
A PAPÍRGYÁR 

 

 
Csillaghegynek a vasúttól a Péterhegy felé eső része 

Beleveszik a százados köd tengerébe. 

Valamikor itt palagyár, majd papírgyár működött, 

Az itt lakó népesség a papír és tégla gyártással küzködött. 

 

Volt itt több házsorból álló lakótelep, 

Amit a cserépgyári lakóházsor is bővített. 

Gyári házak voltak az Ürömi út mellett, 

Csak gyér maradvány, amit ma az ember fellelhet. 

 

A múlt század elején még gyártottak itt palát, 

Míg huszonnyolcban a válság be nem állt. 

A kemény évek csak ezután jöttek, 

Erejükből csak harminchárom után engedtek. 

 

A válság azt jelentette az itt lakóknak,  

Hogy soha sem volt biztos a holnap. 

A szegénység bélyege rajta ült a tájon, 

Sokkal nehezebb volt élni télen, mint nyáron. 

 

Amikor a palagyár papírgyárrá vedlett, 

Forrcsöves B. W. kazánja új erővel tellett. 

A Sulzer gőzgép háromszáz lóerővel, 

Megmozgatta a gépeket teljes gőzzel. 

 

Egész héten át megállás nélkül folyt a munka, 

Gyarapodtak a kartonok rakatokba. 

A megállás vasárnap hajnalra esett, 

Hétfőn újra indúlt a gépezet. 

 

Hulladék papírból, rongyból, szalmából, 

Új papír készült a múlt salakjából. 

A szecskázó, a főzőkazánok, a Koller járatok, 

Ontották magukból a feldolgozandó anyagot. 

 

Az elkészült massza a Holländerekbe gyűlt, 

Ahonnan a vizes pép a szitahengerekre került. 

A szitahengerekről szorgalmas kezek 

Leválasztották a nyers lemezeket. 

 



 

A vizes lemezek a kocsikon egyre gyűltek, 

Majd kocsival együtt prés alá kerültek. 

A hydraulika kinyomta belőlük a vizet 

A nyers papír tömege így már szárítóba mehet. 

 

Készültek kartonok, vékonyak, vastagok, 

Vagy különleges keménységű extra  anyagok. 

Mindez megállás nélkül abban a gyárban, 

Ahol manapság már csak raktár van. 

 

A papír gyártáshoz nagyon sok víz kellett, 

Az Árpád fürdő forrása ebben is segített. 

A gyár udvarán két nagy medencében, 

Friss forrásvíz volt mindig készenlétben. 

 

Dolgozott itt gépész,fűtő, salakos és széntoló, 

Karbantartó — lakatos és gépápoló. 

Sok ember etette a falánk gépeket, 

Röviden őket felsorolni sem lehet. 

 

Mindez ma emlék csupán, 

Antenna erdő van a régi falak fokán. 

Nem látni már a munkás embereket, 

Akik régen itthagyták e mára kihűlt helyet. 
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