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PAPA, IGAL ÉS SÔLY PAPÍRMALMAI 
A XVIII—XIX. SZAZADBAN 

A magyarországi papírkészítés történetének 
kutatása eddig meglehetősen kevés adatot hozott 
felszínre Veszprém megye egykori három papír
malmáról. Bodgán István könyvében (1963) rövi
den említi mindhármat, de az ott közöltek rész
ben korrigálandók, mint ahogy a pápairól szóló, 
1968-ban megjelent közleménye2 is tartalmaz 
olyan adatokat, melyeket kutatásunk eredményei 
alapján módosítanunk kell. Ezekre a későbbiek
ben térünk ki. 

Szelestei N. László 1977-ben közölte a sólyi 
malom avatására írt verseket, melyek az OSZK 
kézirattárában kerültek elő.3 

Az Esterházy család pápai ágának uradalmi 
adminisztrációja számára szükséges papír olcsó 
előállítása érdekében Pápán feltehetőleg 1729-ben 
létesült papírmalom.4 Három évvel később az 
akkori Vas vármegye területén, Léka-Hámorban 
hozták létre az Uradalom második malmát.5 

A pápai — melynek működésére visszatérünk 
— 1766-ig állt fenn. Az Esterházyak tulajdonában 
a trencséni Domanisban 1810 körül működött 
újabb,6 majd a megszüntetett pápai utódjaként, 
63 évi szünet után, 1829-ben épült fel a Pápa mel
letti Igal-pusztán a második megyei Esterházy-
papírmalom, amely mintegy harminc évig dolgo
zott. 

A zirci cisztercita apátság azonos indítékok 
alapján, nagy gazdasági és kancelláriai admi
nisztrációja kielégítésére hozta létre bir tokterü
letén, 1790-ben, Sóly faluban papírmalmát és mű
ködtette hat évtizeden át. 

A készítmények felhasználói a tulajdonos ura
dalmakon túl a középszintű és helyi közigazgatás 
iratképző helyei; lényegesen kisebb mértékben a 
pápai és veszprémi nyomdák, tan- és más közin
tézetek, majd a sor végén a magánfogyasztó kis
közösségek, családok. A megyei malmok készít
ményeit így tömegesen fellelhetni az Esterházy és 
ciszter iratokban, de a pápai iskolai, ill. a veszp
rémi Számmer-nyomda produktumai nagy részé
nél éppúgy, mint a közlevéltárakban fennmaradt 
minden rendű korabeli iratanyagban is. 

Figyelemre méltó hányadban jelentkeztek ku
tatásunk során a kisnemesi családi levelesládák
ban a városi kereskedőktől beszerzett, az említett 
megyei malmokban merített papírok az egyéb
ként készítési helyét illetően igen nagy szórást 
mutató — felvidéki, erdélyi, cseh, osztrák stb. — 
anyagban. Jelentős, máshonnan nem ismert jelű, 
ill. típusú igali és sólyi papírokat gyűjtöttünk pl. 
a köveskáli Győrffy és Kenessei családnál. Szá
mos falu parókiáján, plébániáján a régi matriku-

lák, História Domusok és más iratanyag nyújtott 
érdekes adatot, elsősorban Monoszlón, Szent-
békkállán és Hajmáskéren. Túlnyomórészt termé
szetesen a Veszprém Megyei Levéltárban, a Pápai 
Helytörténeti Múzeumban és a Veszprémi Bako
nyi Múzeumban őrzött dokumentumok szolgáltak 
közvetlen vagy közvetett forrásul. 

Az Esterházy család pápai ágának az Országos 
Levéltárban őrzött anyagát még nem volt alkal
munk kutatni, kivéve a későbbiekben idézett in
tézői protokollumokat. 

Mielőtt az egyes malmok személyi és tárgyi 
adottságairól, készítményeikről részletesebben 
szólnánk, meg kell említenünk a telepítés és mű
ködtetés két alapvető tényezőjét, a vizet és a 
rongyot. 

A víz nemcsak a hajtóerőt biztosította, mint 
energiaforrás, de mint kémiai szempontból alkal
mas karakterű gyártásvíz is szerepelt. A hely ki
választásánál tehát nagy vízhozamú, bő sodrású 
és forrásközeli tisztaságú pontot kerestek. Így ki
válóan megfelelt Pápa, majd Igal malmánál a 
szláv eredetű nevében is hév-vizű, közel állandó 
15 °C-os, karsztjellegű Tapolca, mely egyenletes 
bőségben folyt a tapolcafői forrásokból egész 
éven át, télen sem fagyva be — s így óriási 
előnyt biztosítva más, téli fagyban és nyári apa
dás idején állni kénytelen malmokkal szemben. 

Bognár Imre Pápa településföldrajza с munká
jában (1943) ezt általánosítva Pápa jelentős kis-
iparú várossá fejlődésének egyik legfontosabb 
természeti tényezőjeként értékelte.7 

A sólyi malomnál folyó veszprémi Séd, bár 
már több mint 20 ki lométerre a herendi forrástól, 
és a veszprémi bőrös- és festőszennyeződésektől 
csak részben megszabadulva, de elegendő meny-
nyiségben és vízerővel állhatott rendelkezésre. 

A hagyományos merített papír alapnyersanya
gának, a rongynak megfelelő mennyiségben való 
biztosítása szintén létkérdés volt. Lékán — a pá
pai malom kiesésével valószínűleg összefüggés
ben — különösen fontossá vált a nyersanyagellá
tás: Bogdán tudósítása szerint az 1760-as években 
az Uradalom megtiltotta környékén a rongygyűj
tést idegeneknek, ill. az Ausztriába szállítását.8 

1788-tól már vámmentesen és kedvezőbb áron 
lehetett a Magyarországon gyűjtött rongyot 
Ausztriában értékesíteni. A helytartótanács 1825. 
évi 16.541. számú körkérdésére készült Veszprém 
vármegyei járásbírói és megyei jelentések rávi
lágítanak arra, hogy a korabeli Pápa történetesen 
az egyik fő gyűjtőhelye a dunántúli megyéket 
járó rongyszedők által felvásárolt rongynak, 
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1. ábra. J. Mainczek térképének (1732 к.) részletmáso
lata 
Abb. 1. Teilkopie der Landkarte von J. Mainczek (um 
1732) 

mely a múlt század első harmadában évenként 
mintegy 1000-1200 mázsa mennyiségben egy 
deutsch-kreutzi nagybani felvásárlón keresztül az 
Ebergassing melletti ,,Frantzenstahli Papiros Fab-
riká"-ba kerül.9 

Név szerint megismerhettük a rothesdorfi fel
vásárlót, Eidlicz zsidó nagykereskedőt.1 0 

Veszprémben Monevil Grant, Gothard Theodor 
és Breysach Henrik kereskedők foglalkoztak pa
pírkészítéshez gyűjtött ronggyal 1826 körül . " A 
pápai főjegyzői jelentés megemlíti, hogy a pápai 
készlet Veszprém, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya 
és Zala vármegyékből gyűjtetett.12 

A rongy árának ingadozása összefügg a pilla
natnyi kereslettel—kínálattal, az inflációval, a 
fuvarárakkal. 1821-ben Sólyban 2 forint 30 kra j 
cárra, 1823-ban 4 forintra taksálták a közönséges 
(átlagos) rongy mázsáját.13 1828-ban a ,,fein" 
rongy mázsájáért Eidlitz 8 f 11 krajcárt, az 
„alább valóért" 3 f 30 krajcárt fizetett. Bogdán 
közlése szerint a XIX. század elején a rongy át
lagára 3 f 30 krajcár volt.14 

A településtörténeti szempontból kevéssé szá
mottevő, elsősorban technikatörténeti jelentősé
gű papírmalmok telepítésének helyét a tulajdo

nos uradalmakon belüli természeti adottságok 
határozták meg. 

A papírmalom készítményeivel egy viszonylag 
szűk réteg speciális szükségleteit, az írásbelisé
get szolgálván, sajátos, ritka szakértelmet kívánó 
munkafolyamatai miatt is a telepítési hely népe 
számára zárt világ maradt, mindennapi kapcsola
tok nélkül. A papírkészítők nem alkottak céhet 
— csak korábban ún. társpoharas anyafiságban 
szerveződtek, közéleti szereplésükre nincs példa. 
Hely- és ipartörténeti jelentőségük miatt azonban 
feltétlenül megérdemlik a figyelmet megyénk 
papírmalmai is. 

A PÁPAI PAPÍRMALOM. 

Pápa első papírmalma az ún. Tízes (Tüzes) Ma
lom épületében működött a 18. században, mely
nek egyik bizonyítéka egy Mainczek-féle tér
kép,15 ami a tematikailag hozzá kapcsolódó iratok 
tanúsága szerint valószínűleg 1732-ben készült.16 

E térképen a Tizes Malom helyén a Mola Papi-
racea felirat olvasható (1. ábra). A pápai várat és 
környezetét ábrázoló, 1604-ben17 és 1686-ban18 

készült metszeteken a Tizes Malom még egyetlen 
emeletes épület öt látható vízikerékkel az ún. 
Tizes (Tüzes) Kapu romja mellett, a későbbi győ
ri országútra vivő hídnál, a halastóból kilépő Ta
polca balpartján (2—4. ábra). Egy 1700 körül ké
szített illusztráción19 már két különálló épületet 
láthatunk. Ezek az ábrázolások természetesen 
többnyire elmondás alapján készült, sok képi 
sztereotípiát alkalmazó munkák, melyeket fenn
tartással kell kezelnünk. 

A pápai vár 1639-ben készült inventáriumá-
ban20 a következő szerepel: 

„Vagyon it az Tizes kapu elit egy Malom ház. 
a melyben nyoltz búza örlö kerek vagyon . . . 
ugyan azon malom ház mellett vagyon egy desz
ka metsző füresz . . . iten vagyon egy kala törő 
ép, az ki mindennap forogh . . . Vagyon egy szőr 
kallois födél nekül." Az 1694-es összeírásban is 
t ízkerekűnek írták, ebből kettő ,,kalló törő"2 1 — 
tehát kalapácsos zúzómű, akár a későbbi papír
malom rongyzúzó műve. 

A papírmalom feltehetően 1729-ben indult be, 
amikor az első árendás papírkészítő három évre 
adómentességet kapott.2 Későbbi forrásból23 kö
vetkeztetve a malommű két vízi kerékkel kezdett 
működni. Az alapítás sikerét látszik bizonyítani 
egy 1733-ban nyomtatott könyv rövid utalása,24 

mely szerint a pápai malom ,,jó, szép és sok pa
pirost gyárt, még postai papirost is". A mester 
Andreas Klauss (Clauss) németajkú számos ipa
rostársával együtt a korabeli Pápán, ahol egy 
1733-ban jár t szemtanú szerint a felszaporodott 
számú németségnek külön tanítója is volt.25 Bél 
Mátyás 1723 és 1742 között megjelent Notifia 
Hungáriáé novae hist.geogr. с művéhez készült, 
kéziratban maradt feljegyzéséből tudjuk,26 hogy 
(a Tapolca) ,,kettős csatornával és zsilippel a Vár 
alatt lévő malmokra — az egyik a papírmalom, a 
másik lisztes malomra — annyi vizet bocsájt, 
hogy mind a kettőt a polgároknak közhasznú
vá . . . teszi, de az előbbi inkább a földesúr szá
mára hoz hasznot". Sajnos igen kevés és töredé-
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kes az, amit a malom működéséről tudunk. A ga
bonaőrlő és a papírmalom mellett deszkametsző 
gatter is működött a Tizes Malomban, melyhez 
1735-ben az uraság új szűrkallót is toldatott.27 A 
szerződött papírkészítő is törekedett a fejlesztés
re, természetesen a nagyobb haszon reményében. 
1749-ben újabb épületrészt tervezett, kölcsönt 
vett fel. Ügyében személyesen kereste fel a Po
zsonyban tartózkodó gróf Esterházy Ferencet.28 

Tíz év múlva — elegendő tőkét és elszántságot 
gyűjtve — megvásárol ta a papírmalmot, hogy 
egyedül vállalva a fenntartás és fejlesztés költsé
geit, a bevétellel is egyedül rendelkezhessék. Az 
intéző bejegyzései egyúttal az uradalom rejtett 
terveit is rögzítették a leveleskönyvben: ,,A pa
pírkészítő dolgát ismét megvizsgálván vele meg
egyeztem; mivel szolgálatát illően, híven viselte, 
harag nélkül elbocsájtjuk".29 Később: ,,A búcsút 
mondott papírkészítővel kötött egyzségbe egy 
újabb pontot iktattam be, t.i. hogy ha idővel nem 
boldogulna, akkor a papírmalmot az Uradalom 
megvásárolja, ö másnak el nem adhatja, hiszen a 
tulajdonképpeni abszolút birtokjog nem az övé, 
hanem az Uraságé. Mikor kedvező alkalom nyílik 
rá, a malmot akár erővel, de vissza kell venni. — 
(Uraság megjegyzése:) — Az átírásra 2000 forintot 
kell letenni."30 Az önállósult mester egy harma
dik vízi kereket állíttatott be, valószínűleg a hol
landi őrlő üzembe helyezésére.31 

Feltehetőleg az ő hívására érkezett Lékáról 
Georg Wallner papírkészítő mester, aki az ön

állósulás évében telepedett le Pápán, lefizetve az 
un. purgerpénzt; 6 forintot a városi bírónak.32 

Vallner legkésőbb hat év múlva visszatért Lé
kára, ahol 1773-ban bekövetkezett haláláig ismét 
árendásként dolgozott.33 

Az uradalmi intéző Tóth István már három év 
múlva tervezte a visszavételt, de új funkcióra 
szánva; kallómalomnak: ,, . . . A Papiros Malmot 
ha lehet vissza szerezni kelletik melyen a Győri 
Posztó mérők kapni fognak. (Uraság megjegy
zése:) Ennek vissza szerzésit akkora lehet hagyni 
mikor a fellyebb említett kallók el készülnek"3 4 

Ugyanitt szerepel egy elgondolkodtató, talán az 
igali malom telepítési helyét már tervezgető rész
let is: ,,Igal ezen vízzel többet ér, mint hogy sem 
három akkora puszta . . . bánható, hogy eddig 
haszna nem vétetett ." Konkrét lépésre három év 
múltán, 1766-ban került sor. A visszavásárlás 
felvetésekor a malomtulajdonos (ifjabb) Andreas 
Klauss a felújítási költségeket is be akarta vonni 
az árba: ,,őneki a bötü nem teczik . . . a malmot 
engedni nem akarván . . . Ányos ur eleiben őtet 
certificaltattam"35 A mester mégis elérte célját, 
mert a június 25-én lett executióban az új épü
letért 1408, a , ,reparatiókért" 112 forintban álla
podtak meg. A végösszeg 3720 forint,36 — igaz, 
július negyedikén elégedetten írhatta le az intéző 
a kétszáz forinttal mégis kevesebb kifizetést; ,,a 
P. Malomnak vissza vétele cum investita 2200 f 
summa az általa tett új épületekkel együtt tett 
3408 foréntokat és 85 pénzeket, a reparatiók vé-

2. ábra. W. Р. Zimmermann rézkarcának (1604 к.) részlete 
Abb. 2. Detail von W. P. Zimmermanns Kupferstich (um 1604) 
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gett 112 foréntokban és 50 pénzekben meg egyez
tünk, békével elment, már a fáit faragtatom, a 
Csaposságnak nagy most a kedve hozzá, Győri és 
Óvári posztosok is újra nálam voltak."36 És hogy 
a pápai papírmalom sorsáról kétségben sem ma
radjunk, idézzük, mit írt egy év múltán: ,,3 évre 
kiadtam első kereket győri selyemposztosnak . . . 
Most mind a két keréken posztosok kalaznak . . . 
meglesz az harmadig kéreget készolet . . . (mikor) 
a posztosok nem kalaznak ( = kallóznak) a csa
pok fognak katani" ( = kallózni).37 

A malom még sokáig szerepelt Papiros Malom 
néven, gyakran a „volt" szó nélkül is: ,, . . . most 
azon Canalist ássák mely a Papiros Malomnak 
zugójátul fog szolgálni a Tón által a Bakony fo
lyásának új Canalisában".38 Ugyanitt szó esik a 
vízrendezési munkák előtt még a Tizes Malom
nál, a híd közelében álló Nepomuki Szt. János
szoborról (1753) is: ,,A malmoktul Szent János 
státuája mellett a mely Canalis fog szolgálni a 
Papiros Csináló vagyis inkább Szűr Kallóra . . ,"39 

(kiemelés: К. P.). Ferdinánd Miller 1793-ban még 
működő papírmalomként említette,40 feltehetőleg 
friss értesülés hiányában. Az adatok pontatlan
sága, vagy hiánya későbbi, XIX. századi statisz
tikákban is zavaró; elsődleges forrásadatok nél
kül félrevezető; pl. Fényes Elek 1836-ban Igalt 
(Pápát) nem említi, csak a sólyi papírmalmot. 

Egy 1793-ban készült térképen látható,42 hogy 
a Tizes Malom ekkor két épület együttese volt a 
Tapolca két partján, szemben egymással, épüle
tenként öt-öt vízi kerékkel (5. ábra). 

Az előbb felsorolt adatokat összegezve az aláb
biakban foglalhatjuk össze álláspontunkat: 

Következtetésünk szerint a Tizes Malom a 
XVIII . század elejéig egyetlen nagy malomépület 
a Tapolca bal partján. Valószínűleg éppen az új 
papírmalom létrehozásakor a malomegyüttes egy, 
a jobb parton emelt különálló, de helynévi szem
pontból is a Tizes Malom részének, ahhoz tarto
zónak tekintett új épülettel bővült. Bél Mátyás 
idézett feljegyzésében már kettős csatornát és két 
külön álló malmot említ a Vár alatt. E kettős épü
letegyüttest mutatja az 1793-as említett térkép is. 

A Tizes Malom alatt tehát a két szemben álló 
épületet együtt kell értenünk, melynek jobb parti 
tömbjében működött a papírmalom, majd ennek 
leszerelése, átalakítása után a selyemposztó
kallómalom. A közigazgatásban, köztudatban a 
két épület neve összefoglalóan ma is Tizes Ma
lom, ezért jogosult kijelentenünk, hogy az első 
pápai papírmalom a Tizes Malomban működött 
1729 és 1766 között. Fentiek értelmében tartjuk 
tévesnek Bogdán István azon adatát, hogy a pá
pai papírmalom ,,1729 előttől 1840-ig és tovább" 
működött,43 ugyanis a XIX. századi ,,pápai" ma
lom már nem azonos a tárgyalt tízes malombeli-
vel, hanem az 1829-től Igaion beindult második 
„pápai" malmot jelenti. Bogdán 1968-ban meg
jelent, újabb közleményében a két malmot már 
egyértelműen azonosnak tekintette: ,,A (pápai) 
papírmalom a Tapolca patakon, . . . az igali határ
nál, a Tapolcafő felé vezető út mellett feküdt. 
Épületéről csak annyit tudunk, hogy 2 kéménye 
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3. ábra. Nyport metszetének (1686 k.) részlete 
Abb. 3. Detail des Stiches von Nyport (um 1686) 



volt, 1730-ban ugyanis ez után fizetett kémény
seprő díjat az uradalom"4 4 (Az első mondat az 
igali papírmalomra vonatkozik, a második pedig 
a Tizes Malomban levő Pápa városira.) Ez egy
ben azt is jelenti, hogy az igalit tekinti az egyet
len pápainak. Kétségtelennek tartjuk, hogy Iga-
Ion csak 1829-ben indult meg az uradalom máso
dik papírmalma, amint azt az uradalmi ügyvéd 
1832. évi egyik jelentésében is egyértelműen ol
vashatjuk: ,, . . . a Papiros Malom ellen a Városi 
Lakosok soha nem zúgolódtak; . . . már három 
esztendőiül fogva fennállván a városbeliek vagy 
más akárki által is iránta sem írásban sem szóval 
panaszt nem tett."45 (Kiemelés: K. P.) 

A papírmalom felszereléséről sajnos nincs 
adatunk. Az említett idősebb és ifjabb Klauss sze-
ményén túl csak feloldatlan monogramokat köt
hetünk ide, ezek esetében is fenntartva a tévedés 
lehetőségét, ui. Lékán is szerepelt az Esterházy— 
Károlyi összevont címer szablyát és három virág
szálat tartó griffmadara vízjelként. Ugyanakkor 
ezek a monogramok az egri püspök Esterházy 
Károly fennhatóságára utaló püspöki jelképpel, 
a keresztbe tett, grófi korona alatt fekvő Szent 
Péter-kulcsokkal együtt is előfordulnak. Ezek 
szolgáltatnak alapot szerepeltetésükhöz. (Lásd: 
függelék, ill. táblázat 1—27.) 

A készítményekről általánosságban megálla
pítható, hogy a hazai átlagból kiemelkedőek, fi
noman kallózott, fehér, jó minőségű papírok vol
tak. Durván csomós, szürkés, felhős példánnyal 
nem találkozhatunk. Alak szerint a fennmaradt 
dokumentumok túlnyomó többsége kis posta és 
kancelláriai, de koncept és médián is szép szám
mal szerepel. A postapapír megfelelő minőség
ben drága importot váltott ki. 

Nem véletlen, hogy az 1733-as említés külön 
kiemelte, mint figyelemre méltó tényt, a posta
papír készítését. Magda Pál 1819-ben4 még hang
súlyozta: ,,finomabb posta és a' velin papirost a 
külföldiektől kell venni", sőt még Fényes Elek 
1842-es statisztikájában is így írt:47 ,, 1809-től 
fogva a papirosmalmok száma negyvenről, meny
nyire Schwartner becsülte, hetvenötre szaporo
dott . . . de a' posta finomabb papiros külföldről 
hozatik be." 

A több mint három évtizedig sikeresen és meg
elégedésre működő papírmalom megszüntetése 
csak ideiglenes, későbbi újratelepítési tervek elő
terében hozott döntés volt — egy olyan periódus
ban, amikor a nagy vízszabályozási és építkezési 
munkák előrelátható költségei fedezésére minden 
vállalkozást felül kellett vizsgálnia az uradalom
nak, elsőbbséget adva a nagyobb nyereséggel ke
csegtető új befektetéseknek. 

AZ IGALI PAPÍRMALOM 

Ezt a létesítményt nevezhetnénk (második) pá
pai papíimalomnak is, minthogy az alapító pápai 
Esterházy-uradalom, sőt a közvélemény is annak 
tekintette. Mindenesetre Pápa városon kívül, kö
zel fél úton Tapolcafőre, a veszprémi országút és 
a Tapolca patak kereszteződésénél fekszik a fő-
tömegében máig fennálló épület. Ez a hely a tele
pítés idején is a hódoltságkorban elpusztult egy-

4. ábra. F. Miller térképének (1793) részletmásolata 
Abb. 4. Teilkopie der Landkarte von F. Miller (1793) 

kori falu nevét őrző Igalpusztaként, olykor Igal-, 
ill. Igarként szerepelt. Az épületet több mint fél 
évszázaddal a gabonamalommá alakítás után még 
Papiros Malomnak nevezték; déli falán még 1945-
ben is olvasható volt ez a névfelirat. A PHM őrzi 
Nádasdy Lajos celldömölki amatőr fényképfel
vételét a malom épületegyüttesének déli nézeté
ről,48 mely még az enyvkonyha, rongy vágóépület 
és kémény elbontása előtt, 1920—1930 körül ké
szülhetett. A felirat jól olvasható a képen (6. 
ábra). 

A sólyi papírmalomban 1825-ben az akkori 
árendás mester, Gaspar Attorf hat évre szóló 
kontraktust írt alá, de a harmadik év elteltével 
bejelentette a zirci apátsági kancelláriának távo
zási szándékát. Mint írta, ajánlatot kapott más
honnan.49 A meghívás Pápáról érkezett, ahol az 
Esterházy-uradalom elhatározta új papírmalom 
létesítését. Attorf vezetésével és árendátorságá-
val indult meg a munka az újonnan berendezett 
igali malomban 1829-ben.50 ,,Igali malmok" az 
1700-as évek végén a Szegedi család tulajdoná
ban voltak,51 közöttük egy csapó és három kalló 
is. Szegedi-féle v. Által-járó malomnak is nevez-

5. ábra. Az igali „Papiros Műmalom" épületegyüttese 
Dél felől. Nádasdy Lajos felvétele 1945 előttről 
Abb. 5. Gebäudeensemble der „Papiermühle" von Igal, 
von Süden gesehen. Aufnahme von Lajos Nádasdy von 
vor 1945 
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6. ábra. Az igali papírmalom földszinti (a) és emeleti (b) alaprajza az 1916. évi uradalomleltár alapján, összesítés 
1. lakás, 2. malommühelyek, 3. kerékház, 4. rongyház, 5. zsilipház, 6. enyvkonyha, 7. kémény, 8. gazdasági és la

kóépület, 9. mázsaház, 10. hidas(=disznóól) és árnyékszék, 11. szárítóhelyiségek 
Abb. 6. Grundriß des Erdgeschosses (a) und des Obergeschosses (b) der Papiermühle von Igal auf der Grundlage 
der Gutsinventur von 1916, Zusammenfassung. 1. Wohnung, 2. Mühlenwerkstätten, 3. Radhaus, 4. Lumpenhaus, 5. 
Schleusenhaus, 6. Leimküche, 7. Schornstein, 8. Wirtschafts- und Wohngebäude, 9. Wiegehaus, 10. Schweinestall 

und Abort, 11. Trockenräume. 

ték azt a többkerekű kallót, amely később a Papi
ros Malom lett, s amelynek boltozásaiban, falai
ban tömegesen találhatók CCE 1798 feliratú tég
lák.52 Arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan 
kerültek e malmok az Esterházy-uradalom birto
kába, nem találtunk adatot. 

A papírkészítés négy vízi kerékkel működte
tett tágas malomban indult, s három év múltán 
már közel negyven főt foglalkoztató üzem.5 ' 
1847-es adat szerint a létszám 15 munkás.54 A 
bérlő 1842-ben Abraham Sauer zsidó kereskedő,5 5 

akit 1834-től követhetünk nyomon a jegyzö
könyvekben, mint nagyobb tételben posztóval és 
papirossal kereskedő személyt.56 A papírmalom 
termelése ebben az időszakban hetenként 100 
rizsma (4800 ív).57 Három év múlva, 1845-ben 
Leitner Ignác megvásárolta a malmot, melyre 
közvetett adatunk van: ,,L. I. házas telkes, a pa-
papírgyárat bírja. 6. nap gyalogmunkával tarto
zik."' Az alkalmazottak közül egyedül Schiele 
Mihály nevét ismerjük, aki az alsó-ausztriai 
Furthból származott és 1834-ben említik.59 

1846-ban egy szolgabírói jelentés beszámolója 
szerint a papírmalom készítményei: ,,leginkább 
közönséges író, nyomtató, itató és pakoló papi
ros. Jelenleg új gépekkel fog elláttatni".60 Utób
bi, figyelemre méltó megjegyzésben feltehetőleg 

már arról a gőzgépről van szó, amely a Soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara jelentése szerint61 

1857 és 1859 között hajtotta a malomművet. Saj
nos, korábbi kamarai jelentéseket nem volt al
kalmunk megismerni. Az igali papírmalom mű
ködésének megszűnte 1860 és 1862 közé esik; 
ekkor állt le a pécsi és lékai is.62 1899-ben a Ta
polcafőn megépült, Pápa várost szolgáló vízmű
vel kapcsolatban vízhasználati engedélyt, ill. 
megváltást kellett fizetni a vízmű alatt levő mal
mok tulajdonosainak; az erre vonatkozó, várme
gyei alispán által kiadott értesítés kimutatása 
szerint ,,7. sorsz. Papiros Malom. Tulajdonos Gróf 
Eszterházy Móric". Itt ismét tanúi lehetünk a 
helynév, a malomnév továbbélésének közel negy
ven évvel a papírmalom gabonamalommá alakí
tása után! 

Ehhez pedig újabb fél évszázadot vehetünk a 
közölt amatőr fénykép és a helyi köztudat név
ismerete alapján. 

A készítmények azonosítása során leggyakrab
ban az alábbi papíralakok szerepeltek; kis és 
nagy médián, posta és kancelláriai. A postapapí
rok kivételével az anyag általában durván cso
mós, szürkés, gyakran egyenetlen, felhős átnéze-
tű. Az eddig fellelt legkorábbi velinpapír 1829 
körül készült. Ma még bizonytalan, hogy a GRAF 
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NICOLAUS ESTERHAS feliratú készítményeknél 
szereplő P. P. monogram-e vagy a ,,pápai papír
gyár" rövidítése. PÁPA felirat került elő GRÓF 
ESTERHÁZY KÁROLY névvel együtt az 1841-es 
felhasználású papír64 vízjelén. (Lásd: függelék, 
ill. táblázat 28—41.) 

A malomépületekről 1916-ban készült leltári 
felmérési rajzokat ismerünk, melyekből számos 
épületrész és helyiség funkciója rekonstruál
ható65 (7. ábra). 

A leltárban egyes épületeknél, helyiségeknél 
szerepel a további funkció megnevezése, pl. „volt 
enyvkonyha"; ,,volt rongy vágó" stb. 

A Tapolca bal partján emelt hosszanti főépület 
keleti végéhez derékszögben csatlakozó lakóépü
letben négy boltozott szoba és egy boltozott mo
sókonyha épült. Emeletén három szoba; egy 
konyha és kamra; a lépcsőházban árnyékszék; 
északkeleti végében két oldalán nyitott, fedett 
terasz volt. A voltaképpeni malomépület 11x18 
méteres alapterületű tömbjében osztatlan föld
szinti és emeleti munkaterem készült. Födémjét 
a földszinten négy, emeletén két tartóoszlop erő
sítette. Az emeleten működött a rongyvágógép, 
földszintjén a kallómű, az őrlőberendezések és 
itt álltak a merítőkádak is. A munkafolyamatok 
elrendezésének dokumentuma egy 1832-ben folyt 
vármegyei felmérés, melynek során szakértők 
bevonásával vizsgálták, milyen mértékben szeny-
nyezi a papírmalom a Tapolca vizét.66 (A hely
színi bejárás jegyzőkönyvében említett munka
terek elnevezése, elhelyezkedése azonos az 1916. 
évi leltáréval.) 

Az ügyben nyilatkozott Pápai Miklós, az ura
dalom ügyvédje is — nem minden elfogultság 
nélkül, de nagyon meggyőzően: ,,A Tapolcza vi
zét megrontó mestermíveket a mesterembereket 
ezen folyó használattyától eltiltani annyi volna, 
mint Pápa Városának Tsapóit, Tímárjait, Festőit, 
Szüttseit, Tobakjait, Kaptzássait; s így nagyobb 
részét mesterembereinek az utolsó ínségre juttat
ni s őket tsupán képzelt okok miatt a Publikum 
kibeszélhetetlen kárára feláldozni . . . A Tapoltza 
vizének tisztátalansága éppen nem a Papiros Ma
lom (ahonnan a víz hét-nyoltz órák lefolyása 
alatt juthat tsak a Városba), hanem a most elő
számlált és még is elkerülhetetlenül szükséges 
megfertőztetések által okoztatik."67 

A vád elhárításában a szakértő vármegyei or
vosok is részt vettek, jelentvén: ,, . . . a Hollan
der nevű nagy Kádnak csőjén ki takarodó szőke 
vízből merítvén, egy messzelyben találtunk mint 
egy tizenkettedrésznyi nyálkával egyesült, min
den különös íz és szag nélkül való finom rongy 
pelyhecskék ülepedését. . . . 14 000 sőt ide értvén 
a számtalan utasokat és esztendőnkint történő 
számos nevű vásárokban öszvegyülteket — sok
kal több ezer népnek, ha mindjárt csak undoro-
dásból csömörből kapott is, — de a legveszedel
mesebbé tehető betegségeknek elhárítására a ku
tak furatása vagy ásatása legjobb (sőt egyedül 
való) eszköze lehet."68 

Az alább közöltek, melyeknél a kitérjedési 
adatok méterben vannak megadva, az említett 
1916-os leltárból származnak: 

A kerékházat, az ún. vízszerszámot deszkabur
kolat fedte, mely összekötötte a víz felett a ma-

7. ábra. F. Zinali térképének (1809) részletmásolata. 
VeML. T. 71. 
Abb. 7. Teilkopie der Landkarte von F. Zinali (1809) 
VeML. T. 71. 

lomépületet a jobb parton álló 11x7,5 m alapterü
letű rongy tárolóval, melyben a válogatás, elő
tisztítás és durva kézi vágás folyt. Ez — akár a 
malom és lakóház — kőből épült. A vízszerszám 
előtt helyezkedett el a zsilipház egy toldalék kis-
kamrával és átjáróhíddal. A malomhoz nyugatról 
csatlakozott egy téglából épült egyemeletes 
enyvkonyha, ill. szárító, melynek 11x7,5 méteres 
tömbjéhez támaszkodott a 18 méter magas ké
mény. E magasság arra enged következtetni, 
hogy a kémény másodlagos: talán az 1857 és 1859 
között működtetett gőzgép kazánjához volt szük
séges ekkora kéményt építeni. A földszinten há
rom boltozott és két gerendafödémes helyiség 
készült; az egykori enyvkonyhában egy falazott 
katlan és egy falazott tűzhely állott. A leltárban 
az épület „kétemeletes"-ként szerepel, ami a pa
pírmalmoknál szokásos magasított tetőszékű szá
rítópadlásra utal. Az itt kihúzott teveszőr kötele
ken szikkadt a nedvessajtóból kikerülő friss pa
pír. 

Az udvar északi oldalán álló 8x39 méteres gaz
dasági épület helyiségeinek funkciója feltehető
leg igen sokszor változott. A felméréskor egy 
lakószobát, pajtát, kocsiszínt, pincét, istállókat és 
sertésólat említettek. Az épületegyütteshez tarto
zott még egy mázsaház és egy hidas, árnyékszék-
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kel. A műszaki adatok közül csak néhányat isme
rünk. 1830-ban összeírták a Pápai Molnár Céhhez 
tartozó, a Tapolca vizén levő malomfejeket,69 

amely szerint a 7. sorszámú ,,Papiros Malom bir
tokosa Gróf Esterházy; akkori molnára: több 
árendások; kerekek száma négy, alulcsapó, hasz
nált víz-szakasz 290 öl; víz esés 47 öl." Utóbbi 
adat valószínűleg elírás, helyesen talán 4,7 öl. 

Meglepő' figyelmetlenség vagy megvalósított 
csökkentés-e, de az említett 1832. évi vizsgálat 
több ízben is csak három kereket jegyzett föl. 
Érdekes, hogy 1847-től szaporodtak a pápai jegy
zőkönyvekben olyan adatok, melyek szerint vá
rosi kereskedőktől nagyobb tételben vásároltak 
papírt. A kereskedők nevei: Stapfl Pálné (1847; 
1849), Schmid Jakab (1847), Czink Imre (1849), 
Csépen József (1849).70 

Az egykori uradalmi ügyvéd szavaival: 
,, . . . Minden józan, hív s hazáját kedvelő Polgár
nak fő kötelessége az Industriát nevelni, előmoz
dítani. A régi míveletlen időkben ezt az önkény 
és durvaság elnyomhatta, nem úgy a jelen szá
zadban. A kérdéses Papiros Malmot elpusztulni 
kívánni nem egyéb volna, mint ezen Nemes Me
gyének egyik díszét (ahogy közönséges oskolák
ban is neveztetik) ok nélkül megsemmisíteni."71 

(Kiemelés: K. P.) 
Nos, az Esterházyak második megyei papírmal 

mát nem az önkény semmisítette meg, hanem a 
tőke hiánya és az óriási konkurencia, melyet az 
egyre erősödő hazai és külföldi papír-gyáripar 
jelentett. A minőség romlása ellenére a gyári pa
pírtermelés termelékenységnövekedése százszo
rosa volt a papírmalmokénak, ,,ahol a régi tech
nika végküzdelme zajlott". A fejlődéshez, gépe
sítéshez összehasonlíthatatlanul nagyobb tőke 
kellett, s az iparpolitika is a már adott szintet el
ért nagyüzemeket segítette tovább kedvezmé
nyeivel. 2 Igal elhalása is törvényszerű volt. 

A SÓLYI PAPÍRMALOM 

Veszprém megye alapítása szerinti második 
papírmalmára vonatkozó elsődleges forrásadatok 
nagy számban maradtak fenn a VeML ciszterci 
anyagában; az ún. Archívum Vetus és a ,,iégi 
gazdasági levéltár" eredeti lajstromozású köte
geiben. A készítmények is itt voltak felgyűjthe-
tők a legnagyobb számban; jóformán évről évre 
követhető a mesterek és árendások élete, mun
kája. 

A zirci ciszterci Apátság sólyi birtokterületén, 
Sóly falutól mintegy 500 méterre északra, a Séd 
patakból elvezetett mesterséges malomcsatorna 
jobb partján építtetett papírmalmot (8. ábra). Az 

8. ábra. A sólyi papírmalom romja 1969-ben D-Nyugat felől. Wöller István fényképfelvétele 
Abb. 8. Die Ruine der Papiermühle von Sóly im Jahre 1969, von Südwesten gesehen. Fotographie von István Wöller 
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építés ideje nem ismert; csak annyit tudunk, 
hogy a papírkészítés 1790. április 7-én indult 
meg.73 A malomépületet 577 négyszögöl telken 
húzták fel. Mögötte kerített kert; udvarán egy 
istálló, két oldalán egy-egy fészerrel; majd egy 
külön álló fészer kamrával s egy pince volt. Az 
árnyékszék a kert végében állt. A malomépület 
köböl épült, gerendafödémekkel, fazsindellyel 
fedve. Földszintjén a malommü és munkatér mel
lett két szoba; emeletén két újabb szoba és egy 
konyha helyezkedett el. A két részre osztott pad
lás elülső részében két, hátsó részében egy kam
rát választottak le a tartalék és avult kéziszerszá
mok tárolására. Maga a padlás szárítóhelyiség
ként szolgált.74 Pontos felmérési rajz csak a ro
mos alapfalakról ismert.75 Ma is jól látható a há
rom alulcsapós kerék királytengelyének nyílása 
a keleti főfalon. Az árapasztó csatornát kb. negy
ven méterrel a malom fölött választották le, és 
egyben ez volt az alsóbb gabonamalmok árapasz
tója is. 1851 körüli leállása után elhanyagoltan 
állt. 1920-ban egy budapesti magánszemély kí
vánta erőműteleppé fejleszteni (a ma látható be
ton zsiliphíd két vasorsóval ekkor kerül t ide), 
de a a vállalkozás kudarcba fulladt. 1945-ben, a 
front átvonulásakor belövések rongálták meg 
falait,76 melyekből ma már csak a keleti főfal 
földszinti magasságban és az északi főfal csonkja 
áll (9—10. ábra). 

Elsőként tekintsük át a sólyi papírmalom áren-
dátoraira, mesterembereire és alkalmazottaira 
vonatkozó adatokat. Bonaventura ciszter prior 
1789. április 24-én kötött szerződést az első vál
lalkozó mesterrel, Joseph Politzerrel, tíz év idő
tartamra úgy, hogy az árendaösszeg az első há
rom évre 450 forint; majd évenként 100 forinttal 
növekedve, 1798-ban érte volna el az 1000 forin
tot.77 A malom várható hasznába vetet t hit túl
zottnak bizonyult; a Politzert 1809-ben felváltó 
Franz Gebhardt mester már csak 600 forintot fi
zetett.78 Gebhardt már 1804-ben árendásként sze
repelt.79 Az új szerződő 1811-ben Ignatz Geb
hardt, aki 600 ezüstforintot fizetett,80 s ebben a 
minőségben dolgozott még 1813-ban is.81 1814— 
1817 között ismeretlen összegért Ludwig Keller 
követte, mint árendátor.82 Keller (Köhler) a nyit-
rai Galgócról származott,83 és már 1807-től Sóly-
ban dolgozott. Figyelemre méltó, hogy a század 
első évtizedeiben folyó vármegyei archívum irat
rendezése84 és az ettől függetlenül is egyre tere
bélyesedő iratképzés szükségletére nagy tételek
ben papírost vásárló vármegyei adminisztráció 
a kifizetéseknél Keller nevét jegyezte fel.85 Fel
tehető, hogy Keller már 1807 és 1811 között meg
próbálkozott a szerződésbe vétellel. Ebben az 
időszakban a papírmalom bizonyosan virágzott; 
a kereslet nagyobb volt, mint a műhely kapaci
tása. 1809-ben a vármegye intézője felpanaszolta, 
hogy Sólyban nem tudott papírt vásárolni , mert 
már előre „mindent eladtak idegeneknek".8 6 1813 
januárjában a vármegye 10 000 ívet vásárolt, 
melynek ára az évi árenda kétszerese.87 Az ura
dalom évről évre emelte az összeget, s ebben, a 
látható boldogulás mellett, szerepet játszott az 
infláció is. Keller 1814-ben, 58 éves korában meg
halt, özvegye , Jáskovits Marianna (1767—1821) 
fölvállalva a szerződést, hat évig állt a malom 

m 
9. ábra. A sólyi papirmalomrom felmérési rajza (1977) 
Wöller Istvántól', a jelenlegi (1984) állapot jelölésével 
(a sötét szakasz) 
Abb. 9. Vermessungszeichnung der Papiermühle von 
Sóly (1977) von István Wöller, mit der Kennzeichnung 
des gegenwärtigen Zustandes (1984) (der dunkle 
Abschnitt.) 

élén.88 1818—19-ben 800 forintot és 4 akó „ s p i n 
et, levendulaolajat tartozott Szent Mihály-napkor 
letenni.89 Ettől az évtől követhetjük nyomon a 
természetbeni, tehát a kötelező papírbeszolgál
tatást is az apátság, ill. az uradalmi kancellária 
számára, amely ekkor még csupán évi 6 rizsma 
(2700 ív).90 

1820-ban az ezüstpénzt felváltotta a bankjegy 
váltóforint; ,,800 ezüstforint helet 1600 f schein-
ba".91 A személyzetet a korábban már Sólyban 
működő, ausztriai származású papírkészítő mes
ter, Joseph Rittig (Réthig, Rietig) hagyatékából 
fizették ki 1821 májusában.92 Szeptemberben 
újabb haláleset után Keller özvegyének adósság-
és vagyonlajstromát állították össze,93 s ebben 
félkész és kész papirosanyag is szerepelt. Októ
berben készült el Joseph Rittig inventáriuma is, 
amelyben ismét szerepeltek munkaeszközök és 
malomfelszerelési tárgyak.9 4 Rittigről ismert még, 
hogy 1817-ben Lékán volt bérlő, ősztől kezdve 
a magyar Flórián Ignác lett az árendás, aki
nek már 1700 forintot és 10 rizsma (4500 ív) 
papírt kellett letennie.96 Szerződése három évre 
szólt, de két év múlva kérésére 1200 vf or intra 
csökkentették az árendaösszeget.97 A malom
épület és felszerelése ekkor már komoly felújí
tásra szorult, melynek költségeit még a szerző
désben rögzített hányadban sem vállalta az ura
dalom. Flórián panaszos levelei valóságos jere-
miádák, egy megkeseredett és öntudatos iparos 
megrendítő megnyilatkozásai.9 8 A szerződés le
járta előtt kénytelen kezes rokonának, az ösküi 
plébános Ballek Ignácnak átadni az árendátorsá-
got, aki azonos összegért 1823 és 1825 között állt 
helyén.99 

Egy másik forrás szerint Ballek továbbra is 
csak kezes volt.100 

1825-ben nagy ambíciójú mester jelentkezett; 
a német ajkú Gotfrid Attorf (Atdorf), aki hat év
re kötötte le a malmot.101 Neki már 1400 vforin-
tot kellett letenni a 10 rizsma papír mellett.102 

Mint már az igali papírmalom történeténél emlí
tettük, három év múltán felbontotta a szerző
dést,103 és Sólyt odahagyva, az Esterházy-ura-
dalom ajánlatára Igaion kezdett új életet. 
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10. ábra. Saját kezű aláírások a sólyi papírmalomból: 1. Joseph Politzer 2. Marianna Köhlerin 3. Flórián Ignác 4. 
Gaspar Attorf 5. Johannes Haas 6. Joseph Haas 7. Joseph Rootwald 8. Carl Ensberger 9. Tobias Strasner 

Abb. 10. Eigenhändige Unterschriften aus der Papiermühle von Sóly: 1. Joseph Politzer, 2. Marianna Köhlerin, 3. 
Flórián Ignác, 4. Gaspar Attorf, 5. Johannes Haas, 6. Joseph Haas, 7. Joseph Rootwald, 8. Carl Ensberger, 9. Tobias 

Strasner 
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Attorf utódja a holland származású104 Johannes 
Haas („Nyúl János" 1774—1857),105 aki 1828-tól 
1837-ig bérelte folyamatosan a malmot.106 Az in
gyenes papírbeszolgáltatás a következőképp ala
kult: 1828—31-ig évente 3 rizsma finom posta-, 
3 rizsma kis és 4 rizsma nagy kancelláriai papírt 
kötöttek ki.107 A következő három évben az apát
nak 1 rizsma velin-, 6 rizsma finom posta, 3 rizs
ma „közepes, de posta méretű" papírt, az apát
sági konyha számára 2 rizsma kancelláriai, az 
uradalmi kancellária részére 1 rizsma postapapírt 
kötöttek ki.108 Figyelmeztették, hogy „itatóst" 
nem fogadnak el. Ugyanezt a 13 rizsmára emelt 
tételt követelték meg 1837-ig. Részletesen meg
határozták a szerződő papírkészítö kötelességeit 
a malom karbantartásáról1 0 9 A papírbeszolgálta
tással kapcsolatban minőségetalon az a papír 
volt, melyre a szerződést írták.110 1837-től 1840-ig 
a szerződést Haas felesége, Elisabeth Wald írta 
alá.1" (Szokatlan, hogy Johannes Haas helyett 
— még Haas életében — felesége az árendás. 
Erre csak akkor szokott sor kerülni, ha a mester
feleség megözvegyült; i lyenkor az özvegy, ha 
meg akarta tartani a jövedelmet, a malom szak
vezetését az első legényre bízta.) 

1837-ben az árenda összegét, 560 forintot is
mét ezüstpénzben kérték. A papírszolgáltatás 
14 rizsmára emelkedett, mivel az uradalom szá
mára ekkortól már kancelláriai papírt is kellett 
adni.112 

A sólyi papírmalom utolsó ismert mestere Haas 
fia, Joseph volt, aki 1847-ig folyamatosan dol
gozott. Első szerződése két évre szólt, változat
lan feltételekkel."3 A későbbi szerződések nem 
ismertek. A vármegyei közmunkák 1845-ben tör
tént összeírásában szerepel „Nyúl József, ki pa
pírmalmot bír árendában, 3 napos megváltható 
gyalognapszámmal, majorsági hazátlan tele
pes".1 Az apa rendelkezett házbérlettel: a sólyi 
perceptóriumban 1839-ben 1 ezüstforint házáren-
dával; házától 18 nap kézi robottal, árendás föld
jétől 1 és 1/4 nap robottal tartozott ."5 A malom 
működésére vonatkozó utolsó adataink 1847-ből 
származnak. Ekkor a változatlan feltételek mel
lett kötött szerződés már csak egy évre köttetett 
Joseph Haasszal ."6 A papírkészítés valószínűleg 
1851-ben szűnt meg ." 7 1859-ben Csák Gábor ba
latonfüredi polgár ideiglenesen szerződést kötött 
az apátsággal az „elhagyott sólyi papírmalom" 
gabonaőrlővé alakí tásáról ,"8 de a terv nem tel
jesült ."9 A malomrom továbbra is az uradalom 
tulajdonában maradt. Ma a községi tanácsé. 

Az egykori személyzet létszámáról csak szór
ványos adatok vannak. 1821-ben özv. Keller in 
árendátorsága alatt nyolc papírkészítő dolgo
zott:120 

— Flórián Ignác mester, 
— Christian Keverstein (v. Kiserstain) első le

gény, evang., 1790—1822, 
— Carl Keverstein második legény, evang., 

1781—1821, 
- - J a c o b Teitl legény, r. kath., 1763—?, 
— Nikolaus Weber legény, r. kath., 1753— 

1824, 
— Johannes Haas legény, holland, r. kath. (ké

sőbbi árendás, 1823-tól mester), 1774—1857, 

— Joseph Rothwald (v. Rolvald) legény, 
— Csóka János legény, r. kath., 1764—1822. 
Ugyanekkor felsorolták a malomház egyéb 

személyzetét is, akik a papírkészítés dolgozói 
is egyben: 

— Masetti Anna szakács, 
— Szöllősi Antal kocsis, 
— Horváth Éva szolgáló, 
— Vágner Magda „kisebb szolgáló". 
Ekkora (1821-ben 12 fős) személyzetet, közöt

tük nőtlen, beszállott legényeket csak szakács 
konyhájáról lehetett ellátni. A kocsis is a papír
malom munkájában vett részt a nyersanyagok 
és készítmények szállításával. A szolgálók itt 
nem cselédként értendők, hanem a papírkészítés 
dolgozóiként; rendszerint ők végezték a rongy 
feldolgozását: a válogatást, vagdosást, mosást. 

További, más időpontban említett alkalmazot
tak: 

— Matthias Kalavits legény, r. kath. (J. Rittig 
idején, 1818-ban eml.),121 

— Jacob Gayert (v. Geyerl) 1821 és 1825 között 
dolgozott, „öreg",122 

— Leben Mihály legény, 1795 — ? (Flórián I. 
alatt),123 

— Tobias Strassner legény (J. Haas alatt),124 

— Carl Ensberger legény (J. Haas alatt), 
— Thomas Iliig legény, r. kath., ausztriai szárma

zású, 1799—1835,[2i 

— Johannis Berger legény, r. kath., 1788— 
1848.125 

Az 1828-as összeírásban126 G. Attorf mellett 5 
legényt (sodalis) említettek, 1847-ben pedig 
„Sólyban papír-gyár foglalkoztat naponkint 10 
munkást". 

Kilenc személy saját kezű aláírását gyűjtöttük 
fel egykori iratokból, melyeket az alábbi sor
rendben közlünk (11. ábra): 
1. Joseph Politzer (papier Maister Maister),128 

2. Marianna Köhlerin, 
3. Florian Ignatz (Arendator mp),130 

4. Caspar Attorf ÍPapier Maister Maister mp) , 1 " 
5. Johannis Haas, 
6. Josephus Haas,133 

7. Joseph Rootwald,134 

8. Carl Ensberger (Papier gesell),135 

9. Tobias Strasner (Papier gesell).136 

A sólyi papírmalom készítményei közül hatvan 
eltérő vízjelű, típusú és alakú készítményt re
gisztráltunk, ill. ezek további variációit; a meg
ismert sziták szitapárjával vagy deformálódott 
későbbi felhasználásukkal találkozva. (Lásd: füg
gelék, ill. melléklet 44—103.) A papírok szín
vonala meglehetősen közepes, átlagos. Jófor
mán csak a postapapírok emelkednek ki, külö
nösen a két Haas idején. A maga korában mo
dernnek számító dupla velinszitával készített pa
pírt legkorábban Keller idejéből, 1814-től isme
rünk. Az ismert papíralakok szinte teljes skáláját 
produkálta a malom, köztük egy, máshol ismeret
len, extra méretet is; 480 X 410 mm. A min
denütt közönséges típusvízje.lek mellett feltűnően 
szép rajzolatú vízjelekkel is találkozhattunk: pl. 
egy velinpapír „ABBATIA ZIRCZ 1831" kör
feliratos ciszter címerképével (fél lábon állva 
követ tartó daru, mint az éberség szimbóluma 
M.O.R.S. = Morimondus betűkkel); J. Haas ki-
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terjesztett szárnyú glóriás sasvízjelével, vagy 
díszes horgony rajzai val. 

Különféle inventáriumokból, ill. kifizetési meg
hagyásokból az alábbi papírárakat állapítottuk 
meg Sóly készítményeinél: 

Év Típus, ill. anyag Âr/ r izsma 

1816137 kancelláriai, közép 20 f 
1817138 kancelláriai, közép 21 f 

kancelláriai, nagy 22 f 
1820139 posta, finom 20 f 

posta, közönséges 14 f 
1821140 kancelláriai, kisebb 7f 

kancellár iai , n agyobb 11 f 47 xr 
ausdruck (nyomó) 7f 
kék papiros 
(fogalmazó) 6f 
nagy nyomtató 6f 
kis nyomtató 3 f 88 xr 
közép nyomtató 5í 
itatós 3f 2 x r 
banchtecli 
(rongylemez) — f 5 x r /db 
rongy (átlag) 
(bécsi mázsa = 56 kg | 2 fr 30 xr 

1823141 kis nyomtató 
kancell. ,,író" kicsi 
(avatott, enyvezett, 

3 f 

préselt) 8 f 
kancelláriai, nagy 
(préseletlen) 9 f 
posta 
(préseletlen) 10 f 
médián, nagy 10 f 
félanyag (rongypép) 
író? 
(1 rizsmára kalkulált 
érték) 6 f 
félanyag itatóshoz 
(1 rizsmára) 2 f 50 xr 
rongy, kancell. 
papírhoz 5 f/b. mázsa 
rongy, közönséges 3 1/b. mázsa 
rongy, itatóshoz 2 f/b. mázsa 
rongy, vegyes 4 f/b. mázsa 

Az árenda leteltével, új szerződő fellépésekor 
két legény szakértő közreműködésével készültek 
azok a felmérések, melyek alapján kiszolgáltat
ták vagy megváltották az előd által készített 
anyagokat, készítményeket, ill. egy-egy esetben 
a magántulajdonként szereplő kéziszerszámokat, 
merítőszitákat. ,,. . . kérem a legkegyelmesebben 
engedélyezni, hogy saját anyagaimat és rekvizí-
tumaimat (itt: felszereléseimet) elvihessem, hi
szen ezek nélkül nem vagyok képes dolgozni, s 
melyekért én is annakidején előd Uramnak 800 
forintot fizettem, amint az Uraság előtt sem 
ismeretlen".142 — írta Attorf távozási szándéka 
bejelentésekor, 1828-ban. Figyelemre méltó az a 
lajstrom, mely 1821-ben a Keller-hagyaték ösz-
szeírásakor a becsült értékeket is feltüntette:143 

Formának (merítőszitának) való drót 6 tekercs 
1,30 f 
Papiros forma (merítőszita) 20 db 42 f 
Papiros forma, avét 6 db 1,30 f 

Papiros alá való szőr posztó (présnemez) 180 db 
3 f 
Papiros alá való szőr posztó, nagyobb 77 db 3 f 
Presz Techl (présbe való rongylemez) 24 db 2,24 f 
Megmaradott rongy 2 f 30 xr mázsája, 71 mázsa 
Birkaláb enyvfőzéshez 6 f értékben 

A rendszeresen készített malomleltárakban 
megismerhetjük a felszerelés további eszközeit, 
melyek a malommal együtt az uradalom vagyon
tárgyai. A hagyományos papírkészítés eszközei 
közül az alábbiak említése fordult elő e német 
nyelvű inventáriumokban:1 4 4 merítőkádak, 
rongyvágó gép; rongyvágó kések; rosták vas
sodronnyal; sulykoló-, ,gép" vaslapokkal; enyv
tartó faedény; abroncsos enyvezőkád; enyvfőző 
vaskatlan; rongyzúzó mű kádja kőből; nedves
sajtó keményfából, vashevederekkel ; nyolc kö-
lyülyukas fa vájttőke a zúzóműben; kézisulykoló, 
vasalt fából; hollandi őrlőberendezés folytonos 
keverővel; abroncsos fa merítősajtár pépanyag
hoz; meregetőedény (leerbecher) bőrpánt erősí
téssel; vas anyagszállító kocsi; kétserpenyös 
mérleg fa-,,kocsival"; akasztószék (papír szárí
tásakor használt lépcsőzsámoly); papírreszelő; 
mázsamérleg; fektetőpad (merítökádnál); fél- és 
készanyagtároló faszekrények ( = pépszekrény, 
ma anyagszekrény); szivattyú; szivattyús kút 
(vízátemelö); rongymosó masina; présbe való 
filcek. 1821-ben özv. Kellerin hátrahagyott javai
nak kótyavetyéjénél feljegyezték, hogy a fészer
ben állt egy új holländer, melynek kifaragtatása 
és hozattatása ,,50 ftokba" került. A feljegyzések 
nemcsak a papírmalom műszaki színvonalára 
adhatnak értékes adatokat, de olykor a papír
készítők életmódjára, műveltségszintjére is; Az 
írástudó Kellerin, J. Mariann hagyatékában 11 
„fali képet" és 13 kötet könyvet írtak össze. A 
lakásban két teljes garnitúra bútor (az egyik 
keményfából); az egyik szobában zongora (kla-
vér) is állt. A gazdasági felszereléshez tartozott 
egy ,,cseh" kocsi két lóval; hidast és fejőszéket 
is említettek. Kaszálórétjük, kisebb szőlőjük is 
volt. Az özvegy, férje emlékére, valószínűleg 
emlékkeresztet állíttatott; feljegyezték 30 forin
tos tartozását a fehérvári kőfaragóval szemben 
„egy kőkeresztért". '4 5 Úgy tűnik, Joseph Rittig 
sem nélkülözött; legényeit halála után három 
arany-, egy ezüst- és egy tombakóra, két ezüst-
kupakú pipa és egy ezüstpixis eladásából elégí
tették ki fizetségükben.141* Attorfnak 1828-ban 
Sólyban egy ökre és három fiatal igáslova 
volt.147 

Akár Igaion, Sóly papírmalmának léte is egy
re anakronisztikusabbá vált. Nemcsak fejlesz
tésére nem gondolhattak, de piacának megtar
tása is egyre kilátástalanabb lehetett. A 19. szá
zad óriási változásokat hozott a papír előállítá
sának technikai történetében, melyek közül a 
legjelentősebb a végtelenített síkszitás Didot-
papírgép megjelenése volt. A klóros fehérítés 
bevezetése, a rongytisztítás eljárásának és az 
őrlőművek teljesítményének fejlesztése modern 
kémiai, mérnöki tudást és jelentős szabad tőkét 
igényelt. A gyáripar fejlődésével szemben még a 
legkiválóbb készítményekkel büszkélkedhető 
holland papírmalmok sem állhatták a versenyt . 
A Monarchia területén a negyvenes években 
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már közel húsz, ezen belül Magyarországon ki
lenc nagyobb géppapírgyár üzemelt. 

A folyóiratok, könyvek számának és példány
számának ugrásszerű növekedésével, valamint a 
közigazgatási adminisztráció terebélyesedésével 
fellépő mennyiségi papírigény itthon is a gép
papírgyártás térhódítását eredményezte. A még 
meglévő, mintegy hatvan kisebb-nagyobb tra
dicionális papírmalom sorsa megpecsételődött.148 

Több mint egy évszázada szűntek meg kele
pelni Pápa, Igal és Sóly papírmalmai; eltűnt egy 
szín arról a képről, mely a vízimalmok gazdag 

Az alábbiakban az eddig megismert egyes készít
ménytípusok papírleírását adjuk a lista végén kö
vetkező vízjelábrák tábláinak számsorrendjében. Az 
egyes leírásokban a papírmalom, majd a papírkészí
tő neve után a papír műszaki adatai következnek. F 
betűvel jelezzük a kézi merítésű papír kiemelőszitá-
jának 10 mm-es szakaszra eső finomhuzalszámát, 
pl. F 8/10 mm. Az ezekre merőlegesen futó, ún. me
revítőhuzalok jele M, ahol egymástól való távolsá
gukat, ill. összes számukat jelöljük. A szitakeret két 
keskenyebbik éle mentén gyakran egy-egy további 
pótmerevítő borda fut az ívszéllel párhuzamosan, a 
szélső bordát megerősítendő. Ezeknek meglétét 
pluszjellel tüntetjük fel, pl. M 27 mm, 18+2 db. Ha 
az adatgyűjtés során olyan irat szolgált alapul, ahol 
az eredeti merített, tépett ívszéleket nem vágták kö
rül, s így a teljes szitaméret megállapítható, akkor 
ezt a papír méretének közlése előtti ,,ép" szóval je
löljük, majd az így lehetséges papíralaknév meg
határozását adjuk, pl. ép 435 X 340 mm kis koncept. 
A felgyújtott papírok túlnyomó többsége 80—110 
g/m2 súlyú, közepes vastagságú, enyhén sárgás, ru
galmas, átnézetben csomós, felhős készítmény: hely
szűke miatt az ezekről lényegesen eltérő tulajdon
ságokat tüntetjük csak fel. Egy-egy tétel végén az 
irat keletkezésének éve és kiállítási helye, ill. jelen
legi lelőhelyének meghatározása áll. Ha ismertté 
vált az egyes konkrét papír ún. szitapárja, melynél 
csak apró rajzi eltérések, deformációk tapasztalha
tók, a ,,var." jelölést; — szövegében és vízjelrajzá
ban csak lényegében egyező, de eltérő elhelyezke
désű, megformálású, méretű vízjelpárnál a ,,tip.var." 
jelölést alkalmazzuk. A vízjelelemek írott jellemzé
sétől a képi közlés miatt eltekintettünk. A közölt 
vízjelábrák eredeti állásúak. Ha a vízjelelem elhe
lyezkedését külön nem jelöljük, akkor az ívfél 
(konc) közepén értendő. 

PÁPA 
I. 1. Pápa, A. C. = Andreas Clauss — F 9/10 mm; 

M 22—23 mm, 18 db; vágott 410 X 320 mm kispos
ta; 1737 Veszprém. Veszprém Megyei Levéltár 
(VeML) IV. 1. m. 135. 

I. 2. Pápa, А. С — F 12/10 mm; M 24 mm, min. 
12 db; vágott 448 X 360 mm, kis kancelláriai; 1740 
Pozsony. Pápai Helytörténeti Múzeum (PHM) adat
tára 75.96.34. 

I. 3. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 24 mm, 19 + 2 
db; vágott 448 X 360 mm, kis kancelláriai; 1759 Két
tornyúlak. VeML. IV.l.m.204. 

1.4. Pápa, S. R. (feloldatlan) — F 9/10 mm, M 22 
mm, 19 db, vágott 417 X 330 mm, kisposta; 1764 
Borsosgyőr. VeML. XI.602. b.125. 

sorát mutatta; gabonaőrlőket, érctörő és kalló
műveket, fűrészmalmokat és olajütőket — a 
vízerő-hasznosítás számos leleményes formáját. 
Eltűntek Veszprém megyéből a mai Fűzfői Papír
gyár munkásainak ipartörténeti elődei, a fehér-
mívesség egykori kezmuvesmesterei, kiknek 
készítményeire 

,,. . . mindent reá írhatsz, 
Valamint elméddel kigondolni bírhatsz. 

Elmúlt, jelenvaló és következendő, 
Mind megragad rajta, ha ráírod szépen, 

És jó gondviselés alatt tartod épen."149 

I. 5. Pápa, S. R. — F 8/10 mm; M 24 mm, 18 db, 
ép 435 X 340 mm, kis koncept; 1765 Oroszi. VeML. 
IV.l.m.222. 

1.6. Pápa, А. С — F 11/10 mm; M 20—25 mm 
változó. 1765 к. Pápa. PHM.69.686.1., tip.var. 1734 
Pápa. Lelkipásztorok fizetési íve. Dunántúli Refor
mátus Egyházkerületi Levéltár (DREL) l.b.(l). 

II. 7. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 23—25 mm, 
17 db; vágott 424 X 323 mm. 173Ő Kisberseny. 
VeML. IV.l.m.136. 

II. 8. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 22—25 mm, 
18+2 db; ép 440 X 338 mm, kis koncept; tükörállá
sú szita, címerelem ívközépen. 1766 Borsosgyőr. 
VeML. XI.602.b.l27. 

II. 9. Pápa, А. С — F 12/10 mm; M 22—23 mm, 
18+2 db; vágott 408 X 312 mm, kis posta; 1743 Ber-
hida. VeML. IV.l.m.152. 

II. 10. Pápa, А. С — F 12/10 mm; M 22 mm, 18 
db; vágott 403 X 310 mm, kis posta, vízjel csak jobb 
koncon. 1765 Pápa. PHM 75.113.1. 

II. 11. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 23 mm, 18 
db; vágott 408 X 322 mm, kis posta; tükörállású szi
ta. 173S Szentgál. VeML. IV.l.m.138. 

II. 12. Pápa, А. С — F 10/10 mm; 18+2 db; ép 
335 X 416 mm, kis posta; vízjel ívközépen. 1743 
Csajág. VeML. IV.Lm. 149. Tip.var. 1742 III. 4. Pápa 
DREL.l.b.(l) 

III. 13. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 23 mm, min. 
18 db; vágott 318 X 406 mm; vízjel ívközépen. 1747 
Szentbékkálla. Uo. R. K. plébánia (Martikula I. köt). 

III. 14. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 24 mm, 17 
db; vágott 405 X 315 mm kis posta; vj. ívközépen. 
175Ő Balatonfüred. DREL. 

III. 15. Pápa, А. С — F 10/10 mm; M 22 mm, 
18+2 db; vágott 410 X 328 mm, kis posta; vj. ívkö
zépen. 1759 Csetény (v. Szápár). VeML. IV.l.m.203. 

III. 16. Pápa, А. С — F 8/10 mm; M 24 mm. 1761 
Ugod. Uo. Keresztelési Anyakönyv, г. k. plébánia. 

III. 17. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 22—25 mm, 
18 db; kis posta; vágott 318 X 410 mm. vj. ívközé
pen. 1768 Pápa. VeML. XI. 602.6.(3) C43.nr.99 kö
zött. 

III. 18. Pápa, А. С — F 8/10 mm; M 24 mm, 17 
db; ép 420 X 325 mm, 1755, 1756 Pápa. DREL l.b.(4) 

IV. 19. Pápa, А. С — F.PM (FPM feloldatlan) — F 
11/10 mm; M 25 mm, 19 db; vágott 468 X 345 mm, 
félposta; 1734 Pápa. VeML. IV.l.m.27. 

IV. 20. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 23 mm, min. 
19 db; vágott 432 X 330 mm, kis koncept; 1740 Pá
pa. DREL l.b.(l)., var.PHM.75.97.1. 

IV. 21. Pápa, S. R. — F 6/10 mm; M 25 mm, min. 
18 db, vágott 456 X 366 mm, félposta; Nemesszalók. 
VeML. IV.l.m.216. 

IV. 22. Pápa, А. С — F 9/10 mm; M 23 mm; vá-
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gott 317 X 205 mm; vj . ívközépen. 1745 Csákvár. 
PHM 75.101.31. 

IV. 23. Pápa, I. L. (feloldatlan) — F 9/10 mm; M 
24 mm, 18 db; ép 438 X 340 mm, kis koncept; 1748 
(?) Pápa. VeML. XI.602.b.(3) C49.nr.70. 

IV. 24. Pápa, FPW (feloldatlan) — F 8/10 mm; M 
24 mm, 17 db; ép 470 X 363 mm, nagy posta; 1766 
Pápa (Protocollum) VeML. XI.602.b.(4). С.51.П.2. 

V. 25. Pápa, FCP (feloldatlan) — F 7/10 mm; M 
24 mm, 17 db; ép, 430 X 330 mm, kis koncept; kb. 
150 g/m2 ; erősen csomós, kemény. Felhasználási 
helye, ideje ismeretlen. Kiselejtezett iratcsomó-borí-
tó. VeML re,staurátormühely. 

V. 26. Pápa. I. L. — F 10/10 mm; M 25 mm, min. 
19 db; vágott 348 X 230 mm (vágott félívekből il
leszkedő); 1764, Szentantalfa. Sz.antalfai Helv. konf. 
eccl.jkv. DREL. 

V. 27. Pápa, R. (feloldatlan monogram a kereske
dői tisztes 4% haszon jelképével) — F 7/10 mm; M 
25 mm, 18 db; ép 456 X 370 mm, kis kancelláriai: 
1764 Veszprém. VeML. IV.l.m. 219. 

IGAL 
V. 28. Igal. Gotfrid Attorf. F 7/10 mm; M 28 mm, 

19 db; ép 527 X 425 mm, nagy médián. 1831 Veszp
rém. DREL Vp.ref.eccl.m. egyházlátogatási jkv. 13. 
sz., tip.var. 1836 Zirc. VeML. С1722. 

V. 29. Igal, G. A. — F 8/10 mm; M 27 mm, 19 db; 
vágott 530 X 420 mm, médián. 7842 Zirc. VeML. 
XI.602.(6) IV.827. 

V 30. Igal, G. A. — F 8/10 mm; M 28 mm, 18+2 
db; ép 520 X 430 mm, nagy médián; 1837 Zirc. 
VeML. XI.601. VIII.778. 

VI. 31. Igal, G. A. — F 7/10 mm; M 28—30 mm, 
18 db; ép 530 X 440 mm, nagy médián. 1834. DREL. 
Vp. ref.eccl.m. egyházlátogatási jkv. 

VI. 32. Igal, G. A. — F 10/10 mm; M 27 mm, min. 
17 db; vágott 460 X 365 mm, nagy posta; kb. 70 
g/m2,- 1836 Zirc. VeML. XI.601.(3) IV. 151. var. 1835 
Monoszló, DREL.ref.eccl. iratai 

VI. 33. Igal, G. A. — F 8/10 mm; M 31 mm, 16 db; 
ép 483 X 410 mm, nagy posta; enyhén zöldes tónu
sú, kb. 70 g/m 2 ; 1827 Zirc. VeML. XI.601.(4) IV.513., 
var. uo. (10)V 352. 

VI. 34. Igal, G. A. - - F 7/10 mm; M 30—32 mm, 
min. 20 db; vágott 600 X 458 mm, regál; szürkés
fehér, sötét, felhős átnézetű. Tükörállású szita, vj. 
ívközépen. 1835 Előszállás (Fejér m). VeML. XI.601. 
(15)V.909. 

VI. 35. Igal, — F 8/10 mm; M 30 mm, min. 20 db; 
vágott 595 X 450 mm, kis regál; szürkéskék: sötét 
átnézetű, durván csomós, kb. 150 g/m 2 1841. jún. 27. 
Pápa. DREL l.b.(32)80. 

VI. 36. Igal, Leitner, Ignatz. — F 8/10 mm; M 30 
mm, 12+2 db; ép 405 X vágott 250 mm. Kékeszöld 
árnyalatú halványszürke enyvezetlen nyomópapír. 
1837 Veszprém (Currens ny. Sobri és Pap elfogatásá
ra). VeML. V.102.d.l837. 

VI. 37. Igal, I. Leitner — F /M nélk. velinszita; vá
gott 467 X 395 mm. Mencshelyi ref.eccl. irata: ,,N. 
Fodor örzsébet a s z ó n . . . " kezdetű levél. ' /836 
Mencshely. DREL. 

VII. 38. Igal, SAUER-Abraham Sauer bérlő, keres
kedő. F 8/10 mm; M 28 mm, min. 15 db; vágott 
435 X 356 mm, nagy posta; /835 Zirc. VeML. XI. 
601.(3) IV. 42., var. Í835 Mencshely. N. Botskay Ist
ván levele, Mencshelyi ref.eccl. iratai. DREL. 

VII. 39. Igal, — (GRAF N)ICOLAUS (EST)ERHAS 
(P.)P. F/M nélk. velinszita; vágott félív 253 X 400 
mm, médián; 70 g/m 2 körüli kiváló minőségű, fino
man őrölt, fehérített. 1832 Veszprém. VeML. C.2326. 

VII. 40. Igal, — F 8/10 mm; M 28 mm, 18 db. vá
gott 510 X 405 mm; kis médián; 1830 Pápa. PHM. 
63.10.2.34., var. 1833 Pula. VeML. XI.602.b.(4) Pula 
VII.cs.215 

VII. 41. Igal, — GRÓF ESZTERHÁZY KÁROLY 
PÁPA. — F 7/10 mm; M 30 mm, 18+2 db. vágott 
390 X 396 mm. Halvány galambszürke, igen durva, 
nagy rostcsomókkal; tükörállású szita. 1843 Pula. 
VeML. XI.602.b.(4) Pula VII. cs.221.a;b;c, var. ép 
5 2 0 X 4 2 0 mm régészt; 1841 Pápa. DREL l.b.(32) 
61.5. 

SÓLY 
VIII. 42. Ismeretlen papírmalom, Joseph Politzer 

(I. P.; J. P.) pkm. — F 10/10 mm; M 29 mm, (16 db); 
vágott félív 383 X 240 mm, nagy posta; /785 Veszp
rém. VeML ad C l 181. 

VIII. 43. Ismeretlen papírmalom, J. Politzer. — F 
7/10 mm; M 27 mm, 18+ 2 db; ép 453 X 368 mm, 
kis kancelláriai; 1781 Zirc. VeML. С1024. 

(Fenti, VIII . 42. és VIII . 43. sz. papírleírásokat a 
készítő J. Politzer személye miatt vettük fel, aki 
ezeket az 1790 előtt kelt, bizonyosan nem visszakel
tezett iratoknak felhasznált papírokat nem készíthet
te Sólyban. Fenti két készítmény 1790 utáni esetle
ges felhasználása esetén félrevezető lehet a készí
tői név, mivel itt nem sólyi produktumokról van 
szó. 

Itt jegyezzük meg, hogy gyűjtésünk során L. Po
litzer vízjelű papírokkal is találkoztunk, melyeknél 
a keresztnév-rövidítés kétségtelenül nem rontott J 
betű, hanem határozottan, egyértelműen L. pl. 1783, 
VeML С1138; 1798, VeML. XI.601.ad IV.238.; 1824, 
VeML. C.2066. Ezek feloldása eddig nem sikerült.) 

VIII. 44. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 24 mm, min. 
16 db; vágott 380 X ép 355 mm, nyomó, 70 g/m 2 kö
rüli, durván csomós, szürkéssárga, enyvezetlen. 
/795 Veszprém, Currens ny. VeML. V.102.d. 1975/1. 

VIII. 45. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 25—27 mm, 
min. 17 db; vágott 448 X 350 mm. 1798 Szentgál 
(takácscéh artikulusa) VBM.70.709.1. 

VIII. 46. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 26—27 mm. 
ép 384 X 480 mm, kis médián. /795 Mencshely (Pro-
tocullum) Ref. Eccl. iratai. DREL. 

IX. 47. Sóly. J. P. — F 6/10 mm; M 28 mm, 1 8 + 2 
db; vágott 508 X 398 mm, kis médián; szürkésfehér, 
átnézete szürkéssárga, durva csomókkal. 1798 Zirc. 
VeML. XI.601.(4) IV.223. 

IX. 48. Sóly, J. P. F 7/10 mm; 27—28 mm, 
18+2 db; vágott 397 X 512 mm; sötét átnézetű, me
rev, tükörállású szita, kis médián. /796 (Bakony) 
Koppány v. Zirc. VeML. XI.601.(11) V.487. 

IX. 49. Sóly, J. P. — F 8/10 mm; M 27 mm, 18 db; 
vágott 390 X 490 mm kis médián; /797 Mencshely, 
Ref. Eccl. Protocollum. DREL. Var. 1810 Mencshely. 
Uo. 

IX. 50. Sóly, J. P. — F 6/10 mm; M 26 mm, 18 db; 
ép 400 X 500 mm, kis médián; 1801 Köveskál. Ref. 
Eccl. Német Ferenc coratorsága alatt . . . jkv. 24. p. 
DREL. 

IX. 41. Sóly, J. P. — F 8/10 mm; M 28 mm, min. 
17 db; vágott 470 X 375 mm; zöldessárga, felhős át
nézetű, tükörállásban. 1805 Zirc. VeML. XI.601.(4) 
IV. 247. Tip.var. 1805 Zirc. VeML. Uo.(3) IV.26. 

IX. 52. Sóly, J. P. — F 7/10 mm; M 26 mm, 19+2 
db; ép 520 X 400 mm, kis médián v. régészt, 80 
g/m 2 1800 Köveskál, Ref. Eccl. Kurátorainak . . . 
lastroma. DREL. 

X. 53. Sóly, J. P. — F 10/10 mm, M 27 mm, 18 db; 
vágott 493 X 394 mm, nagy posta, zöldesfehér, simí
tott, kb. 70 g/m2 . /795 Nagytevel. VeML. XI.601 
(11) ad V. 472., Var. /798 Szentgál, Takács céh Arti-
kulusai borítólapjaként I. Gebhardt sólyi pkm papír
jával összekasírozva: VBM 70.709.1. 

X. 54. Sóly. J. P. — F 8/10 mm; M 27—28 mm, 
18+2 db; vágott 392 X 502 mm, nagy posta; 1798 
Kővágóörs. VeML XI 602.b.(4) vegyes iratanyagá
ban jelz. nélk. 

X. 55. Sóly, J. P.—F 7/10 mm; M 27-28 mm, 19+4 db; 
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ép 560X440 mm, nagy médián; enyhén zöldesszürke, 
igen csomós, kb. 120 g /m 2 tükörállású szita. Ny. űrlap-
pár. 1804 Zirc. VeML XI. 601. (4) 395 és 396 együtt., 
Var. 1805 Zirc. VeML. Uo. (9)V. 246. 
X. 56. Sóly, J. P.—F 8/10 mm; M 28 mm; kb. 60 g /m 2 

nyomópapír; méretrekonstrukció: 495X505 mm. 1812 
Veszprém. RUSZÉK J.: A filozófiának elöljáró Érteke
zése, Számmer-nyomda. Tihanyi Műemléki Könyvtár. 

X. 57. Sóly, Ignatz Gebhardt pkm.—F 8/10 mm; 
M 28 mm, min. 18 db; vágott 462X350 mm, kis kancell. 
Imprimé dúccal nyomott borítópapír, szentgáli takács
céh artikulusai. 1798 Szentgál. VBM 70.709.1. 

X. 58. Sóly, Franz Gebhardt pkm.—F 9/10 mm; M 27 
mm, 1 8 + 2 db; vágott 495X382 mm, nagy posta; Í807 
Zirc. VeML XI. 601. IV. 992. 

XI. 59. Sóly, F. G—F 9/10 mm; M 25 mm, 18+2 db; 
vágott 480X376 mm; 1810 Zirc. VeML XI. 601. IV. 384. 

XI. 60. Sóly, F. G.—F 7/10 mm; M 28 mm, 18+2 db; 
vágott 504X395 mm; Ш 7 Zirc. VeML. XI 601. IV. 976., 
Var. Uo. 1808 Zirc. IV. 342. 

XI. 61. Sóly, F. G.—F; 6/10 mm; M 25-27 mm, 19+2 
db; 130 g/m* körüli kis médián; 1808 Sóly. VeML XI 
601. IV. 342., Var 1814 Zirc. Uo. VIII . 399. 

XI. 62. Sóly, F. G.—F 70/10 mm; M 27-28 mm, 19+2 
db; vágott 390X520 mm, „sólyi" médián; 1813 Mencs-
hely, ifj. Horváth György irata, Ref. Eccl. iratai. DREL. 
Var. 1809 Veszprém, VBM 66.35. 

XI. 63. Sóly, F. G Bár a monogram nem szerepel a 
vízjelen, a címer megformálása tökéletesen egyezik F. 
G más szitáival. — F 8/10 mm; M 29 mm, 18 db; ép 
400X520 mm kis médián; szürkésfehér, lágy, rugalmas. 
Vízjel csak a bal ívfél közepén; jobb konc üres. 1816 
Zirc. VeML XI 601. IV. 380. 

XI. 64. Sóly, F. G.—F 8/10 mm; M 28 mm, 1 9 + 2 db, 
ép 555X490 mm, nagy médián; 1812 Zirc, VeML „Zirci 
Regisztratura" 1. sz. csomó No. 205. 

XII . 65. Sóly, F. G.—F 7/10 mm; M 26 mm, 1 7 + 2 db; 
vágott 425X360 mm, kis kancell. enyvezetlen nyomó
papír; 1813 Veszprém; Vp. Vm N.Közgy. „ÄRR-SZA-
BÄS 1813-dik év re" Számmer-ny., VBM 70.1170.1. 

XII . 66. Sóly, Joseph Rittig.—F 7/10 mm; M 28-30 
mm, min. 17 db; vágott 470X390 mm, nagy posta; 
tükörállású szita; 1817 Zirc. VeML XI 601. (3) ad. IV. 
77. 

XII . 67. Sóly, Ludwig Keller (Köhler)—F 6/10 mm; 
M 27 mm, min. 19 db; vágott, rekonstr. 520X388 mm 
kancell. 1816 Zirc. VeML XI. 601. (3) ad IV. 70. 

XII. 68. Sóly, L. K.—F 7/10 mm; M 27-28 mm, 1 9 + 2 
db; vágott 443X536 mm, nagy médián; 1817 Zirc. 
VeML XI 601./7/V. 60., var. 1819 Zirc. VeML. uo. 
(10)V 350. ép 550X455 mm. 

XII. 69. Sóly, L. K— F 9/10 mm; M 28-29 mm, 18 db; 
ép 520X400 mm, kis médián, tükörállású szita; vízjel 
csak a jobb alsó sarokban. 1812 Zirc. VeML С 1847/a. 
9—12. p. 

XII . 70. Sóly, L. K.—F 8/10 mm; 28 mm, 18 db; 
vágott 510X390 mm, kis médián, 1817 Sóly, VeML 
C.1872 (20) Jobb konc üres. Tip. var. (fordított címer
rajzzal), é.n.—h.n., ált. articulus cikkelyek, VBM 
70.1167.3. 

XIII . 71. Sóly, L. K—F 9/10 mm; M 26 mm, 1 8 + 2 
db; ép 485X390 mm, közép félposta; tükörállású szita; 
1818 Zirc. VeML XI 601. (11)V. 446., var. VeML 
С 1864.(20) 

XIII . 72. Sóly, M. K.=Mar ianna Kellerin, Velinszita, 
vj . a jobb alsó sarokban. Legtöbb készítménypéldány 
kékes-, ill. zöldesfehér árnyalatú, finom, simított, kb. 
70-80 g/m2 ; vágott 470X372 mm, félposta. 1814 Sóly. 
VeML XI 601. VIII . 405., Var., ill. deformált 1820 Zirc. 
VeML С 1865. 

XIII . 73. Sóly, M. K—F 7/10 mm; M 26 mm, 1 6 + 2 
db; ép 435X368 mm, kis kancell. szürkésfehér, 120-140 
g/m2 ; durván csomós, v j . ívközépen, 1819 Előszállás 
(Fejér m.) VeML. XI. 601. (12) ad V. 576., Var. Í825 
Zirc. 370X450 mm, VeML C. 2055 (21) 

XIII . 74. Sóly, M. K.—F 7/10 mm; M 27-29 mm, 
18+2 db; ép 520X405 mm, kis médián; enyhén zöldes
szürke, igen csomós, felhős, tükörállású, címerelem a 
jobb konc közepén, monogram a bal konc alsó sarok
ban. 1820 Zirc. VeML XI. 601. (12)V555., var. V.555/1. 

XIII . 75. Sóly, G. A.=Gotf r ied Attorf.—F 7/10 mm; 
M 30 mm, 16 db; vágott 505X382 mm, kancell. 1816 
Köveskál, ítélet Győrffy Dániel ügyében. Ref. Eccl. 
iratai. DREL. 

XII I . 76. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 29 mm, 17 db; 
ép 500X400 mm, kis médián; tükörállású szita, v j . 
ívközépen. 1823 Köveskál. Nemz. Nagy Sándor kurátor 
sz. lajstroma, Ref. Eccl. iratai, DREL. 

XIV. 77. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 25-28 mm, min. 
19 db; vágott 490X393 mm, kis médián; v j . ívközépen. 
1826 Monoszló. Építési szerződés Klutsch Jakab kő-
vágóörsi építőmesterrel a monoszlói templom tornyára, 
Ref. Eccl. iratai, DREL. 

XIV. 78. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 27-28 mm, 1 8 + 2 
db; vágott 470X385 mm, kis médián; vj . ívközépen; 
zöldesfehér, durván csomós. Í827 Zirc. VeML XI. 601. 
(3) IV. 17. 

XIV. 79. Sóly, G. A.—F 7/10 mm; M 27 mm, min. 19 
db; vágott 490X ép 392 mm, kis médián; 1829 előtt, 
Veszprém. VBM céhtört. iratok között. 

XIV. 80. Sóly, G. A.—F 6/10 mm; M 30-32 mm, 16 
db; vágott 498X400 mm, kis médián; merev, durván 
csomós, sötét átnézetű. Vj. ívközépen. J828 Zirc. VeML. 
XI 601. (12) ad V. 589 

XIV. 81. Sóly, G. A.—F 7/10 mm; M 27-29 mm, 16+2 
db; vágott 492X397 mm, kis médián; v j . ívközépen; 
zöldesfehér, durván csomós. 1830 Lázi (Vp. m.) VeML. 
IV. 1. b. (148) 439. 

XIV. 82. Sóly (kis valószínűséggel Léka), G. A. F 
8/10 mm; M 25-28 mm, 17+2 db; vágott 455X370 mm 
kis félposta; szürke, v j . ívközépen. 1801 Pápa. VeML. 
602. b. (4) Familiarum Fasc. 57., Var. J822 Devecser. ép 
460X380 mm, PHM 63.10.4.28., J826 Zirc. VeML XI. 
601. (3) ad I V 188. 

XIV. 83. Sóly, G A.—F 8/10 mm; M 29-30 mm, min. 
16 db; vágott 463X366 mm, kis félposta; v j . ívközépen. 
1826 Zirc. VeML XI 601. (4/IV. 267.) Var. Í827 Zirc. Uo. 
IV. 188. 

XIV. 84. Sóly, G. A.—F 10/10 mm; M 27 mm, min. 18 
db; vágott 488X388 mm, kis médián; v j . ívközépen. 
1824 Zirc. VeML С 2182., Var. Í828 Nagyvenyim. 
VeML. „Zirci Regisztratura" 2. csomag, ad. 109. 

XV. 85. Sóly, G. A.—F 11/10 mm; M 25-26 mm, min. 
17 db; vágott 350X420 mm, kis kancell. 1823 Tata. 
VeML. XI 602. b.(4) jelzet nélk. 

XV. 86. Sóly, G. A.—F 7/10 mm; M 29 mm, min. 16 
db; vágott 453X363 mm; enyvezetlen nyomópapír, dur
ván csomós, felhős, v j . csak a jobb alsó ívsarokban. 
1829 Veszprém, Vm. közgy. Currens II . 16. VeML. V. 
102. d. 

XV. 87. Sóly, G. A.—F 9/10 mm; M 25-27 mm, 16+2 
db; vágott 424X354 mm, kis kancell. 1829 Zirc. VeML 
С 2200 körül. tip. var. 1832 Zirc. VeML. С 2256. 

XV. 88. Sóly, G. A.—F 8/10 mm; M 25 mm, 16+2 db; 
vágott 432X352 mm, kis kancell. 1830 Zirc. VeML. XI. 
601. (3) I I I . 703. var. 1830 Zirc. Uo. (4)IV. 516. 

XVI. 89. Sóly, Ga.A. Velinszita; vágott 426X395 mm. 
J829 Zalaegerszeg. VeML. IV. 1. b. (147) 2423. 

XVI. 90. Sóly, Johannes Haas—F 10/10 mm; M 24 
mm, 1 7 + 2 db; ép 440X365 mm, kis kancell. enyvezet
len nyomópapír. Veszprém, Vm. Közgy. aug. 25. cur
rens. VeML. V 102. d. 

XVI. 91. Sóly, J. H.—F 10/10 mm; M 28-30 mm, 
16+2 db; ép 480X410 mm, extra papíralak; oldalaránya 
1,19. /835 Zirc. Címerrajz tükörállásban. Uo. ad I I I . 
989., Uo. (12)V.587. 

XVI. 92. Sóly, J. H.—F 8/10 mm; M 24-27 mm, 16+2 
db; ép 435X350 mm, kis koncept; Í835 Zirc. VeML 
XI. 601. ad III . 989., var. 1845 Zirc. Uo. IV. 179. 

XVII. 93. Sóly, J. H.—F 9/10 mm; M 28 mm, min. 16 
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db; vágott 435X367 mm, kis kancell. enyhén zöldes
szürke. 1840 Zirc. VeML. XI. 601.(4)IV.435. 

XVII. 94. Sóly, J. H.—F 7/10 mm; M 30 mm, min. 15 
db; vágott 430X375 mm; kékesszürke; v j . ívközépen; 
1841 Zirc. VeML XI 601.(4)IV.426., var. 1841 Zirc. 
vágott 440X375 mm. Uo. IV. 430. és 443. 

XVII. 95. Sóly, J. H.—F 8/10 mm; M 30 mm, min. 15 
db; vágott 428X346 mm, kis kancell. 1847 Zirc. VeML. 
XI. 601. IV. 408. 

XVII. 96. Sóly, — F 8/10 mm, M 27-28 mm, 16+2 db; 
ép 430X365 mm, kis kancell. Enyvezetlen nyomópapír; 
vízjel csak ívközépen lent az ívszélnél. 1834/5 nov. 
15 Statárium ny. currens, Veszprém Vm, VeML. V. 
102. d. 

XVII. 97. Sóly, J. H.—F 9/10 mm; M 31 mm, 1 8 + 2 
db; ép 565X460 mm, nagy médián extra; kékesszürke, 
160 g/m 2 körül. 1837 Zirc. VeML. XI. 601. VIII . 791. 
„Árvapénztár adósai" No. 13. 

VIII . 98. Sóly, —F. 7/10 mm; M 28-30 mm, 17+2 db; 
ép 395X415 mm, kis médián, 1843 Csákány (Zirc). Uo. 
(2) ad II. 966. 
Legkorábbi var. 1808 Sármellyék (Fejér m.), Köves-

kál, Fő u. 60.: Györffy Erzsébet családi levelesládája, 
magántulajdon. Eltérő méretű (szitakeretű), azonos raj
zú pld. ép 500X415 mm. 1834 Szántó. VeML. XI. 601. 
(5) ad IV. 660. Var. „SOLY" felirat nélkül, azonos jobb 
konccal: 1835 Előszállás. VeML. С 2425. 

XVIII . 99. Sóly, — F/10 mm; M 28-30 mm, 17+2 db; 
vágott 492X393 mm, kis médián; 1848 Zirc. VeML. 
XI. 601. (3) III . 643. Var. ép 500X420 mm; 1843 Előszál
lás. Uo. (5) IV. 727. 

XVIII . 100. Sóly, — velinszita tükörállásban. Vágott 
473X413 mm, kis médián. 1834 Zirc. VeML. XI. 601. (3) 
III. 707., Var 1832 Zirc. Uo. (5)IV. 657. 

XVIII . 101. Sóly, —F. 9/10 mm; M 28-30 mm, 14 db; 
vágott 410X325 mm, kis bélyeg; vj . ívközépen. 1839. 
X. 7. Veszprém, Vm. közgy. Tudósítás ny. VBM. 66.66. 

XVIII . 102. Sóly, —F 10/10 mm; M 25-30 mm, 18+2 
db; vágott 513X407 mm, régészt; kiemelkedően egyen
letes, jó minőségű, kb. 70 g/m2 . 1843 Csákány. VeML 
XI. 601. (2) II. 968., Var. 1849 Zirc. ép 517X410 mm. 
Uo. (5JIV.749. Horgonyjel bal konc középen, „SOL" fel
irat jobb konc alsó sarokban. 
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JEGYZETEK 

Rövidítések — Abkürzungen 

V ^ IL = Veszprém Megyei Levéltár 
VBM = Veszprémi Bakonyi Múzeum adattára 
PHM = Pápai Helytörténeti Múzeum adattára 
OL = Országos Levéltár 
DREL == Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár, 

Pápa 

1. BOGDÁN István: A magyarországi papíripar törté
nete. Budapest, 1963. (Továbbiakban: MPT) 180., 
206., 215—217. 

2. BOGDÁN I.: Adalék a pápai papírmalom történeté
hez. Papíripar, 1968/4. sz. 138—143. 

3. SZELESTEI N. László: A sólyi papírmalom fel
avatására (1790) írt versek. Papíripar, 1977/2. sz. 
70—71. 

4. BOGDÁN L: Adalék . . . i.m. 138. 
5. BOGDÁN L: A lékai (hámori) papírmalom a 

XVIII . században. Történelmi Szemle, 1960/1. sz. 
46—93. 

6. BOGDÁN L: MPT 170. 
7. BOGNÁR Imre: Pápa településföldrajza. Pápa, 

1943. 
8. BOGDÁN I.: A lékai . . . i.m. 68. 
9. VeML. IV. 1. b. 274/1828. II. 4., IV. 1. b. 542/1826. 

VI. 3. 
10. VeML. IV. 1. b. 384/1826/XII. 4. 
11. Uo. 
12. VeML. IV. 1. b. 542/1826/VI. 3. 
13. VeML. XI. 601. VIII . 327., С 2036. 
14. BOGDÁN: MPT. 235. 
15. VeML. T 562. 
16. VeML. IV. 1. g. bb. VIII . 439. 15. 
17. W. P. Zimmermann rézkarca 1604 k. PHM. 60. 285. 
18. Nyport rézkarca 1686 k. PHM „4" jelzet (az állan

dó kiállításban). 
19. G. Bouttats rézkarca, é.n. Közi. 

GERÖ László—SEDLMAYR János: Pápa. Bp., 1959. 
51. 

20. OL. Eszterházy cs. hitb. lt. Rep. К 40. f. 1. 13. Má
solat, PHM 

21. Conscriptio Arxis Papensis Anno 1694 die 14 de-
cembris (OL) GERÖ—SEDLMAYR id. m. 53. repro
dukció alapján 

22. BOGDÁN L: Adalék . . . i.m. 138. VeML. IV. 1. 
1729. évi jkv. 435. 

23. VeML. XI. 602. b. С 51. 2. Protocollum . . . 122— 
123. 

24. PONGßACZ, Gasparus: Antidotum Universale; 
Descriptio oppidi Papa. 
Tyrnavie, 1733. 189. Közli BOGNÁR I. E.: Pápa 
településföldrajza. Pápa, 1943. 

25. KISS István: A pápai plébánia története. Veszp
rém, 1908. 66. 

26. VeML. Az 1772. évi másolat fordítása dr. Takáts 
Endrétől, kézirat, megjelenés alatt. 

27. ILA Bálint—KOVACSICS József: Veszprém Me
gye Helytörténeti Lexikona. Bp., 1964. 316. 

28. PHM. 75. 105. 15. 
29. OL. P. 1216. С 51. nr. 1. Protocollum Corresponden-

tiarum Domini Papa. l / a . lap (saját fordítás). 
30. OL. uo. 3. lap (saját fordítás). 
31. OL. uo. 237—238. Közi. BOGDÁN: A d a l é k o k . . . 

i. m. 139. 
32. VeML. XI. 602. b. С 53. nr. 24. 
33. BOGDÁN I: MPT 190. 
34. OL. С. 51. nr. 1. Protocollum . . . 56. lap 
35. Uo. 230/a lap 
36. Uo. 235/b lap 
37. OL. С. 51. nr. 3. Protocollum . . . 238/b lap 
38. VeML. XI. 602. b. С 51. nr. 2. Protocollum . . . 

122—123. 

39. Uo. 482—483. 
40. BOGDÁN I: Adalékok . . . i. m. 140. 
41. FÉNYES Elek: Magyar Országnak . . . mostani álla-

potja statisztikai és geográfiai tekintetben. Pest, 
1836. 429. 

42. VeML. T. 252. G. Miller rajza 
43. BOGDÁN: MPT. 206. 
44. BOGDÁN: Adalék . . . i. m. 138. 
45. VeML. IV. 1. b. ad. 1416/1832. V. 27. 
46. MAGDA Pál: Magyar Országnak . . . Statisztikai és 

Geográfiai leírása. Pest. 1813. 88. 
47. FÉNYES E.: Magyarország statisztikája . . . I. köt. 

Pest. 1842. 208. 
48. PHM. 76.76.9. 
49. ILA-KOVACSICS: id. m. 204. 
50. Uo. 204. 
51. Uo. 204., VeML XI. 602. b. C. 51. nr. 2. Proto

collum . . . 456. 
52. VeML. IV. 1. b. 416/1827., ill. Wöller István veszp

rémi malomtörténet-kutató szíves szóbeli közlése. 
53. VeML. IV. 1. b. 1416/1832 május 27. 
54. Uo. 94/1848 (1847. évi hiv. jelentés). 
55. BOGDÁN I: Adalék . . . i. m. 140. 
56. VeML. IV. 1. Vp. Vgye Közgy. jkv. 58. köt. 401., 

57. köt. 670. 
57. FÉNYES E.: Magyar Országnak . . . mostani álla-

potja statisztikai és geográfiai tekintetben. 2. kiad. 
I. Pest, 1841. 410. 

58. VeML. IV. 1. b. 2197/1845. Vgyei közmunkák 
összeírása. Pápa alsó járás. Igal. 3. srsz. 

59. VeML. V. 2. a. 1834. 16. 
60. Uo. 1846. 988. 
61. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara . . . jelen

tése 1857—1860. Sopron, 1862. 413. 
62. A Soproni . . . Iparkamara . . . jelentése 1860—1862. 

Sopron, 1863. 81. 
63. VeML. IV. 1. b. 15065/1899/cop. VBM. 10056. 
64. DREL. 1. b. (32)—61/5. 
65. PHM. 65. 1.: 522—524. old., 67. 21. 1.: 49—82. 

old. 
66. Uo. 
67. VeML. IV. 1. b. 1416/1832. V. 27. 
68. VeML uo. 1416/1832. VI. 3. 
69. VBM. 8273/69. Ebben az összeírásban a Papiros 

Malom sorrendileg az ún. Zavari-Malom és a Hat-
kerekű Malom között szerepel, ami tényleges, 
helyrajzi elhelyezkedésének is megfelel a Tapolca 
vizén; e malmok alsó és felső szomszédai. Mivel a 
papírmalmok sohasem tartoztak o o l n á r céhekhez, 
nem tudjuk, milyen gyakorlat i szempont miatt 
szerepeltették az igali papírmalmot mégis ebben az 
összeírásban. 

70. VeML. V. 2. a. 1847: 76., 278., 301., 1849: 50., 115. 
71. VeML. IV. 1. b. 1416/1832. V. 27. 
72. BOGDÁN I.: MPT. 322—325. 
73. SZELESTEI N. L.: id. m. 70. 
74. VeML. XI. 601. VII I . 327. 
75. VBM Veszprém megye Malomkatasztere: Wöller 

István helyszíni vázlatrajza. Sóly, 1975. november 
6-án. 

76. VBM. 11.401./70. 
77. VeML. C. 1277. 
78. VeML. IV. 1. 1809: 527. 
79. VeML. V. 101. a. 1804: 59. 
80. VeML. XI. 601. VII I . 486. Tab. Fix. Prov. Dmni 

Sooly A. 1811 
81. VeML. uo. 485. 
82. VeML. uo. 484. 
83. VeML. XI. 601. ad I I I . 656/1. 
84. Lichtneckert András levéltáros (VeML) szíves 

közlése. 
85. VeML. IV. 1. 1807: 576., és IV. 1. b. 140/1808. 
86. VeML. IV. 1. 1809: 527 
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87. VeML. uo. 1813: 40. 
88. VeML. 601. V. 55. 4. oldal 7. pont 
89. VeML. XI. 601. VIII . 400. 
90. Uo. 
91. VeML. XI. 601. VIII . 406. 
92. VeML. uo. I I I . 636/1 . b. 
93. VeML. uo. a d l l l . 636/2. 
94. VeML. С 1987. 
95. BOGDAN I.: MPT 100., 190. 
96. VeML. С. 1976. 
97. VeML. С. 2038., XI. 601. VIII . 413. 
98. VeML. С. ,2035: ,,. . . én, aki soha életemben papi

ros malomrul csak képzelni sem tudtam, annyira 
vit tem a dolgot egy elpusztult házban lévő malom
ban, melyben önnön T. Uraság nyilván vallása sze
rént méf soha senki nem boldogult. Holott sokkal 
jobbakban lévő papiros csináló mesterek tsak ta
valyi (1822) esztendőben is el buktak . . . annyival 
is inkább, hogy legkevesebb beneficium hozzá 
kaptsolva nintsen . . . kegyes ígéretek által is . . . 
méltó reménységem lehetett, hogy a tetemes újjít-
tásokat (mellyeket a malom Mechanikájának vi
rágzó állapotjára tenni kéntelen voltam) . . . elvá-
lolni méltóztatik . . . A német nyelven írtt Cont-
ractust nem olvashatván és meg nem értvén tsupán 
tsak kegyességébe kellett helyheztetni sorsomat, 
és legkellemetlenebb esetben is egész hamvamig 
hálaadással fogok lenni a T. Uraságnak tsak azért 
is, hogy ezen saját káromval összve kaptsolt, saj
nos tapasztalásban által ezentúl szemesebb tanulok 
lenni, a Papirost készíttő mesterségben tökéletessé
get nyervén." 

99. VeML. XI. 601. VIII . 413. 
100. VeML. С 2116. 
101. VeML. XI. 601. VIII . 395., 398. 
102. VeML. С 2119. 
103. VeML. С 2228. 
104. VeML. IV. 1. b. 622/1834. 
105. Keresztelési, házasságkötési és halálozási anya

könyv. II. R. kat. plébánia, Hajmáskér (Sóly: Filia). 
106. VeML. XI. 601. IV. 859. 3. old., uo. VIII . 391., 392., 

VII . 929., és С 2403. 
107. VeML. XI. 601. IV. 859. 3. old., uo. VIII . 392. 
108. VeML. С 2403. 
109. VeML. ,,Zirci Regisztratúra" 2. köteg. Nr. 561. 
110. VeML. С 2403. 
111. VeML. XI. 601. VIII . 396. 
112. Uo. 
113. VeML. XI. 601. VIII . 397. 
114. VeML. IV. 1. b. 2197/1845. Sóly. 7. 
115. VeML. XI. 601. VIII . 396. 

Die Abhandlung ist eine Quellenforschung des 
Verfassers über die Geschichte der Papiermühlen, die 
im Veszprémer Komitat im XVIII—XIX-ten Jahr
hundert tätig gewesen waren. Er stellt die Papiermühle 
von Pápa und ihre Funktion vor. Im anderen Kapitel 

116. VeML. С 2723.2. 
117. VBM. 11.401./77. Scherer János adattáros feljegy

zése, a forrás megjelölése nélkül. 
118. VeML. С 3356. 
119. VeML С 3374. 
120. VeML. XI. 601. VII. 887/1. Az itt felsorolt szemé

lyek neve mellé betoldott születési—halálozási 
adatok forrása: Keresztelési, esketési és halálozási 
anyakönyv II . R.kat. plébánia, Hajmáskér (Sóly: 
filia). 

121. Anyakönyv II . Hajmáskér, r. k. plébánia. 
122. VeML. XI. 601. VII. 887/2. 
123. VeML. ad. С 2036. 
124. VeML. ad. C.2227. 
125. Anyakönyv II. Hajmáskér, r. k. plébánia 
126. OL. Ung. Staatsarchiv Arch. Palát. Landeskons

kription 1818 H. Com. Wp. 203. Sóly 9.: VeML 
mikrofilmtár В. 207. 7. d. 

127. VeML. IV. 1. b. 94/1848 
128. VeML. 601. VIII . 404. 
129. VeML. XI. 601. VIII . 636. 2. 
130. VeML. С 2038. 
131. VeML. С 2119. 
132. VeML. XI. 601. I I I . 636. 2. 
133. VeML. С 2227. 
134. VeML. XI. 601. ad. I I I . 636. 1. 
135. VeML. С 2227 
136. Uo. 
137. VeML. IV. 1. b. 39.(1816) 799. old. 
138. VeML. IV. 1. b. 40. (1817) 883. old. 
139. VeML. IV. 1. b. 43.(1820) 336. old. 
140. VeML. XI. 601. ad. I I I . 636. 2. és XI. 601. VII I . 

327. 
141. VeML. ad C.2036. 
142. VeML. С 2228. Harmath István szíves fordítása 

német nyelvről. 
143. VeML. XI. 601. VIII . 327. 
144. VeML. С 1987., С. 2116. Harmath István fordítása 

alapján. 
145. VeML. XI. 601. VII. 887. 1. 
146. VeML. uo. ad. I I I . 646. 1 .1 . old. 
147. VeML. ad. С 2227. 
148. BOGDÁN I.: MPT 338 és MÉREI Gyula: Magyar 

iparfejlődés, 1790—1848. Budapest, 1951. 271. 
149. SZELESTEI N. L.: id. m. 70. 

Ezúton mondok köszönetet Bogdán István ny. tör
ténésznek (OL); a VeML és a DREL levéltárosainak, 
valamint dr. S. Lackovits Emőke, Harmath István 
és dr. Mithay Sándor muzeológusoknak munkám
hoz nyújtott szíves segítségükért, támogatásukért. 

schreibt er über die Papiermühle, die in der Nach
barschaft von Pápa, auf der Igal-puszta stand. Er 
schreibt ausführlicht über die Papiermühle in Sóly. 

Im Anhang bringt er den Katalog von den Produk
ten der Papiermühlen. 

PAL KONCZ 

DIE PAPIERMÜHLEN BEI PÁPA, 
IGAL UND SÓLY IM XVIII—XIX. JAHRHUNDERT 
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