
A diósgyőri Papírgyári Múzeum 
Diósgyőr, Miskolc egyik kerülete, amely a Bükk-hegység lábánál 

patakok, völgyek között terül el szép természeti környezetben. Egyik 
nevezetessége a papírgyár, amelyet 1782-ben alapítottak. Az 
1898-ban meglévő huszonegy papírgyárból az I. világháború után 
csak a diósgyőri maradt meg a trianoni határokon belül. A gyár 
1926-ban alakult át részvénytársasággá. 

A Diósgyőri Papírgyár az egyetlen a papírgyáraink közül, amely 
még kézi merítésű papírokat is készített. Itt gyártják az országban 
használt bélyeg, pénzjegy és egyéb értékpapírok alappapírjait, vala-
mint a speciális célú papírokat. 

A papír növényi rostok felhasználásával készül, de a rongynak 
még a mai napig is jelentős szerepe van a finompapír készítésében. ^ Diósgyőri Papírgyár 
Mindezt és még ezernyi mást megtudhat az, aki ellátogat a Diósgyőri legismertebb víziele 
Papírgyár Rt. Papíripari Múzeumába és Szakgyűjteményébe. A mú-
zeum földszintjén található a XVII. századi mintára berendezett merítőműhely, amely a régi 
korok hangulatát idézi. Sőt a vállalkozó kedvű látogató még „munkába" is állhat, ugyanis ki-
próbálhatja a papírmerítés tudományát . 

A kétezer éves technológia folyamata a következő: A papírpépbe lécre szegezett szitát me-
rítünk Ha a rostok egyenletesen fedik a szita teljes felületét, a pépből kiemeljük és hagyjuk a 
vizet lecsurogni, majd a szita tartalmát egy nemezre borítjuk. A továbbiakban a papírban ma-
radt vizet nagy nyomással ki kell sajtolni. Végül a nemezen lévő papírt szárítórúdra kell he-
lyezni. 

A múzeum emeletén tablókon, maketteken és egyéb kiállítási tárgyakon keresztül a látoga-
tók megismerkedhetnek a papír megjelenése előtti korszakot felidéző technikákról, barlang-
festménytől, a kőtáblán át az ónlemezig és a megírt fakéregig. Térképen tanulmányozhatják, 
miként jutott el Kínából Európába a papírgyártás. Bemutatják azokat a vízjeles papírokat is, 
amelyeket az elmúlt évtizedekben gyártottak és amelyekkel már külföldön is ismertekké vál-
tak. A tárlaton láthatjuk az 1920-tól gyártott bankjegyek alappapírjait is. 

A Diósgyőri Papírgyár kézi, majd gépi gyártásának termékeit már az egykori párizsi világ-
kiállításon is oklevéllel ismerték el. Mellette pedig a Magyar Ipartestület bizonyítványa 
1847-ből Kossuth Lajos és Batthány Lajos aláírásával. 
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PÁLYÁZAT 

a Jászságért Díjra 
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászságért Díj tizennegye-

dik alkalommal történő kiírását. 
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság kulturális és oktatási életében ki-

emelkedő alkotómunkát végzett. 
A dí j adómentes összege: 500 000 forint . 
A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és 

jogi személyektől egyaránt. 
A javaslatok benyúj tásának határideje: 2005. február 28. 
A javaslatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni: 

„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma 1537 Budapest 114 Rb. 367. 


