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A harmadik oldal

Ö
rvendetesen szaporodnak a különbözõ nyomtatott
szakmai kiadványok – a nehezedõ gazdasági
helyzet ellenére. S ha belegondolunk, miszerint a

kultúra a költségvetés mostohagyermeke, akkor mi, erdé-
szek ennek ellenére elégedettek lehetünk. Még akkor is, ha
az elektronikus megjelenés olykor komoly konkurenciát,
mondhatni hátrányt jelent az egyes pályázatok megítélé-
sekor. Pedig e kérdésben hiba lenne pálcát törni a régi, jó
öreg Gutenberg-technológia utódja felett. A minap hallom,
hogy a VHS-rendszerrõl CD-re vagy DVD-re átvett anyag
elõbb-utóbb használhatatlanná válik, eltûnnek róla az
adatok. Így ami biztos, az a papír, a könyv. 

De ki is volt
valójában ez a
Gutenberg, Jo-
hannes. Csak a
halálának dátu-
ma ismert (1468.
február 3.). A
német kézmûves
és nyomdász a
mozgatható és
cserélhetõ betûk-
kel való könyv-
nyomtatás fel-
találója. Évekre
„eltûnt” a nyil-
vánosság elõl,
így 1444-1448
közötti tartóz-
kodási helye is-
meretlen. Azt
sem lehet tudni,
hogy korai

munkája, a Weltgericht (Utolsó ítélet) c. vers 1447-es, töre-
dékesen fennmaradt nyomtatványa hol készült. Életének
aktív szakasza fõként gazdasági és periratokból ismert.
Többször vett fel jelentõs kölcsönt, amire találmánya töké-
letesítéséhez volt szükség. Üzlettársa J. Fust, aki jelentõs
összeget fektetett vállalkozásába, beperelte, és az 1455-ös
ítélettel megkaparintotta a nyomda felszerelését. Így került
a birtokába a latin nyelvû, oldalanként 42 soros Biblia is
(kép), amely Gutenberg legfontosabb mûve, és amit 1456-
ban ki is adott. 

Munkáiból kevés maradt fenn, a Bibliából is alig har-
minc darab. Nyomdatechnikáját több mint félezer éven át
alkalmazták.*

Mit szól ehhez a tíz év alatt eltûnõ információt hordo-
zó CD és DVD? Kedves jó protektorok! Támogassátok to-
vábbra is jó szívvel a könyvkiadást.

Pápai Gábor

* Magyar Nagylexikon, 1999 alapján




