
U , j ,  nagyobb alakban jelenik meg a Magyar Nyomdászok 
Évkönyvének tizennegyedik évfolyama. Nem elhirtelenkedve 
tettük ezt a változtatást, hanem megfontolva határoztuk el 
erre magunkat. Évről-évre jobban éreztük, hogy nagyon szűk 
már nekünk a megszokott régi kis formátum, a mely külön
ben is csak zsebkönyvekre alkalmas. Nehéz volt abban a 
•szűk keretben mozogni a szerkesztőnek, a munkatársaknak 
és szedőnek egyaránt. Az előbbi alak csakis az olyan munkák 
számára czélszerű, a melyek vékony papirosra vannak nyom
tatva, hogy ne tegyenek vaskos kötetet. Ezek az igazi zseb
könyvek. Nekünk azonban a papirosra is súlyt kell helyez
nünk, mert mi tudjuk a legjobban, hogy a papiros milyen 
befolyással van a nyomtatvány, különösen a könyv külső 
értékére nézve. Silány papiroson még a legszebben kidolgozott 
szedés is elmosódik, míg szép, erős papiroson a közepes 
munkával is hatást érhetünk el. A külföldi, különösen a 
német és angol nyomtatványok a finom papiros és szép nyo
mással érik el a legnagyobb hatást s akárhányszor elnézzük 
e miatt a szedésben látható ósdiságokat, a rossz beosztást 
is megbocsátjuk és csodálkozunk a szép papiroson, az egyen
letes, tiszta nyomáson és különösen a finom festéken.

Az Évkönyv új alakjával egyszersmind megállapítottuk a 
Szakkör egyéb kiadványainak formátumát is, hogy így idővel
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egész kis szakkönyvtárt szerezhessenek tagjaink és olvasóink. 
Á régi kis formátum nem volt erre alkalmas, mert sokan a 
naptárhasználat miatt az év végéig egészen tönkretették azt. 
Az idén már a naptárt is elhagytuk s az arra kiadott hat 
krajczárokat inkább a könyv kiállítására fordítottuk. Nap- 
és névmutatót azért most is közlünk, a melyből mindenki 
megtudhatja, hogy milyen nap van és hányadik a hónapból, 
meg hogy kinek mikorra esik a névnapja.

Lesznek talán néhányan, a kik csupa megszokottságból 
első pillanatra nem tudnak megbarátkozni az új alakkal; de 
ezek is beleszoknak abba, ha meggyőződnek annak előnyös
ségéről s főleg ha belátják azt, hogy ilyennek kell lennie a 
valódi évkönyvnek és nem zsebrétűnek.

Csak az alakot változtattuk, a szellem és az irány ezután 
is az lesz ebben az almanachban, mint a régiben vo lt: 
»mindinkább terjeszteni és tökéletesíteni a szakismereteket és 
műízlést a könyvnyomdászat és annak rokonágai terén«. 
(Könyvnyomdászok Szakkörének alapszabályai: 4. §. b) pont.)

Ezzel a régi jelmondatunkkal indítjuk útnak az új kiadást.


