
XVIII. SZÁZADI NYOMDÁINK 
MŰHELYTITKAIBÓL. 

Ismerjük XVIII . századi nyomdáinkat, ismerjük a nyomdák
ban előállított sajtótermékeket, de nem ismerjük a nyomdák benső 
életét, és erre kíván rávilágítani a jelen tanulmány. A XVIII . 
századi magyar nyomdaipar legjelentősebb székhelye Nagyszom
bat után Pozsony volt, Nagyszombatot az ottani tudományegye
tem tette nyomdai központtá, Pozsonyt pedig a kormányzati fő
hatóságok. A XVIII . század nagyobb részében mindkét városban 
csupán egy-egy nyomda működött, amit Nagyszombatot illetően 
bőségesen megmagyaráz az ottani egyetem és nyomda kapcsolata, 
Pozsonyt pedig még mindig Bécs látta el sajtótermékekkel. 
A nyomdaipar terén is érvényesülő céhszellem különben sem 
engedte meg a szabadverseny érvényesülését s a nyomdák mindig 
erélyesen védekeztek a fenyegető versennyel szemben. Kedvezett 
ennek a kormányzati politika is, mely a nyomdaipar gyakorlását 
királyi engedélyhez kötötte, az ilyen engedélyek kiadásával pedig 
nagyon szűkmarkúan bántak, mert a kevésszámú nyomda műkö
dését könnyebb volt ellenőrizni. A nyomdák szaporodása tehát 
állandó akadályokba ütközött s szerencsés volt az a város, mely
ben egy-egy nyomdász letelepedési engedélyt kapott. Csupán a 
XVIII . század második felében kezdett a kormányzati politiká
ban az az elv érvényesülni, hogy az ipari termelés terén a verseny 
a legjobb árszabályozó s a nyomdai munkák árának leszállítása 
érdekében ugyanazon városban több nyomda felállítására is enge
délyt adtak. Ez természetesen élénk visszahatást keltett a régebben 
engedélyezett nyomdáknál s érdekeik védelme kapcsán olyan 
üzleti titkok kerültek napvilágra, melyek a nyomdák benső életébe 
mélyen bevilágítanak. Ilyen esetet teszünk tanulmány tárgyává 
a jelen munkában, amely Pozsonyban, az ország XVIII . századi 
fővárosában történt, s éppen ezért különös érdeklődésre tarthat 
számot. De érdeklődésre tarthat számot azért is, mert megismer
jük belőle egyik kitűnően felszerelt hazai nyomdánk üzleti for
galmát, a nyomdai árkalkuláció rejtelmeit, a hazai nyomdák betű-
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beszerzési forrásait és könyvértékesítési lehetőségeit. Ezek mind
egyike olyan fontos része a nyomdai termelésnek, hogy ismeretük 
nélkül hazai nyomdáink megfelelő jellemzése alig képzelhető el, 
mert éppen a hazai nyomdák benső életére világítanak rá, aminek 
megvilágításával a szakirodalom eddig még mindig adós maradt. 

1727. június hó 7-én halt meg 42 esztendős korában a budai 
nyomda megalapítója, a pozsonyi származású LANDERER JÁNOS 
SEBESTYÉN (Vízivárosi Plébánia halálozási anyakönyvei, II . k.), 
aki özvegyén kívül két fiút hagyott hátra. A kisebb fiú, LANDERER 
JÁNOS MIHÁLY, 1726. augusztus hó 5-én született (Vízivárosi 
Plébánia születési anyakönyvei, II . k.), atyja halálakor tehát még 
egy esztendős sem volt. Az anya nem sokáig maradt özvegy, mert 
már 1728. január hó 11-én, tehát hét hónappal férje halála után 
férjhezment a nyomda üzletvezetőjéhez, NOTTENSTEIN JÁNOS 
GYÖRGY-IIÖZ, (Vízivárosi Plébánia házassági anyakönyvei, II . k.). 
NOTTENSTEIN JÁNOS GYÖRGY 1737. április 10-én szintén meghalt 
s minthogy a LANDERER-fiúk még kiskorúak voltak, mindaddig az 
özvegy vezette a nyomdát, amíg azt idősebb fiának át nem ad
hatta. A másik LANDERER-ÍÍÚ szintén nyomdász lett, minthogy 
azonban az apai nyomda bátyja kezébe került, kénytelen volt 
másutt boldogulást keresni. így jutott el Pozsonyba, ahol a ROYER-
nyomda családi viszályok miatt eladóvá vált s a vevő az ifjabb 

LANDERER-fiÚ lett. ' 
A pozsonyi nyomdát ROYER JÁNOS PÁL alapította, aki 1718. 

május 11-én lett pozsonyi polgár. Ámbár az 1720. május 23-án 
kelt kancelláriai leirat elismerte, hogy Pozsonyban indokolt a 
nyomda felállítása (Kancelláriai levtár: Conceptus expeditionum 
1720. május nr. 100), mégis csupán 1730. május 25-én kapta meg 
a szokásos nyomdai szabadalmat (Conceptus referadarum 1752. 
május nr. 182). ROYER JÁNOS PÁL már 1736-ban meghalt s néhány 
éven át özvegye vezette tovább a nyomdát, melynek termékei a 
helytartótanácshoz beküldött köteles példányok tanúsága szerint 
túlnyomóan ájtatos munkák, imakönyvek voltak. ROYER JÁNOS 
PÁL 1736. május i-én kelt végrendelete szerint a nyomdát egyetlen 
fia, ROYER FERENC ANTAL örökölte (die Druckerei solle meinem 
Sohne Francisco Solano zukommen), de köteles volt leánytestvé
reit kielégíteni, amiből aztán anyjának 1740-ben bekövetkezett 
halála után olyan bonyodalmak származtak, hogy kénytelen volt a 
nyomdát 1750. január hó 19-én LANDERER JÁNOS MiHÁLYnak el-



26 GÁRDONYI ALBERT 

adni. Az adásvételi szerződés a raktári készletet 3000 forintra, a 
betűkészletet szintén 3000 forintra, a nyomdai felszerelést és a 
nyomdához tartozó házrészt 4500 forintra, a nyomdai szabadal
mat pedig 500 forintra értékelte, ami együttvéve 11.000 forintot 
tett ki, ez volt a vételár. (Conceptus expeditionum 1750. március 
nr. 9.) A nyomdát azonban adósságok terhelték s a vevő ezeket 
az adósságokat vette át készpénzfizetés helyett. De nem is tudott 
volna készpénzzel fizetni, mert anyjának 1752. január 2-án kelt 
végrendelete szerint (Budai végrendeletek I. 1729) mindössze 1500 
forintot kapott a pozsonyi nyomda megszerzésére s ezzel az összeg
gel, valamint a budai kiadványok felerészével apai és anyai örök
ségét illetően ki is volt elégítve. 

A pozsonyi nyomda BALLAGI ALADÁR megállapítása szerint 
(Magyar nyomdászat történeti fejlődése 122. 1.) az alapító ROYER 
JÁNOS PÁL özvegyének halálakor 59 mázsa betűvel, három 
könyvsajtóval és 2000 forint értékű kiadvánnyal volt fel
szerelve, ami az 1750. január hó 19-én kötött adásvételi szerződés 
időpontjában is megvolt, mert különben a vevő alig adott volna 
érte 11.000 forintot. Amíg ROYER JÁNOS PÁL özvegye vezette a 
nyomdát, alig mutatott fel érdemleges fejlődést, mert termékei 
magyar, német és tót imakönyveken kívül igazán kevés értéket 
képviseltek. Határozott fejlődést látunk ellenben az özvegy halála 
után, mert 1744-ben itt készült PÉTERFFY „Sacra concilia" című 
műve, BENGER „Annales fratrum eremitarum S. Pauli" című mun
kája és BONFINI „De gestis Hungarorum" című művének új ki
adása. 1745-ben itt nyomták BÉL MÁTYÁS decadeseit és 1746-ban 
Du FRESNE „Illyricum vêtus et nóvum" című művét, mindmeg
annyi nagy értékű irodalmi termék (Helytartótanácsi levtár: 
Miscellanea fasc. 48. nr. 240). Amint a nyomda a LANDERER kezébe 
jutott, azonnal könyvjegyzéket nyomatott (Catalogus librorum, 
qui apud Joannem Michaelem Landerer civem et typographum 
Posoniensem vénales prostant 1751), mely 6 lapon latin, 3 lapon 
magyar s 4 lapon német könyveket tartalmaz, melyek nagyrésze 
a budai LANDERER-nyomda terméke volt, melyek anyja rendelke
zése értelmében örökségképen jutottak a kiadó kezébe. 1754-ben 
újabb könyvjegyzéket adott ki (Catalogus librorum, qui apud 
Joannem Michaelem Landerer civem et typographum Posonien
sem vénales prostant 1754), amely terjedelemre nem sokkal 
szárnyalta túl az első kiadást. A könyvjegyzékek ismételt kiadása 
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arra vall, hogy LANDERER JÁNOS MIHÁLY elsősorban a nyomdai 
szabadalom azon részét igyekezett értékesíteni, amely könyvkeres
kedésre jogosította (cuiuscunque generis libros imprimere eosdemque 
distrahere), ami természetszerűen csupán saját kiadványaira vonat
kozhatott. A legértékesebbek voltak ezek között a latinnyelvű 
munkák, amelyek jórésze még a. RoYER-nyomdában készült. 
A magyar munkák a budai LANDERER-nyomdából kerültek ki, a 
német munkák száma nagy volt, értékük azonban annál kevesebb. 
Nyomdája felvirágoztatását is szívén viselte LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY S e célból 1754. évi könyvjegyzékéhez csatoltan betű
típusait is bemutatta (Specimen diversorum characterum seu typo-
rumy quibus typographia Posoniensis ornata est), amelyek sorá
ban különösen az antiqua és garmond betűket tartjuk kiemelen-
dőknek. 1759-ben újból kiadta könyvjegyzékét (Catalogus libro-
rum, qui apud ], M. Landerer civem et typographum Posoniensem 
vénales prostant 17^9), amelyben már nem csupán a saját kiad
ványait, illetőleg nyomdája termékeit hirdette, hanem idegen és 
külföldi eredetű könyveket is, amiből arra kell következtetni, 
hogy LANDERER elsősorban vállalata kereskedelmi részét igyeke
zett fellendíteni, amely téren nem volt az országban versenytársa. 
A könyvjegyzék bécsi, lipcsei és kölni, továbbá regensburgi, 
königsbergi és chemnitzi nyomtatványokat sorolt fel, de győri, 
lőcsei és soproni nyomtatványok is találhatók benne, tehát széles
körű üzleti forgalommal rendelkező könyvkereskedővé lett akkor, 
mikor nyomdája még nem tudta elérni a nagyszombati jezsuita 
nyomda színvonalát. 

A LANDERER JÁNOS MIHÁLY vállalatát 1770-ben fenyegette 
elsőízben az a veszély, hogy versenytársat kap, ami már azért is 
erősen érintette, mert eddig az időpontig Magyarország egyetlen 
városában sem volt két nyomda. Minthogy második nyomda fel
állításának a veszedelme fenyegette, ennek a veszedelemnek oly
módon törekedett elejét venni, hogy harminc esztendeig tartó 
kizárólagos szabadalmat kért nyomdája és betűöntője számára, 
amely szabadalom megadása esetén Pozsonyban második nyom
dát nem lehetett volna felállítani. Kérését azzal indokolta, hogy 
a RoYER-nyomdát nagyon elhanyagolt állapotban vette át és sok 
költséget kellett reá fordítani, amíg használhatóvá lett. Ugyan
csak a nyomda felszerelésének tökéletesítése céljából betűöntőt is 
állított fel, sőt nagy költséggel új házat is építtetett a nyomda 
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céljaira. Mindezek eredményeként sikerült nyomdája színvonalát 
olyan magas fokra emelni, hogy a legkényesebb ízlésnek is eleget 
tud tenni, s ennek tulajdonítandó, hogy a helytartótanács és a 
kamara is itt készítteti hivatalos nyomtatványait. Ezzel szemben 
nyomdája jövedelmezőségét máris veszélyeztetik a közeli Nagy
szombatban, Győrött, Sopronban és Szakolcán működő nyomdák, 
ha most Pozsonyban újabb nyomda keletkeznék, nyomdája vál
ságba kerülne. A nagyszombati nyomda is kizárólagos szabadalmat 
kért, amikor ROYER ANTAL 1760-ban Nagyszombatban akart 
nyomdát alapítani (MKSzle 1942. évf. 54. 1.) s amint a nagy
szombati nyomda terve nem valósult meg, úgy LANDERER sem 
kapta meg a kért kizárólagos szabadalmat, mert az 1770. július 
hó 28-án kelt királyi resolucio elutasítólag határozott ez ügyben 
(Helytartótanácsi levtár: Miscellanea fasc. 58. nr. 302). 

A LANDERER vállalatát fenyegető versenytárs PATZKÓ FERENC 
volt, aki addig a LANDERER-nyomda szolgálatában állott, jól is
merte tehát a nevezett nyomda összes üzleti titkait. Nyomdai 
engedélyért beadott kérvényét azzal indokolta, hogy a helytartó
tanács eddig azt a politikát követte, hogy az iparosok számának 
szaporításával csökkenti az ipari termékek árait (propter inducen-
dam in regno vilitatem numerus professionistarum et artificum 
augeatur). Ezt a politikát a könyvnyomtatás terén is érvényesíteni 
kellene, mert kellő számú nyomda hiányában a tanulóifjúság és 
a tudósok is kénytelenek a külföldről behozott könyveket drága 
pénzen megszerezni, vagy a hazai közművelődés nagy kárára azok 
megszerzéséről lemondani. PATZKÓ folyamodványa eredménnyel 
járt, mert az 1770. október 15-én kelt királyi resolucio hozzá
járult ahhoz, hogy Pozsonyban második könyvnyomda állíttassék 
fel s egyben utasította a pozsonyi városi tanácsot, hogy PATZKÓ 
FERENcet vegyék fel a polgárok sorába, s engedjék meg neki, hogy 
a nyomdaipart szabadon gyakorolhassa. 

E döntés előtt a pozsonyi városi tanács megbízottai vizsgá
latot tartottak LANDERER pozsonyi nyomdájában, vájjon valóság
gal olyan kitűnően van-e az felszerelve, amint azt LANDERER állí
totta. A vizsgálat eredménye LANDERERK nézve kedvezően ütött 
ki, mert a tanácsi megbízottak 1770. augusztus 22-én kelt jelen
tésükben előadták, hogy a nyomdában 12 segéd dolgozik s a hasz
nálatban levő négy könyvsajtón kívül egy ötödik is rendelkezésre 
áll, amely bármely pillanatban munkába állítható. A nyomda 
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papírkészlete 700 rizsma finomabb és 257 bála közönséges papiros 
volt. A betűöntőben két segéd dolgozott s a mintakönyvben lát
ható 20 különböző betűtípust tudták előállítani. A nyomda be
vételei az utóbbi évek folyamán a következőképen alakultak: 
1766-ban a helytartótanácstól 1685 frt, a kamarától 70 frt, magá
nosoktól 2259 frt; 1767-ben a helytartótanácstól 899 frt, a kama
rától 304 frt, magánosoktól 2877 frt; 1768-ban a helytartótanács
tól 2842 frt, a kamarától 546 frt, magánosoktól 189̂ 4 frt; 1769-ben 
a helytartótanácstól 1911 frt, a kamarától 594 frt, magánosoktól 
2685 frt; úrbéri nyomtatványokért 5715 frt, de ez nem állandó 
munka. Minthogy a személyzetet félévenként kellett felfogadni 
s a nyomda munkája nem volt állandó, kénytelen volt a saját 
számlájára is dolgoztatni s az így előállított nyomtatványokat 
évenként négy ízben a pesti vásárokra szállíttatni, ahol azokat a 
könyvkötők vásárolták össze. Saját kiadványokra fordított 1766-
ban 2990, 1767-ben 2784, 1768-ban 2659, 1769-ben pedig 2946 
forintot, ami összesen 11.379 forintot tett ki. Minthogy a nyomda 
régibb helyiségei nem voltak megfelelőek, kénytelen volt e célra 
a városon kívül nagy költséggel új házat építtetni (Helytartó
tanácsi levtár: Miscellanea fasc. 58. nr. 302). 

Mindezek LANDERER javára szóló adatok voltak, amivel 
szemben PATZKÓ FERENC 1770. augusztus hó 26-i beadványában 
a saját javára szóló érveket igyekezett felsorakoztatni. Nevezete
sen azt vitatta, hogy LANDERER szegényen kezdte pozsonyi válla
latát s nagy vagyonát úgy szerezte, hogy túlmagas árakkal dol
gozott. Nagy vagyona belvárosi házán és nyomdáján kívül hatal
mas könyvkészletben áll, amelyen kívül jelentős tőkével is ren
delkezik, a külvárosban pedig 60.000 forint értékű díszes és fény
űzően berendezett házat építtetett azon indokolással, hogy a 
nyomda régi helyiségei nem felelnek meg a célnak. Arra is hivat
kozott, hogy LANDERER nyomdája nem tudja kielégíteni a szük
ségletet, mert maga is Bécsből hozatja a tudósok és a tanulóifjúság 
számára szükséges könyveket, holott azokat itthon könnyen elő 
lehetne állítani. De nem csupán LANDERER, más hazai könyvkeres
kedők és könyvkötők is kénytelenek Szászországból, valamint a 
Németbirodalom többi részeiből hozatni könyveket, amelyeket 
azok magas árai miatt nem tudnak eladni. LANDERERnek Pozso
nyon kívül Győrben és Pesten is nagy könyvkészletei vannak. 
A pozsonyi SPAISER a LANDERER-nyomda túlmagas árai miatt 
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kénytelen szabadalmazott naptárát Nagyszombatban és Sopron
ban nyomatni. LANDERER betűöntője távolról sem került olyan 
sokba, amint azt elhitetni szeretné s nincs is annyi matricával fel
szerelve, mint amennyi betűtípust mintakönyvében felsorolt. Végül 
a második pozsonyi nyomda engedélyezése azért is indokolt, mert 
Bécsben kilenc nyomdász is meg tud élni s egész Magyarországon 
nincs több nyomda ennél. 

Minthogy a helytartótanács és kamara LANDERERnél csinál
tatták hivatali nyomtatványaikat, a LANDERER—PATZKÓ-vitában 
az érdekelte a legjobban a helytartótanácsot, hogy igaz-e PATZKÓ-
nak a túlmagas nyomdai árakat illető állítása? Ezt pedig PATZKÓ 
a következő módon mutatta ki: LANDERER a finom papíron készült 
hivatali nyomtatványok egy-egy ívéért iooo példányban kapott 
150 forintot, amit 80 forintért is elő lehet állítani, mert PATZKÓ 
számítása szerint a szükséges papír ára 40 forint, a szedő munka
díja 2 forint, a nyomdász munkadíja ugyancsak 2 forint, betű
kopásra, házbérre, fára, gyertyára és más apróbb kiadásra elég 
10 forint, vállalkozói nyereségre marad 26 forint; szökött kato
nák körözvényei egy-egy ívéért 145 példányban (45 példány a 
haditanács, 100 példány a helytartótanács részére) kapott L A N 
DERER 20 forintot, amit PATZKÓ hajlandó 10 forintért előállítani, 
mert a papír ára 42 krajcár, a szedő munkadíja 1 frt 42 kr, a 
nyomdász munkadíja 36 krajcár, egyéb kiadásokra a vállalkozói 
nyereséggel együtt elég 7 frt 30 kr; a körlevelek egy-egy ívéért 
100 példányban (50 példány a vármegyék, 50 példány a szab. 
kir. városok részére) kapott LANDERER 12 forintot, amit PATZKÓ 
hajlandó 8 forintért előállítani, mert a papír ára 28 kr, a szedő 
munkadíja 1 frt 30 kr, a nyomdász munkadíja 1 frt 12 kr, egyéb 
költségekre a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 4 frt 50 kr; 
4000 drb Urbáriumért, darabonként 14 krajcárral számítva, kapott 
LANDERER 1769-ben összesen 933 frt 20 krajcárt, amit PATZKÓ 
hajlandó darabonként 7 krajcárért, összesen 466 frt 40 krajcárért 
előállítani, mert a papír ára rizsmánként 2 frt, összesen 118 frt, 
a szedő munkadíja 30 frt, a nyomdász munkadíja 60 frt, egyéb 
költségekre a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 258 frt 
40 kr; 1200 drb magyar urbáriumért, darabonként 12 krajcárral 
számítva, kapott LANDERER 1769-ben 2400 forintot, amit PATZKÓ 
hajlandó darabonként 6 krajcárért, összesen 1216 forintért elő
állítani, mert a szükséges 152 rizsma közönséges papír ára rizs-
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mánként 2 frt, összesen 304 frt, a szedő munkadíja 30 frt, a 
nyomdász munkadíja 150 frt, egyéb költségekre a vállalkozói 
nyereséggel együtt elegendő 732 frt; 8000 drb tót urbáriumért 
darabonként 14 krajcárral számítva, kapott LANDERER 1769-ben 
1866 frt 40 krajcárt, amit PATZKÓ hajlandó darabonként 7 kraj
cárért, összesen 933 frt 20 krajcárért előállítani, mert a szükséges 
118 rizsma közönséges papír ára rizsmánként 2 frt, összesen 
236 frt, a szedő munkadíja 30 frt, a nyomdász munkadíja 100 frt, 
egyéb költségekre a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 567 frt 
20 kr; 4000 ív magyar úrbéri tabelláért kapott LANDERER 1769-
ben ívenként 2 krajcárt, összesen 133 frt 20 krajcárt, amit PATZKÓ 
hajlandó ívenként 1 krajcárért, összesen 66 frt 40 krajcárért elő
állítani, mert a papír ára 18 frt, a szedő munkadíja 4 frt, a nyom
dász munkadíja 12 frt, egyéb költségekre a vállalkozói nyereség
gel együtt elegendő 32 frt 40 kr; 4000 ív német úrbéri tabelláért 
és ugyanannyi tót úrbéri tabelláért ugyancsak elegendő egyenként 
66 frt 40 kr; az úrbéri tabellák kiegészítését képező „Hozzá
adásáért LANDERER 1769-ben ívenként 2 krajcárt, 1000 példá
nyért 32 frt 20 krajcárt kapott, amit PATZKÓ hajlandó ívenként 
1 krajcárért, 1000 példányért 16 frt 40 krajcárért előállítani, mert 
a papír ára 4 frt 12 kr, a szedő munkadíja 1 frt 12 kr, a nyom
dász munkadíja ugyancsak 1 frt 12 kr, egyéb költségekre a vállal
kozói nyereséggel együtt elegendő 10 frt 4 kr; a finomabb papírra 
nyomott úrbéri tabellák darabjáért 9 kr, 550 példányért 82 frt 
20 krajcárt kapott LANDERER, amit PATZKÓ hajlandó 40 forintért 
előállítani, mert a papír ára 21 frt, a szedő munkadíja 2 frt, a 
nyomdász munkadíja ugyancsak 2 frt, egyéb költségekre a vállal
kozói nyereséggel együtt elegendő 15 frt; az 500 példányban 
készült tűzrendészen szabályzat (Feuerordnung) darabjáért kapott 
LANDERER 1769-ben 6 krajcárt, összesen tehát 50 forintot, amit 
PATZKÓ hajlandó darabonként 3 krajcárért, összesen tehát 25 forin
tért előállítani, mert a papír ára 6 frt 18 kr, a szedő munkadíja 
2 frt 30 kr, a nyomdász munkadíja 1 frt 48 kr, egyéb költségekre 
a vállalkozói nyereséggel együtt elegendő 14 frt 20 kr. Mindezek
ből PATZKÓ arra következtetett, hogy az úrbéri nyomtatványokat 
LANDERER túlmagas áron szállította, mert összesen 5715 frt 50 
krajcárt vett fel értük, holott azok 2872 forinton előállíthatók. 
Ilyenformán 2843 frt illetéktelen hasznot számított fel, amihez 
hozzászámítandó még a szökött katonák körözvényeiért ugyan-
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csak illetéktelenül felvett 3000 frt vállalkozói nyereség. Ezek az 
adatok PATZKÓ szerint teljesen megvilágítják azt, hogy LANDERER 
mily módon szerezte nagy vagyonát (Helytartótanácsi levtár: 
Miscellanea fasc. 58. nr. 352). 

PATZKÓ kimutatásai nem maradtak hatás nélkül, mert a hely
tartótanács 1771. június 10-én utasítást kért a kamarától, hogy 
tovább is LANDERERnél csináltassa-e a hivatali nyomtatványokat, 
avagy elfogadja a PATZKÓ olcsóbb árajánlatát. A kamara egyideig 
húzódozott a döntéstől, mert az úrbéri nyomtatványok előállítá
sára LANDERER kapott megbízást, 1771. augusztus 8-án azonban 
mégis PATZKÓ mellett döntött s 10 esztendei szerződést kötött 
vele a következő feltételek alatt: A helytartótanácsi és kamarai 
körlevelek 200—400 példányban való kinyomásáért egy vagy két 
oldalnyi szöveggel, oldalanként 40—50 sorral 3 forintot, 3—4 
oldal szöveggel 4 forintot, 400 példányon felül pedig darabonként 
1 krajcárt kap PATZKÓ. Medián papíron 100 példányban 1—2 
oldal szöveggel 4 forintot, 3—4 oldal szöveggel 5 forintot, 100 
példányon felül darabonként i1^ krajcárt; regal papíron 100 pél
dányban 1 oldal szöveggel 10 forintot, 2 oldal szöveggel 12 forin
tot, 100 példányon felül darabonként 4 krajcárt. Szökött katonák 
köröz vényeiért 150 példányban ívenként 4 forintot, úrbéri nyom
tatványokért ívenként 1 krajcárt, egy rizsma harmincadcéduláért 
a kamarától kapott papíron 1 frt 30 krajcárt kap PATZKÓ. Ezzel 
LANDERERÍ érzékeny veszteség érte s nyomdája használata is meg
csappant; PATZKÓ viszont állandó munkához jutott, ami nyom
dája jövedelmezőségét biztosította. Mindenesetre jó összekötteté
sekkel kellett rendelkeznie az udvarnál, amit az is bizonyítani lát
szik, hogy 1773. május 23-án született hasonnevű fiának Mária 
Terézia királynő volt a keresztanyja. LANDERER 1771. szeptem
ber 11-i folyamodványában megkísérelte ugyan a kormányható
sági munkák visszaszerzését, de eredménytelenül. Pedig beadvá
nyában arra is hivatkozott, hogy a saját költségén közhasznú 
munkákat fordíttatott hazai nyelvekre, melyek egyike az erdő
gazdaságra, másika pedig a juhtenyésztésre és dohánytermelésre 
vonatkozott, amelyek nagy gyakorlati haszna kétségbevonhatatlan. 

A betűöntési szabadalomra vonatkozó kéréssel sem járt sze
rencsésebben LANDERER, pedig 1773. április 19-én a pozsonyi 
városi tanácshoz intézett beadványában elég részletesen megindo
kolta azt. E szerint betűöntőjét 1764-ben azon elgondolástól 
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vezettetve állította fel, hogy a hazai nyomdák a belföldön szerez
hessék meg betűszükségletüket s ne kelljen külföldről drága pén
zen betűket behozni. A pozsonyi származású PAPST JózsEFet azért 
küldötte a saját költségén külföldi tanulmányútra, hogy a betű
öntés rejtelmeit megismerje, s hazatérte után rábízta a betűöntő-
műhely vezetését. Mellékelt mintakönyvével igazolta betűöntője 
teljesítőképességét, de arra is hivatkozott, hogy betűit máris hasz
nálják a soproni, skalici, egri és budai nyomdák. H a nem kapná 
meg a kért szabadalmat, akkor nem csupán eddigi befektetései 
vesznének kárba, hanem a hazai nyomdák színvonala is erősen 
csökkenne, mert a legtöbb nyomda nem tudná megfizetni a drága 
külföldi betűket s ezért inkább kopott betűkkel dolgoznék. LAN-
DERER kérésével kapcsolatosan a helytartótanács ismerni kívánta 
azon hazai nyomdák betűforgalmát, amelyek betűöntéssel is fog
lalkoztak, s két hazai nyomdától kapott erre vonatkozó jelentést. 
A jezsuita tartományfőnök 1773. május 2-án kelt jelentése szerint 
a nagyszombati nyomda 15 év előtt adott el utoljára hazai nyom
dáknak betűket, újabban csupán az egri nyomda vásárolt tőle 
görög betűket. A szabadalom megadása a hazai nyomdákat kelle
metlen helyzetbe hozná, mert vannak gyorsabban elhasznált betűk 
(A G L b e m r c f u q), amelyeket lehetetlen lenne újakkal 
felcserélni s a nyomdák csupán úgy segíthetnének magukon, ha 
használható betűiket is eldobnák. A debreceni városi tanács 1773. 
május 3-án azt jelentette, hogy a városi nyomdának vannak ugyan 
matricái, de ezeket csupán a saját céljaira használja, betűárusítás-
sal egyáltalán nem foglalkozik. Mindkét nyomda mintakönyve 
csatolva van a jelentésekhez, amelyekből megállapítható, hogy 
elég szép betűtípusaik voltak. A LANDERER ügyét a tanulmányi 
bizottság 1773. szeptember hó 11-én kelt véleménye döntötte el, 
mely a szabadalom megadása ellen nyilatkozott azon hozzáadás
sal, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is lehessen 
az örökös tartományokból betűket behozni. 

Kevéssel utóbb még egy támadást kellett kivédenie LANDE-
RERnek, amely pozsonyi vállalatának legjövedelmezőbb részét, a 
könyvkereskedést fenyegette. Az 1772. augusztus hó 13-án ki
adott könyvkereskedői szabályzat (Ordo pro bibliopolis) ugyanis 
a könyvkereskedés gyakorlását külön képesítéshez kötötte, amely-
lyel LANDERER nem rendelkezett. Ez alapon ANTON LÖWE, JOHANN 
DOLL és MICHAEL BENEDICT 1775. október 30-án feljelentették 
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LANDERERÎ, hogy az említett szabályzat ellenére könyvkereske
déssel foglalkozik. Ezzel szemben LANDERER azzal védekezett, 
hogy már 1772 előtt is foglalkozott könyvkereskedéssel, sőt 1762-ig 
ő volt az egyedüli könyvkereskedő Pozsonyban, a panaszosok 
mindegyike később telepedett meg. Védekezését még részleteseb
ben előadta 1775. december hó 6-án a pozsonyi városi tanácshoz 
intézett beadványában, amely szerint 1754-től kezdve állandó 
összeköttetést tartott fenn külföldi könyvkereskedőkkel és nyom
dászokkal olymódon, hogy a saját kiadványait cserélte el a neve
zettek kiadványaival. Könyvkiadással foglalkozó nyomdászoknak 
mindenkor szabad volt könyvekkel kereskedni, amire bizonysá
gul szolgálhatnak TRATTNER TAMÁS, GHELEN JÁNOS, KURZBECK 
JÓZSEF és KALIWODA LIPÓT bécsi nyomdászok. A csereképen ka
pott külföldi kiadványokkal pedig nem titokban kereskedett, 
hanem 1764-től kezdve az újságokban is hirdette azokat. Azon
felül nyomtatásban kiadott katalógusaiban is fellelhetők ezek a 
nyomtatványok, amint ez 1751-ben, 1759-ben és 1770-ben kiadott 
katalógusaiból látható. Maguk a panaszos könyvkereskedők is vá
sároltak tőle olyan kiadványokat, melyek nem a saját nyomdájában 
készültek, amit LANDERER üzleti levelezéséből kiírt másolatokkal 
bizonyított (Helytartótanácsi levtár: Miscellanea fasc. 48. nr. 302). 

A sorozatos balsikerek arra indították LANDERERÎ, hogy 
Pozsonytól függetlenítse magát. Tekintete a gyorsan fejlődő 
Pestre esett, melynek vásárait jól ismerte, mert itt tudta kiadvá
nyait a legjobban értékesíteni. Tapasztalatain okulva nem a saját 
neve alatt indította meg pesti vállalatát, hanem ROYER FERENC 
ANTALÍ használta fel e célra, kitől a pozsonyi nyomdát vásárolta 
s aki sok viszontagság után Budán telepedett meg, hol az ottani 
LANDERER-nyomda üzletvezetője lett. ROYER 1773. március 17-én 
kapott szabadalmat, hogy Pesten nyomdát nyithasson, amiben 
LANDERER volt a segítségére, ki a szükséges tőkét rendelkezésre 
bocsátotta. LANDERER JÁNOS MIHÁLY 1783-ban névleg is átvette 
a pesti nyomdát (Pesti levtár: Intimata aa. 7785), melyet aztán 
fia és unokája fejlesztettek tovább. Ugyanaz a LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY 1775-ben a jezsuiták kassai nyomdáját is megvette s így 
ugyanazon időben három nyomdája is volt, amelyek közül azon
ban még mindig kimagaslott a pozsonyi nyomda. LANDERER JÁNOS 
MIHÁLY unokája, LAJOS teremtett változást e téren azzal, hogy a 
pozsonyi nyomdából hét sajtót Pestre hozatott át s Pozsonyban 
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csak kettőt hagyott, minek következtében Pest lett a vállalat köz
pontja. 1841-ben LANDERER LAJOS és HECKENAST GUSZTÁV egye
sítették váiialataikat s ez lett az alapja a ma is virágzó Franklin-
1 arsulatnak. GÁRDONYI ALBFRT. 


