
A könyvnyomtatás története 



Johannes Gutenberg 

• Mainz német város patríciuscsaládjának sarja 

• Családi pénzverési jog: rokon technika a 
nyomdászattal 

• Előzmény: fametszet, rézmetszet  

• Újítás: állandó kép helyett egymás mellé tett apró 
betűkből állította össze a préselőformát 

• A nyomtatás feltalálása egybeesett a Biblia 
protestáns elterjesztési törekvésével (közvetlenül 
jusson a tanokhoz a hívő) 



Gutenberg találmányai 

• Betűfém:a betűkészlet elkészítéséhez legalkalmasabb 
ólomötvözet  

• Kézi öntőkészülék: ezzel az eljárással sikerült a betűk 
teljes egyenletességét és azonosságát biztosítani  

• Nyomdafesték 
• Szedővas 
• festékező labdacs 
• kézisajtó   
• Gutenberg nyomtatványait, s az ezzel a módszerrel 

készült XV. századi nyomtatványokat 
ősnyomtatványoknak nevezzük 
 



Nyomtatványai 

• Először vers, majd vékony latin nyelvkönyv 

• A korszakban divatos, a reformáció egész folyamatának 
tápot adó búcsúcédulák nyomtatása 

• Főműve a 642 oldalas Biblia 

• Technikai hátteret ad a hívek kezébe adható Biblia 
protestáns eszméjéhez 

• Megerősödik a reformáció tanítása: nincs szükség 
közvetítőre 

• Visszahat az irodalomra: bibliafordítás irodalmi művek 
igényességével 

 



Nyomtatás Magyarországon 

• 1473-ban Hess András nyomtatta ki az első könyvet 
Budán: Chronica Hungarorum 

• A következő század folyamán inkább külföldön, 
Bécsben, Krakkóban állították elő a magyar 
könyveket 

• Az első magyar nyelvű nyomdának a Sárvár melletti 
újszigetit minősíthetjük 

• Nádasdy Tamás protestáns főúr állított fel 1537-ben 

• Az ötletet és a tartalmat a bibliafordító prédikátor, 
Sylvester János adta 

 



Hess András 

• Példakép: ókor 

• Könyvtár: szellemi élet embereinek otthona 

• Könyvek: téma világiasodik 



Corvinák 

• Corvina könyvtár (Bibliotheca Corviniana v. 
Bibliotheca Augusta) – kb. 2000-2500 kötet 
(mára 216 maradt, ebből 52 van 
Magyarországon), könyvtáros: Taddeo Ugoleto 

• Alapítás ideje nem ismert, 1464-ben már 
Itáliában ismert 

• Bibliotheca Corviniana Digitalis 
(www.corvina.oszk.hu) 

 















Jellemzően hol jelentek meg a legrégebbi magyar 
művek nyomtatásban? 



Hol létesült az első magyar 
nyelvű nyomda? 



Albert Kapr a könyvtervező munkájáról 

 

„Aki a könyv megtervezésének felelősségét vállalja, legyen az grafikus, 

műszaki szerkesztő, nyomdász vagy valamiféle más könyvalkotó, jól 

teszi, ha előbb elolvassa a szöveget, pontos elképzelést alkot magának 

a szerző szándékáról, az olvasók várható köréről és az irodalmi műfajról, 

amelybe a szöveg sorolható. Ez a kézirat megmunkálásának egész 

folyamatában lebegjen a szeme előtt, nehogy öncélú megoldások 

ellentétbe kerüljenek a szöveg mondanivalójával.” (KAPR, 1978, 15. o.) 

 

Albert Kapr (1918-1995) német tipográfus, betűtervező, kalligráfus, 

írástörténeti szakíró.  

 

Magyarul olvasható könyve: 101 tétel a könyvtervezéshez. 1978. Bp. 

Műszaki Könyvkiadó.  



A könyv anatómiája 

• A könyv nagyobb terjedelmű, tipográfiailag 
egységes szerkezetű, egybekötött 
nyomdatermék. Meghatározása országonként 
változó. Nálunk a legalább három ív 
terjedelmű (3×16 = 48 oldal), nem időszaki 
kiadványokat tekintik könyvnek. Egy ívre 
általában 16 oldal kerül. 

 



A könyv részei 

• 1. Könyvtest (belív). A könyvtest 
összehajtogatott ívekből készül, amelyeket 
fűzéssel rögzítenek egymáshoz  

• 2. Könyvtábla (borító). A könyv borítója négy 
elemből áll: gerinc, első tábla (arcoldal / 
rekto), hátsó tábla (hátoldal / verzo), és az 
ezeket összefogó borítóanyag 





 



A bekötött könyv 

• 1. Kötésfajták alapján: ragasztókötés, fűzött 
füzet vagy brosúra, keménytáblás kötés, 
flexibilis kötés.  
Fontos szempont a funkció és a gyártási 
költség. Olcsó és rövid életű könyveknél 
alkalmazhatunk fűzés nélküli ragasztókötést, 
azonban a tartós és drága könyveknél ez 
kevésbé jó. 

 



A bekötött könyv 

• 2. Borítóanyag alapján:  
• egészpapír kötésű, kartonfedelű könyvek 
(egészpapír, más néven kartonált, paperback) 
• a keménytáblás kötések közül a fél- és 
egészvászon, fél- és egészbőr-kötés, ide 
sorolhatjuk a műanyag bevonatú papírok és 
vásznakat is (kartonált, flexibilis és 
keménytáblás) 

 



Hazai könyvkötés 

• Legismertebbek: Corvin-kódexek. Mátyás 
király könyvtárának, a Bibliotheca Corviniana 
kódexeit selyem-, bársony- és bőrkötések 
borítják. A bőrkötéseket vaknyomással, később 
aranyozással festették, díszítették. A háttáblán 
szerepelt az aranyozott könyvcím. A 
bársonykötésű kódexek virágos lombdíszes 
metszésűek, a könyvcím a hosszoldali 
metszésen olvasható.  



Hazai könyvkötés 

• A debreceni színes festésű aranyozott 
pergamenkötések 1750–1850 között készültek 
szép számmal. A színes szalagfonatokkal 
felosztott mezőket ornamensekkel díszítették, 
görgetőkkel és bélyegzőkkel aranyozták. A 19. 
század második felében a biedermeier stílusú 
tarka gyöngyhímzéssel készített kötések 
ékesítették az énekeskönyveket. 
 



Hazai könyvkötés 

• A nagyszombati nyomda (az Egyetemi 
Nyomda őse) kiadványait arcképpel, bibliai és 
mitológiai jelenetekkel szépítették. A barokk 
könyvtár jellegzetes könyvdísze a super-
exlibris, amely leginkább a könyvtáblára 
aranyozott vagy vaknyomású monogram, 
máshol jelmondattal ellátott címer. 

 



A bekötött könyv 

• Borító: a borítóanyag választásánál a mű 
tartalmából és rendeltetéséből kell kiindulni. 
Például tankönyveknél előnyős a műanyag 
fóliával fedett borító, így könnyen lemosható. 

 



 



A bekötött könyv 

• Könyvgerinc: könyv szerzőjének neve, mű 
főcíme kerül. A gerincre tehetjük még a kiadó 
nevét és emblémáját is.  

• Ha a műnek háromnál több szerzője van, akkor 
csak a mű főcímét helyezzük el a gerincen. 
Elvileg minden 5 mm-nél szélesebb könyvnek 
gerincszöveget kell kapnia. 



A bekötött könyv 

• Könyvgerinc: A gerinc szövege alulról felfelé 
kell, hogy fusson. A 30 cm-nél magasabb és 
terjedelmesebb könyveknél, amelyeket 
fektetve tesznek a könyvespolcra, a 
gerincszöveg felülről lefelé futhat. Vannak 
olyan nagy terjedelmű kiadványok, ahol a 
gerincszöveg vízszintesen is elfér, 
címkeszerűen nyomtatható. 



A bekötött könyv 

• Fedél: Címoldalon: könyv szerzőjének neve, a 
könyv címe, kiadó neve és emblémája, 
(sorozatra vonatkozó adatok) 

• Hátsó fedélen: könyv annotációja, a könyv 
szerzőjének bemutatása, fényképe, részletek a 
könyv recenzióiból, könyv ára, vonalkód, ISBN 
szám. Ha a fedélre védőborító kerül: elég a 
könyvcím 

 



A bekötött könyv 

• Védőborító: feladata a díszítés és a reklám. A 
védőborító fülei kiegészítő információkra 
használhatók, pl. a mű rövid ismertetője, a 
szerző vagy a kiadó egyéb könyvei („a 
sorozatban megjelent”) 



A bekötött könyv 

• Előzék: ha a keménytáblás könyvet kinyitjuk, 
akkor az előzéket látjuk, amely a könyvtestet 
összekapcsolja a könyvtáblával. A könyvet az 
első és hátsó előzék fogja közre, mindkettőt 
kétoldalasan illusztrálhatjuk (pl. utazási 
könyvnél térképpel) vagy megfelelő adatok 
céljára is felhasználhatjuk (tankönyvnél). 

 



A könyv alakja 

• a könyv lehetőleg legyen könnyű, és ne legyen 
szükségtelenül nagy. A folyamatos olvasásra 
szánt könyveknél (pl. prózai, drámai műveknél 
vagy tudományos cikkeknél) az optimális 
sorszélességet vesszük alapul. 

 



A könyv szerkezeti tagolása  

• 1.) A könyvben a főszöveg előtt álló részek 

• 2.) Főszöveg 

• 3.) A főszöveget követő részek 

 



1.) A főszöveg előtt álló részek 

• Címnegyedív: a könyv első ívének (első 16 
oldalának) negyede, tehát első 4 oldala. 
Részei: szennycímoldal, sorozatcímoldal, 
címoldal és copyright-oldal. A copyright 
megjelölése és a kolofon (kiadói adatok és a 
könyv készítői) helye a címnegyed 4. oldalára 
is kerülhet. Az impresszum (nyomdai műszaki 
adatok) általában az utolsó páros oldalon 
szokott lenni. Az adatokat a szövegbetűnél 
kisebb betűfokozattal kell szedni.  

 



1.) A főszöveg előtt álló részek 

• Szennycímoldal: ez az 1. oldal, régebben 
védte a címoldalt és könyvtestet a 
piszkolódástól a további feldolgozás során. 
Szerényen előlegezi a főcímet. A mű szerzője 
és címe, vagy csupán egy nyitó rajz 
szerepelhet rajta, de teljesen üres is maradhat.  

 



1.) A főszöveg előtt álló részek 

• Sorozatcímoldal: a 2. oldalon kell feltüntetni a 
sorozat címét, a sorozatszerkesztők nevét, a 
sorozatszámot, a sorozatot kiadó szervezet 
nevét.  

 

 



1.) A főszöveg előtt álló részek 

• Címoldal, főcím: a 3. oldalon tüntetjük fel a 
szerző teljes nevét, a mű címét, esetleg 
alcímét, kiadó nevét, a kiadás helyét, évét. A 
kiadás évét a címoldal helyett a 4. oldalon 
szokták feltüntetni. A címoldal különleges 
gondosságot igényel, növeli a könyv esztétikai 
minőségét. A címoldal elemeit középtengelyre 
vagy oldaltengelyre lehet fűzni. Mindig a mű 
tartalma a döntő.   

 

 



A főszöveg előtt álló részek 

• Copyright-oldal, kolofonoldal: 4. oldalon. Jogi, 
kereskedelmi és műszaki adatokat a 
szedéstükör alján, a szövegbetűnél kisebb 
fokozatból szedve. A © jel, a kiadói jelzés után 
a jogtulajdonos neve, az első kiadás éve 
(kiadói jogvédelem: engedély nélküli 
utánnyomás, kalózkiadás). Fordító, szerkesztő, 
illusztrátor nevei, ISBN szám (sorozat: ISSN), 
támogató személyek, intézmények nevei 

 

 



A főszöveg előtt álló részek 

• Tartalomjegyzék: tagoltan, jól áttekinthetően 
kell elrendezni. A szövegbetűből vagy egy 
fokozattal kisebből szedjük. A 
tartalomjegyzékben a kipontozás helyett más 
megoldásokkal is lehet élni, és a szedés 
szélességét nem kell a szedéstükör 
szélességére venni, ha jobb elrendezést 
találunk. 

 

 



1.) A főszöveg előtt álló részek 

• Előszó, bevezető, köszönetnyilvánítás: A 
magyar könyvkiadói gyakorlatban a 
köszönetnyilvánítás rendszerint az előszóban 
történik, de önálló elemként is megjelenhet. 

 

 



1.) A főszöveg előtt álló részek 

• Ajánlás (dedikáció): ha a kiadványt valakinek 
vagy valaki emlékének szenteljük, akkor 
kiemelt helyre helyezhetjük. 

• Mottó vagy idézet: előfordul, hogy minden 
fejezet idézettel kezdődik, ilyenkor a fejezet 
élére helyezzük, és kisebb betűfokozattal 
szedjük. 

 

 



2.) Főszöveg 

 



3.) A főszöveget követő részek: 

• Irodalomjegyzék és bibliográfia 

• Utószó, Függelék, Kronológia  

• Szakkifejezések, rövidítések, illusztrációk 
jegyzéke  

• Név- és tárgymutató 

• Idegen nyelvű rezümé (kivonat), 
Tartalomjegyzék, Kolofonoldal, Információs és 
kereskedelmi oldalak 

 



3.) A főszöveg és a könyvoldal 
elemei lehetnek  

• Ábra 

• Címek 

• Élőfej 

• Mottó, idézet 

• Főszöveg 

• Lábjegyzet 

• Széljegyzet (marginális) 

• Oldalszám (pagina) 

 



A nagyüzemi könyvgyártás 
folyamata 

• hamisbetáblázott kötés: külön készítik a 
könyvtestet és könyvtáblát, majd az 
előzékpapírt ráragasztják a könyvtáblalemez 
belső felületére 



A nyomtatvány-feldolgozás fő 
műveletei: 

• 1. a könyvtest készítése, 2. a 
könyvtáblakészítés, 3. a könyvkikészítés (a 
könyvtestek vágásától a könyv befejezéséig 
terjedő művelet). 

• A könyvtesteket és a könyvtáblákat egy 
időben, párhuzamosan készítik el a 
modellkönyv alapján. 



A könyvtest készítésének lépései 

• Modellkönyv készítése. Gyártási mintaként 
szolgál, ellenőrzési célokra használják. A 
modell nyomatlan papírból készült termék, két 
szempontból készítik: a megrendelő kiadó 
látja, hogyan fog kinézni a kiadvány, a nyomda 
a könyvtáblát időben el tudja készíteni, amikor 
a kész könyvtest a kikészítőbe kerül. A modell 
két példányban készül, egyik a megrendelő 
észrevételeivel visszakerül a nyomdába.  

 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ívátvétel. A könyvtest készítésének első 
lépése. Nyomtatás után a nyomtatott ívek 
minőségét és darabszámát ellenőrzik. A 
minőségi átvétel leválogatással történik, 
amikor a hibás íveket elkülönítik, a jó íveket 
leszámolják és előírás szerint bejelölik. 

 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ívvágás. A kinyomott és leválogatott íveket 
derékszögű méretre megvágják a 
hajtogatáshoz. Lényeges szempont a vágási 
pontosság, ennek érdekében fontos a vágandó 
fogás mennyisége, melyet a vágandó papír 
minősége, felülettömege határoz meg. 
Vágáskor ugyanazt az illesztéket (derékszöget) 
kell használni, amit a gépterem használ 
(greifer = oldalmérték). 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ívhajtogatás. A hajtogatás után kialakul az 
oldalak egymásutánisága. Egy íven több 
hajtást végeznek: merőlegest és párhuzamost. 
Íves munkák hajtogatásánál általában minden 
egyes új hajtogatás merőleges az előzőre. 
Hajtogatás után az egymásra hajtott ívrészek 
szedéstükrének pontosan fedniük kell 
egymást. Egy ív 8 lapból, 16 oldalból áll és 3-
szor meghajtogatják.  



A könyvtest készítésének lépései 

• Fél ív: 4 lap, 8 oldal, két hajtással készül. Dupla 
ív: 16 lap, 32 oldal, 4 hajtásból áll.  
Könyvnél az előzéket egyszer hajtják (4 oldal), 
mellékleteket egyszer és kétszer (4 és 8 oldal), 
a belíveket kétszer, háromszor és négyszer (8, 
16 és 32 oldal). Krúda: a kinyomott, de még 
össze nem fűzött ívek. 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ívhajtogatás: az ívet egyenes vonal mentén 
megtörik (ne repedjen, gyűrődjön) A 
hajtogatások során a papírívek közé levegő 
szorul, így az íveket hajtásvonalban 
perforálják, ez biztosítja az ívek sima 
kifekvését. A vastagabb papírokat hajtogatás 
előtt a hajtásvonalban megbíegelik. 
(hajtogatásszám függ a vastagságtól)  

 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ívpréselés. Hajtogatás során az íveket (300-40 
db) oszlopokba gyűjtve présbe helyezik, hogy 
kiszorítsák belőlük a levegőt. Ennek 
köszönhetően a könyvtestek gerincei 
egyforma vastagságúak lesznek. Ez 
megkönnyíti a könyvtest beakasztását, azaz 
könyvtáblába helyezését.  



A könyvtest készítésének lépései 

• Előzék- és mellékletragasztás. A könyvtest 
első és utolsó ívét előzékelik, (120-140 g/m2 
ofszetpapír). Az előzékragagasztás minősége 
befolyásolja a kész könyv tartósságát. Az 
előzékpapír száliránya párhuzamos a könyv 
hosszanti tengelyére, a belívek száliránya 
szintén párhuzamos a gerinccel.  



A könyvtest készítésének lépései 

• A szálirány az egész könyvgyártásnál 
kiemelkedően fontos, mert a papír 
higroszkópos (nedvszívó) tulajdonsága miatt 
nedvesség hatására keresztirányban nagyobb 
mértékben nyúlik, mint hosszirányban. Ezért 
sem mindegy, hogy előzőleg az íveket hogyan 
hajtják meg. 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ívösszehordás. A könyvtesthez tartozó 
összehajtogatott íveket sorszám szerint 
rendezik. Ellenőrzés: van-e ívhiány, dupla ív, 
idegen ív, az ívek növekvő számsorrendben 
követik-e egymást. Ezt az ellenőrzést segíti a 
ívnormaszám (az ív sorrendi száma és könyv 
rövidített címe, amit régebben a hajtogatott ív 
első oldalának bal alsó sarkába nyomtattak), 
az oldalszám (pagina), és kollacionálójel. 



A könyvtest készítésének lépései 

• Cérnafűzés. Két féle fűzés: 

• hurkolt fűzés, amikor az egyes íveket a 
fűzőcérna fogja össze 

• fűzőszövetre történő fűzés, amikor a vastag 
könyvek összehordott íveire a könyv 
magasságánál rövidebb, de vatagságánál 
szélesebb fűzővásznat fektetnek, és ezen 
keresztül fűzik az íveket. 

 



A könyvtest készítésének lépései 

• Könyvtestgerinc enyvezése. A cérnafűzéssel 
készített könyvíveket ragasztóval egymáshoz 
rögzítik. A vastag könyvek gömbölyű 
gerincénél ajánlott. 

• Könyvtest vágása három oldalt. Háromkéses 
vágógéppel készítik. Mozgó gépbe ne nyúlj! 
  

 



A könyvtest készítésének lépései 

• Másik két könyvtestkészítési eljárás: 

• Szálfelsütés és könyvtestgerinc sapkázása. Az 
ívhajtogatás közben műanyag fúzőcérnával 
kapcsolják össze az íveket. A 280-360 °C-ra 
felmelegített fűzőfejek végzik a felsütést. A 
szálfelsütött íveket már nem kell egymáshoz 
fűzni, hanem sapkázógépen egymáshoz 
ragasztják (sapkázzák). 



A könyvtest készítésének lépései 

• Ragasztókötés: nem fűzéssel, hanem 
ragasztókötéssel történik az ívek egymáshoz és 
a borítóhoz való erősítése. A könyvtest 
gerincoldalát marják, érdesítik, a felesleges 
papírport eltávolítják. Majd a ragasztóréteg 
felhordása után az így megmunkált gerincet 
papírsapkával (borítóval) látják el. 



• A ragasztókötéses könyvek szétnyitását 24 óra 
leforgása előtt lehetőleg kerüljük el. Olcsó és 
rövid életű könyveknél alkalmazhatunk fűzés 
nélküli ragasztókötést, azonban a tartós és 
drága könyveknél ez kevésbé jó. 

 



A könyvtáblakészítés lépései 

• Lemez- és borítóanyag szabása  

• Táblakészítés és -szárítás  

• Táblanyomtatás 

 



A könyvkikészítés 

• A könyvtest körülvágását követő lépések: 

• Gerincgömbölyítés és ereszreverés. A 
gömbölyű gerincek és a betáblázás technikai 
kiképzése. Az ereszrevert könyv tartósabb, 
mert a gerinc szabályos ívelése rögzül. A könyv 
nyitásával és csukásával járó megterhelés egy 
része az ereszreverésnél kialakult enyhe 
hajlásba tevődik át. Formatartó. Az eresznek a 
vízszintessel bezárt szöge 45°. 



A könyvkikészítés 

• Füzőszövet-felragasztás és oromszegőzés. A 
hurkolt fűzéssel készített könyvtest 
összehordott íveire fűzővásznat ragasztanak. 
Ezt követi egy újabb enyvezés, majd a 
kasírozópapírral együtt 2 oromszegély kerül a 
megkent könyvgerincre. A 10 mm széles 
oromszegély-szalag a könyv ormát védi és 
díszíti. 

 



A könyvkikészítés 

• Könyvtest beakasztása. A könyvtest előzékeit 
ragasztóval vonják be, majd a könyvtestet a 
meggömbölyített könyvtáblába helyezik, 
„behúzzák”. A könyvtest és könyvtábla 
összeragasztása után a gép simítóhengerei az 
előzékpapírt rásimítják a táblák felületére. 

 



A könyvkikészítés 

• Nyílásbeégetés, préselés és szárítás. A 
beégetés a jó nyithatóságot szolgálja, a 
nyílásokat fűtött léniákkal beégetik. A művelet 
közben többféle célú préselőmű dolgozik a 
pontos és derékszögú könyvforma 
kialakításán. Legvégül a könyveket 24 órán át 
préselve szárítják, ahhoz, hogy a felhalmozott 
nedvesség eltávozzon. 



Kiegészítő műveletek 

• Metszőfestés. A könyv metszéseit színezik. 

• Jelzőszalag-felragasztás. A selyemszalagot a 
könyv fejorom közepére, az ívközépbe behúzva 
ragasztják be. 

• Védőzés, azaz a védőborító felrakása. A 
keménytáblás vászonborítású könyvek estében 
a megrendelők kérik a védőket. A védőborító 
felrakása történhet kézzel vagy géppel. 



Kiegészítő műveletek 

• Raklapozás. A könyvek egymásra illeszkedő 
vagy „eltolt” oszlopozása.  

• Szokásos jellemzők: max. raklaptömeg 1000 
kg, max. magasság 1219 mm, raklapméret 
800×1200 mm. 

• Csomagolás. A kész könyvek csomagolása 
történhet egyesével és gyűjtőcsomagolással. 
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