
KONCZPAL 

Könyvkötők a 18-19. századi Veszprém megyében 
(Előzetes kutatási jelentés) 

Veszprém megye egykori könyvkötőinek tevékenységét, kötésemlékeit 1970 körül 
Sz. Koroknay Éva kezdte kutatni. A pápai Helytörténeti Múzeumban egy általános 
könyvkötészet-történeti kiállításon szerepeltetett néhány helyi adatot is, de megyei 
kutatási eredményeit nem publikálta. Egy évtizeddel később Konrad von Rabenau 
vizsgálta kötéstörténeti szempontból a Dunántúli Református Egyházkerület pá
pai Könyvtárának anyagát.1 Kéziratos munkáját díszítmény-levonatok egészítik ki. 
E kötésemlékek készítési helyének kérdésében nem foglalt állást. Hogya György 
helytörténet-kutató egy veszprémi könyvkötő-dinasztia, a Georgi család történetét 
dolgozta fel.2 A magyarországi könyvkötő céhek kutatása során J. Halász Margit 
tárt fel megyénket is érintő, mesterekre és legényeikre vonatkozó adatokat,3 ezek 
feldolgozása tovább folyik. Hudi József történész-levéltáros a veszprémi könyvkötők 
könyvkereskedői és olvasóegylet-szervezői tevékenységével foglalkozott.4 Kutatásai 
során már eddig is számos értékes könyvkötő-adatot tárt fel, az egyes mesterek csa
ládi és szakmai kapcsolataira, társadalmi helyzetére vonatkozóan. Az olvasottságra, 
magánkönyvtárakra utaló adatokkal is kapcsolódik szorosabb témánkhoz. Tervez
zük a veszprémi könyvkötők dokumentumainak közös feldolgozását, melynek kere
tében magam elsősorban a kötésemlékeket, illetve a mesterségbeli, technikai vonat
kozásokat vizsgálom. 

Az elmúlt évek során megyénk állami és egyházi könyvtárainak, adattárainak 
anyagát tekintettem át; jelenleg a jelentősebb plébániák könyvtár-töredékeinek és 
templomi szerkönyveinek felmérését végzem. A közeli jövőben szándékozom kísér-

1 RABENAU, Konrad von: Die Schmukeinb and der Bibliothek der Reformierten Hochschule in Papa. 
Berlin, 1983. I-III. Manuscript. Dunántúli Református Egyházkerületi Tudományos Gyűjtemény 
Könyvtára (továbbiakban: DREK) Kézirattár 0.1057. 

2 HOGYA György: Öt nemzedék a könyvkötészet szolgálatában. A Georgiák Veszprémben. Veszprém, 
1987. 

3 J. HALASZ Margit: Adalékok a magyarországi könyvkötőcéhek történetéhez. III. Kézművesipar
történeti szimpózium, 1976. Veszprém. VEAB, Veszprém, 1977.118-123.; J. HALÁSZ M.: Céhek és ma
nufaktúra kapcsolata és szerepe a könyvterjesztésben. I. Nemzetközi kézművesipar-történeti szimpózium, 
1978. Veszprém. VEAB Értesítő II. Veszprém, 1979.227-229. 

4 HUDI József: Veszprémi könyvkereskedők a XVI1I-XIX. században = Horizont, 1988/2 26-29. 
(Veszprém); HUDI J.: A Veszprémi Olvasótársaság 1841-1844. In: Veszprém Megyei Múzeumok Közle
ményei. 18 (1986). Veszprém, 1987.451-473. 
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letet tenni a megyében egykor létezett rendi könyvtárak központi gyűjteményekbe 
került anyagának kutatására. 

Munkám során a helyi mesterek könyvkötéseinek rendszerezett számbavételé
re törekszem. Célom a megismert kötésemlékek konkrét mesterekhez kapcsolása, 
vagy ha ez nem lehetséges: az összefüggést mutató készítmények kötéscsoportba 
foglalása. Természetesen csak elégséges példa-adat begyűjtésére törekszem és nem 
maximális kataszterre, amely minden egyes azonosítható darabot felvenne. így kia
lakítható lesz egy megyei kötésadat-gyűjtemény, ami mások által is bővíthetően ren
delkezésre áll. Mindez módszerében is kapcsolódik más kutatók országos kötéstör
téneti gyűjtőmunkájához. Az egyes leírókartonokon a könyvészeti és kötéstechnikai 
adatokat tárgyfotók és díszítmény-levonatok egészítik ki. Az így kialakított adattár
ban mutatókkal, utalásokkal lehet a kötések közötti összefüggéseket dokumentálni. 
Például ugyanazon mester kötés fajtáinak összesítésével az ő szakmai szintjét álla
píthatjuk meg. A kötésdíszítésben alkalmazott szerszámegyezéseket kimutatva az 
örökléssel, vagy hagyatéki felvásárlással más mesterekhez kerülő díszítőszerszámok 
útját, divatjuk időtartamát határozhatjuk meg. A vizuális összevetés alapján feltéte
lezhető kapcsolatok bizonyításához feltétlenük szükséges az írott adattári-levéltári 
és könyvbejegyzés-adatok kutatása. 

Munkámban az első lépéseket a veszprémi és pápai múzeumi adattárak céhes 
és hegyközségi iratanyaga kötött dokumentumainak tábladíszítmény-elemzése je
lentette. Kézenfekvő volt, hogy — az itteni nyomdák könyvei mellett — olyan he
lyi szervezetek köttetéseivel kell kezdenem, melyek már csak takarékosságból sem 
utaztak távolabbi városok mestereihez, ha saját működési helyükön is volt könyv
kötő. A helybeli köttetés nem csupán a kevéssé igényes, illetve díszítést nem kí
vánó „hétköznapi" könyvekre, pl. protokollumokra vonatkozik, de a reprezentatív 
formát igénylő céh-rendtartásokra, privilégium-másolatokra is. Az egyes plébániák 
szerkönyvei köttetésénél is megkívánták az ünnepélyes, kiemelkedő díszítettséget. 
Ezek a kötéstáblák rendszerint nagy díszítőszerszám-készletet vonultatnak fel, s ez
zel kitűnő alapot adnak az analógiák kereséséhez. Nagyobb motívumkészleten belül 
nagyobb számú díszítőszerszám-egyezésre van esély. Döntő a finom részletekig, oly
kor a szerszámkopásból, -sérülésből eredő apró hibák meglétéig terjedő azonosság. 

Az egyházak, iskolák, céhek, hegyközségek és nyomdák stb. jegyzőkönyvei szá
mos közvetett és közvetlen adatot őriznek könyvkötőkről. Gyakran név szerint meg
nevezik a mestert, a megbízás tárgyát, a munka árát. A Dunántúli Református Egy
házkerület Nagykönyvtárának kézirattárában őriznek egy kötegnyi könyvkötői szám
lát5, melyeket a helybeli mesterek a Kollégiumi Könyvtár számára készített egyes 
munkáikról adtak; legtöbbjük saját kezű írással, ami külön becses. Az itt tételesen 
felsorolt címek mellett megemlítik az alkalmazott kötéstípust is. Ezek alapján szá
mos köttetés esetében lehetséges volt a könyvtár állományában visszakeresni, azo
nosítani a kérdéses könyvet. Erre azokban az esetekben volt lehetőség, ha egyetlen 
példány volt; ha a kiadás adatai szerint volt egyetlen; ill. ha azt a duplumoknak a 
kontón megnevezett kötéstechnikával való egyeztetése igazolta. így egy törzsanyag 

DREK 0.973. Könyvtári számadások számla-mellékletei. 



334 Könyvkötők a 18-19. századi Veszprém megyében 

állt össze ismert nevű könyvkötőhöz kapcsolható munkákból, melyek biztos alapot 
jelentenek az egyezést mutató további kötésemlékek azonosításához. 

A possessor-bejegyzések olykor megnevezik a könyvkötő személyét, a köttetés 
árát — de ez igen ritka. A tulajdonosi bejegyzésekre akkor is figyelmet kell fordí
tanunk, ha ezek a néven és a megszerzés helyén, időpontján kívül mást nem tartal
maznak. Ugyanis ha a possessort helyi egyházi személyként, világi tisztviselőként, 
olvasottabb kisnemesként stb. azonosítjuk, akkor tapasztalat szerint e magánköny
vek között is túlnyomórészt helyi kötésekre számíthatunk. Az igazolást itt is a már 
azonosított példányokkal való összevetés dönti el. 

Korabeli ismert gyakorlat szerint könyvet a céhszabályzat értelmében könyváru
sítói, olykor antiquáriusi joggal is rendelkező, gyakran nyomdai könyvbizományos 
könyvkötőktől lehetett helyben beszerezni. A jelentősebb könyvtárak (főúriak, fő
papiak, rendiek stb.) a nem helyi, ill. külföldi nyomdáktól, kiadóktól történő beszer
zéseiket elsősorban kiadói papírborítású fűzött formában — krúdában — bonyolí
tották, majd helybeli mesterekkel köttették be ezeket. E mesterek a nyomdáktól krú
dában vásárolt készletüket saját kötésükkel ellátva értékesítették. Számos ár-adat 
alapján tapasztalható, hogy e korban a kurrens negyedrét könyvek átlagára és egy 
átlagos könyvtári kötés ára közel azonos; a kötött könyv összértéke megduplázódik. 

Természetesen a helyi köttetés alól bőven akad kivétel, hiszen pl. a pályájuk so
rán újabb és újabb állomáshelyre kerülő rendtagok, papok, tisztviselők a korábbi 
helyen szerzett jó tapasztalatok alapján gyakran fenntartották továbbra is a mun
kakapcsolatot az addig jól „bevált" könyvkötővel. Egyes művek távoli városokban 
megjelent példányait gyakran már csak kötve, ottani könyvkötőktől szerezhették be. 
A18. században a tihanyi Szent Benedek rend apátjai egyformán dolgoztattak pápai 
és veszprémi mesterekkel; adatok igazolják továbbá nagybani köttetéseiket győri és 
székesfehérvári mestereknél is.6 A hangsúly mégis a jelentős mennyiségű megyei 
produktum meglétére tehető, amit a tihanyi apátsági Szent Ányos templom máig 
helyben őrzött szerkönyveinek vizsgálata is megmutatott.7 

Az ismertetett módon helyiként igazolt, kiemelkedő színvonalú kötéscsoport a 
18. századi rekatolizáció plébánia-újjászervezéseivel, ill. -alapításaival összefüggő, 
templomfelszerelési hullámban megszerzett velencei misekönyvekből áll elsősor
ban. Többségük a Belloniana és Pezzana nyomdákból származik. Az említett tihanyi 
példányokon kívül a felsőörsi Szent Mária Magdaléna préposti templom szerköny
vei, a Pápa belvárosi Szent István vértanú plébániatemplom és a Veszprém Egyház-

6 SÖRÖS Pongrác: A tihanyi apátság történeteII. In: A pannonhalmi Szent Benedek Rend története 
XI. Bp. 1911.678,679. 

7 Például: Missale Monasticum ... sub Regulám S.S.P. Benedicti. Velence, Balloniana nyomda, 
1765. Possesson „Ecclesiae Tihaniensis Ord.S.P.Ben. [1]780." 235 x 322 mm táblaméretű sötét olajzöld 
bastarde egészbőrkötés hullámsávos vaknyomással barkázva és aranyozva. Egyező szerszámkészletű és 
technikájú analóg kötés pl.: „Eccl. Tihaniensis Ord.S.P.Bened.Ex Cadem Ecclesiam Öreg-Lakiensem." 
Táblaméret 237 x 334 mm. Fekete bastarde egészbőrkötés azonos módon barkázva, aranyozva. Előzék 
repülőlap utáni szennylapja 1831-ben készült. Fenti misekönyvek könyvkötőjének feloldása: korábbi ki
mutatható előzmény nélkül 1833-ban a tihanyi apátság Franz Gründler veszprémi mesternek 30 forintot 
fizetett két Missale bekötéséért. Gründler az egyetlen könyvkötő, akivel élete végéig, 1844-ig köttetnek 
ebben az évtizedben. Forrás: Veszprém Megyei Levéltár (továbbiakban VeML) Tihanyi Bencés Apátság 
levéltára, gazdasági iratok. Manuale Perceptor. et Erogatione 1833-1849.12-225. 
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megyei Róm. Kath. Püspöki és Káptalani Könyvtár különféle megyei provenien-
ciájú misekönyvei vonhatók be a kötéscsoportba. Számos elsődleges forrásadattal 
igazolt más helyi könyvkötés díszítésének mintakincs-egyezése bizonyítja idetarto-
zásukat. 

Munkám során gyakran döntő szerep jutott a korábbi években általam már fel
dolgozott Veszprém megyei, 18-19. századi papírmalmok készítményei ismereté
nek.8 Ugyanis a könyvkötések előzékpapírjaként, érthetően, főleg e helyi papírmal
mok produktumait használták a megyei könyvkötők. Mivel az előzék a könyvtest
tel és a kötéstáblával összekötő-elemként szoros funkcionális egységben van, csakis 
azonos korú, elsődleges lehet. Kicserélése észrevehető lenne, de indokolatlan; javí
tásra szorulván az új kötés minden eleme új lesz. A papírok vízjeleinek és más tech
nikai adatainak ismeretében lehetséges azonosítani, de legalábbis jól megközelíteni 
a kötés készítésének időpontját. 

A18. század folyamán számos német ajkú mester telepedett le Magyarországon. 
Ismert, hogy az itthon született legények külföldi tanulóéveiket elsősorban német 
és osztrák városokban töltötték. Veszprém megye kötésemlékei jól példázzák, hogy 
a hagyományok révén kialakult útvonalon vondorló legények, ill. az így teremtődő 
kapcsolataikat később is megtartó mesterek, a vésnök-központokban megvásárolva 
díszítőszerszámaikat, munkáik mintakincsében, de alkalmazásuk ízlésében is dön
tően német-osztrák hatást mutatnak. Gyakran pontos díszítőszerszám-egyezések 
igazolják mestereink kapcsolatát, lényegében azonos vándorútját a bécsi, pozsonyi, 
nagyszombati stb. könyvkötőkével. Vaknyomáshoz, aranyozáshoz használt kézibé
lyegzőik, sávozóik, görgetők és kliséik gyakran azonos, vagy azonos mintát köve
tő vésnöknél sokszoros példányban készült típusok. Ennek a természetes ténynek 
adatolt illusztrálását bécsi és veszprémi kötések közötti analógiák példáival későb
bi közlésben szándékozom bemutatni. E szerszámvésetek a nyomdászok tipográfiai 
könyvdíszeihez, cifráihoz hasonlóan a nemzetközi korízlést tükrözik. A kortárs mes
terek divatos kötései olykor az összetéveszthetőségig hasonlítanak egymásra, akár 
pl. Győrben készültek, akár Pápán. Helyhez és személyhez kötésük pusztán a dí
szítés stílusa alapján lehetetlen — legfeljebb a motívumok kompozíciós alkalma
zása, a kötéselemek technikai részletei, vagy a színösszeállítás mutat egyéni jegye
ket. Olykor egy-egy díszítőelem kitüntetetten gyakori alkalmazása hívja fel magára 
a figyelmet, impulzust adva a párhuzamok kereséséhez. Mindezek érzékeltetik az 
elsődleges írott forrásadatok jelentőségét, hiszen gyakran kizárólag ezek bizonyít
ják, hogy az addigi általánosságokkal megelégedő tipologizálás „tipikus bécsinek" 
vagy „jellegzetes nyugat-magyarországinak" minősített példányai történetesen ép
pen Veszprém megyében készültek. A barokktól a copfon, az empire és klasszicista 
stílusdivatokon át a helyi kötések is rendre, megkésettség nélkül követik koruk ízlé
sét. Kifejezetten régies megjelenést inkább csak egyes céhiratok kötései mutatnak, 
amiben a céhek mindenre kiterjedő erős hagyomány-féltése játszhatott szerepet. 

8 KONCZ Pál: Pápa XVIII. századi papírmalma. MTESz Papíripari hagyományok védelmét szer
vező bizottság közleményei. 17. Bp. 1986; KONCZ R: Igal (Pápa) XIX. századi papírmalma. Ua. 18. Bp. 
1987; KONCZ R: Sóly papírmalma 1790-1851. Uo. 25. Bp. 1989. 
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l.kép 
A pápai-ugodi Eszterházi Uradalom V sz. birtokkönyvének kötéstábla-részlete. Pápa, 1730 körül 

Mindez azonban a 18. század első felére területünkön kevéssé áll. Pápán 1710 és 
1760 között mutatkozik egy kötéscsoport, melynek példányai a korábbi két évszá
zad későreneszánsz német és németalföldi protestáns könyvkötészetének díszítőe
lemeit mutatják a tradicionális, ún. levéltári kötések szokott kompozíciójában. Ezen 
vaknyomással díszített fehér timsós sertésbőr- és sötétbarna juhborkötesek mestere 
feltehetőleg még egymaga működött, konkurencia nélkül. Nemcsak a városi szerve
zeteknek — céheknek, hegyközségnek — dolgozott, de egyformán foglalkoztatta a 
város földesura: az egri püspök gróf Eszterházi Károly; a plébánia; a rendházak; va
lamint a református gyülekezet és Kollégiuma. Ez az anakronisztikus megkesettseg 
mutatkozik meg pl. a pápai ferencesek 1735-ben készült kéziratos/l/iíi/bnanMmának 
kötéstábláján9 is, ahol az evangélisták és attribútumaik medaillon-képeivel díszített 
görgetős keretezésben a táblaközépen olyan rombikus arabeszk-klisé szerepel, mely 
az előző évszázad német és németalföldi kötéseinek jellegzetes eleme. Ezekről a 
szoros egyezést mutató kötésemlékekről, mégha pl. a helyi uradalom birtokkönyve
iről, vagy a városi Református Ekklézsia I. Anyakönyvéről van is szó, kezdetben fel 
sem tételeztem, hogy helyben készült munkák. Az egyes könyvek könyvtest- és elő
zékpapírjai papírtörténeti vizsgálata e kötéscsoportnál is megerősítette a helyhez
kötést, ugyanis a városban 1729 és 1766 között fennállott papírmalom készítménye
iről van szó. 

9 Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára, Ms.Mus. IV.798. Könyvtestének és előzékének azo
nos papírja pápai készítmény Andreas Clauss malmából. 
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2. kép 
A pápai Református Gyülekezet I. sz vegyes anyakönyve kötéstáblájának részlete. Pápa, 1730 körül 

mmmmmmmm 

3. kép 
Pápai Ferences Antifonárium kötésén szereplő díszítmények levonatai Pápa, 1735. 
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A történeti Veszprém vármegye és a mai közigazgatási terület határa nem azo
nos; a Balaton-felvidék sávja túlnyomórészt Zalához tartozott. Ezért sincs szándé
komban Keszthely és Tapolca könyvkötészeti kutatása. A sümegi Szent Ferenc rendi 
könyvtárból származó eddig megismert néhány 18. századi kötésemlék viszont Pá
pán készült munkának bizonyult.10 

Pápán és Veszprémen kívül a tárgyalt időszakban két helységben működött még 
könyvkötő: Várpalotán és a református kisnemesi lakosságú Szenkirályszabadján, 
amelynek magas színvonalú egyházi iskolája is volt. 

A18. század közepén e faluban két mesterről tudunk; egyikőjük utódai már Veszp
rémben telepedtek le. Figyelemre méltó, hogy Pápán és Várpalotán is volt egy-egy 
zsidó könyvkötő. Mindkét városnak számottevő lélekszámú zsidó iparos-kereskedő 
lakossága magyarázza ezt. A mesterek között gyakran találunk nemeseket. Ezen 
adatok részletes ismertetését, értékelését, a könyvkötők társadalmi szerepét a ké
sőbbiekben Hudi József szándékozik feldolgozni. Ezúttal csak néhány érdekesebb 
példát említek. 

Egyes könyvkötők világlátottságuk, olvasottságuk, tisztes életvitelük és munkájuk 
révén hamar kiemelkedtek és köztiszteletet élveztek. Szépen példázza e megbecsü
lést nemes Szombati Pál pápai református könyvkötő ifjú házasságkötése a gárdo
nyi Kaszap Erzsébettel, ahol a kérő Tóth Ferenc filozófia-professzor, a kiadó pedig 
Mándi Márton István filozófia-professzor; mindketten a pápai Református Kollé
gium tanárai (1815).11 Mándi Márton István kora egyik kiemelkedő tudású poli
hisztora; Tóth Ferenc, a későbbi püspök pedig ebben az időszakban (1802-1817) a 
Bibliotéka vezetője. Kettejük közös erőfeszítése révén a kollégiumi könyvtár e pe
riódusban élte virágkorát.12 

Veszprémben Vásonyi István református nemes mester emelkedik ki a város tár
sadalmában a 19. század első felében; élete delén több jelentős köztisztséget kap. 
Tagja a városi tanácsnokok testületének, jelentősebb vagyonra tesz szert. Jövedel
mét — társaihoz hasonlóan — elsősorban könyvkereskedői tevékenysége biztosít
ja.« 

A céhes rendszer válságát, majd megszűntét követően az új ipar- és kereskedel
mi törvények lehetőségeit megragadva a múlt század második felében már új tí
pusú vállalkozók emelkednek ki a könyvkötők közül, akik kiadóként, nyomda- és 
lap-alapítóként, kereskedőként bővítik tevékenységüket. A nyomdai-kiadói töme
ges könyvkötések immár „névtelen" előállítói, az ideig-óráig egyedi kézi kötései
ből még szerényen megélő tradicionális könyvkötő, harmaddikként pedig a kiadó
vállalkozó-kereskedő mester, aki fokozatosan felhagy a szorosan vett szakma saját 
kezű művelésével: egy-egy rétegét képezik ők a századvég könyvkötőinek. 

10 Például a sümegi Szent Ferenc rend kolostorának jegyzőkönyve, melynél a possessor: „Liber sic 
Comparatus est Pro Chordigeris inseribenchtis sub Directorata P. Alberti Vida Anno 1764." VeML. XII. 
12.50. 

1 1 Pápai Református Egyház IV. sz. keresztelési anyakönyve, 290. 
12 SZABÓ György: A Dunántúli Református Egyházkerületpápai Nagykönyvtárának története = MKsz 

1986/2-3.155,161. 
1 3 HUDI J.: L m. (1988) 28. 
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Évtizedek Pápa Veszpré 

1690-1710 _ 1 
1710-1740 1 1 
1740-1750 1 3 
1750-1760 2 3(4) 
1760-1770 2(1) 3(2) 
1770-1780 2(1) 2(3) 
1780-1790 2(1) 3 
1790-1800 3 3 
1800-1810 5 3 
1810-1820 7 5 
1820-1830 6(5) 7(4) 
1830-1840 6(4) 6(5) 
1840-1850 8(4) 6(5) 
1850-1860 4(3) 6(5) 
1860-1870 5 6(5) 
1870-1880 6 6 
1880-1890 5(4) 6 
1890-1900 5 6 

Az idők során rendre készült különféle összeírások feltárása lehetővé teszi, hogy 
megállapíthassuk: adott időszakban hány könyvkötő működött egyszerre, egy he
lyen. Az egyes összeírások forrásértéke nem egyforma; csak összevetésükkel, illetve 
a más forrásokból vett adatokkal összehasonlítva rajzolható reális kép. Ha az így 
összesített előfordulási adatokat kivetítjük egy évtizedenkénti bontásban vett táblá
zatra, akkor jól szemlélhető a létszámnövekedés üteme. Bizonytalanságot, pontat
lanságot okoz, ha egy adott évtizeden belül több adott mester működése nincs egy
mással átfedésben, hanem pl. az egyikőjük tevékenységének megszűnte után kez
dődik csak a másiké.14 E fenti meggondolást tükrözik az alábbi táblázatban szerep
lő, zárójelbe tett számok, melyek a ténylegesnek, valósnak vélt számadatot jelzik; a 
nyitott számok az összesített, de kérdéses mennyiséget adják: hány könyvkötő élt és 
működött egyszerre a megye két nagyobb városában. 

Az összeírások nemcsak számadatokat tartalmaznak. A Helytartótanácsnak 1813-
ban a céhek rendszabásainak egységesítése, revíziója érdekében kiadott rendelke
zésére felülvizsgálták a helyi céhes iparok artikulusait és működési viszonyaikat. 
A helyi céhrendtartások korrigálásra és megújításra történő előterjesztése során a 
helytartótanácsi általános rendtartást15 kellett alkalmazni. Az ide kapcsolódó ira
tanyagban16 azt regisztrálták, hogy a megye könyvkötői nem kérnek privilégiumot, 
mivel a „Pest, Buda és Pozsony városi céhekhez tartoznak s így oda utasíttatnak." 
Mestertaxaként a szokásos mestermunkák elkészítése után 30 forintot szoktak fi
zetni, s ezt most a Helytartótanácsi Példázatban megszabott 25 forintra kell leszál
lítani. A szokott (inas-) tanítópénz mennyiségét itt nem nevezték meg. A veszpré-

1 4 Például: Veszprémben 1840-1850 között lezajlott generációváltás során négy korábban aktív mes
ter hunyt el s négy új kezdett működni. Rajtuk kívül mintegy 6-8 legény megléte is kimutatható. 

1 5 Közönséges Czéhbeli Czikkelyek... czéhek számára. Buda, 1813. Veszprémi Laczkó D. Múzeum 
(továbbiakban LDM) céhtörténeti adattára: 70.1128.3. 

16 LDM 70.1107.4.; 70.1167.4.; 70.1168.1. 
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mi adózó lakosság összeírásakor 1827-ben részletesen meghatározták a mesterek 
anyanyelvét, segédeik számát, családi viszonyaikat. 1848-ban a 11 fő könyvkötő (5 
mester; 3 legény; 3 inas) mindegyike írástudó, de iparrajzot nem tanulnak. A legé
nyek keresete 40 krajcár, teljes ellátás mellett. Betegsegélyező szervezetük nincs. Az 
anyagszükségletükre, készleteik értékére vonatkozó kérdésre nem tudtak megfelel
ni, annak állandóan változó volta miatt. Piacukként a helybeni, műhelyből történő 
árusítást és a vásárokat jelölték meg. Könyvkészletüket elsősorban Pestről szerezték 
be, ahonnan egyszerre 6-800 példányt vásároltak krúdában, majd bekötve árusítot
ták ezeket.17 

Az alábbiakban közlöm a kutatás jelenlegi állását tükröző mester- és legénynév
sort a megyei előfordulás, illetve a rendelkezésre álló anyakönyvi adatok évszámai
val.18 

Pápai mesterek: 
1. Név szerint még ismeretlen mester, kb. 1710-1765 között. 
2. Kopperger Antal, 1759. 
3. Zsoldos György, nemes, 1773. Elhunyt 1807 előtt. A budai Egyetemi Nyomda bizományosa.19 

4. Zsoldos György, ifjabb, 1813. 
5. Zsoldos Julianna: ifjabb Zsoldos György felesége, 1822-1827. 
6. Gálfy István, 1794-1795. 
7. Szép Miklós, nemes, református. Vándorlása során Debrecenben 1769-ben,20 Veszprémben az 1787. 

és 1788. években fordul meg; 1797-ben mint mester él. 
8. Kelemen József, nemes, 1802. A család a Kristóf utcában lakott. Elhunyt 1834-ben. 
9. Kelemen Józsefné, Wilman Erzsébet özvegyként, 1838. 

10. Kelemen Márton, Kelemen József fia, 1818-1840. 
11. Kelemen Márton, ifjabb, 1820-ban született. Könyvkereskedéssel is foglalkozott, 1848-ban nemzetőr. 
12. , Salamon 1806-ban a zsidóság összeírásában. 
13. Nimetz, Martin német ajkú mester 1808-1812. 
14. Szombati Pál, nemes, református. 1804-1805-ben Szombathelyen vándorol, ezután „Veszprémben 

szándékozik letelepedni" — ennek nincs nyoma. 1815-1846 között Pápán működik. Egyetemi Nyom
da bizományosa. 

15. Szombati Károly, Szombati Pál fia, 1837. 
16. Mohácsi Mihály, 1817-1859. 
17. Balogh András, nemes, evangélikus. Pápán 1819-ben, Körmenden 1824-1826 között említik. 
18. Tüske István, 1842. 
19. Earkas Ferenc, 1845. Könyvkereskedő is. 
20. Jeske József, 1851-1855. 
21. Reichenfeld Lipót, zsidó, született 1813-ban. Singer Száli nevű feleségével együtt dolgozott 1851-

1864. 
22. Reichenfeld Gábor és Jakab, Reichenfeld Lipót fiai utódokként, 1864. 
23. Skolnik Mihályné, Anna, könyvkötő-özvegyként 1860-1878. Kereskedőként is működött.21 Valószí

nűleg id. Skolnik Mihály nyitrai származású győri mester (1798) menye. 

1 7 LDMuo. 
1 8 A névsor forrásainak tételes közlése e helyen túlterhelné a jelenlegi keretet. A veszprémi adatok 

jelentős része HUDI József kutatásaiból származik; közlésükhöz való hozzájárulását e helyen is köszö
nöm. 

19 J. HALÁSZ Margit szíves közlése, a további bizományosi adatokkal együtt. 
2 0 J. HALÁSZ Margit szíves közlése. 
2 1 VARGA Sándor A Majeur Könyvkereskedők Egyletének alapítása. Bp. 1980. 



KonczPál 341 

24. Nobel Ármin, 1864-1865. Könyvkereskedést 1878-ban, nyomdát 1879-ben nyitott; ennek kötészetét 
1883-ban indította be. 1912-ben hunyt el.22 

25. Poppy Mátyás, 1866-1884. 
26. Barla János, 1871. 
27. Mayer Adolf, 1875-1890 között könyvkereskedő is. Élt: 1848-1918. 

Pápán megfordult, ill. itt élt legények: 
1. Gönczi Szabó Ferenc, 1757-ben Debrecenben járt 
2. Simon Efraim győri (szül. 1754), Zsoldos Györgynél: 1787-1789. 
3. Kollath [Koblath?] István, 1793-ban Debrecenben. 
4. Tölpp József, pápai születésű, 1807-ben Veszprémben dolgozott Franz X. Baumaister mesternél. 
5. Földesi József keszthelyi legény 1823-ban Pápáról nősült. 
6. Gaál János, nemes, 1830. 
7. Gauftl Lipót, 1848-ban Rauchenfeld Lipót mesternél. 

Veszprémi mesterek: 
1. Név szerint még ismeretlen mester, 1696-1740. 
2. Etkey István, 1747. Elhunyt 1760-ban. 
3. Juhász Sámuel, 1747. Élt: 1709-1784. 
4. Szerényi György, 1748-ban áttelepülését kérte Székesfehérvárra. 1754-ben hunyt el, Veszprémben 

özvegyét 1756-ban említik. 
5. Patkó József, 1756. 
6. Baumaister, Franz Xaver, német ajkú, 1760-1807. Az Egyetemi Nyomda bizományosa. Élt: 1745-

1808. 
7. Baumaister, Joseph, 1785-ben legény Horváth Mihálynál Veszprémben; 1786-ban az Egyetemi Nyom

da adósa; 1788-tól letelepedett polgár Székesfehérváron. 
8. Horváth Mihály, nemes, református. 1787-től Veszprémben megtelepedett Ferenc testvérével együtt; 

Szentkirályszabadjáról jöttek. Élt: 1742-1812. 
9. Horváth Ferenc, nemes, református, 1817-1818-ban „öreg"-ként említve. 

10. Horváth Ferenc, ifjabb, nemes, református. Könyvkötőként kérdéses. Élt: 1789-1863. 
11. Gründler, Anton (Rundl Antalként is), 1807-ben telepszik le, F. X. Baumaister utódaként. 1839-ben 

csak az év negyedében aktív könyvkötő. Élt: 1783-1846. 
12. Gründler, Franz, 1806-tól haláláig: 1845-ig aktív. Városi és vármegyei szervezeteknek; a püspöki és 

káptalani könyvtáraknak; a zirci Ciszterci és a tihanyi Szt. Benedek rendi Apátságnak is dolgozott. 
13. Csehszíjjártó István, református. Élt: 1801-1848. 
14. Stojanovics György, nemes, 1815. 
15. Kálmán János, 1818-1819. 
16. Vásonyi István, nemes, református. Az Egyetemi Nyomda bizományosa. Könyvkereskedő, köztisztvi

selő is. Élt: 1790-1847. 
17. Till József, r. katolikus, 1820-ban évnegyedes. 1846-ban hunyt el. 
18. Till Antal, r. katolikus, 1839-1847. Franz Gründler halála után a tihanyi bencés Apátságnak is dolgo

zott. 1810 körül született. 
19. Kringler Ferenc, 1827-1828. (F. Gründler elírása?!) 
20. Simon József, református. Élt: 1846-1879. 
21. Georgy, Ludwig, később Georgi Lajos, r. katolikus, berlini születésű, 1846-ban megtelepedő, 1852-

ben kiadóként is próbálkozó mester. 1855-ben kölcsönkönyvtárat alapított. György Lajosként említik, 
mint a tihanyi Apátság megbízottját. Élt: 1815-1872. Halála után özvegye kereskedőként szerepel.23 

22. Georgi Károly, Georgi Lajos fia, élt: 1849-1916. 
23. Bajnóczi Sámuel, 1847-1851. 
24. Jádi József, református, 1847-1849. Élt: 1824-1893. 

2 2 SZEGLETI Ildikó: Veszprém megye nyomdászata 1860-1920. Veszprém, 1978.172. 
2 3 HOGYA Gy.: L m. 9, 31. Kiadói próbálkozására példa: Veszprémben nyomtatott vándorkönyv 

(„Verlag von Ludwig Georgf') LDM 70.1123.1. 
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25. Schvammer János, r. katolikus, élt: 1853-1877. 
26. Polonyi György, 1857. 
27. Krauss, Hermán, később Krausz Ármin, 1850-1885. 1869-től nyomdatulajdonos könyvkereskedő is. 

Kölcsönykönyvtárat alapított 1876-ban. 
28. Krausz, József, Krausz Armin fia, 1885-1939. Könyvkereskedő és nyomdatulajdonos. 
29. Lange, később Láng Lajos, 1881-től. 
30. Gibicz Vencel könyvkötő özvegye, 1884. 
Veszprémben megfordult, HL itt élt legények: 
1. Valesius Sámuel, Veszprém után Debrecenbe megy: 1745. 
2. Veszprémi Mihály, veszprémi születésű, Debrecenben: 1748. 
3. Orosz, Michael, veszprémi születésű, Debrecenben: 1755. 
4. Szilágyi István, Veszprém után Debrecenben: 1778. 
5. Strombacher, Oswald, Würtzburgban született 1764-ben. 1788-ban fél évet töltött Pesten, majd két 

hetet Veszprémben.24 

6. Tölpp József, veszprémi születésű. 1807-ben Baumaisternél, később Pápán dolgozott. 
7. Ramasetter, Kari, 1848-1849. Azonos nevű nyomdatulajdonos Veszprémben 1847-től; fia (?). 
8. Ratzka Ferdinánd, 1848-1849-ben Georgi Lajosnál. 
9. Frájnfelt, Simon, uo. Prágában született 1820 körül. 

10. Steiner Ignác, zsidó, a Veszprém megyei Öcs faluból. Veszprémben dolgozott 1848-ban. 

Horváth Mihály és Horváth Ferenc veszprémi mesterek műhelyében járt legények2^ 
1786: Béládi István; Bíró Dániel; Sallai Zsigmond; Drojer Máté; Riester, Gaspar. 
1787: Nemes Szép Márton (Pápáról); Prassol Dániel; Szabó Benedek; Ilovai János; Magyari János. 
1788: Piacher, Johann; Bálás Sándor; Cseke Ferenc; Fábián József. 
1789: Lendl, Fridrich. 
1790: Szőlősi János; Rekettye Antal. 
1792: Votmits, Joseph. 
1793: Szabó Benedek (másodszor!) 
1794: Debreceny József 
1795: Strick, Anton 
1796: Lehner Pál; Pauel vagy Pavel, Johann; Szentmihályfai György. 
1801: Wilt, Franz. 

Szentkirályszabadjai mesterek: 
1. Horváth György, nemes, református, 1760. 
2. Gombos László, 1793. 
(Vár)palotai mesterek: 
1. Rick [?] „RÉK JUDAEUS COMPACTOR" zsidó mester, 1828. 
2. Hegedűs János, várpalotai születésű mester, 1852-ben a Budai Céhfőláda által felszabadítva. 

A 25 vándorlegénynevet szolgáltató veszprémi Horváth-féle számadáskönyv26 fi
gyelemre méltó adalékokkal szolgál a legények nevein kívül is, kiket „Deák uram"-
nak tituláltak. A legények „conditioban" voltak — tehát megegyezés, alku szerint 
megállapított hetibért kaptak, ügyességük, gyakorlottságuk függvényében. Rend
szerint egy forint körüli összeget: 1 f 15 xr; vagy 20-25 garas, vagy 3^1 máriás kész-

2 4 KONCZ R: Würtzburgi könyvkötőlegény Veszprémben 200 évvel ezelőtt. = Múzeumi Diárium. Veszp
rém megyei múzeumi napló az 1989. esztendőre (2.) Veszprém, 1989. 

2 5 Horváth Mihály és Horváth Ferenc könyvkötői számadáskönyve:Protocollum ab A° 1785. VeML. 
XV. 2. d. 

2 6 L. a 25. sz. jegyzetet. 
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pénzt „bor nélkül".27 A mester a legénynek olykor bort, leveles dohányt is adott, 
amit pontosan regisztrált. A legények legkevesebb két hetet töltöttek a mesternél, 
ami a kötelező minimum. Olykor eleve hosszabb időben állapodtak meg, esetleg egy 
adott idő múlva újabb és újabb hosszabbításban megegyezve, 2-4 hetenként kapta 
meg a legény a hetibért. Gyakran előfordult, hogy „a legénynek benn maradt forint
ja" — hamarabb odébbállt a megállapodás lejártánál. Nemes Szép Miklós legény
nél feljegyezték, hogy kapott a béren felül a mestertől kötényt, pálinkát és tükröt. 
A tükör és szemüvegtok mellesleg ott szerepelt a könyvek, kalendáriumok mellett 
a könyvkötő árui között a vásárban és a műhelyben is. A veszprémi „Papok Vá
sárakor", Máté-napkor szerezte be a füstölnivaló faddi dohányt mester és legénye. 
Anyagbeszerzésre, kötni-árusítani való könyvek felvásárlására a megbízható legényt 
küldték el Pestre, Győrbe. A könyvkötéshez szükséges anyagokat „jószágnak" vagy 
„matériának" nevezték. (Jószág pl. a kapocs, melyet a táblák összefogására szolgá
ló szíjakra szereltek s készen, tucatban vásároltak, bár maguk is készítettek ilyet. 
Matéria a papír, bőr, lemez stb.) 

A számadáskönyv és más források helyi nyersanyag-, technika- és készítmény
áradatait külön közlésben fogom ismertetni, korabeli műhelyfelszerelést lajstromo
zó hagyatéki iratokkal együtt. Ez alkalommal csak általánosságban utalok további 
kutatási részterületekre. 

Veszprém és Pápa fejlett, nagy műhelylétszámú bőrfeldolgozó ipara helyben biz
tosította finombőrök beszerezhetőségét. Cserzővargák, fehértímárok, kordováno-
sok és tobakok mindkét városban működtek; gazdag készítményskálájukat a megyei 
árszabások jól tükrözik. A 18-19. században divatozó dúcnyomott, színes papírta
pétákat készen vásárolták. A korábban népszerű, színezett papírra aranyfestékkel 
nyomott, ún. augsburgi típusú díszpapírokat fokozatosan szorították ki a kétszín-
nyomott német-osztrák készítmények. Megyei anyagunkban számos olyan mustrá-
jú borító- és eíőzékpapír fordul elő, melynek konkrét bécsi analógiáit azonosíthat
tam.28 Ez természetesen nem zárja ki, hogy ilyen festett-nyomott díszítőpapírokat 
helyi kékfestőkkel, vagy tőlük vett nyomódúccal, illetve saját készítésű formával ma
guk a könyvkötők is készítettek volna.29 Egyéb technikával pedig bizonyosan fes
tettek borítópapírokat, pl. a félbehajtással önmagára visszanyomott keményítős fe
dőfestéssel foltszerű, szabálytalan mintázatú egyszín-lapokat; úsztatott festékekkel 
márványozott többszín-díszítésű papírokat állítottak elő.30 Papírt közvetlenül a pa-

2 7 J. HALÁSZ M. szíves szóbeli közlése szerint a „conditios" legény kifejezésen a debreceni könyv
kötők azt értették, hogy az illető vándorlegény érkezése, munkába állása előre megbeszélt, vagy levélben 
előre intézett. 

2 8 Europäische Buntpapiere — Barock bis Jugendstil Ausstellungskatalog. Österreichisches Muse
um für angewandte Kunst, Wien-Innsbruck, 1985. Taf. 14., Nr. 227 analógiája pl. az OSzK Reguly Antal 
Könyvtára, Zirc: 58.124. (1794); ill. Nr. 229. analógiája pl. a Veszprém Egyházmegyei Püspöki Könyv
tár Koller-gyűjteményében: 14647. (1798); DREK. J.1120. (1792). A példák illusztrálására és bővítésére 
későbbi közleményben kívánok visszatérni. 

2 9 Hazai példa: DOMOKOS Ottó: A magyarországi kékfestés. Bp. 1981.66-67. 
3 0 SIMON Imola: Festett előzék- és borítópapírok a 18-19. szazadban. Kézirat, 1975. Központi Múze

umi Igazgatóság Restaurátor Osztálya, adattár 5857/80. sz. 
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4. kép 
Evangélikus Énekes Könyv. Magyar-Óvár, 1871. Korabeli pápai kötés 

pírmalmokból; az innen vásárló könyvkötőktől; valamint önálló vegyeskereskedők
től lehetett beszerezni. Papír-, könyv- és írókereskedésre specializálódott boltok a 
megyében csak a múlt század második felében alakultak.31 Kötéstáblákhoz való pa
pírlemezt és kartont mindhárom megyei papírmalom készített. Festékek, színezékek 
forrásáról még nincs semmilyen adatunk, de feltehetőleg másodkézből, közvetítő 
kereskedők útján jutottak mestereink hozzá. 

Az alkalmazott könyvkötőanyagok, technikák felhasználásában olykor csak ap
ró részletek térnek el a megszokottól, s analógiáik segítenek az egy mesterhez köt
hető darabokat felfedezni. E tekintetben a színezésnek, anyagfestésnek nagy sze
repe van, pl. egy határozottan karakteres kötéscsoportban az akkor általános vö
rös metszés-festéstől eltérően a citromsárga és a halványzöld színek jelzik az ille
tő mester „különc" ízlését. Ugyanő a kötésbőr halványbarna alapszínezése mellett 
egy erőteljes, feketésbarna utánszínezést alkalmazott kötésgerincein, néha csak egy-
egy bordaközi gerincmezőben, vagy csak a lábnál és fejnél lévő orommezőkben.32 A 
könyvtest ormain az oromszegők készítéstechnikájában is egyéni ötletesség kevere-

3 1 Pápán pl. 1794-1809 között Johann Maninger kereskedőnél; 1832-1836 között Abraham Sauer 
bőr- és papírkereskedőnél, későbbi papírmalom-bérlőnél; 1841-1845 között Czéhmaister Ferenc vegyes
kereskedőnél stb. VeML.IV.l.a.; V.2.a. Vármegyei és városi közgyűlési jegyzkőkönyvek alapján. 

3 2 Az OSzK Reguly A Könyvtárában Zircen az egyik 1830-1840-es években készült kötéscsoport
ban pl. az 15109; 15133; 15336; 15346. sz. könyvek kötései. 



5. kép 
Egyesbélyegző-lenyomatok az Énekes Könyv (1871) kötésénél használt eredeti szerszámokról 

6. kép 
Az Énekes Könyv (1871) kötéstáblájánál kliséként használt eredeti kaucsuklakk-öntőforma (bronz) 

dik a vándorlás során tapasztalt divattal.33 Az 1790-1830 között készült kötéseken 
gyakori kapitális-típus az, ahol a zsineg-alapot az előzékként alkalmazott imprimé-
papírral burkolták be, habár a dúc mintázata alig kivehető. Ritkább ekkor még a 
vászonnal, kézifestésű papírral, bőrrel bevont oromszegő. 

A modernizáció, az új és egyszerűbb technikák, borítóanyagok hazai megjelené
sét példázza a korábbi, kidomborodó valódi bordák (bordazsinegek) besüllyesztése 
a már nem gömbölyített, hanem egyenes síkban rögzített gerinc felületébe befűré-
szeléssel,34 majd az „angolvászon" könyvkötővászon megjelenése az 1840-es évek-

3 3 SIMON I.: Adalékok a könyvkötés történetéhez. Fűzés és kapitális. Kézirat, 1976. KMI Restaurátor 
Osztály adattára: 6697/80. sz. 

3 4 Eddigi legkorábbi előfordulása 1797-ből Szép Miklós pápai könyvkötőtől: Pápai Református Egy
házi, sz. Protokolluma. A könyvkötő ajándéka a Gyülekezetnek. 
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ben.35 A század második harmadában elterjedtek a gyári, tömeges márványozás-
utánzatú borítópapírok; a kis üzemi méteráruként beszerezhető gépi oromszegő; 
az anyagában színezett gyáripari velin- és géppapír előzékek alkalmazása. A szá
zad utolsó harmadában már Pápán és Veszprémben is megjelent a tábladíszítést 
egyetlen művelettel megvalósító, gépi klisés vaknyomás és gépi táblaaranyozás. A 
korábbi ún. valódi betáblázást, kötésborítást követő egyedi, kézműves díszítés he
lyett már előre, külön elkészített-borított kötést tesznek a présgép alá, majd a meg
nyomott kész táblába „akasztják" a könyvtestet. A korábbi divatú, csontlemezkék
ből, majd túró-enyvből, meszes kazeinből készült plasztikus tábladíszeket (ima- és 
énekeskönyvek fehér lemezeit) az egész táblasíkot egyszerre befedő öntő- és prés
formákban készült táblalemezek szorították ki. Az öntő-préselő kliséket vaknyomó 
dúcokként is alkalmazták.36 

Kutatási tájékoztatóm végén e periódusból mutatok be példát a különböző korú 
díszítőtechnikák, díszítőszerszámok utódlására, „továbbélésére" — a kötésemlékek 
közötti összefüggések feltárásának lehetséges eredményeire. 

Egy 1875-ben készült pápai könyvkötésen37 olyan egyesbélyegzőket és kliséket 
láthatunk, melyeknek eredeti szerszámai ma a veszprémi Laczkó D. Múzeum ipar
művészeti gyűjteményében vannak. A Múzeum 1983-ban vásárolta meg más pél
dányokkal együtt Pápán özvegy Bedőcs Károlyné könyvkötőtől (Martinovics utca 
9.), akinek elmondása szerint ezeket néhai férje 1938 körül vásárolta meg a pá
pai Mayer könyvkötő család egyik tagjától. E kézi aranyozó szerszámok között szá
mos 18. századi bélyegző is van; többségük múltszázadi, néhány márkajelzett bécsi 
is van közöttük. A kérdéses evangélikus Énekeskönyv háttábla-borítóján szereplő 
egyik csillagos bélyegző38 igen közeli, de nem pontosan egyező méretű példánya 
Nimetz, Martin egyik azonosított kötésén szerepel, amely 1805-ben készült.39 Az 
Enekeskönyv juhbőr-borítású gerencén szereplő kézibélyegző-pár és a papírborítá
sú táblasíkokon lévő négyszög-klisé is a Mayer-hagyatékból Bedőcs Károlyhoz, majd 
özvegyétől a Múzeumba került.40 Az arctábla közepén kivehető még egy ügyetlen 
elcsúszással bepréselt ovális klisé-lenyomat is. Ez a szerszám nem maradt fenn, de 
kötéspárhuzama 1883-ból van.41 Mindkét kötés Mayer Adolf működésének idejére 
esik, de nem feltétlen az ő munkája. Az ismertetett könyvkötés egyúttal annak is 
szomorú példája, hogy a régebbi korok tisztes mesterségbeli tudását, a díszítőszer
számok alkalmazásának ízlésességét meg sem közelítő készítmények megjelenésével 
már lehanyatló szakaszába érkezett a kézműves könyvkötő mesterség, hogy azután 
végleg átadja helyét a gépi kötéseknek. 

3 5 Eddigi legkorábbi előfordulása 1822-ből: Drek D. I. 528. 
3 6 Például Kis Tivadar pápai könyvkötő kaucsuklakkból öntött, kliséaranyozással díszített énekes

könyv kötése 1892-ből: DREK K.I.1769/g. 
3 7 DREKKJV.1956ft. 
3 8 Szerszáma: VBM iparművészeti gyűjtemény 84.40.119. 
3 9 DREKK.III.2248. 
4 0 Szerszáma: VBM iparművészeti gyűjtemény 84.40.154 és 84.40.168. 
4 1 DREKR.464. 
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KONCZ, PÁL 

Buchbinder lm Komitat Veszprém im 18-19. Jahrhundert 

Der Verfasser dieser „Forschungsinformation" versucht die Buchbindermeister des Komitats Veszp
rém von Westungarn vorzuführen. Er begann seine Arbeit mit dem Studium der Buchindereien solcher 
lokalen Organisationen, die gewiß eigene Buchbinder beschäftigten. Auch die Protokolle der Kirchen, 
der Schulen, der Zünfte, der Berggemeinden und der Buchdruckereien enthalten viele Angaben über 
die Buchbinder. Ebenfalls galten auch die Possessoren-Einträge für ein wertvolles Quellenmaterial. Im 
Komitat waren Buchbindermeister zu Pápa, Veszprém und Szentkirályszabadja tätig. Nach der Beschrei
bung der Tätigkeit einiger von ihnen teilt die Abhandlung auch das Namensverzeichnis dieser Meister 
und ihrer Burschen mit. Zum Schluß beschäftigt sich der Verfasser mit dem Einfluß, den die im vorigen 
Jahrhundert begonnene Modernisation auf die Buchbinderei hatte. 


