas nyomot ha-
gyott maga után. Ezt a kis szépérzék-
kel megáldott könyvkötő vagy nyom-
dász(inas/segéd) a maga és a papír 
javára tudta fordítani. Az ecset for-
májának, szőrzete keménységének, 
sűrűségének vagy hosszának kivá-
lasztásával, egyszeri vagy ismételt, 
enyhébb vagy erősebb nyomásával, 
jól meghatározott irányban történő, 
egyenes, hullámzó, köröző, vagy min-
den rendszert nélkülöző mozgatásával 
különböző nyomokat tudott hagyni a 
papíron. Egy másik, gyakran alkal-
mazott megoldásnak különböző tár-
gyak használata kínálkozott. Bármely 
egyszerű, akár improvizált tárgy, esz-
köz (természetes szivacs, fésű, ecset, 
toll, spatula, kefe, fogazott kartonlap, 
pálcika, kanál, villa, rongy, spárga, 
összegombolyított papír stb.) alkal-
mas volt, amellyel a még meg nem 
száradt, nedves, képlékeny csirizes fe-
lületen nyomot lehetett hagyni. De ott 
volt az alkotó tíz ujja is. És csak egy-
szer kellett a ragasztós felével vé-
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letlenül egymásra borult, a ragasztó 
kohéziós erejétől sercegve szálasan 
vagy hólyagosan szétváló két papírt 
széthúzni, hogy rádöbbenjenek az így 
keletkezett (szimmetrikus) mintázat 
szépségére. A következő lépés ké-
zenfekvő volt tehát. Most már az így 
létrehozott alappapírra alkalmazták az 
előbb felsorolt beavatkozásokat. A 
színekkel való játszadozás (azok fol-
tokban való elhelyezése) tovább bő-
vítette a kézi festésű papírok tárházát. 
Az említett eszközökkel elmozdított, 
más és más pigmenteket hordozó, 
egymással keveredő csirizrétegek ad-
ták a papíron megjelenő különböző 
színeket, míg az árnyalatokat a még 
nedves, megszáradó csiriz vastagsága 
határozta meg. A vékonyabb réteg vi-
lágosabb, a vastagabb réteg sötétebb 
színárnyalatot hozott létre. A papírra 
vagy alája tett sablonok által körvo-
nalazódott színtöbblet is bővít(h)ette a 
képi hatást. Úgyszintén a különböző 
vagy egyszínű, csirizes felükön össze-
borított lapok közé helyezett – az ívek 
szétválasztása előtt/után kihúzott – 
fonal/spárga, akárcsak az összeborí-
tott lapok fonákjára gyakorolt vak-
nyomás. Továbbá az amúgy is kéznél 
levő, a könyvkötészetben addig is 
használatos fémbélyegzők, görgetők 
és nyomóminták kipróbálása is si-
kerrel járt. És ez még mindig nem me-
rítette ki a skálát. A már előzetesen 
színezett papírt akár újabb festékezési 
eljárásnak lehetett alávetni. Mindezek 
együttes vagy összetett használata 
szülte a már említett iskolateremtő 
Herrnhuter típusú csirizes festésű szí-
nes papírokat. Mindezen lehetőségek 
ötletes használata kölcsönözte min-
den egyes csirizes papír egyediségét 
és különlegességét. Változatainak – 
akárcsak a többi színes papír esetében 
is – csak az emberi képzelőerő 
szabhatott határt. Ezt a festési eljárást 
gyakran alkalmazták a könyvtest met-
szései díszítése során is. Az eddigi 
legrégebbről fennmaradt, bizonyítot-
tan ragasztós eljárással készült euró-
pai színes papírt egy 1430 körüli kár-
tyalap (Kiebitzpapier) hátán találták. 
Az eredetiségre törekvő egykori 
könyvkiadók, nyomdák, illetve 
könyvkötők gyakran folyamodtak 
ilyen papírokhoz. Ma is használa-
tosak. A mellékelt illusztrációk által 
egy pár székelyföldi múzeumi könyv-

tár könyvei(be)n található, szeré-
nyebb kivitelezésű, erdélyi, magyar, 
de gyakran külföldi (pl. németalföldi) 
származású csirizes papírt mutatunk 
be.

Róth András Lajos 
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A Magánjavak a közjó szolgálatában
Az 1909. évi alapszabály szerint a Csí-

ki Magánjavak célja olyan intézményeket 
létesíteni, fenntartani és segíteni Csík vár-
megye területén, amelyek a földművelés, 
kézmű- és gyáripar, bányászat, kereske-
delem emelésére és a nép oktatására szol-
gálnak, azontúl ösztöndíjakat és segély-
pénzeket adományozni, valamint olcsó 
kamatlábú kölcsönöket nyújtani, és ez-
által a csíki székelyeket anyagilag támo-

1gatni.  Ennek megfelelően a Csíki Magán-
javak elsőrendű feladatának a kultúra fej-
lesztését és terjesztését, illetve az új gaz-
dasági követelményeknek megfelelni tu-
dó emberanyag kiművelését tekintette. 
Sokat áldozott a csíki oktatás színvona-
lának emeléséért mind az iskolaépítések 
által, mind a már meglévő intézmények 
felszereltségének bővítése, diákjainak 
ösztöndíjakkal való támogatása révén. 

A közoktatást és a művelődést szol-
gáló építkezések sorában az első nagyobb 
szabású vállalkozás a csíkszeredai Polgári 
Leányiskola felépítése volt (1890–1891), 
majd a Római Katolikus Főgimnázium 
csíkszeredai épülete következett (1909– 
1911), amelynek építkezési költségeit a 
magyar állammal és az Erdélyi Római 
Katolikus Státussal közösen fedezte. Id. 
Pál Gábor főgimnáziumi igazgató javas-
latára a Magánjavak 1913-ban árva- és 
szeretetházat létesített Csíksomlyón, s en-
nek céljára megvásárolta a Csíkszeredába 
beköltözött katolikus főgimnázium épü-
letét, majd a továbbiakban is fedezte az 
intézmény teljes működési költségét. A 
vármegye iskolái közül rendszeres támo-
gatásban részesült a főgimnáziummá fej-
lesztett gyergyószentmiklósi Polgári Fiú-
iskola, valamint a szintén gyergyószent-
miklósi Fogarassy Mihály Leánynevelő 
Intézet is. 

A Magánjavak fontos szerepet vállalt 
a székelyek előmenetelének támogatá-
sában tanulmányi ösztöndíjak biztosítása 
által is. A kizárólag pályázat útján elnyer-
hető támogatásra csak a Magánjavakhoz 
jogosult, tehát a vármegyében született és 
lakó székely családok gyermekei tarthat-
tak igényt, a Lóbeszerzési alapból szár-
mazó ösztöndíjat pedig a huszárcsaládok 
leszármazottai pályázhatták meg. Sok 
más támogatott mellett a Magánjavak 
ösztöndíjasai voltak diákkorukban László 

Dezső és Pál Gábor későbbi ügyvédek, az 
Országos Magyar Párt parlamenti kép-
viselői, Antal Áron csíkszeredai főgimná-
ziumi tanár, Endes Miklós történész, jo-
gász, Balás Jenő bányamérnök, Csibi Lő-
rinc, a selmecbányai akadémia tanszék-
vezető tanára, Köllő Miklós, Nagy István, 
Szopos Sándor és Márton Ferenc képző-
művészek.

A vármegye kulturális és társadalmi 
életének fellendítéséhez a Magánjavak a 
csíkszeredai Vigadó felépítésével (1904) 
járult hozzá, mely épületben kaszinó, ká-
vézó, vendéglő is működött, de kártya-
szobákat és vendégszobákat is kialakí-
tottak. Színháztermében az első világ-
háborút megelőző időszakban Csíkszere-
da első mozgóképszínháza működött.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
Magánjavak a közegészségügy támoga-
tása területén is, hiszen jelentős összege-
ket fordított a csíkszeredai kórház bővíté-
sére és felszereltségének fejlesztésére.

Az eddig vázolt közhasznú támoga-
tások mellett a Magánjavak vezetése kö-
telességének tartotta, hogy az 1916-os ro-
mán betörést megszenvedő csíkiak talpra 
állását is támogassa, e célból 1918 janu-
árjában 200 ezer koronát (150 ezret a me-
gyeszékhely lakóinak és 50 ezret a többi 
helységnek), valamint 40 ezer köbméter 
épületfát ajánlott fel az épületekben ká-

2rosult lakosságnak.

A vagyon kisajátítása
„A román impériumnak Csík várme-

gyére való tényleges kiterjesztése után… a 
Csíkmegyei Magánjavak vagyona állan-
dóan szálka volt a román állami közegek s 
főképpen a prefektusok szemében, s sok-
szor történt kísérlet arra, hogy erre a va-

3gyonra kezet tegyenek” , azonban az 
1909-es alapszabály azon kitétele, hogy 
magánjellegű és nem vármegyei javakról 
van szó, rövid ideig megmentette a va-

4gyonkomplexumot a kisajátítástól.  Aztán 
1921-ben megszületett az új agrártörvény, 
amely a Magánjavak erdeinek közel felét 
kisajátította. Jellemző a földtörvény vég-
rehajtásának etnikai motivációjára, hogy 
a kisajátítás alól mentesült a naszódi ro-
mán ezred vagyona, utóbb pedig a Karán-
sebesi Román Határőrvidéki Alap is. 

Első körben kisajátítás alá esett 34 146 
hold birtok, majd 1923. február 26-án 
miniszteri jóváhagyásban részesültek az 
Agrár Bizottság korábbi évben kelt ki-
sajátítási határozatai is, melyek nyomán 
1923 áprilisában a román kormány a Ma-
gánjavak Igazgatóságát feloszlatta és a 
megmaradt vagyont is birtokba vette. A 
Magánjavak vezetése beadványban tilta-
kozott az Agrár Bizottság törvénysér-
tőnek minősített eljárása miatt. Az érvelés 
tulajdonjogi vonatkozásában a beadvány 
szerzői azt hangsúlyozták, hogy a Magán-
javak tulajdonjoga a csíki székelyeket il-

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 12.

A Csíki Magánjavak iratai (II.)
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