
legyenek egy kornak, melyet huszadik századnak nevezünk és 
a mely 1901. január elsején veszi kezdetét. Eltemetünk megint 
egy századot, a melyről utódaink mint boldog időkről fognak 
megemlékezni, mint a hogy mi beszélünk a XVIII-ik századról, 
a mikor még oly pátriárkális nyugalomban élhettek az emberek.

Mesebeszéd, melankolikus ábrándozás, ha azt mondjuk, 
hogy jobb volt az a kor, mikor a kényelemmel berendezett 
vasúti kocsik helyett döczögős szekereken, esőben ázva, fagy
ban dideregve, vagy a nap tüzétől perzselve hetekig tették 
meg azt az utat, a melyhez ma 10—12 órai idő kell. Nincs 
abban logika, ha azt állítjuk, hogy jobb dolga volt a faprés 
mellett izzadó és igazán napszámosmunkát végező nyomónak, 
mint a gyorssajtó, vagy a körforgógép mellett rendelkező gép
mesternek. De még az se igazságos, ha irigyeljük tudós és 
világismert Tótfalusi Kis Miklóst, a ki maga írta a könyveket, 
maga véste azokhoz a betűket, csinálta hozzá a festéket, szóval 
mindent, a mi a könyv előállításához szükséges volt. Ennek
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a zseniális embernek azért nem volt nagyobb becse kortársai 
előtt, mint az analfabéta vargamestereknek, a kikkel egysorba 
helyezték a presbiterek és dignitáriusok.

Azt hiszszük, hogy a huszadik század könyvnyomtatója 
még a mai modern nyomdászatot is ósdinak fogja találni s 
kicsinyléssel gondol arra az időre, a mikor mi a szedőszekrény 
mellett állva, hétrét görnyedve kapkodtuk össze az újságot, a 
könyvet és nagyra voltunk vele, ha 18 ciceróra 50—60 garmond 
sort szedtünk óránkint. Sőt talán kegyelettel jár el majd a 
múzeumokba, hogy megbámúlja azokat a hieroglifeket, a melye
ket anno 1900-ban kéziratoknak neveztünk. Úgy silabizálják 
majd ezeket a szemet tönkretevő ákumbákumokat, mint mi 
most a Halotti beszéd ósdiasan írott szavait. De talán már 
azokban az emberekben nem lesz annyi ideálizmus, hogy 
irigyeljék sorsunkat. Ők majd a felett is vitatkoznak, hogy mi 
voltunk-e tulajdonképen való elődeik, a géppel, villamosság
gal, levegővel vagy tudja a végzet még mivel dolgozó epigo- 
noknak.

A hajdani értelemben vett könyvnyomtatás már ma se igen 
létezik. A régi könyvnyomtató-helyeket a sokszorosító-intézetek 
váltják fel, mert hiszen együvé került most betűszedő, nyomó, 
litográfus, kottavéső, fotográfus, czinkográfus, rajzoló, illusz
trátor, fametsző, könyvkötő, hogy egyesült erővel végezzék a 
modern nyomtatást.

Sutba dobhatjuk ma azt a tudást, a melyet huszonöt eszten
dővel ezelőtt vertek a fejünkbe. Elavúlt, ósdi szabályok azok, 
a mikre tanítómestereink oktattak. Csak kettőnek veszszük 
hasznát: az értelmes nyelvtudásnak és az önálló gondolkozás
nak. Ha e kettővel rendelkezünk, nem kell félnünk a felforgató 
áramlatoktól, hiszen ma már minden tudásunkat, minden ismere
tünket előbb teoretikus úton, vagyis olvasás által sajátítjuk el. 
Könyvekből, újságokból és a szakirodalomból tudjuk meg, hogy 
mely részről fenyeget újabb veszedelem, a melytől azonban 
— ha értelemmel és erős akarattal bírunk — nem ijedünk meg, 
hanem megtanúljuk azt, mielőtt szükségünk lenne reá. Ebből
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fog állani a huszadik század könyvnyomtatójának szakmabeli 
tudása: haladni a korral s megbékűlni a változhatatlannal.

A ki folyton figyelemmel kiséri szakmája irodalmát, a felett 
szinte észrevétlenül fog elsuhanni az idő: az nem érez semmi 
zökkenést, mert lépésről-lépésre halad. A ki azonban csak 
akkor kapkod fűhöz-fához, mikor már feje felé csapkod az 
áradat, az bizony hasonlatos lesz a szalmaszál után kapkodó 
vízbefulóhoz. Pedig a nagy többség ilyenekből á ll! Ezek persze 
mind elbuknak az élet harczában és szidni fogják az új kort, 
a mely kiveszi kezűkből a szerszámot és azzal együtt a minden
napi kenyeret. Az ilyenek boszorkányságnak nevezik azt, a mit 
a világ vívmánynak, haladásnak nevez.

A mennyire tőlünk tellett, a huszadik század első Évkönyvét 
olyan tartalommal láttuk el, a mely beleillik a kor keretébe. 
Emléket szentelünk benne a múltnak, bemutatjuk a jelent és 
vizsgáljuk a jövőt. Ezt az utóbbit persze nem égi jelekből, 
vagy az állatok beleiből jósoljuk, hanem úgy, a hogy azt a 
véges emberi elme elképzelheti. A mi mindig lehet olyan biztos 
jövendölés, mint a viharpróféták kalkulácziói.

A történelmi hűség kedvéért azt is kijelentjük, hogy a huszadik 
század első esztendejének ez almanachját még kézzel, mozgó 
betűkből szedték. Mert ha az új század csakugyan olyan 
rohamosan halad, mint a hogyan mutatkozik, úgy nem tudhat
juk, mikor kapitulálunk mi is a szedőgépek előtt, hiszen az 
ördöngös masina egyes ujságnyomdákba már beköltözött.

Ezzel a tudattal veszünk búcsút a tizenkilenczedik századtól 
s ilyen bizonytalanságban köszöntjük a huszadikat: a kettős 
ismeretlent.


