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M id ő n  a iSCagyar ‘Nyomdászok Évkönyve I. év
folyamának kiadására vállalkoztunk, tisztában 
voltunk azzal, hogy — mint minden kezdő válla
latnál — meglehetős számú akadályokkal kell 
megküzdenünk. Bíztunk azonban szaktársaink 
hazafiságában, s hittük, hogy a magyar nyelven 
való szakirodalom eme zsengéjét, de egyúttal 
úttörőjét megfelelő pártfogásban fogják része
síteni ; —  s reményünk nem csalt; e még 
ismeretlen s új vállalatnak akadt annyi pártolója 
szaktársaink között, hogy becsülettel, bátran 
kezdheti meg pályafutását. Ennél többet egyelőre 
nem is vártunk, mert ez elegendő arra, kimutatni, 
hogy a jövőre nézve vállalatunk a mind szélesebb 
körű pártfogásra érdemes lesz.

A tartalmat illetőleg szintén nem csekély aka
dályokat kellett leküzdenünk, mert a kínálkozó
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nagy mennyiségű és változatos anyag feldolgo
zásánál számot kelle vetnünk a könyvecske 
csekély terjedelmével. Hogy mennyiben sikerült 
ezt mindkét szempontnak megfelelőleg meg
oldanunk, hogy mennyiben felelhettünk meg 
ama kitűzött czélunknak, hogy ha keveset is, 
de legalább lehetőleg jót nyújtsunk, ezt tisztelt 
olvasóinknak kegyes és elnéző ítéletére bízzuk. 
Itt csak azt jegyezzük meg, hogy úgy a bennün
ket érdeklő társadalmi, mint különösen a szak- 
irodalmi tárgyak nagy halmazát a jövő évfolya
moknak lesz hivatásuk folytatólag és fokozatosan 
magukba felölelni, így pótolva és kiegészítve 
lassanként azt, a mi nemcsak hogy egy-két év
folyam keretében meg nem fér, de a mi úgy
szólván kimeríthetetlen is.

Nem mulaszthatjuk el egyúttal őszinte köszö- 
netünket kifejezni mindazoknak, kik ifjú vállala
tunkat akár szellemi, akár pedig anyagi támo
gatásban részesítve, lehetővé tették megjelenését, 
s midőn azt ím’ tisztelt olvasóink kezeibe 
bocsátjuk, kívánjuk, hogy fokozatos pártolás 
s ezzel kapcsolatban, fokozatos szellemi fej
lődés által legyen a Magyar <rHyomdászok Év-
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könyve idővel oly hasznos és gyakorlati kézi
könyv, mely elég erős alapját képezhesse a 
belőle kifejlődő, s a mai kor színvonalán álló 
hazai szakirodalomnak.

Budapest, 1882 deczember hóban.
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