
A  k ö n y v n y o m ta tá s  m int m ű vészet.

Irta Simonovits Kornél.

JJL^dőn Gutenberg János körülbelül 450 esztendővel ezelőtt 
a mozgatható betűkkel való könyvnyomtatást feltalálta, már 
az akkori emberek is csodálkozással szemlélték alkotásait. Sőt 
nemsokára elkeseredett ellenségei támadtak a könyvmásolók 
személyében, a kik kenyeröket féltették ez »ördöngős« mester
ségtől. Hátha még ezek a jámborok a könyvnyomtatás mai 
eszközeit, nevezetesen körforgógépeinket — melyek előtt a 
mai kor emberei is csodálkozással állanak meg — láthatták 
volna! Akkor igazán nem menekülhettünk volna az ördöggel 
való czimborálás vádjától, s tekintve az akkori idők viszonyait, 
az első nyomdászokon alighanem a »jus gladii«-t gyakorolják, 
a mint hogy a máglyára ítélést későbbi időben meg is csele- 
kedték. (Tűzhalálra ítélte pl. a velenczei tanács korának leg
híresebb nyomdászát: Aldus Manutiust, kinek szerencséjére 
azonban az ítéletet csak in contumatiam hajthatták végre.)

Mindezek daczára a nyomdászat tovább haladt a fejlődés 
útján és már elejétől fogva kivált a többi közönséges iparágak 
közűi s azok fölé emelkedve, mintegy átmenetet képezett az 
ipar és művészet között.

E különbséget nemcsak mindvégig megtartotta, hanem a
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technika bámulatos fejlődésével mindinkább fokozta s az egy
szer elfoglalt nívója alá sohasem sülyedve, mindig magasabb 
és magasabbra tört, úgy, hogy ma már csak igen keskeny 
vonal választja el az igazi művészettől.

Vessünk csak egy pillantást a manapság készült szebbnél- 
szebb kiállítású nyomtatványokra s midőn azok között nem 
egyet találunk olyat, a melyet azelőtt csak igen fáradságos 
kézimunkával tudtak előállítani művészi kezek, míg ma egész 
könnyűséggel sokszorosíthatjuk azokat a könyvnyomtató-sajtón: 
meggyőződhetünk a fenti állítás igazságáról.

A nyomdászatnak minden ága közreműködik ugyan abban, 
hogy nyomtatványainkat minél tökéletesebben állíthassuk elő, 
mégis ez ágak közűi különösen kettő emelkedik ki, melyek a 
többi iparágak közűi a művészet színvonalára emelik a könyv- 
nyomtatást : a magasabb akczidenczia, az úgjmevezett mű
szedés és a színes nyomás, különösen az újabban felkarolt 
három- és négyszínű nyomás.

E két ág oly szorosan összetartozik, hogy egyiket a másik
nélkül nem lehet elképzelni, ter
mészetesen nem számítva a három
színű nyomást, mely rendesen nem 
szedésről, hanem leginkább auto- 
tipia útján előállított lemezekkel tör
ténik. Lehet, sőt kell is előállíta-
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nunk nyomtatványt, mely egyszerű fekete festékkel nyomva is 
szép legyen, de hogy az a szemlélőre valóban kellemes hatást 
gyakoroljon és előállításának művészies voltát feltüntesse: a 
szines nyomással érhetjük el.

Néha a legegyszerűbb szedésről is igen csinos nyomtatványt 
készíthetünk, ha azon a szinek harmóniáját sikerűi eltalálnunk; 
viszont azonban a helytelen szinezéssel az olyan szedést is 
elronthatjuk, mely a leggondosabban készült s talán fekete 
színben nyomva igen sikerűit képet mutatott volna.

Látjuk tehát, hogy valamely nyomtatvány művészies kiállí
tásánál egyforma szerep jut a szedőnek és a gépmesternek. 
Lássuk először az előbbi feladatait.

Az akczidensz-szedés a legnehezebb ága a szedésnek, de 
egyszersmind a legháládatosabb is. Ezen a téren fejtheti ki a 
szedő minden tudását, igyekezetét, jó ízlését a legjobban. Sehol 
nagyobb buzgalommal, ambiczióval nem dolgozhat, mint itt, s 
viszont fáradságának legszebb gyümölcsét, a mások és saját 
megelégedését is itt találhatja meg legjobban. Mert bármilyen 
elégedett legyen is az a szedő, a ki táblázatok készítésével, 
avagy kompressz-szedéssel foglalkozik, ha valamely munkáját 
tökéletesen elvégezte, még sem érzi azt a, hogy úgy mondjam, 
benső örömet, mely az igazi műszedőt tölti el akkor, midőn 
valamely valóban szép és művészies dolgot alkotott s ez alko
tásával nemcsak a maga, hanem a mások tetszését is meg
nyerte. Ez utóbbi a legnehezebb, mert hiszen tudvalevő, hogy 
minden embernek más az Ízlése, s a mi az egyiknek nagyon 
szép, a másiknak talán éppen nem tetszik. S ha erre tekin
tettel valamely munka mégis — mondjuk — általános tetszés
ben részesül: készítőjének ez a legszebb jutalom.

De hogy valaki e jutalomra csakugyan méltó legyen, hosszas 
gyakorlatra, folytonos tanulmányozásra van szüksége. A jó 
műszedőnek megállapodnia nem szabad, neki mindig tovább 
és tovább kéll haladnia s mindig törekednie kell a minél 
nagyobb tökéletességre, mert mindig újat és újat kell alkotnia. 
Éppen úgy, mint a festőművésznek vagy szobrásznak, a mű-
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jl l\N szedőnek is mindig más, változatosabb vázlato
kat kell készítenie, nemcsak, hanem azokból a 
néha csak odavetett vonásokkal készült karczo- 
latokból művészi értékű dolgokat is kell alkotnia.

Ezért műszedőnek, igazi műszedőnek lenni 
nem csekély feladat. Itt is, mint az előbb említett 
két művészeti ágnál, de általában mindenütt, a 
legnagyobb szerepet játszik a rátermettség. Mert 
bármilyen tökéletességre tegyen is szert valaki a 
rajzolásban, bármilyen ügyes szedő legyen is 
máskülönben, ha hiányzik a természettől adomá
nyozott alkotóképessége, akkor készíthet ugyan 
sikerűit dolgokat, de valóban művészi becsű 
alkotásokkal sohasem dicsekedhetik, mert munkái 
hasonlítanak a homunkulusz-emberhez, a mely
nek minden tagja tökéletes volt, csak éppen 
az élet hiányzott belőle s ezt az alkotó már 
nem volt képes belélehelni.

A műszedőnek továbbá ügyes rajzolónak kell 
lennie, mert e nélkül éppen nem boldogúlhat. 
Még pedig olyan rajzolónak, a ki nemcsak hogy 
a tárgyak képét tudja hűen másolni, hanem a 

^  valóban létező és képzeletszülte alakokból s tár- 
-V gyakból olyan vázlatokat tud készíteni, a melye

ket nemcsak a papiroson, de a szedőhajón is 
f  'w? í \ 'K / \  képes előállítani.

A rajzon kivűl természetesen grafikai ismere
teinek is tökéleteseknek kell lenniök. Mert a leg
művésziesebb rajzról készült szedés képét is 
milyen könnyen elronthatjuk egy oda nem illő sor 
alkalmazásával, avagy rossz elhelyezésével, azaz 

helytelen beosztással.
Szóval, a ki a műszedés fölöttébb nehéz, de háládatos 

gyakorlására vállalkozik, csak hosszabb ideig tartó gyakorlat 
és elméleti tanulás után kezdhet önállóan dolgozni, mert szám-
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tálán olyan körülmény játszik közre munkája tökéletességénél, 
a melyeket mind felsorolni nem is lehet, hanem tapasztalás 
vezeti rájuk az embert.

Munkái előállításánál kerülje a műszedő a fölösleges czifra- 
ságok alkalmazását s fő szabálynak tekintse az egyszerűséget 
és a természetességet, melyekkel mindig nagyobb hatást érhet 
el, mint a képtelennél képtelenebb czifraságoknak egymásra- 
halmozásával.

Rossz szokása némelyik műszedőnek, hogy munkája közben 
folyton fúr-farag s ezáltal nagymennyiségű anyagot tesz tönkre, 
a nélkül, hogy néha csak egy használható darabot is mutatna 
fel. E szokás helytelenségéről már sok helyen olvashattunk s 
így itt csak azt jegyzem meg, hogy az ilyen műszedő mun
kálkodása kisebb nyomdákban egyszerűen lehetetlen.

Végűi, miután a műszedésnek a színes nyomás adja meg 
a kellő értéket, mindenesetre szükséges, hogy a szedőnek is 
jó érzéke legyen a helyes színezés iránt; ez azonban már 
inkább a gépmesterek feladataihoz tartozik, melyekre ezennel 
át is térek.

A nyomtatványok művészies kiállításánál a gépmester fel
adatai bár könnyebbek a szedőéinél, azért korántsem mond
hatók csekélyeknek. Könnyebbek annyiból, hogy neki alkotnia, 
tervezgetni nem kell, azt már elvégezte helyette a szedő. Neki 
csupán a hajszálnyi pontossággal kizárt formákból kell egészet 
készíteni s a nyomtatvány színezését végezni. Itt kezdődik 
azután feladatának nehézsége, melyet csak úgy oldhat meg 
sikeresen, ha a külön
böző színárnyalatok elő
állításában, a festékek 
keverésében kellő 
jártassággal bir, 
mert különben, 
mint már előbb

ÉV K Ö N Y V . 1899- 4
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is említettem, kárba vesz minden fáradsága és tönkreteszi 
nemcsak a saját, hanem a szedőnek gondosan készített mun
káját is.

Hányszor láthatunk olyan nyomtatványokat, a melyeknek 
szedése igazán mesteri kezekre vall és mégis kénytelenek 
vagyunk elítélő kritikát gyakorolni felette, mert a nyomás 
silánysága miatt a szedés hatása nem érvényesülhet.

A szedőé az eszme, a tervezgetés és annak megtestesítése, 
vagyis az élettelen anyagokból való alkotás, de hogy az így 
előállított alakok megelevenedjenek és a szemlélő előtt töké
letes mivoltukban jelenjenek m eg: az már a gépmester fel
adata.

* * #■

Az eddig elmondottakban felsoroltam, hogy milyen kellé
kekkel kell bírnia a műszedőnek, ha hivatásának tökéletesen 
megfelelni óhajt.

A nyomtatásról, mint művészetről lévén szó, e helyen meg 
kell emlékeznem a különféle irányokról is, a melyek szerint 
a szedőnek dolgoznia kell, mert tudvalevő, hogy minden cselek
vésünknél vannak bizonyos szabályok, korlátok, a melyeken 
belül egyéni felfogásunk, akaratunk szabadon érvényesülhet, 
de a melyeket átlépnünk nem szabad, mert különben könnyen 
túlzásba eshetünk. A különféle irányokhoz pedig alkalmazkod
nunk kell, mert ha folytonosan egy helyesnek elismert irány 
szerint működünk, bármilyen keresett és kedvelt legyen is az 
a maga idejében, akkor munkánk lehet igen szép és kifogás
talan kiállítású, hatást még sem érhetünk el vele, mert nem 
korszerű és azonnal fejünkre olvassák a maradiság vádját.

A különféle irányok között a legelső helyen áll az, mely a 
legrégibb időktől fogva egészen ez évtized elejéig egyedüli 
jogosúltsággal birt s mely a nyomtatványokon csak szabályos, 
zárt keretek alkalmazását engedte meg s a sorok elhelyezését 
is szabályokhoz kötötte.

Ez az irány igen megnehezíti a szedő feladatát.Először is, 
mert a különféle körzetdarabokból, léniákból álló keretek össze-
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állítása, mondhatni felépítése sokszor igen fáradságos és hosz- 
szadalmas munkát igényel. Továbbá a ki ez irány szerint 
dolgozik, alaposan ismernie kell az alkalmazni szokott stílu
sokat, a melyek szerint az ez irányú munkák készülhetnek.

Tudnia kell, milyen az a rokokó, barokk, 
renaissance, görög, római stb. stílus s nagy 
figyelmet kell arra fordítania, hogy munká
ját határozottan valamelyik stílus szabályai 
szerint alakítsa, valamint arra is, nehogy a 
különböző fajokat összekeverje, mert a 
kontár kezet ez legjobban elárúlja.

A különböző stílusok alapos ismeretét a 
legnehezebb elsajátítani, mert a szedő itt csaknem teljesen 
magára van hagyatva. Azok a szedők, a kik vidéki nyomdák
ban töltik el tanonczéveiket, tudják, hogy bizony még a technikai 
ismeretekből is csak igen keveset sajátítanak el, nemhogy a 
különféle stílusok ismeretére oktatnák őket. Ugyanezt mond
hatjuk a fővárosi nyomdákban tanulókra nézve. Legtöbb helyen 
megfordúl ugyan a fiú kezén mindenféle munka, de nemcsak 
a lelkiismeretes, hanem egyáltalán a tanítómester hiánya követ
keztében még csak homályos sej
telmük sincs róla, hogy azoknak 
a munkáknak készítésénél vala
milyen stílust is figyelembe kellene 
venni. Nagyon kevés ama szeren
cséseknek száma, a kik valamely 
nagyobb nyomdában tanúivá, ügyes akczidensz-szedő mellé 
kerülnek s itt, ha máskép nem, hát szemlélés útján elsajátítanak 
egyet-mást.

A gyakorlaton kivűl pedig a stilusok ismeretét elsajátítani 
még nehezebb, mert az ehhez megkivántató segédeszközök 
hiányzanak. Szakirodalmunk e kérdéssel igen keveset foglal
kozik, a szakmánkon kivűl álló ez irányú művek pedig szintén 
gyér számmal vannak s a meglevők is nagyrészt hozzáférhe
tetlenek a mi számunkra.

4 *
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Azért, azt hiszem, nem túloz amaz állításom, hogy a szabá
lyos irány gyakorlása a legnehezebb. A különféle körzetdarabok 
összeválogatása, a soroknak a keretekhez alkalmazása, a stílusok 
megkülönböztetése stb., mind olyan feladatok, a melyeknek 
helyes megoldása nagyon is igénybe veszi a szedők szakisme
reteit. De a ki azután ezeket mind elsajátította, az játszi köny- 
nyűséggel végzi munkáját s nem nagy fejtörést okoz neki: 
valamely művésziesebb kiállítású nyomtatvány elkészítése.

Képzeletének szárnyalása azonban nagyon 
is korlátozva van, mert mindenfelé szabályokba 
ütközik. Már pedig, mint mindennek, úgy a 
művészetnek is a korlátlan szabadság képezi 
éltető elemét. S ha a nyomdászatot is a művé
szetek közé soroljuk, okvetlen be kellett követ
kezni annak az időnek, midőn a régi, sablonos 
szedés-irányt újabb, korlátlanabb váltja fel.

így keletkezett a 90-es évek elején az úgy
nevezett szabad irány. Mint minden újításnak, 
úgy ennek is számos ellensége akadt kezdet
ben, de a különböző akadályok leküzdése után 
mégis kivívta magának ez irány is a polgár
jogot. Nem szorította ki a régit, mert azt nem 
is teheti, de nagyon szépen megférnek egymás 
mellett. S a mi fő, nagyon megkönnyítette a 
szedő munkáját s lehetővé tette neki, hogy 
a képzeletében megszülemlett alakokat meg

valósítsa, egyszóval, mint a neve is mutatja, szabad kezet enge
dett a szedőnek minden irányban.

Ne gondoljuk azonban, hogy a szabad irány gyakorlásánál 
nincsen semmiféle szabály s hogy itt derűre-borúra lehet min
dent csinálni. Már magában véve a szabálytalanság is hely
telen, mert a természetben nem létezik semmiféle szabálytalan 
dolog. Hátha még a szabálytalanságot túlzásba viszszük ! Akkor 
alkothatunk olyan torzképeket, a melyek nem díszére, hanem 
szégyenére válnak a szabad iránynak.



Azért a szabad irányhoz csak nagyon 
gyakorlott és tisztáit ízlésű szedőnek 
szabad folyamodnia, a ki tisztában van 
azzal, hogy a mit csinálni akar, az meg 
is felel a jó és szép követelményeinek.

A ki a természettől kiváló alkotó- 
képességgel van megáldva, az igen jó 
hasznát veszi a szabad iránynak, mert 
eszméi megvalósítására hűséges segítő
társat nyer benne.

Ez irányt különben szerintem csakis a 
nagyobb nyomdákban gyakorolhatni sikeresen az 
akczidensz-szedésnél, mert a hozzá megkivántató 
anyagok csakis ilyen helyen állanak teljes számban 
a szedő rendelkezésére, s a hol megtehetik azt, hogy 
valamely díszítőanyagot csak egy nyomtatványhoz 
használjanak.

Sokan a szabad irány legfőbb kellékének tartják 
a léniagörbítést s ha valamely nyomtatványon görbe 
léniát nem látnak, az nekik nem is szép. Ez pedig 
nagyon téves felfogás. Eltekintve a léniagörbítés és 
faragcsálás hosszadalmasságától, mit csináljon az a 
szedő, a ki olyan helyen dolgozik, a hol sem ólom
lénia, sem a léniagörbítéshez szükséges egyéb segéd
eszközök nem állanak rendelkezésére s mégis szabad 
irányban akar vagy kell szednie? Mert hogy réz
léniát puszta kézzel nem fog szabályosan görbíteni, 
azt csak nem kell bővebben magyarázni. Nagyon 
szép dolgokat lehet formálni görbe lénia nélkül is s 
a ki csak ebben látja a szabad irány jellegzetes vol
tát, az ne nyúljon hozzá, mert csak szaporítja ama 
rettenetes formájú nyomtatványoknak a számát, a 
milyenekkel úgy is bőven el vagyunk látva.

Az eddig említett két iránynál sokkal jobban elő
segíti a nyomtatványok művészies kiállítását a har-
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madik, az újabban felkarolt úgynevezett naturalisztikus, vagyis 
természetet utánzó irány, mely díszítőanyagjait a növényvilágból, 
különösen pedig a vizi növények, tavi rózsák sorából veszi, 
részint eredeti, részint stilizált alakban.

Míg az előbbi két iránynál a szedés, e harmadiknál már a 
színezés játsza a főszerepet.

Itt a szedőnek a munkája már nagyon egyszerűvé válik. 
Az ilyen nyomtatványon a keret rendszerint elmarad, a díszítő
anyag pedig vagy egy darabból áll, vagy pedig maga meg
mutatja, hogy miképen kell helyesen alkalmazni, a szedő tehát 
egész figyelmét a tulajdonképeni szöveg, a sorok szedésére és 
azok elhelyezésére fordíthatja.

Annál nagyobb feladat vár a gépmesterre, mert neki a ter
mészetet, a virágok színpompáját kell mennél hűebben utá
nozni. Bármilyen pompás illusztráczióban mutassunk is be 
valamely virágcsoportot fekete színben, sohasem érhetjük el 
vele azt a hatást, a melyet egy egyszerű mezei virág, termé
szetes színeiben nyomva, kelt. Ez pedig nem könnyű feladat 
s csakis az vállalkozhat rá sikeresen, a ki a természetet ked
veli s érzékei vannak a legnagyobb művész: a természet 
alkotásainak megfigyelésére.

Van-e pompásabb valami, mint a virágokkal telehintett mező 
a reggeli nap sugaraitól megvilágítva? Milyen szép egyszerű
ségében s mégis! — tessék ezt nyomtatásban hűen vissza- 
tükröztetni. Éppen így vagyunk az egyes virágokkal is. A mi
lyen pompásan veszi ki magát a papiroson — mintha csak 
élő virág volna odapréselve — az ő természetes színeiben, 
éppen olyan visszataszító, ha csak egy színt is elhibázunk.

Azért, a mint már említettem is, az ez irányú nyomtatvány
nak a helyes színezés adja meg a kellő értéket.

Mindamellett, hogy az ilyen nyomtatványok szedése egy
szerű, mégis nagyon könnyen lehet itt is hibákat elkövetni. 
Ilyen példáúl az is, midőn a szedő azt tartja szépnek, ha 
nyomtatványát telerakja virágokkal, pillangókkal, bogarakkal, 
úgy, hogy nem tudni: virágos kert vagy rovartani gyűjtemény
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fekszik-e előttünk, a nyomtatvány szövegét meg éppen keresni 
kell. Vagy pedig, midőn néhány darab finom léniával vizet 
ábrázolnak s aztán a tetejére állítanak egy nagy fekete tavi 
rózsát.

Ha valahol, úgy itt legjobban kötelező szabály az 
egyszerűség és természetesség, figyelemmel arra, 
hogy a természetet utánozzuk, mely egyszerűségé
ben is a legszebb alkotásokat mutatja.

Nem szabad továbbá a nyomtatványon rikító 
színeket alkalmazni, mert a természeti szépséggel 
az is ellenkezik. Legfeljebb akkor, ha valaki a pipa
csot választaná díszítőanyagúi. De ez is csak reklám- 
nyomtatványon fordúlhat elő.

A mint már említettem is, a három irány közűi a natura- 
lisztikus az, a melylyel a legszebb, legművésziesebb nyomtat
ványokat készíthetjük. Vannak, a kik azt mondják, hogy itt 

kerülni kell a művészkedést; ez azonban fölösleges 
^  tanács, mert a ki a természetet utánozza, okvetlenül 

művészkednie kell és ha hűen utánoz, sohase féljen 
attól, hogy túlzásokba esik. Hibázni természetesen 

j  itt is sokszor lehet, mint példáúl, ha valamely gyö-
keres növényt a nyomtatvány felső szélére helye- 

I' zünk s a gyökere onnan lóg a semmiségbe. Ez 
bizony már nem természetes s kárba veszett művészkedés.

Ha a természetet utánzó irány még a kívánt átalakulásokon 
keresztülmegy, olyan hatalmas segédeszközt nyerünk benne a 
nyomtatványok művészies előállítására, mely a nyomdászat 
továbbfejlődésében jelentékeny szerepet fog játszani.

X

A szedő és gépmester ügyességén, szakképzettségén és a 
különböző irányok helyes alkalmazásán kivűl van még egy, 
bár csekélynek látszó, de mégis igen fontos tényező, mely a 
nyomtatványok előállításánál szintén szerepet játszik s ez a 
papiros.
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Tapasztalásból tudjuk, hogy durva papirosra még egyszerű 
levonatot is milyen nehéz készíteni, hát még finomabb nyom
tatványt, különösen színest.

A szedőnek, gépmesternek minden igyekezete kárba vesz, 
ha meg nem felelő papirost adnak a nyomtatványhoz. Ma
napság már kezdik felismerni ezt s kissé több gondot fordí
tanak a papiros megválasztására.

Különösen alkalmas a színes nyomáshoz a sima, fényezett 
papiros. Természetes, hogy a jó papiros mellett még a festék 
minősége is befolyással van a nyomtatvány kiállítására, s a ki 
itt akar takarékoskodni azzal, hogy olcsó festékeket vásárol, 
az nagyon rossz üzletet csinál.

A festékgyártás ma már olyan tökéletes, hogy ha valamely 
helyen a rossz festék miatt panaszkodnak, biztosak lehetünk 
benne, hogy vagy a főnök vásárol olcsó festéket, vagy a keze
lésben rejlik a hiba.

* * *

Ügyes szedő és gépmester, a különféle szedés-irányok helyes 
alkalmazása, jó minőségű papiros és festék: ime a legfonto
sabb tényezők, a melyek befolyással vannak arra, hogy meg
mutathassuk, hogy a könyvnyomtatás csakugyan helyet fog
lalhat a művészetek között.

Lássuk most már, vájjon csakugyan így van-e ez ?
Általánosságban e kérdésre igennel felelhetünk.
Nézzük csak azokat a pompás színezésű nyomtatványokat, 

továbbá azokat a háromszinű és írisz-nyomással előállított 
gyönyörű képeket, a melyek manapság a könyvnyomtató
sajtóból kikerülnek.

Bámulattal szemléli azokat mindenki s mi büszkék vagyunk 
rá, hogy azok nem művész ecsetje alól kerültek ki, hanem 
a mi sajtónkból s legjobban bizonyítják, hogy a nyomdászat 
is művészet.

Ha azonban a szorosan vett magyar nyomdászatot tekintjük, 
be kell ismernünk, hogy — az előkelőbb intézetek remek
műveit nem számítva — e téren kissé hátramaradtunk.
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Ez azonban ne csüggeszszen el bennünket, sőt inkább 
fokozza igyekezetünket arra nézve, hogy a magyar nyomdá
szat is minél előbb helyet foglalhasson az előrehaladottabb 
nemzeteké között.

A haladás e tekintetben már is észrevehető. Hasonlítsuk 
csak össze mostani viszonyainkat a 20—25 év előttiekkel s 
az eredménynyel meg lehetünk elégedve. S ha e rövid idő 
alatt annyit fejlődtünk, annyira előhaladtunk, hogy nyomtat
ványainkat már a külföldön is kezdik figyelembe venni: erős 
a hitem, hogy a következő 25 év alatt haladásunk még töké
letesebb leend!

Végezzék szedőink és gépmestereink feladatukat kitartással 
és ambiczióval, ne tekintsék hivatásukat olyannak, a melyet 
csak kényszerítve végeznek, akkor bebizonyíthatjuk mi is azt, 
hogy a könyvnyomtatás csakugyan művészet.


