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Kalandozásainkat a színes papírok világában azzal foly-
tatjuk, amiről már ejtettünk szót sorozatunk indításakor: a 
márvány(ozott) papírokkal. Tulajdonképpen ezzel kellett 
volna kezdenünk, hiszen a márványozás a legrégebbi papír-
festési eljárás. Két változatát ismerjük: a japán eredetű, „le-
begő tinta” jelentésű suminagashit, továbbá a szintén tá-
vol-keleti eredetű, de török közvetítésű, napjainkig nemzeti 
művészeti ág rangjára emelkedő, ezért a köztudatban „tö-
rökpapír”-ként (felhős papír) ismert ebrut. Az előbbi ké-
szítése nagyon egyszerűnek tűnhet az első látásra, hiszen 
csak nyugalmi állapotban levő tiszta vízre, tintára/tus-
ra/vízfestékre és egy pár lágy szőrű és csúcsban végződő 
ecsetre van szüksége a mesternek (1. kép). A törökpapír 
készítése már több hozzávalót igényel: lenmag vagy kar-
ragén moha főzetét, ökörepét, vagy ezek helyett hasz-
nálható vegyszereket, timsót, alkoholt és különböző (föld)-
festékeket. Ebben az esetben is a víz a főelem, csakhogy itt 
annyival „sűrűbb” (enyhén gélesített) kell legyen a folya-
dék, hogy képes legyen megtartani a felszínére csepeg-
tetett/szórt festékeket, melyek a tintánál már jóval nehe-
zebbek (2. kép).

Mindkét, az „istenektől ajándékba kapott”, titkos pa-
pírfestési eljárás tulajdonképpen egy fizikai törvénysze-
rűséget aknáz ki: a folyadékok felületi feszültségét, és az 
azt valamely mértékben megbontó – a fajsúlykülönbségre 
alapozó – folyamat kínálta lehetőséget.

Suminagashi

A kínai eredetű eljárás eredete a régi időkbe nyúlik visz-
sza. Japánban már a Heian-korszaktól, a 8. századtól al-
kalmazták az eljárást napernyők, legyezők, sárkányok, 
lámpák, nyílászárók papírjainak díszítésére. A 12. szá-
zadban a shinto papok elterjedt módszereként ismerik. Az 
ecset hegyéről óvatosan a víz felületére juttatott festék kon-
centrikus (akár egymás melletti) körökben elterülő, más és 
más színű festékgyűrűket, vagy festék- és tiszta vízgyű-
rűket képezett, melyeknek többé-kevésbé szabályos kör-
vonalait enyhe fúvással, legyező által keltett légáramlattal, 
vékony tűvel, pálcikával megzavarva, vagy a folyadékot 
tartalmazó edény óvatos rázogatásával többszörösen meg-
tört, elnyújtott, egymás mellett elfutó, a márvány vagy fél-
drágakövek erezetéhez hasonló mintázatot nyertek (3. 
kép). Ezt a festékfolt mintázatot az óvatosan a víz felületére 
helyezett lágyabb szövetű (japán) papír rögzítette. Ezen pa-
pírok használata kezdetben csak nemesi családok kivált-
sága volt. Megismételhetetlenségük és filigrán jellegük 
következtében hivatalos okmányok, díszoklevelek, ér-
tékpapírok kiállításakor, de versek írására is használták (4. 
kép). Az ún. Edo-korszakban (1603–1868) már egész mű-
vészetté alakult az eljárás. Ma ismét reneszánszát éli, gye-
rekek és felnőttek által is igen kedvelt kézműves, ese-
tenként igazi művészi munka. Felhasználási területe szám-

talan lehet. Hogy csak a legegyszerűbbet említsük: sze-
mélyesített, egyedi kivitelezésű színezett írópapírt ké-
szíthetünk ezzel a módszerrel. Európában kevésbé, de Tá-
vol-Keleten gyakran használták könyvkötészeti célból is. 

Márványpapír

A könyvkötők az egész világon használják mind a mai 
napig. Az eljárás titka a fennebb említett hozzávalók opti-
mális arányának eltalálásában rejlik. A festőtálba öntött fo-
lyadék hőmérséklete, viszkozitása oly mértékű kell legyen, 
hogy a spiritusszal és ökörepével támogatott mikroszko-
pikus festékszemcsék ne merülhessenek a folyadék aljára. 
Az akvarellfestésben is használt, oszlató szerként ismert 
ökörepe azt is elősegíti, hogy az egymás mellé kerülő kü-
lönböző színek úgy keveredhessenek a víz felületén, hogy 
ne jöjjön létre új szín, hanem kontrasztosan elkülönüljenek 
(5. kép). 

A márvány(ozott) papírok és készítésüknek titka utazók 
révén a 16. században került Európába. Hamarosan ismert-
té és elterjedtté vált az egész földrészen. Mivel e papírok ál-
talában nem tartalmaznak mesterjegyet és a technika isme-
retében bárhol előállíthatók voltak, beazonosításuk is ne-
hézkes. Esetleg néhány műhely, papírmalom, manufaktúra 
vagy gyár pár fennmaradt mintafüzete segíthet a tájékozó-
dásban (6. kép). 

Habár előállításukhoz ugyanazon eszköztárra volt szük-
ség, különböző (spanyol, francia, angol stb.) „iskolák” ala-
kultak ki. A használt színek, a kialakuló minták a minden-
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kori mestertől/művésztől függtek, ezért egyedi megneve-
zésük néha zavartkeltően változatos: eres, törökös (7. kép), 
fésűs (8. kép), tigrisszemű (9. kép), pávatollas, csokros, csi-
gás (10. kép) stb. A festék(ek)et állati szőrből, emberi haj-
ból, növényi rostokból/ágakból készített ecsetekkel cse-
pegtetéssel, szórással, spricceléssel, permetezéssel juttat-
ták egymást követően a víz felszínére. Ezt követően a mes-
ter vagy művész különböző segédeszközökkel (fésűkkel, 
tűkkel, vékony rudacskákkal, pálcikákkal), mechanikus 
beavatkozással alakította ki a mintát. Az így létrejött fe-

lületre óvatosan ráhelyezett, timsóval előkezelt papír rög-
zítette a színeket és a mintát. A papír mosás és szárítás után 
a féldrágakővel (agát), simítóagyarral történő dörzsölés kö-
vetkeztében érdekes csillogást, fényt kapott. A nagy fran-
cia enciklopédia illusztrációja nagyon szépen ábrázolja a 
folyamatot (11. kép). A folyadék, melynek felületéről fel-
itatták a még ottmaradt festéket, újból készen állt a festék 
felhordására. Az ipar fejlődésével, a márványozó gépek 
megjelenésével a kézi márványozást a megtévesztésig le-
hetett utánozni (12. kép). Ezen papírok, mint említettük, 
egyediségük, művészi kivitelezésük és viszonylagos drá-
gaságuk következtében a könyvkötők és -köttetők kedvelt 
és féltett alapanyaga volt. Egyaránt használták a kötés-
táblák külső borítására és előzéklapok készítésére is. Igé-
nyes könyvkötéseknél a könyvek metszését is márványoz-

ták, sokszor összhangban az előzék- és a borítópapírokkal 
(13. kép). Az így bekötött könyvek érdekes színfoltokat ké-
peznek könyvtáraink polcain (14. kép).  A márványpapír 
készítése a történelem során önálló művészeti ággá nőtte ki 
magát (15. kép).

Róth András Lajos

között megtaláljuk Gyárfás József fia, 
Domokos (1814–1895) és annak fia, 
Endre (1853–1920) tanulmányi ok-
mányait is: egyetemi okleveleket, is-
kolai bizonyítványokat és igazoláso-
kat a 19. század derekáról, második 
feléből.

A szék másik igen jelentős családja 
az ábránfalvi Ugronok, akiknek fiat-
falvi ága 55 irattal képviselteti magát 
a múzeumi gyűjteményben. Az iratok 
évköre ugyan 1634–1929, de a döntő 
többségük a 19-20. században kelet-

5kezett , és leginkább az Ugronokkal 
házasság révén rokonságba került 

6ozsdolai gr. Kun  és lozsádi br. 
7Györffy  családok algyógyi, krasznai, 

bencenci, ompolymezői és báboci bir-
tokaira vonatkozóan tartalmaz adato-
kat. A névadó családot Ugron Zoltán 
magánlevelei, illetve politikai szerep-
vállalását tükröző iratai képviselik a 
19-20. század fordulójáról (1559, 
1561–1573. sz.). 

Udvarhelyszék egyik legnépe-
sebb, legszerteágazóbb famíliájának, 

8a kénosi Sándor  családnak 82 irata 
maradt meg a múzeumi gyűjtemény-
ben, ezek évköre 1650–1873. A fond-
rész első darabja egyben a legértéke-
sebb is, ez a család rangját igazoló 
okmány: II. Rákóczi György 1650-
ben kénosi Sándor Márton részére ki-
adott lófősítő levele (446. sz.). A to-
vábbi iratok a családi levéltárak szo-
kásos irattípusait képviselik: adásvé-
teli, zálog- és haszonbérleti szerződé-
sek, jegyzőkönyvek, végrendeletek, 
osztálylevelek, amelyek főleg a hely-
történészek számára tartogathatnak 
meglepetéseket.

9Az újszékelyi Murvai család  iratai 
névvel illetett állag 22 irata közül (év-
körük: 1668–1915), ellentétben a 
megnevezéssel, egy sem vonatkozik a 
névadó családra, sokkal inkább a 

10szentábrahámi Lőrintzi család  újszé-
kelyi ágának tagjairól szólnak. Több 
irat is ez utóbbi család 1793. évi ne-
mességigazolási perével kapcso-
latos. 

Hasonló helyzet jellemző az etédi 
Birtalan család iratai (évkör: 1685– 

Szentmártonmacskás) vonatkozó ira-
tok. Értékes, szép kivitelű oklevelek 
kerültek a Gyárfás-levéltárba a ma-

3gyarsárosberkeszi Katona család  tu-
lajdonából: II. Rákóczi György ado-
mánylevele 1648-ból Katona Mihály 
javára, bizonyos Kővár vidéki, pojini-
cai (ma Kismező) és pirosfalvi (ma Pi-
rosd) birtokokra vonatkozóan (749. 
sz.), I. Apafi Mihály három oklevele 
1675-ből (az első által megerősíti II. 
Rákóczi György adományát Katona 
Mihály javára, a második és harmadik 
által pedig neki adományozza a köl-
csei – ma Kővárkölcse –, illetve belső-
szolnoki füzesi – ma Ördöngösfüzes – 
birtokot, a rajta lévő kuriális hellyel és 
nemesi udvarházzal – 776–778. sz.), 
és végül I. (Habsburg) Ferenc király 
1816-ban kibocsátott oklevele, mely-
lyel a család talán legkiemelkedőbb 
tagját, Katona Zsigmond (1767– 
1833) kővári főkapitányt guberniumi 
tanácsossá nevezi ki (826. sz.). Ez 
utóbbi oklevelet az uralkodó mellett 
széki gr. Teleki Sámuel kancellár 
jegyzi és aranyozott fémtokban elhe-
lyezett, nagyméretű (13,5 cm átmérő-
jű) császári függőpecsét erősíti meg. 

Néhány 19-20. századi irat a Gyár-
fás családdal rokonságba került erdé-
lyi arisztokrata famíliák birtokaira – 
pl. br. Kemény Pál székelykeresztúri 
(837, 843. sz.) és br. Bánffy Jenő 
enyedszentkirályi (897–903. sz.) bir-

4tokaira – vonatkoznak.  
A kimondottan a Gyárfás családra 

vonatkozó iratok közül érdemes kie-
melni I. (Habsburg) Ferenc király 
1826-ban kibocsátott oklevelét, mely 
által lécfalvi Gyárfás Józsefet (1769– 
1829) udvari tanácsossá nevezte ki 
(829. sz.), illetve özv. Gyárfás József-
né zejkfalvi Zeyk Katalin 1830-ban 
írott feljegyzéseit a férje által viselt 
tisztségekről és családjának a férje ha-
lála utáni anyagi állapotáról (832. sz.). 
Ez utóbbi iratból megismerhetjük léc-
falvi Gyárfás József négy évtizedes 
hivatali pályájának főbb mozzanatait: 
1814-től guberniumi titkár, 1822-től 
főkormányszéki tanácsos, 1826-tól 
udvari tanácsos volt. A családi iratok 

Az Örökségünk legutóbbi számá-
ban a Székelykeresztúri Múzeum irat-
gyűjteményének történetét, átvételi 
körülményeit, a gyűjtemény szerke-
zetét és a fontosabb állagokat tekin-
tettem át. A tíz családi gyűjtemény kö-
zül sor került a szentgericei Boros és a 
mátisfalvi Lőrincz családok iratainak 
bemutatására, jelen írásomban pedig a 
további nyolc családi hagyatékot te-
kintem át.

Családi iratgyűjtemények

Tekintélyes, 174 iratból álló gyűj-
temény maradt a lécfalvi Gyárfás csa-

1lád  részéről (évköre 1627–1911), 
amely nemcsak a mennyiség, de az 
iratok tartalma miatt is kiemelt fi-
gyelmet érdemel. A család székely-
földi viszonyok között jelentős birtok-
állománnyal rendelkezett, tagjai kö-
zül többen is közéleti szerepet vállal-
tak, házassági kötelékek révén pedig 
rokoni kapcsolatban álltak Erdély szá-
mos nemesi és főnemesi családjával. 
Mindezen körülményeket pedig a hát-
rahagyott értékes iratanyag is jól 
szemlélteti. Átlapozva a leltárkönyv 
vonatkozó részét, feltűnik, hogy az ál-
lag nagyobbrészt a Gyárfásokkal ro-
konságba került családok iratait tar-
talmazza, a névadó famíliát a kisebb-
részt 18. századi, zömében inkább 19. 
századi jogi, gazdasági és személyes 
jellegű iratok képviselik. 

A vegyes eredetű iratok közül fi-
gyelmet érdemelnek az iratcsoport el-
ső darabjai, amelyek a fejedelemség 
kori erdélyi politikai elit világába ka-
lauzolnak: a Rhédei, Kornis, Petki, 
Alia, Lorántffy családok lakodalmi és 
eljegyzési meghívói (736–738, 741. 
számú iratok) a szentbenedeki, nagy-
sajói, székelykocsárdi, sárdi kasté-
lyokban, illetve udvarházakban zajló 
vigasságokra invitáltak egykor. 

A Gyárfás családdal rokonságban 
álló köznemesi famíliák iratai sorában 
legkorábbiak az oláhidecspataki Rácz 

2és veresegyházi Borsai Nagy  csalá-
dok Szászrégen környéki birtokaira 
(Marosfelfalu, Idecspatak, Disznajó, 
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A Székelykeresztúri Múzeum iratgyűjteménye (II.)

11

14 15

13

Tárgyi örökségünk História

12

0

5

25

75

95

100


