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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 37. szám 2021. április 19 

Betűink ereje 
A betűvetés nagyon régi találmánya az emberiségnek, igaz, ezer 
évekig nagyon kevesen művelték. És olvasni is csak kicsivel 
többen tudták ama vetést, ami nélkül a mai ember egy másik, 
nagyon régi világban élne – mint ahogyan ma is sokan vannak, 
akiknek komoly feladat egy betűsor megértése. De ma már 
széltében-hosszában írhatunk, és olvashatunk, ha akarunk. Igaz, 
olvasni jobb, mint írni, hiszen a szó ugye elszáll, a betűkbe meg 
bele lehet kötni, amit sokkal könnyebb, mint írni. 

Mindenesetre hosszú volt az út az írás megjelenésétől odáig, 
hogy boldog-boldogtalan megtanulhassa, és el is tudja olvasni más írásait. Ehhez 
sok minden kellett, de ma is csak kevesen olvasnának, ha csupán a kézírás létezne, 

hiszen azt nem lehetett sokszorosítani – tény, nem is 
akarta mindenki, hogy sokan megtudjanak mindent. 
Ugye ismerős? 

Nos, a tudás megszerzésének alapfeltételét találta fel a 
Mainzben született Johannes Gutenberg, ami nem más, 
mint a (könyv)nyomtatás tömegtermeléssé fejlesztése. 
Szó sincs a nyomtatás feltalálásról, mert a kínaiak már 

ötszáz évvel korábban megtették, legalábbis az elődjét. Ám ők is csak Gutenberg 
berendezéseit átvéve nyomtattak tömegesen. 

Amihez kellettek mozgatható betűminták, 
nyomdafesték, no meg sajtó – utóbbiról 
kapták nevüket a nyomtatott médiumok. És 
természetesen akarat, aminek nem volt 
híján emberünk, és mihamar kiderült, hogy 
hasznára vált az emberiségnek: már az 
első, kezdetleges nyomtatványok is csak 
felébe kerültek a kézzel másolt kiadvá-
nyoknak, ami előrevetítette a tömeges 
olvasás lehetőségét. Arról már sem ő, sem 
a mai nyomdák nem tehetnek, hogy ki, hol 
és mit enged olvasni a halandónak. 

Mert bizony előfordul a világban itt-ott, hogy a küllemében többnyire szép, de 
tartalmában a régmúltat idéző nyomdaterméket kap az olvasó. De talán nem annyira, 
mint az 1501. január elseje előtti oldalak, melyeket ősnyomtatványoknak nevezünk. 
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De ahhoz elég régiek is lehetnek némely tartalmak, hogy visszarepítse a 
kíváncsiskodót egy-két száz évvel. No, de a válogatás lehetősége azért még sok 
helyen megvan, ki-ki döntse el, hogyan kíván élni vele! 

Ja, és miért pont most került előtérbe Gutenberg? Hát azért, mert durván ötszáz éve 
találta fel a modern könyvnyomtatást, de azt is csak nagyjából tudni, hogy mikor 
született a feltaláló. Csupán annyi bizonyos, hogy 1400. körül, ami szintén nem 
igazán pontos dátum, a halál 1468. február harmadikán érte szülővárosában – de hol 
van már február? Márpedig még a gugli április tizennegyedikén emlékezett meg a 
derék német nyomdászról. A válasz egyszerű: szülővárosának Gutenberg Múzeuma 
2000. április 14-én nyitotta meg a róla szóló kiállítását. 

Gutenberg megteremtette a lehetőségét, hogy emberek millióihoz jusson el a betűk 
ereje által bármilyen ismeret, hír, tudás. A mai kor emberének már „csak” annyi a 
feladata, hogy jóra használja a lehetőséget. Olyas valamire, ami előre viszi az egyes 
embert, a közösséget és az emberiséget. Éljen vele, csak ne visszafelé! 

Dolhai József 
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Helyi hírek röviden 

Területi Képviselet, Záhony 

Mától – április 19-töl – visszaáll a rendes munkarend a Képviseleten, tehát a régebben 
megszokottak szerint kereshettek bennünket személyesen is. De továbbra is kötelező a 
maszk használata, és a távolságtartás! 

 

HUMORSAROK 

MEGOLDÁS 

Az orvosi egyetemen vizsgáznak a hallgatók. A professzor egy igen vékony testalkatú férfi, aki 

kérdezi egyiküket: Mondja, milyen izmok működnének, ha elkezdenénk egymással boxolni? 

– A nevető izmok, professzor úr!!! 

 

PONTOS IDŐ 

A férj egy átmulatott éjszaka után, hajnalban ér haza. A felesége félálomban kérdezi: Gyula, hány 

óra? 

– Tíz, szívem, tíz! – hangzik a válasz. 

– Az nem lehet, az előbb ütött egyet az óra! 

– Na és? Talán azt várod, hogy a nullát is elüsse??? 

Balogh Attila 
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