
MELLÉKLETEINKRŐL

Itt a könyv vegén, mielőtt lezárnék annak tartalmát, 
hadd szóljunk nehány szót a millenáris Évkönyvről.

íme, átadjuk e könyvet a szakközönségnek: szak
társainknak ; azoknak, a kik tizenegyedik éve, hogy 
pártolóink közé tartoznak, a kik a pártolással és 
érdeklődésükkel a szak iránt, méltányolták e könyv 
kiadójának, a Szakkörnek áldozatkészségét.

A támogatást viszonzandó, meg a millenáris évre 
való tekintettel, a rendesnél is szebbé, csinosabbá 
óhajtottuk tenni ezt a folyamát Évkönyvünknek; 
fogyatékos tehetségünkkel változatossá igyekeztünk 
tenni annak tartalmát is, a közreműködő munkatársak 
szíves segítségével és a mellékletet adó tisztelt főnök 
urak hozzájárulásával.

Hogy mennyiben feleltünk meg a reánk bízott 
föladatnak: annak megítélését e könyvet forgató 
szaktársainkra bízzuk; ha vannak hibái e könyvnek, 
azokért elnézést kérünk; ha használtunk vele bár
mily csekélyei, fáradozásunkért és közremunkálá- 
sunkért meg vagyunk jutalmazva.
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És most néhány szót a közreműködő tényezőkről, 
a kiknek érdemük van benne, hogy Évkönyvünk 
ilyen díszesen jelent meg. Az Évkönyvnek minden 
egyes mellékletéről lehetetlen e helyütt megemlékez
nünk; aztán nem a mi kötelességünk és czélunk bírál- 
gatni a mellékletek becsét, értékét, hanem az olvasóé, 
a ki meg tudja becsülni a nagy áldozatkészséget, 
melylyel azok előállítása járt. A mi kötelességünk, 
hogy itt köszönetét mondjunk a munkatársaknak a 
közreműködésért, azután azoknak a tisztelt főnökök
nek, a kik fölszólításunkra örömmel hozták meg azt 
az eléggé nem méltányolható és dicsérendő áldozatot, 
hogy hozzájáruljanak e könyv millenáris folyamának 
díszesítéséhez.

Tőlünk nem függő okok miatt természetesen a 
főváros több nagy nyomdája nincs melléklettel kép
viselve az Évkönyvben; de annál inkább dicsérendő 
azok áldozatkészsége, a kik nem riadva vissza a 
magyar szakirodalom ügyének hozandó csekély 
áldozattól, részt kértek maguknak a közreműködésben. 
És itt legelső sorban a Pesti Könyvnyomda-Részvény
társaság nagyérdemű vezérigazgatójáé: lovag Fáik 
Zsigmond kir. tanácsos úré az érdem, a ki szives 
készséggel állott rendelkezésünkre, hogy Évkönyvün
ket ily díszesen állíthassuk elő. Az Évkönyv nyo
mása Bauer Ferencz művezető úr felügyelete alatt 
történt, a ki ismert szakértelmével és kitűnő ízlésé
vel adott tanácsot a nyomás körül végzendő teendők
ben. És a ki a nyomáshoz a szép szedést szolgáltatta : 
Gölz József szaktársunk, a ki most harmadik éve, 
hogy Évkönyvünk szedése és tördelése körül dicsé
retesen buzgólkodik gárdájával: Frech Sándor és 
Szikora János szaktársainkkal együtt. A történelmi
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pavillon rézmaratás útján előállított szép kliséje és 
a fejléczek Weinwurm Antal úr hírneves kemigrafiai 
műtermében készültek, Linibeck üzletvezető úr fel
ügyelete alatt; a nyomdászati pavilloné pedig Herbst 
Samu úr új kemigrafiai műtermében,

Köszönetünket rójjuk le továbbá a mellékletet adó 
főnököknek s üzletvezetőiknek és pedig: Hornyánszky 
Viktor (Fazekas Alajos), Pesti könyvnyomda részvény- 
társaság (Tanay József és Bauer Ferencz) urak és a 
/íoswtos-nyomda nagyérde műigazgatójának, Bemnann 
úrnak, a kik felszólításunkra készségesen adtak dísze
sen kiállított mellékleteket Évkönyvünkhöz, A vidékről 
pedig Kolozsvárról Ajtai K. Albert (Ruzicska Gyula) 
nyomdatulajdonos úrnak tartozunk köszönettel, a 
ki készséggel teljesítette a mellékletek ügyében hozzá 
intézett kérésünket és nem volt oly szűkkeblű, mint 
sokan a fővárosi főnökök közül.

Meg kell még említenünk, hogy az Évkönyv 
szövegbetűi az Első Magyar Betűöntődé Részvény- 
társaság gyártmánya és hogy a szép amerikai illusztrá- 
czió-papirost Moiret F. Ödön papirnagykereskedő úr 
szállította, a ki tudvalevőleg a papiros-speczialitások 
terén már eddig is jó hírnevet vívott ki magának. Az 
Évkönyvre a köntöst a Haladás könyvkötő-szövetkezet 
adta és a bekötési tábla Körtvélyessy igazgató úr 
terve szerint készült.

íme, felsoroltuk az Évkönyv előállítása körül 
érdemeket szerzett szakférfiak neveit, a kik egyen- 
kint megérdemlik, hogy e helyütt megörökíttessenek, 
mert mindé'nikök hozzájárult ahhoz, hogy a magyar 
nyomdászoknak az ezredik évre megjelent Almanachja 
ilyen díszes alakban hagyta el a sajtót.


