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A papír szerepe a 
paraszti 

tárgykultúrában, 
háztartásban

és az 
írásbeliségben



A papír (a papiros)…

…egy olyan mesterséges anyag, amelyre írnak, 
rajzolnak, nyomtatnak, színeznek – vagy 
amelyet csomagolásra és formák 
megjelenítésére használnak. Természetes vagy 
mesterséges növényi anyagokból képzett 
rostok „nemezelésével”, majd 
összepréselésével készül, melyet a rendezetlen 
fizikai állapotban lévő elemi szálak súrlódási 
ereje és egy kémiai kötés, a hidrogénkötés tart 
össze.



Melyek a legfontosabb kérdések?

• Milyen gyakori a papír megjelenése és használata a paraszti 
kultúrában, háztartásokban?

• Mire használták a papírt a paraszti kultúrában, a 
háztartásokban?

• Vannak-e időbeli és térbeli eltérések a papír felhasználásának 
gyakoriságában és módozataiban?

• Hol készítettek papírt a Kárpát-medencében ?

• Hol volt beszerezhető a papír? Kik kereskedtek vele?



Milyen gyakori a papír megjelenése és használata a 
paraszti kultúrában, háztartásokban?

. A paraszti inventáriumok, a hagyatéki listák a legritkább 

esetben tartalmaznak papírból készült tételt. Ha megjelennek, 
azok szinte mindig Bibliák, énekeskönyvek, esetleg valamilyen 
nyomat , később fotók.

. A néprajzi irodalomban, életmóddal kapcsolatos leírásokban és 
a népi irodalomban is ritkán szerepel, szinte mindig  csak mint 
„vivőanyag” kerül említésre, valamint készítésének 
körülményivel foglalkozik a tudomány – pl. papírmalmok.



Mire használták a papírt a paraszti kultúrában, a 
háztartásokban?

Megjelenési formái: 

• Csomagolóanyag, dísz, gyermekjáték, viselet 
kiegészítője. 

• Amire írnak, esetleg rajzolnak - lap, füzet, levélpapír, 
nyomtatványok széle, Biblia előlapja és lapszélei, 
iparos tervrajzok stb. 

• Amiről, vagy amiből olvasnak:  Biblia, könyv 
kalendárium, ponyva, újság stb. Hivatalos iratok és 
levelek.





Vannak-e időbeli és térbeli eltérések a papír 
felhasználás gyakoriságában és módozataiban?

• Egyenes vonalban nő a papír jelentősége a középkortól  az új és a legújabb 
kor felé, a nagyarányú növekedésnek egyik legfontosabb oka a nyomtatás 
elterjedése. 

• A 19. század második felében megjelenő papírgyárak egyértelmű, 
ugrásszerű növekedést hoztak, az előállított papír mennyisége a 
hagyományos technikákhoz képest sokszorosa lett.

• A 19. század nem csak a technikai fejlődést hozta magával, hanem a 
társadalom is egyre inkább az írásbeliség felé haladt, az írni és olvasni 
tudók számának folyamatos növekedése, az oktatással kapcsolatos 
törvények (1868!) a papírt is a „megbecsült”  anyagok közé emelte.

• Térbeli-területi különbség alig megfigyelhető, a papír elterjedése, a 
manufaktúrák elhelyezkedésétől szinte független, hiszen a kereskedők 
révén nagyon korán az egész Kárpát-medencébe eljutnak. A papír 
típusaiban, minőségében vannak eltérések az erdélyi és a felvidéki 
területek között.



Hol készítették a papírokat?
• Magyarországon 700 éve használnak papírt, 500 éve pedig készítik is 

azt. 

• Az első papírmalom elindulása 1510-re tehető, Lőcsén alapították. 
Néhány évtizeddel később Erdélyben valószínűleg a brassói volt az 
első.

• A felvidéki, erdélyi központok közül azok lettek igazán nagy 
papírkészítő központok, ahol az alapanyagok  és a 

• (tiszta)folyóvíz megléte mellett maga a település nagy 
„papírfogyasztó” volt, azaz  hivatalok, iskola,  egyházi intézmények, 
uradalmak, nyomda, posta is működött.

• A történeti Magyarország területéről külhoni vidékekre is került el 
papír, illetve különösen német, cseh-morva vidékekről, illetve a 
Habsburg birodalom malmaiból  sok kerül be is. Külön minőséget 
jelentettek a magyar királyoknak is sokat szállító itáliai műhelyek.

• Az Alföldön és a Dunántúl jó részén a papírgyárak alapításáig (19. 
század második fele és 20. század) nem volt papírkésztés, vagy csak 
ideiglenes jelleggel.





Hol volt beszerezhető a papír? Kik kereskedtek 
vele?

• A papír a gyári technológiák megszületéséig drága árucikknek 
számított, árát az is növelte, hogy biztonságos szállítását nehéz volt 
megoldani.

• Voltak kifejezetten a papírra specializálódott kereskedők, mások 
egyéb cikk mellett szállítottak papírt is. 

• Előbb a görög, majd az örmény, a 19. század közepétől már a zsidók 
a legnagyobb papírkereskedők. A kereskedők nem csak a kész áru 
eladásával foglalkoztak, de a készítéshez szükséges rongy 
gyűjtésében is részt vettek. A nagyban kereskedők a nyomdáknak is 
szállítottak, a kisebbek falusi vándor papírkereskedőként adták el 
árujukat, míg mások saját boltjukban, kereskedésükben.

• Vásárokon, heti piacokon árusították pl. a vásári képmutogatók.
• Később szatócsboltokban lehetett háztartási papírokat és íráshoz 

való lapokat, füzeteket kapni. 
• A nagyvárosokban megjelentek az első írószer-és papírboltok.


