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emzetünk jövője csak szellemi egyéniségének
fentartása és az ipar fejlesztése által biztosít
ható. Sokat jelentő idézet, mely mélységes
tartalmát tündökölve tárja elénk, mintegy buzdítva
bennünket a küzdelemre, a melyre mi sem vagyunk
méltatlanabbak, mint más nagy nemzetek szülöttei.
Bizonyára azt kérdik Önm aguktól eme könyv
megpillantásakor, miért ismét ez új alak, mi szük
ség van ezekre a gyakori változtatásokra, hiszen az
előző évfolyamok alakjai megfeleltek czéljuknak?!
Kedves olvasó, a m ennyire ezt az alakváltoztatást
hathatós érvekkel tám ogathatom, síkra állok mel
lette, mert úgy tudom és úgy érzem, hogy elkövet
kezett az idő, melyben szunnyadó tespedésünkből
fölébredve, ismét életjelt, ismét tanúságot adhatunk
a m agyar könyvnyomtatás fokozatos haladásáról,
arról a jelentőségteljes fejlődésről, a mely hivatva
van igazolni létünk fennállását. Bár miként a haza
is csak addig állhat fenn, m ig annak polgárai,
bárm ennyire elváltak is egymástól, mint a fának
messze kiterjedő ágai, egy közös törzsben egyesül
nek, ezen mértékben szükséges, hogy egy czél felé
haladjunk és tömörüljünk. Czélom, a mennyire ez
m ég lehetséges volt, olyan évkönyvet szerkeszteni
és előállítani, melynek úgy szellemi, mint a szedé
sek gyakorlati kivitele a kivánalmaknak megfelel-
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jenek. Nem azt akarom ezzel mondani, mintha erre
más, esetleg a volt alak nem lett volna alkalmas,
korántsem; elvégre minden alakhoz lehet és szük
séges is a helyes alkalmazkodás, de ha tekintetbe
veszszük a már évek óta dívó és mindenben az
egyszerűt és csinosát kereső kívánalmakat, önkén
telenül arra kell gondolnunk, hogy ebben az eset
ben alak változtatást elkerülni nem lehet, különösen
pedig mi grafikusok tétlenül nem nézhetjük azt a
minden téren gyors menetben előretörő modernizá
lást, a melylyel a szem mindenütt és mindenben
találkozik. Mindezekkel számot vetve, a Könyvnyom
dászok Szakköre a szerkesztés átadásakor — állás
pontom megvilágítása után — a technikai előállítás
jogát is rámruházta.
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Nem mulaszthatom el leghálásabb köszönetemet nyilvánítani ama igazán példás támogatásért,
melyben az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-társulat üzlet- és művezetősége ez Évkönyvet részesí
tette, de különösen megemlítendőnek tartom a lito
gráfiái úton 9 színben előállított „Színképződések"
műmellékletet, a mely sokak előtt láthatóan m eg
világítja az eddig csak sejtett színképződéseket.
Osztatlan elismerésem a Kör nevében Czakó Elemér
úrnak, a Magyar Iparművészeti Társulat nagyrabecsült könyvtárnokának különös érdeklődéséért szak
mánk iránt és mély köszönetemet mindazon főnök
uraknak, kik nem késtek hasznos mellékletekkel
gazdagítani Évkönyvünk tartalmát. Kérem jóindula
tukat ez Évkönyv részére a jövőben is fentartani,
hogy az e téren megkezdetteket annál nagyobb
erélylyel folytathassuk, hogy majdan ez Évkönyv
útmutatója és tárháza legyen a magyar könyvnyom
dászoknak, kik még mindig némi idegenkedéssel
fogadják azt, a mit minden erejükből támogatni
és terjeszteni kellene és végül köszönetemet ama
szaktársaknak, kik becses és tanulságos dolgozataik
kal segítettek a szerkesztés fáradságos munkáját
megkönnyíteni.
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