
Segédanyag 

Johannes Gutenberg, (Mainz, 1400.? – 1468. február 3.) német ötvösmester, feltaláló. A 

mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatás európai feltalálója.  

Az előre fából kifaragott, vagy öntött kész oldalak nyomtatása már szokásban volt. Először a 

fatáblákra vésték az egész szedéstükröt. A folyamatnak azonban volt egy nagy hátránya, mivel 

minden egyes könyvhöz teljesen új fametszeteket vagy nyomódúcokat kellett készíteni, 

nemigen lehetett vele sokféle könyvet előállítani. Gutenberg a kevesebb vésés miatt, a 

fatáblákat fűrészelte fel különálló betűkre. Ezek a betűk nem simultak szépen egymáshoz, nem 

álltak egyenes vonalban. Nem lehetett velük jó minőségű nyomatot létrehozni. Ekkor gondolt 

arra, hogy fémből próbál betűket csinálni. 

Először acélból mindegyik betűből egy-egy példányt vésett ki. Ez volt az ún. patrica vagy 

bélyegző, amelyet azután egy valamivel lágyabb réz vagy bronz darabba ütött. Így keletkezett 

a negatív – azaz mélyedést és nem domborulatot felmutató – betűképet tartalmazó matrica. A 

matricát használta az öntőkészüléknél, a végső betű elkészítéséhez.  

Gutenberg jelentősége, hogy a modern könyvnyomtatáshoz szükséges négy alapvető 

összetevőt: a mozgatható betűmintát, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és a papírt 

egy gyártási folyamatban tudta összehangolni. Ezek közül a papír volt az egyetlen, amit készen 

kapott. 

Gutenberg a nyomtatás alkotóelemeinek összekapcsolásával így a gyártásnak egy hatékony 

rendszerét alakította ki, ezáltal a könyvnyomtatás tömegtermelési folyamattá vált. Egy 

nyomtatott könyv hatása ugyanis nem különbözik egy kézzel írott társától. A könyvnyomtatás 

fölénye a tömegtermelésben van, és Gutenberg találmányának fontossága ebben mutatkozik 

meg. 

Ex libris: Az ex libris sokszorosított (grafikai vagy nyomdai) eljárással készített papírlap, 

melyet a könyv kötéstáblájának belső oldalára ragasztanak azzal a céllal, hogy a könyv 

hovatartozását dokumentálja. Nem más, mint művészi rajz, címer, embléma, történetileg 

kialakult allegória, szimbólum, vagy egyéb ábrázolás, és a könyvtulajdonos nevével, esetleg 

jelmondattal, mottóval, idézettel ellátva, az egyes korok és művészek stílusa, ízlése szerint más-

más megformálásban. Alapvető célja a könyv tulajdonosának megjelölése, így a legtöbb 

esetben birtokosának címerét ábrázolja. 


