
KONCZ PÁL 

КЕТ XX. SZÁZADI 
PÁPAI KÖNYVKÖTŐMESTERRŐL 

A kisvárosi kultúrszükségletek korlátozott piaca 
Pápán a XX. század első felében csupán néhány 
olyan könyvkötőt tarthatott el egyenletes, biztos 
megélhetéshez szerényen elegendő megrendelé
sekkel, aki saját fölszerelésével önálló műhelyben 
működhetett. Ez már a XIX. század második felére 
is érvényes szám, még ha tapasztalható is némi 
konjunkturális, átmeneti bővülés a századvégen. 
Sorra nyíltak újabb műhelyek, de néhány évig tartó 
önállóság után számos mester beszüntette iparát. A 
segédeket nem számítva a könyvkötészetet szak
képesítéssel foglalkozásszerűen űzők (ingadozó) 
száma ennél több, hiszen alkalmazottként néhány 
nyomda is foglalkoztatott könyvkötőket. A rokon
szakmákat képviselő nyomdászokkal, könyvkeres
kedőkkel, képkeretező-üvegezőkkel való együtt
működés kölcsönös üzleti érdekkel motivált jó 
kollegiális viszony keretében valósult meg, amely 
az adott időszakban egymásnak közvetlen konk-
renciát jelentő könyvkötők számára más-más meg
rendelői kört segített kialakítani. Ezek a könyvkö
tők az országosan tapasztalható jelenséggel egye
zően többnyire alkalmazott nélkül dolgoztak. 
Segéd igen ritka, inkább családtagok besegítése, 
részmunkája volt jellemző ebben a kézműves fog
lalkozásban is. 

Egy 1983-ban a veszprémi Laczkó Dezső Mú
zeumba került szerszámegyüttes kézi és gépi 
aranyozószerszámai összekapcsolnak több olyan 
pápai könyvkötőmestert, akik az idő folyamán 
visszanyomozva sorra tulajdonosai voltak e (né
mileg gyarapodó) kollekciónak. A legutolsó fel-

Rhédi Károly könyvkötőmester 1906. január 
20-án született Pápán, elhunyt ugyanott 1962. ok
tóberében.4 Apja Rhédi Sebestyén helybeli kály
hásmester, anyja Lukács Etelka, egy erdész leánya. 

használó könyvkötő, Bedőcs József még 1962-ben 
vásárolta meg az akkor elhunyt szaktárs, Rhédi 
Károly fölszereléséből, aki viszont még önállósu
lása idején egy akkoriban iparát fölhagyó idős 
mestertől, Mayer Istvántól vásárolta. Bizonyos, 
hogy utóbbi könyvkötő még apjától, Mayer 
Adolftól örökölte, aki egy generációval korábban a 
maga vásárlásaival egy még régebbi szerszám-
együttest egészített csak ki.3 Az idősebb és ifjabb 
Mayer, majd Rhédi, ill. Bedőcs könyvkötők által 
használt díszítőszerszámok legjelentősebb cso
portja jellegzetesen XIX. század közepi, romanti
kus stílusú. Számos korabeli könyvkötés erősíti 
meg datálásukat. Mintegy tucatnyi aranyozó szer
szám ezeknél is korábbi; a párhuzamok alapján 
nagyrészt a XVIII. század második felére, ill. a 
XVIII-XIX. század fordulójára tehető. 

Ezúttal a szerszámegyüttest utoljára birtokló, 
alkalmazó két pápai kézműves könyvkötőmester 
életrajzát, szakmai működését ismertetem. Az ál
talában is gyér adatok csak esetlegesen, egyenetle
nül gyűjthetők. A rendelkezésre álló iparigazgatási 
iratok töredékesek, a kötésemlékek szétszóródtak. 
Ezért különlegesen megnő a még kikérdezhető 
családtagok, kortársak szóbeli közléseinek, a kora
beli reklámok és nem utolsó sorban a föllelhető 
könyvkötések kutatásnak a jelentősége. Az eszkö
zök és díszítőszerszámok részletes tárgyleíró is
mertetése, az azonosított felhasználói könyvkötés
adatok fényképükkel, ill. díszítmény-levonatukkal 
együtt a Laczkó Dezső Múzeum ipartörténeti 
adattárában hozzáférhetők. 

Lakásuk Pápa-Kishegyen az ún. Bodánczki-féle 
ház volt. Az elemi iskola után iparostanonc lett 
1920-1924 között a Református Főiskolai Nyom
dához kapcsolódó, Kis Tivadar vezette könyvköté-
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szetben a Fő u. 21. sz. alatt, ahol mestere Szedla-
csek Gyula volt. Kis Tivadar alkalmazottjaként 
dolgozott kb. 1930-ig, majd a „molinó-gyárban" 
betanított szövőmunkásként kereste kenyerét, de 
napi munkája után még gyakran be-bejárt a Ke
resztény Nemzeti Nyomda Vállalat RT-hez, a „ba
rátok" Csáky utcai nyomdájába, hogy a szakmai 
gyakorlatból ne essék ki. E kézi szedéssel, de mo
dern gyorssajtóval hetilapot és folyóiratot is pro
dukáló kis nyomdának tulajdonosa 1935-től a 
Szent Ferenc Rend pápai rendháza." A következő 
néhány évben Rhédi az Alföldön talált szakalkal
mazást; egy szarvasi nyomdában dolgozott könyv
kötőként. Takarékoskodva készült a jövőre. 1930-
ban Pápán megnősült, lányuk 1931-ben született. 
Végre 1936-ban önállósíthatta magát szülővárosá
ban, mint független kisiparos. A Pécsi Kereske
delmi és Iparkamara előtt tett mestervizsga elvég
zésére sarkalhatta az új ipartörvény-cikk a 
képesítéshez kötött szakmákra kimondott mester
vizsga-kötelezettségről. ' 

A szarvasi évek keresetének megtakarításából 
vásárolta meg 1936-ban az akkoriban már bete
geskedő, 60 éves Mayer István könyvkötőtől an
nak szerszámkészletét. Kéziszerszámokat, aranyo
zó betűkészletet és egy táblaaranyozó, kliséző 
présgépel. Nagy lendülettel, ambícióval telve látott 
munkához, hogy a nyár végére Pápán megrendezni 
tervezett regionális kiállításon kellő színvonalon 
mutatkozhassék be a szakma helyi képviselői és a 
város közönsége előtt. Az Állami Tanítóképző 
Veszprémi úti épületének első emeleti folyósóján' 
az északi szárnyban' helyezték el a nyomdász- (és 
mechanikai) ipar kiállítói között a könyvkötőket. 
Rhédi egy zöld egészbőrkötésü, aranyozott-festett 
táblájú szignált fényképalbummal pályázott, 
amellyel - lánya visszaemlékezése szerint - díjat 
is nyert. Az albumkötés díszítésmódja közvetlenül 
a tanonckori mintaadó Kis Tivadar műhelyének 
hatását mutatja.1' A kiállításról a korabeli sajtó 
csak a Református Főiskolai Nyomda kötészetét, 
ill. név szerint csupán Szily Károly könyvkötő
mestert említette, Rhédit nem." 

Rhédi Károly iparengedélyét végül 1939. októ
ber 1-én adták ki. 2 A Kossuth u. 20. sz. ház egyik 
belső, udvari helyiségében kezdte meg önálló ipa
ros-kereskedői életét. Hely hiányában egyelőre 
társbérlőként, együtt dolgozott id. Pénzes Gyula 
nyomdásszal. Ez a könyvkötészet a Pénzes
nyomda kebelében 1940-ig létezett. A helyiségben 
elöl, a bejárattal szemben helyezték el a kis tapo-
sós (tégelysajtó) nyomdagépet, mögötte állt a sze

dőszekrény, a munkaasztal. Mindezek mögött szo
rongott hátul Rhédi két kisebb asztala, táblaara
nyozó gépe, anyagszekrénye a papírokkal, karto
nokkal, tekercsben tartott borítóvásznakkal. Köté
szeti anyagokat elsősorban a budapesti Möller 
cégtől vásárolt postai rendeléssel. Címaranyozó 
bronz betűkészletét, kliséit szekrénykében, kézi 
egyesbélyegzőit falra szerelt szerszámszekrény 
dobozaiban tartotta. Ennek kitárható ajtajain belül
ről fölszerelt tartólécek mögött sorakoztak a sávo-
zók (filéták), vonalzók (léniák), ívnyomók, görge-
tők (rollnik) s a kézi címbetűszedő eszközök 
(sriflkasztnik). Lendkerekes könyvvágógépét csak 
később vásárolta meg, mikor lehetősége nyílott a 
Petőfi utcában, a mai Áruház helyén fennállt egy
kori saroképületben önálló műhelyt nyitni.1" Erre 
1940-ben kerülhetett sor. A bejárati ajtó felett a 
járda fölé belógó rúdon lengett a cégtábla. A min
tegy 2,5 x 3,5 méteres apró boltban egyedül dolgo
zott; itt nem kellett osztozkodnia senkivel. Harma
dik műhelye már a Fő téren volt, a 21. (20.) számú 
házban, üzleti szempontból is kiváló helyen, de 
ennek megszerzése már nem felhőtlen. Előbb 
Zelinkó cipészmester üzletét, majd egy jósimerős 
rokonszakmabeli, Drach Márton nyomdász helyi
ségét utalták ki számára, miután az ún. zsidótörvé
nyek ellehetetlenítették с tulajdonosok működé
sét. Drach felülemelkedettségét és józanságát 
jelzi, hogy Rhédi számára átadta készleten lévő 
anyagait, így pl. kötésborító- és előzékpapír kész
letét, hogy mindenesetre kárba ne vesszenek. Ez a 
volt nyomdahelyiség lett végül Rhédi Károly utol
só műhelye (és egyben üzlete is) 1961. októberé
ben bekövetkezett haláláig. 

A kötészet korabeli nyomtatott reklámjai 
egyúttal annak tevékenységi körét is jelzik. 
Rhédi mester szakmai tudása föllelhető produktu
mai ^ alapján biztosnak ítélhető. Könyv- és al
bumkötései, dobozai precíz és tiszta kivitelezésű-
ek, hagyománytisztelő ízlést és igényességet 
tükröznek. Rendszerint az előre borított-díszített 
kötéstáblákba akasztotta be a spárgára fűzött 
könyvtestet; de természetesen betáblázott kötést is 
végzett. Szívesen alkalmazott finom, drága anya
gokat. Nem volt karos (íves) lemezollója; minden 
anyagot fémvonalzó mellett, sniccerrel szabott. A 
tábladíszítéshez alkalmazott kliséket vaknyomás
sal, vagy metálfóliával aranyozott a felső orsóke
rékkel ellátott présgépében, melynek platnijait 
tűzhely lapján felforrósított három vasbetéttel me
legítette föl. Kézibélyegzővel vaknyomott és ara
nyozott tábladíszítései, a könyvtest metszésfestései 
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ill. matricás „márványozása" és aranyozása is ruti
nos mesterségbeli tudást mutatnak. Fűzőállványon 
spárgára, zsinegre fűzött; a fűzőbordákat a könyv
test gerincbe fűrészelt árkokba simította. Megle
hetősen szigorú és mogorva lelkialkata miatt so
sem volt igénye, hogy tanoncot oktasson. A 
mesterségének szépségeire mégoly fogékony, ér
deklődő Lujza leányát sem volt elég türel-me be-

Bedőcs József pápai könyvkötőmester 1912. 
augusztus 27-én született Celldömölkön.17 Apja 
Bedőcs József vasutas altiszt, anyja Kis Jolán. A 
négygyermekes család szűkös anyagi körülmé
nyek között élt egy kölcsönből felhúzott féltetős 
házban Pápa Tókert nevű városrészében. A városi 
római katolikus polgári fiúiskolát 1928-ban fe
jezte be. A nyári szünidők alatt napszámos 
munkát vállalt építkezéseken ill. kapásként gaz
dáknál. A Keresztény Nemzeti Nyomda Vállalat 
Részvénytársaság1 kötészetében Link Lajos (tó-
kerti lakosként ismerős) könyvkötő irányításával 
1929. márciustól 1932. január végéig 35 hónapon 
keresztül tanulta a szakmát,20 majd jeles előme
netelt, példás magaviseletet tanúsítva zárta a négy 
iparostanonc-iskolái évet.21 A bizonyítványosztás 
utáni tíz nap alatt elkészítette tanoncszakvizsga
munkáját. Az Ipartestület az 1932. január 27-én 
tartott segédi vizsgálatán könyvkötősegéddé nyil
vánította. A Pápai Ipartestülettől 19/1932. szám 
alatt kapott február 1-én segédlevelet, amelyen 
Link Lajos könyvkötő aláírása alatt a bianco 
nyomtatvány „mester" szavának áthúzásával je
lezték, hogy egy mestervizsgát nem tett iparosról 
van szó. Link Lajos azonnal alkalmazta meg
egyezés szerinti bérért, de csupán április 30-ig. 
Április 20-án állították ki Bedőcs József 35/932. 
sz. munkakönyvét.23 Ekkor - Bedőcs önéletrajz
fogalmazványa24 szerint - a „vállalatot papok 
vették át és munkájára nem tartottak igényt". Há
rom és fél év munkanélküliség, alkalmi keresetek 
után 1935. december 1. és 1938. április 9. között 
ismét Link Lajos keze alatt dolgozott segédként, 
ismét megegyezéses bérrel. (1950 körül Link 
Lajos fia már Bedőcs József keze alatt tanulta a 
mesterséget.) A képesítéshez kötött szakmák 
gyakorlására vonatkozó rendelet értelmében ké
szült mestervizsgát tenni, hogy később önállósul
hasson. Ennek sikeres letétele után mesterlevelét 

vezetni a könyvkötészet fortélyaiba, aki elkezdte 
ugyan a tanulást, de később apja nehéz természete 
miatt fölhagyott vele. Rhédi a vele társulni óhajtó 
szaktársakat is elutasította, föltehetőleg azonos 
belső okok miatt. 1961-ben már súlyos beteg lett; 
elvállalt munkái befejezésében Cserkúti József 
könyvkötő (korábban a Keresztény Nyomdaválla
lat alkalmazottja) segítette ki. 

1937. december 9-én a Pécsi Kereskedelmi és 
Iparkamara bocsájtotta ki.25 Két mestermunkát 
kellett készítenie. Egy nyolcszögletű fedeles, tal
pas díszdobozt kívül vaknyomásos, kézifestésű 
(kék és barna) bőrborítással, belül textil- és pa
pírbéléssel fedett. A kiválasztott könyvet pedig 
aranyozással és vaknyomással díszített vörös 
chagrin egészbőrkötéssel borította, a könyvtest 
metszésfelületein laparanyozást végezve. Orom
szegőként és előzékpapírnak gyári, kereskedelmi 
készanyagokat alkalmazott, bár természetesen 
képes volt elkészíteni kézifestésű díszpapírokat 
is. 6 A mestermunka-könyvkötés háttáblájára 
vaknyomással az 1938. évszámot préselte. 

Munkaviszonya előre tudott megszűnte előtt 
már 1939. márciusban pályázott a MÁV-hoz,27 

valamely biztos jövedelmű nyugdíjas állami mun
kakör elnyerésének reményében. Törekvése nem 
járt sikerrel annak ellenére, hogy apja MÁV al
kalmazott volt. Hamarosan elhatározásra jutott, 
hogy önálló kereskedői és könyvkötői vállalkozás
ba kezd. 1938. augusztus 1-én a meglévő könyv
kötői mellé kiváltotta az iparengedélyt könyv- és 
papírkereskedésre is. 1939. június 6-án kelt Pápa 
megyei város polgármesterének iparigazolvány ki
adásáról szóló véghatározata.28 Szülei hozzájárulá
sával eladta Tókert, Nyitrai u.29 40. alatti kis fél
tetős szoba-konyhás házukat és belvárosi 
bérlakásba költöztek. A házeladásból megmaradt 
összegre a pályakezdéshez is szükség volt. Kezdő 
felszerelésének egy része a Mayer-kötészetből 
származik. Első önálló könyvkötőműhelye a De
ák F. u. 11. földszintjén nyílt meg.31 A másodikat 
már közösen bérelte a helyi köznyelvben egysze
rűen csak „Maszek köznek" nevezett Márton Ist
ván utcában, Lehel Iván üveges és képkeretező-
vel.32 E kényszerű társbérletnek előnye is szárma
zott; a képkeretezésre, beüvegezésre hozott fotog
ráfiák, képek kasírozását, elegáns paszpartuzását a 
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könyvkötő helyben szakszerűen elvégezhette. Al
kalma nyílhatott elsajátítani a képkeretezés fogá
sait is. Harmadik üzlete ismét a Deák Ferenc u. 11. 
számú épületben, ezúttal már a Kossuth utca felőli 
oldalán nyílt meg. Közös bejárattal, előtérrel há
rom társbérlő üzlet sorakozott egymás mellett: Ju
hász János hangszerkészítőé, Bedőcs Józsefé és 
egy műszerészé. A következő, negyedik „állomás
helyet" is Juhásszal közösen bérelték a Deák F. u. 
1. számú háztömbnek a Közép utca (időközben: 
Martinovics u.) sarok felőli részén." Bedőcs mes
ter 1942-ben végre megalapozhatónak remélve a 
jövőt, megnősült. Pados János pápai kümüvesnek 
Ilona leányát vette feleségül, akivel három és fél 
évtizedes házasságukban öt gyermeküket nevelték 
fel. A könyvkötészet mellett folytatott könyvke
reskedésüknek mintegy „melléktevékenységeként" 
ekkoriban Bedőcs József kölcsönkönyvtárat is in
dított készletéből.34 

1944. május 17-én besorozták, 1944. októberé -
ben munkaszolgálatra rendelték be. " A háború 
után, 1948-ban véglegessé váló ötödik - immár 
önálló - műhelye a Martinovics (1992 óta ismét: 
Közép) utca 5. sz. alatti földszintes, kétablakos 
családi házukban működött.' ' A hagyományos 
formájú, kirakatos-redőnyös üzletbejárat mögött 
vitrines pult fogadta a töltőtoll-javíttatásra, vagy 
könyvköttetésre érkező kuncsaftokat, de a pult 
mögötti falemezes-üveges válaszfalon, ill. az átjá
rón keresztül szabadon be lehetett látni a 
könyvkötőműhelybe. Ha nyílott az üzlet ajtaja, 
Bedőcs mester munkáját félbehagyva előresietett. 
A pultnál rendíthetetlen nyugalommal és egyforma 
udvariassággal fogadta, akár ha nagy tétel hivatali 
sorozatköttetést, akár a legjelentéktelenebb pony
varegény reparálást rendeltek. Semmilyen politi
kai pártnak nem volt tagja, világnézetét meghatá
rozta (római katolikus) keresztény volta. Egyhá
zában a világi hívők képviselőjeként is köztiszte
letben állt. Szolid életvitelét jellemzi, hogy az estig 
tartó mindennapi munka mellett legföljebb egy-
egy családjával tett séta jelentett változatosságot a 
Kossuth utcán, a Fő téren, a kastély mögötti park
ban. Olykor erdei kirándulásra csatlakoztak a Pe
dagógus Természetjáró Egyesület helyi csoportjá
hoz. 

A háborút követő évek sem könnyítettek eg
zisztenciális helyzetén. A 3.300/1946 ME sz. ren
delet alapján lefolytatott iparjogosítvány-felül
vizsgálat során Bedőcs a könyvkereskedést emel
te ki, mint üzletének legfontosabb elemét. Egy 

-in 

1946. júniusi adóhivatali igazolás" millpengős 

számsorai alatt cégbélyegzője e fontossági sorren
det tükrözi: „Ifj. Bedőcs József könyvkereskedő, 
könyvkötészet, képkeretezés. Pápa Deák Ferenc-
u.U." A család lakása ekkoriban még a Fő tér 10. 
számú házban volt. 

1948. január 30-án az ún. iparrevízió még meg
erősítette az addigi kereskedéssel társult könyv
kötői gyakorlatában,41 majd kizárólag könyvköté
szetre kért cégbejegyzést, ill. iparigazolványt.42 

Igyekezvén levonni az infláció tanulságait, még 
1947-ben vásárolt egy használt Opel személyautót, 
de hamarosan meg kellett váljon tőle. A minden
napos megélhetést elsősorban a közhivatalok meg
rendelései alapozták meg. ' Az év első negyedé
ben a város és a környező községek intézményei 
rendszerint az előző év törvény- és rendelettárait, 
hivatalos közlönyeit hozták köttetni. Némi kiegé
szítést jelentett a hetvenes évek végéig a töltőtol
lak javítása, szerényebb mértékben a velük való 
kereskedés is. Bedőcs töltőtollasként egy Wirth 
nevű szegedi írószeressel állt kapcsolatban, akitől 
pl. Parker márkájú tollakat is beszerzett viszonte-
ladásra. 1952-ben kénytelen volt magánkisiparosi 
önállóságát föladva május 10-én belépni a Pápai 
Finommechnaikai Javító Vállalathoz. Év végén in
nen kilépett, majd 1953. január 2-tól négy éven át 
a Pápai Öntő és Gépjavító Vállalat töltőtoll javí
tója volt a VII. bérkategóriában. Az 1956. októberi 
forradalommal kapcsolatos, bármilyen visszafo
gott, de bizonyára félreérthetetlen állásfoglalásá
nak büntetéseképpen 1957. január 26-án felmon
dással eltávolították a vállalattól. Társadalombiz
tosítása nem szűnt meg; „SzTK igazolvánnyal el
látva" ismét a magánszektor („maszek") kisiparos 
életét élhette. 

A könyvkötészet területén a 1960-as évek elején 
erőteljes élénkülés mutatkozott a megrendelések 
számának és esetenkénti nagyságrendjének emel
kedésében. Mind több magánszemély járatott heti
kétheti lapokat, havi folyóiratokat, amelyeket 
azután év végén beköttetett. Az iskolai és városi 
közkönyvtárak gyarapodása ugrásszerűen megnőtt, 
így természetesen köttetési igényük is. (A több
letmunka jövedelmének egy részét megtakarítva 
1960 körül ismét autót - ezúttal egy Trabantot -
vásárolt.) 1973. január 1-i nyugdíjbavonulásától 
kezdve az iparengedély már szakvizsgát tett egyik 
leánya, Süth Tiborné Anikó nevére szólt, de a 
mester nyugdíjasként is tovább dolgozott. Váratlan 
hirtelenséggel hunyt el 1976. január 4-én, 63 esz
tendős korában, utolsó percig szakadatlanul mun
kálkodva. 
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Özvegye a gyermekek segítségével még foly
tatta a munkát. A Martinovics utcába költözéstől 
fogva, mióta az üzlet/mühely és lakás egy tető alá 
került, olykor részt vett már a könyvkötés egyes 
fázisaiban, akárcsak a gyerekek. Eleinte ritkábban 
került erre sor, hiszen öt gyermekük nevelése, a 
család és háztartás mindennapi ellátása nagy terhet 
rótt rá. Szakképzett női szabóként otthon dolgozott 
megrendelők számára és a gyermekek ruházkodá
sát is így biztosította. Sürgős köttetés gyakran 
adódott, amikor a mester általában 10-12 órás 
munkájával is csak akkor készülhetett el, ha bizo
nyos előkészítő és rész-feladatokban besegítettek. 
1976-tól kezdve az anyagszabást, kötésborítást, 
kasírozást az özvegy végezte; Anikó lánya általá
ban a könyvtest elkészítését, az ívek fűzését. A ké
nyesebb és finomabb kötéstábla klisédíszítést, a 
könyvgerincre kézi betűszedővel történő fóliás 
címaranyozást Katalin45 készítette el a hétvégeken, 
amikor mint távol tanuló diák, rendszeresen haza
utazott. 

A családban együttesen „üzletnek" nevezett 
pultos-kirakatos előterű műhely berendezése a kö
vetkező volt.46 Az üzletbe érkezőt a kirakatba tett 
néhány újabb munka látványa fogadta, az előtér 
kiszolgáló pultján megvásárolható új és javításra 
váró régi töltőtollak; a kirakat melletti baloldali kis 
falipolcon, mintaként szolgáló könyvkötések. Jobb
oldalt függött a falon a mesterlevél és a hatósági 
működési engedély. A voltaképpeni műhely szo
bányi terének közepén L-alakú munkaasztal egyik, 
az udvarra vezető üvegezett ajtóhoz közeli végén 
végezték a fűzést, orsós fűzőládán. Másik végén, 
ill. belső szegletében a kötésborítás és a kézi ara
nyozás folyt. Az asztal mögött, a baloldali fal 
hosszában egy anyagszekrény, ill. polcos papírtá
roló állvány húzódott. A jobboldali falnál, a szom-

10. ábra. Bedőcs József könyvkötő kéziszer
számai (családi magántulajdonban) 
1. fakalapács 2. bordafogó töredéke 3. köpűs 
nyélbe fogható gerinc-gömbölyítő vas 4. borda-
zsineg-foszlató bádoglemez 5-6. polírozó achátok 
a könyvtest metszésének laparanyozásához 
6. metszőkés (sniccer) 7. szabászolló 8. körző 
9. bőrdomborító 10-11. simító (bígelo) csontok 

szédos lakás hálószobájába nyíló ajtó melletti 
1 szekrényke lapos fiókjaiban tárolták a betűkészle-
§ tet és a különféle bronz és sárgaréz kötéstábla-
s díszítő aranyozó kliséket, kézi díszítőszerszámo-
í kat. A sarokban állt egy Mayer Adolftól származó, 
a XIX. század végi (A. Henke, Wien márkájú), há-
t rom felforrósított vasbetéttel fűthető táblaaranyozó 
t gép, mellette falra szerelt kéziszerszámos tábla. Az 

enyves edényt, a kézi aranyozó szerszámokat, 
i présbetéteket az ajtó melletti kályha vaslapján 
s melegítették. A műhely céljait szolgálta az 1957 

körül épült üvegezett veranda is, ahol nagyobb tér-
:. képek, plakátok kasírozásához elegendő hely állt 
:, rendelkezésre. Az udvar végében féltetős toldalék

épületben helyezték el a karos papírlemez-ollót, 
egy perforáló-hajtogató {bígelo) asztalt és egy 

a lendkerekes vágógépet (J. Krause, Wien). Itt zaj-
s lőtt az anyagok fölszabása, a felfűzött könyvtest 
, körülvágása. A kisebb eszközök, aranyozó fóliák 

stb. beszerzését évenként általában egyszer sze
mélyesen intézték, de a terjedelmes táblalemeze-

t ket, borítópapírokat, könyvkötő vásznakat postán 
rendelték meg a budapesti Kertész utcai kötészeti 

t szaküzlettől, ill. a győri Graboplast gyártól. 
r A kézi egyesbélyegzőkre, klisékre már egyre 
x ritkábban volt szükség; a megrendelők többnyire 
s csak a címszöveg gerincre, olykor táblára aranyo

zását igényelték. A díszítőszerszám kollekció 
i 1983-ban történt eladására, múzeumba kerülésére 

ezért kerülhetett sor. 1989-ben özv. Bedőcs 
Józsefné, Ilonka néni elköltözött a városból gyer-

i mekeihez; a kis könyvkötőmühely végleg bezárt. 
, A táblaaranyozó gép, a lemezolló és a perforáló-

gép Tapolcára került a városi könyvtár kötészeté-
1 be, amely azóta megszűnt. Jelenleg a Kölcsey 

Nyomda Kft-ben szolgálják a mesterség mai kép
viselőit. 

12. aranyföstlemez-szelő és papírvágó kés 13. ge-
rinclemez-domborító léc 14. orsós faprés a 
könyvgerinc megformálásához és aranyozásához 
15. regi szterbetü-vágó olló 

11. ábra. A kézi aranyozó díszítőszerszámok 
egyes típusai, LDM 
1. kézi betűszedő (schriftkasztni) könyvgerincre 
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történő címaranyozáshoz (LDM Ltsz.: 84.40.4. A 
továbbiakban a leltári számnak csak változó, har
madik elemét rögzítem) 2. kézi betűszedő 
„WILH..LEO. STUTTGART. No. 1295" márkajel
zéssel (2). További példányok a szerszám együt
tesben: (/, 3). 3. körív-nyomó (22), továbbá (18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26). 4. egyenes vonalzó 
(lénia) „W.LEO. STUTTGART. 529" márkajel
zéssel (7). 5. Nyélben cserélhető, díszes vésetű 
egyesbélyegző (stempli). Az összes bélyegző lis
tájának részletezése a 15-16. ábránál 6. díszes 
egyenes-sávozó (Jiléta) „L.BERENS. HAMBURG. 
17310" márkajelzéssel (32), továbbá (27, 28. 29, 
30, 31) 

12. ábra. Sorozatgyártott, réz- és vasbádogból 
préselt kötéstábla díszek, LDM 
1-7. táblakapcsok pántjai (253, 256, 254, 259, 
255, 257, 258) 8-17. táblakapcsok tüskéi (260, 
266, 264, 269, 270, 267, 263, 268) 16-17. tábla
sík-díszek (279, 218) 18-21. táblasarok díszek. A 
18. (220-234) alkalmazására példa: német nyelvű 
kalendárium h.n., é.n. (XIX. század vége) LDM 
Könyvtára 3234 19-21. (249, 248, - ) 22-26. tábla
sík-díszek ( - ,217, 287, -, 274 és 216 együttese) 

13. ábra. Kisüzemi kézimunkával sorozatban 
készült csontlemez tábladíszek, LDM 
1. (210) 2. (211) 3. (202) Ezen első három dísz 
együttes alkalmazására példa: (református) Éne
kes Könyv, Budapest, 1908. Gr.EKKM. 83.4.1. 
Mayer Adolf könyvkötése 4. (203) 5. (204) 
6. (207) 7. (208) Példa: Keresztyén Énekes 
Könyv, Budapest, 1916. GrEKKM 99.1.6. Mayer 
Adolf ovális bélyegzővel márkajelzett kötése 
8. (206) A csontlemez alatt krómozott cinkbádog. 
9. (194) 10. (195) 11. (196) 12. (200) 13. (197) 
14. (198) 15. (194) 16. (275 és 201 együttese) 
sárgarézlemez alapon kagylóhéj 

14. ábra. Sárgaréz és bronz klisék plasztikus, 
domború tábladíszítésekhez, LDM 
I. (81) 2. (82) 3. (84) Példa: Keresztyén Énekes 
Könyv. Magyar-Óvár, 1904. Mayer Adolf köté
szete. Pápai evangélikus parókia templomi éne
keskönyv gyűjteménye 4. (86) Példa: Lelkiáldoz
tató Keresztyén Énekes Könyv (címlap nélk.) 
1910 körül, Pápai ev. parókia gyűjteménye, ill. 
német ny. kalendárium, LDM Könyvtára 3234 5. 
(65) 6. (63.2.) 1. (63.1.) 8. (64.1.) 9. (83) 10. (97) 
I I . (78) Példa: Keresztyén Énekes Könyv, Buda
pest, 1916. Mayer Adolf bélyegzett kötése, 

GrEKKM 99.1.6 12. (79). Példa: PAP Kálmán: 
Pásztortüzek Budapest, 1880. Pápai ev. parókia 
gyűjteménye 13. (85) 

15. ábra. Kézi egyesbélyegzők és klisék lenyo
matai, LDM 
1. (84.40.163.) 2. (105) 3. (159) 4. (142) „BEHRENS. 
HAMBURG. 17801" 5. (MBK) 6. (111) 7. (118). 
„J.MÜLLER" mesterszignóval 8. (773) 9. (110) 
10. (MBK) 11. (MBK) 12. (772) 13. (124) 14. 
(123) 15. (725) 16. (126) 17. (128) 18. (132) 19. 
(109) 20. (158). „WISZOCKI" mesterszignóval. 
Példa: WEIDER, Fi\: Institutiones Matheseos... 
Lipsiae, 1784. Possessor: „SZLÉP Sándoré, 
1831". Dunántúli Református Egyházkerületi 
Tud. Gyűjt. Könyvtára, Pápa. E.1416. továbbá: 
Pápa, Március 15. téri református (nagytemplomi) 
parókia 5. sz. vegyes anyakönyv 1824-től. 21. 
(133) 22. (135). példa: „Missae in testis propiis 
Sanctorum... (címlap nélküli kolligátum), Venetia, 
1771. Másodlagos kötés a XIX. sz. közepéről. 
Ugod r. kat. plébánia 23. (114) 24. (120) 25. (122) 
26. (121). „J.MÜLLER" 27. (147 és 191) 
28. (/79) „J.MÜLLER" 29. (173) 30. (146). 
„J.MÜLLER" 31. (142) 32. (139) 33. (165) 
„WISZOCKI" 34. (188) 35. (138) 36. (129) 
„35.X.:" jelzéssel 37. (190) 38. (141). Példa: 
Breviárium Romanum... Ratisbonae, Cincinatti, 
1889. Mayer Adolf bélyegzéssel szignált kötése, 
Szentbékálla plébániakönyvtára (1993) 
39. (MBK) 40. (189) 41. (762) 42. (185) 43. (136) 
44. (772) 45. (140) 46. (182) 47. (149) 48. (193) 
49. (187). 50. (766) 51. (177) 52. (755) 
53. (MBK) 54. (108) 55. (707). „60" jelzéssel 
56. (117) „WISZOCKI" 57. (7/6) „WISZOCKI" 
58. (167) 59. (62.1.) nyomdai klisé másodlagos 
felhasználásra! 60. sz.nélk., klisé 61. (174) 

16. ábra. Kézi egyesbélyegzők és klisék lenyo
matai, LDM 
1. (84.40.67.1.) klisé 2. (68.1.) klisé. Példa az elő
zővel együtt: Vanyola, evangélikus parókia 5. sz. 
vegyes anyakönyve 1864-től 3. (787) Példa: eml. 
ugodi Missale 4. (756) 5. (100) klisé 6. (184) 1. 
(164) 8. (186) 9. (767). Példa: eml. ugodi Misale 
10. (153) 11. (769) 12. (180) 13. (99). klisé 14. 
(MBK) 15. (757). Példa: eml. ugodi Missale 16. 
(183) 17. (178). „55" jelzéssel és (145) 18. (148) 
19. (134) 20. (176) 21. (752) A kőszegi Ruszke-
féle könyvkötészet is alkalmazta analóg példá
nyát. Jurisics Múzeum Ltsz.: 84.4.18.5. Közli: 
CSENKI - HALÁSZ 1964. 290 22. (MBK) 
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23. (66.1.) klisé 24. (MBK) 25. (131) 26. (770) 
27. (127) 28. (74J) 29. (730) 30. (168) 31.(154). 
Példa az előzővel együtt: (Evangélikus) Énekes 
Könyv. Magyar-Óvár, 1871. D. Ref. Egyhk. Tud. 
Gy. Könyvtára Pápa, K.IV.1956.y 32. (179) 
33. (171) 34. (150) 35. (137) 36. (760). Példa: 
eml. ugodi Missale 37. (775) 

7 7. ábra. Kötésaranyozó kézi sávozók, kötészeti 
és nyomdai klisék lenyomatai, LDM 
1. (84.40.29.) 2. (28) 3. (30) 4. (32) 5. (27) 6. (37) 
7. (MBK) 8. (MBK) 9. (MBK) 10. (50.7-2.) 11. 
(58) 12. (775). kézi egyesbélyegző! 13. (707 és 
102) 14. (70) 15. (60) 16. (57) 17. (59) 18. (77.3.) 
19. (77.7-2.) 20. (49.1.) 21. (69.7.) 22. (157). kézi 
egyesbélyegző! 23. (706) 24. (MBK). Példa: Ke-

RÖVIDÍTÉSEK 

GrEKKM = Gróf Eszterházy Károly Kastélymúzeum 
LDM = Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 
Ltsz = Leltári szám 
TD = történeti Adattár 
VeML = Veszprém Megyei Levéltár 

BOGNÁR 1943 = BOGNÁR I. E.: Pápa településföld
rajza. Pápa 1943 

CSENKI-HALÁSZ 1964 = CSENKI É.-HALÁSZ M.: 
Ruszke Erna kőszegi könyvkötő műhelye. Savaria 
2. 1964. 285-291. 

Értesítő 1929 = A Pápai Szent Benedekrendi Kath. 
Szent Mór Reálgimnázium értesítője az 1928-29. 
iskolai évről. Pápa 1929 

HORVÁTH-TÓTH 1936 = HORVÁTH E.-TÓTH E.: 
Pápa megyei város múltja, jelene és környéke. 
Pápa ismertető leírása. Pápa 1936 

HORVÁTH 1986 = HORVÁTH J.: Fejezetek a pápai 
nyomdászat történetéből. Veszprém 1986 

KONCZ 1995 = KONCZ P.: Könyvkötések Pápáról a 
18-19. századból. Pápai Múzeumi Értesítő 5. 
1995. 237-245. 

Mestervizsgálatok 1936 = A mestervizsgálatok gyakor
lati lebonyolítása. Győri Hírlap Nyomda Müinté-
zet. Győr 1936 

SZÁLAI 1996 = SZÁLAI A.: A pápai zsidóság törté
nete és a hitközség szerepe a város társadalmi 
életében. Jókai Füzetek 19. 1996. 

SZEGLETHY 1978 = Veszprém megye nyomdászata 
1860-1920. Közművelődési Kiskönyvtár 3. Vesz
prém 1978 

resztyén Énekes Könyv. Budapest, 1911. Mayer 
Adolf kötése. Pápai evangélikus parókia templomi 
gyűjteménye 25 - 26 - 27. (MBK) 28. (97) 

18. ábra. Tábladíszítő klisék lenyomatai, LDM 
1. (84.40.72.2.) 2. (72.4.) 3. (90) 4. (74.7.) 
5. (74.10.) 6. (94). A klisé analóg példányát hasz
nálta a veszprémi Krausz Ármin mester is. Példa: 
Missae Sanctorum... intra Ambitum Dioec.Vesp. 
Wien, 1880. címkével márkajelzett kötése, 
Felsőörs, Bűnbánó Mária Magdolna templom sek
restyéje 7. (MBK) 8. (92) 

19. ábra. Tábladíszítő klisék lenyomatai, LDM 
1. (84.40.89.) 2. (MBK) 3. (87) 4. (88) 5. (MBK) 

1 1883-1915 között Nobel Ármin (könyvkötőből lett 
könyvkereskedő) nyomdájában; 1917-től a Löffer és 
Baum-féle nyomdában folyt egyedi és nyomdai
kiadói sorozat könyvkötés. HORVÁTH 1986. 68., 
70., 82. A kezdetben a Szent Benedek Rendi Gim
náziumhoz, majd a Szent Ferenc Rendhez tartozó 
Pápa és Vidéke Keresztény Nemzeti Nyomdaválla
lat RT is létesített kötészetet, amely nem a Csáky ut
cai nyomdahelyiség mellett, hanem külön, a Korvin 
és Barát utca sarkán működött. Fazekas Pál nyugdí
jas pápai múzeumi teremőr visszaemlékezése (1980) 
alapján. 
„A kisiparok száma 1942-ben 818, ezeknek körül
belül a fele segéd nélküli." BOGNÁR 1943. 120. 
Az iparengedélyt 1875-ben váltó Mayer Adolf 
(1848-1918) is foglalkozott könyvkereskedéssel. 
Cégbélyegzett könyvárusi számlája (1884): 
GrEKKM helytörténeti adattára Ltsz.: 89.5.7. 
A Rhédi Károlyra vonatkozó adatok nagyrészt a le
ánya, Mógor Józsefné, Rhédi Lujza (sz.1931) által 
1999. szeptemberben lakásán (Pápa, Sellyei u. 3.) 
elmondottakra, ill. az általa őrzött dokumentumokra 
épülnek. 

5 HORVÁTH - TÓTH 1936. 94. A nyomdához üzle
tileg kapcsolódott a Fő u. 9. alatt működő „PAX" 
könyv-, zenemű- és papírkereskedés is, amely a 
Bencés Reálgimnázium ún. Diákasztalának tulajdo
nát képezte, anyagi alapot biztosítva a diákmenzá
nak. A könyvkereskedés mellett könyvkötést, képke
retezést is vállaltak. Értesítő 1929. 86. 
Az ipari foglalkozások túlnyomó többségét képesítés
hez kötő 1922. évi XII. te. érvényét kiegészítő 1936. 
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évi Vll.tc. ipartörvény-novella megjelent május 12-én 
az Országos Törvénytárban; hatályba lépett július 13-
án. Ennek témánk szempontjából fontos részlete sze
rint az eddigi ú.n. szakvizsga helyébe 1937. január 14. 
után kötelezően mestervizsga lépett. „A mestervizs
gáló bizottságok illetékessége [...] A Győri Kerületi 
Kereskedelmi és Iparkamara területén (egyelőre) 
Győrött valamennyi képesítéshez kötött iparra vonat
kozik" - Mestervizsgálatok 1936. 8.; GrEKKM hely
történeti adattára Ltsz.: TD 76.150.8. Hogy Rhédi 
mégis Pécsett tett vizsgát, arra enged következtetni, 
hogy Győrben valamely átmeneti, pl. személyi-tárgyi 
feltételhiány miatt nem lehetett megfelelő szakmai 
vizsgabizottságot állítani. 
„Jöjjön Pápára! Pápai Hét ipari és mezőgazdasági 
kiállítás 1936. aug. 30 - szept. 6." (reklámfüzet) 
GrEKKM helytörténeti adattára 251/1998. Az ipar
kiállítást az 1886-ban megalakult Pápa és Vidéke 
Ipartestület félévszázados fennállásának ünnepére 
szervezték. 
Pápa és Vidéke. 1936. szeptember 6-i szám 3. 
Pápai Hírlap 1936. szeptember 5-i szám 3. 
Példa: Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkö
zség Aranykönyve 1899. Háttáblán vaknyomással: 
„KIS TIVADAR KÖNYVKÖTÉSZETE PÁPA". 
Vanyola, evangélikus parókia. Kis Tivadarról: 
KONCZ 1995.239. 
Pápai Hírlap 1936. szeptember 5-i szám 3. 
„Rhédei Károly könyvkötő iparengedély iránti ké
relme. Tekintetes I. Fokú Iparhatóság! Alulírott 
Rhédi Károly mestervizsgát tett könyvkötő iparos, 
33 éves, magyar álampolgár, Pápa Vásár utca 28 sz. 
alatti lakos, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a 
Тек. I. fokú Iparhatósághoz, hogy részemre Pápa 
Kossuth u. 20. alatt gyakorlandó könyvkötő iparra 
iparigazolványt kiadni szíveskedjék, l.sz. alatt be
mutatom születési anyakönyvi kivonatomat. 2. sz. 
alatt házassági anyakönyvi kivonatomat, 4. sz. alatt 
mesterlevelemet, 5. sz. alatt ipardíj befizetését iga
zoló nyugtát. Kérésemet megismételve vagyok mély 
tisztelettel Rhédi Károly könyvkötő mester. Pápa 
1939 augusztus 26." Mellékelve: Pápa és Vidéke 
Ipartestület 1043/1939 ikt. sz. javaslata a kért ipar
jogosítvány kiadására a Pápa városi Polg.m. Hiva
talhoz, mint I. fokú iparhatósághoz 1939. szeptem
ber 29. A kiadott iparengedély ikt.száma: 
8390/1939. (okt. 01.) VeML. V.73/3.XXII.3/b. 
Reklámplakát alapján: Petőfi u. 2. „Kellemes Kará
csonyi ünnepeket" szövegkezdetü utcai plakát é.n. 
(1939-1944 körűiről), GrEKKM helytörténeti adat
tára. 
„Drach Márton nyomdász, majd nyomdatulajdo
nos.[...] 1944-ben elhurcolták és koncentrációs tá
borban halt meg." SZÁLAI 1996. 57. Drach még 
1940. januárjában is dolgozott a városi Polgármeste
ri Hivatal számára számláinak regisztrálása szerint: 
VeML V.73. XXII. 3/b. 48/a. kötet. 

„Köttesse könyveit Rhédi Károly könyvkötő mes
ternél. Pápa Kossuth L. u. 22. Telefon: 16-41." A 
Pápai Szt. Anna Templom Évkönyve 1940-1941. 
GrEKKM könyvtára Ltsz.: 19. valamint „Legszebb 
karácsonyi ajándék: album, emlékkönyv, írómappa 
stb. Rédi Károly könyvkötőtől Fő tér 20 szám alatt" 
Pápai Független Kisgazda. Politikai hetilap 2. évf. 
47-ik, 1946. december 7-i szám, 6.old. Egy, a köze
li, Fő tér 25. alatt 1948-tól kezdve (új néven) műkö
dő Munkás Nyomdában készült „Csak szaküzletben 
vásároljunk!" fejlécü reklámplakáton szereplő hir
detése: „Könyveit köttesse Rhédi Károly könyvkötő 
mesternél Pápa Fő-tér 21. szám. Saját kivitelezésű 
ízléses emlékkönyvek és albumok kaphatók." 
GrEKKM helytörténeti adattára Ltsz.: 78.18.11. 
Hely hiányában részletes számbavételükre itt nincs 
mód; a leányánál és néhány gyűjteményben azono-
sitható könyvkötéseiről (akárcsak Bedőcs Józseféi
ről) fényképes és leíró dokumentáció készült a 
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum ipartörténeti 
adattára számára. 
Életrajzi adatai nagy részét tartalmazza 1952-ben 
lejegyzett önéletrajza: LDM TD 84.1.1., valamint 
1952-ben kiállított munkakönyve, LDM TD 84.1.12. 
(V. Fodor Zsuzsa történész gyűjtése, 1983) További, 
családi magántulajdonban maradt dokumentumok 
kijegyzetelését és szíves szóbeli közléseket (1999) 
köszönök leányának, Marosné Bedőcs Katalin 
veszprémi tanárnőnek. 
Bizonyítványa: 5. а.к szám az 1927/28. Iskolai év
re. LDM TD 84.1.7. 
1920. márciusában kezdte működését "Pápa és Vi
déke Keresztény Nemzeti Nyomda Vállalat Rész
vénytársaság" néven. SZEGLETHY 1978. 64. 
A Pápa és Vidéke Ipartestületnél 1929. március 5-én 
kötött tanoncszerződést. LDM Ltsz.: TD. 84.1.6. 
Iparostanonc-iskolái bizonyítványa 21. a.k. számon 
1932. január 19-én kelt. LDM TD. 84.1.2. A szor
galmas tanoncnak a pápai Ipariskola igazgatójától 
kapott dedikált ajándéka a kor kiváló szecessziós 
iparművész tanárának, JASCHIK Arnos: A könyv
kötő mesterség. Budapest 1914 с munkája, amelyet 
egész életében haszonnal forgatott, ma Katalin leá
nyánál van. 

22 LDM TD 84.1.4. 
23 LDM TD 84.1.11. 
24 LDM TD 84.1.1. 

19506/1937. Törzskönyvi száma 738. Fénymásolata: 
ad LDM TD 84.1. 

26 P. TÓTH Ede: Az eltört hárfa. Szombathely 1936. 
kötése. A díszdobozzal együtt M. Bedőcs Katalin 
őrzi Veszprémben. 
Pályázathoz kiadott rendőrségi erkölcsi bizonyítvá
nya: LDM TD 84.1.3. 

28 5200/1939 ikt.sz. (június 6.) Véghatározat a M. Kir. 
Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter 
31918/I.b.l939. sz. engedélyrendelete alapján, LDM 
TD 84.1.9. Az iparigazolvány közigazgatási példa-



nya a kapcsolódó mellékletekkel együtt: VeML. 
V.73.XXII.a. ad 865/1948. 
Eredeti neve (és a mai utcanév is): Hatodik utca. 

30 Bedőcs József özvegyének közlése szerint (1983) a 
díszítőszerszámokat a Mayer kötészetben vették. 
Mógorné Rhédi Lujza határozott nyilatkozata a fel
ismert díszítmény-levonatok alapján (1999) viszont 
tisztázta, hogy azok tulajdonosa és használója 1938-
tól 1962-ig Rhédi Károly volt. Ennek értelmében té
ves, ill. korrigálandó az erre vonatkozó adat: 
KONCZ P.: Könyvkötők a 18-19. századi Veszprém 
megyében. Magyar Könyvszemle 1992/4. 346. 

31 "Bedőcs József könyv-, papírkereskedő és könyv
kötő. Deák Ferenc-u. 11. Telefon: 17-36." Kereske
delmi utcai reklámplakát GrEKKM helytörténeti 
adattára. Továbbá nyomtatott fejlécü boríték felirata 
szerint [B.J.] "könyv- és papírkereskedés - könyv
kötészet - képkeretezés - Magyar Osztálysorsjegy 
főelárusítása. Pápa, Deák F. u. 11. Telefonszám: 10-
75." M. Bedőcs Katalin tulajdonában. 

32 Unokaöcs-keresztfiának, Somfai Balázs veszprémi 
levéltárosnak visszaemlékezése szerint. Szíves se
gítségét más adatokkal együtt e helyen is köszönöm! 

33 Somfai Balázs szóbeli közlése. 
34 „Bedőcs József Kölcsönkönyvtára" bélyegzéssel 

megjelölt címlapú regényeket Katalin leánya ma is 
őriz. 

35 1944. április l-jén a honvédelmi miniszter elrendelte 
a katonai szolgálatra alkalmatlan férfiak "közérdekű 
munkaszolgálatra" való behívását (amely tehát nem 
kizárólag zsidó származású állampolgárokra vonat
kozott, mint az 69059/1942. sz. rendelet). Bedőcs 
sorozási bizonyítványának kelte Pápa, 1944. május 
17. (LDM TD 84.1.8.) 

36 Homlokzatának képét a tervezett Pápa-belvárosi re
habilitáció terve kapcsán fölvett műszaki rajz őrzi. 
GrEKKM helytörténeti adattár Ltsz.: 76.321.41. tér
kép (1974) 

37 1960-ban lépett be tagnak a „Bakony" egyesületi 
osztály pápai csoportjába. 

In connection with a set of tools used for the 
decoration of book binding obtained in 1983, this study 
presents the carrier and activities of two craftsmen who 
lived in the town of Pápa, who both began to operate in 
the 1930s, and were the users, or the owners, of this 
tooler's set, which had been growing since the early 19l 

century. Data in connection with the life and working 
conditions of the two masters, their lifestyles and their 
few surviving products, were provided by documents 
from museums, archives and (mainly) in family 
possession. The compositional skill and thorough 
professional knowledge necessary for the creation of 

Magy. Kereskedők Orsz.Közp.Szöv. 241190/947. 
sz. javaslat. VeML V.73.XXII.3/a. ad 865/1948 
Adóhivatali főnöki szignóval, bélyegzővel jóváha
gyott önbevallás, VeML V73.XXII.3/a. ad 
865/1948 
M.Rendőrség Kapitányának Bejelentőhivatala. 
Nyilatkozat az állandó lakcímről 1946. június 12. 
VeML V.73.XXII.3/a. ad 865/1948 
865/1948 ikt.sz. „Ifj.Bedőcs József részére [...] 
241.,190/I/2/154.KSzM rendelet értelmében [....] 
könyv-, papír-, írószer kereskedésnek [....] gyakorlá
sára jogosító iparigazolvány kiadását elrendeli" 
VeML V.73.XXII.3/a. ad 865/1948 
865/1948 ikt.sz. iparigazolvány felülvizsgálatot kö
vetően cégbejegyzése 7174/1948 ikt.sz.. VeML 
V.73.XXII.3/b. Segédletek 48. kötet. 
Pl. csupán az 1948. év során a városi Polgármesteri 
Hivataltól is havonta kapott jelentős rendeléseket; az 
év során összesen mintegy 4200 forint értékben. 
VeML V.73.XXII.3/b. Segédletek, 58. kötet. 
1957. januári munkakönyvi bejegyzésnél megválto
zott névvel: „Pápai Vas-, Fém- és Gépipari Javító 
Vállalat. Pápa, Jókai u. 108-110." LDM TD 84.1.12. 
Bedőcs Katalin ugyan nem tett könyvkötőipari 
szakvizsgát, de a szakismereteket alaposan elsajátí
totta édesapja mellett. 
A helyszíni adatgyűjtésre 1983 során került sor. Sz. 
Koroknay Éva könyvkötés-kutatónak, az Iparművé
szeti Múzeum Kisgyűjteményi Osztálya akkori ve
zetőjének támogatásával V. Fodor Zsuzsa, a veszp
rémi Laczkó Dezső Múzeum történésze készítette 
elő özv. Bedőcs Józsefnéval történt interjúkészítést 
és többszöri egyeztetés után, az akkor már haszná
laton kívül került régi kéziszerszámok és díszítő
eszközök megvásárlását a veszprémi múzeum szá
mára. Kérésére, mint képesített könyvkötő és 
restaurátor, akkor az eszközök, berendezések meg
határozását végeztem el. 1989-ben az általa gyűjtött 
dokumentumokat is átadta feldolgozásra. Közlésre 
történő átengedésüket e helyen is köszönöm. 

individual decorative bindings were in gradually less 
demand from a dwindling number of customers during 
the period of economic crisis. The war years and the 
following decades also brought restriction and neglect 
in terms of demand for the profession. The masters, who 
at the beginning were capable of the routine production 
of gold tooled whole-leather binding, hand-painted 
endpapers, tooling-painting and ridge bordering etc., 
were gradually less frequently able to prove their 
exacting professional skill and knowledge. In the 50s, 
practically only the administration of the public offices 
and libraries placed any orders. Only in the second half 
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of the sixties did a certain improvement occur in the 
livelihood of the bookbinders, as a result of awakening 
cultural demands. As a catalogue, in the appendix of 
this article, the Mayer-Rhédi-Bedőcs set of decorating 

tools, significant from the point of view of the industrial 
history of handicrafts, is presented in detail in 
photographic tableaux. 
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1. ábra. Mayer Adolf könyvkötő énekeskönyv-kötése 
1914 körül (GrEKKM Ltsz.: 99.1.6.) 

Figure 1. Songbook-binding by the bookbinder Adolf 
Mayer, around 1914. (GrEKKM Inv. No.: 99.1.6.) 

2. ábra. Rhédi Károly könyvkötő Pápa Fő téri üzlete 
előtt 1958 körül 

Figure 2. Bookbinder Károly Rhédi in front of his 
shop in Fő tér, Pápa, 1958 

3. ábra. Rhédi Károly aranyozott-domborított díszkötése 
az 1936. évi pápai iparkiállításra 

Figure 3. Gold tooled relief-work decorative binding by 
Károly Rhédi for the 1936 Pápa industrial exhibition 

4. ábra. Rhédi Károly félvászon könyvkötései az 
1940-es évekből 

Figure 4. Half-cloth book-bindings by Károly Rhédi 
from the 1940's 
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5. ábra. Bedöcs József könyvkötő-tanoncként (jobbról) 
oktatójával, Link Lajossal (középen) és ismeretlen 

társával 1930 körül 
Figure 5. József Bedöcs as a bookbinder's apprentice 
(on the right) with his instructor, Lajos Link (in the 
middle) and an unknown companion, around 1930 

6. úhra. Bedöcs József festett bőr borítású mestermunka 
díszdoboza, 1937 

Figure 6. József Bedőcs's ornamental box for stained 
leather covered masterwork, 1937 

8. ábra. Bedöcs József Pápa, Martinovics utcai családi 
lakóházának és üzletének homlokzati rajza az 1974. évi 

műemléki városfelmérésben 
Figure 8. Frontal plan of József Bedőcs's family home and 
shop in Martinovics utca, Pápa, in the 1974 listed building 

town survey 

7. ábra. Bedöcs József aranyozott egészbőr könyvkötés 
mestermunkája, 1937 

Figure 7. József Bedőcs's gold tooled whole-leather 
book-binding masterwork, 1937 

9. ábra. Bedöcs József és felesége üzletük kirakata előtt 
1970 körül 

Figure 9. József Bedöcs and his wife in front of their 
shop window display around 1970 
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10. ábra. Bedőcs József könyvkötő kéziszerszámai (családi magántulajdonban) 
Figure 10. József Bedőcs's book-binding hand-tools (in private family ownership) 

11. ábra. A kézi aranyozó díszítőszerszámok egyes típusai, LDM 
Figure 11. Individual types of hand tools for gold tooling and ornamentation, LDM 
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12. ábra. Sorozatgyártott, réz- és vas
bádogból préselt kötéstábla díszek, 
LDM 
Figure 12. Standart production, bind
ing-panel ornamentation, pressed 
from copper and steel plate, LDM 

13. ábra. Kisüzemi kézimunká
val sorozatban készült csontle

mez tábladíszek, LDM 
Figure 13. Bonc panel decora
tions, produced in small-scale, 

hand-made series, LDM 

/4. ябга. Sárgaréz és bronz klisék 
plasztikus, domború tábladíszítésekhez, 
LDM 
Figure 14. Brass and bronze clichés for 
sculptured relief panel decorations, LDM 
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15. ábra. Kézi egyesbélyegzők lenyomatai, LDM 
Figure 15. Impressions of hand single stamps, LDM 
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16. ábra. Kézi egyesbélyegzők (kivétel: 1-2. nyomdai klisé) lenyomatai, LDM 
Figure 16. Impressions of hand single stamps (exception: 1-2, printer's cliché), LDM 
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17. ábra. Sávozók (1-11.), táblaklisék (22-28.) és nyomdai klisék (12-21.) lenyomatai, LDM 
Figure 17. Impressions of banders (1-11), panel clichés (22-28) and printer's clichés (12-21), LDM 
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18. ábra. Tábladíszítő klisék lenyomatai, LDM 
Figure 18. Impressions of panel decorations clichés, LDM 
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19. ábra. Tábladíszítő klisék lenyomatai, LDM 
Figure 19. Impressions of panel decorations clichés, LDM 
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