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Irta Radnai Mihály.

magyar műveltségnek és irodalomnak ünnepe volt 1898 
január havában az a nap, a mikor elkészült az a korszakalkotó 
mű, mely hivatva volt megmutatni a nagy világnak, hog\’ 
»nyelvében él a nemzet« és a magyar nép nem szőrűi már 
arra, hogy tudományát idegen nyelven fejleszsze, mert nekünk 
is van már oly lexikonunk, melyet ha többre nem, de annyira 
legalább is becsülhetünk, mint a külföldieket.

Elkészült az első teljes magyar encziklopédia a mi tudósaink 
és íróink tollából, hogy felszabadítsa művelődni vágyó lelkünket 
abból a rabságból, a melylyel a nyűgöt lenyűgözte. Most tudjuk, 
hogy ez a tizenhat kötet könyv minden magyarnak, a ki a 
művelt névre igényt tart, avagy művelt akar lenni, okvetlenül 
szükséges.

A magyar tudósoknak az a hatalmas gárdája, a mely meg
írta és az a vállalat, a mely kiadta, nemcsak azt tűzte ki 
feladatáúl, hogy pótolja a népszerű külföldi encziklopédiákat, 
hanem hogy felül is múlja. A kinek módja van az össze
hasonlításra, hamar meggyőződhetik arról, hogy a szerkesztő 
és kiadó fényesen beváltotta Ígéretét. Gyönyörűség látni azt
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a lelkiismeretességet, a melylyel készült, azt a példátlan szor
galmat, a melylyel az anyag egybegyűlt, azt az önállóságot, 
a melylyel a rengeteg adathalmaz kellemes, világos, mindenki 
számára érthető formában feldolgoztatott, azt a kerekséget, a 
melylyel száz és száz kéz munkája egyöntetű egészszé lett.

Megvan benne mindaz, a mi idegen nyelvű társaiban, és 
azonfelül megbővült a keret olyan ismeretek számára, a melyek 
bennünket, magyarokat, első sorban érdekelnek. S épp ezért 
j elent nemzeti kultúránk történetében korszakot ez a nélkülöz
hetetlen könyv.

A teljesség ennél a nagyszabású munkánál természetesen 
relatív fogalom. A hogy eszmekörünk nap-nap után szélesedik, 
úgy gazdagodik a fejlődő emberiség egyre újabb ismeretekkel, 
a melyek benne helyet kívánnak. A munka tehát nincs lezárva, 
csak a szó hétköznapi értelmében. Fejlődése és gyarapodása, 
jövője és sorsa a magyar közönség kezében van.

Mielőtt azonban tovább mennénk, nem hagyhatjuk felemlítés 
nélkül e nagyméretű encziklopédia elődeit, a melyek fölött már 
elsuhantak az idők.

Harmadfélszáz évvel ezelőtt élt vala Apáczai Cseri János, 
az első magyar bölcsélkedő, a ki megszerkesztette a lexikonok 
ősét. Hetedíziglen való unokája a Magyar Encziklopédiának 
ez a mostani, a melynek impozáns méretei még azok álmát 
is túlhaladták, a kik a kezdet kezdetében is bíztak a nagy mű 
sikerében.

De beszéltessük el a Nagy Lexikonnal elődei történetét.
Encziklopédia czímszó alatt írva találjuk:
Hazánkban az első, még pedig szakrendes anyagi encziklopédiát az 

első magyar filozófus, Apáczai Cseri János írta és adta ki Utrechtben 
1653-ban, Magyar Encyclopaedia czím alatt (újra Győrött 1803.), 
nyomain haladt Nyiry István műve, a Tudományok összvessége, Sáros
patak 1829— 1836., ilyen rendszerű műveket szerkesztettek továbbá 
Edvi Illés Pál, Warga János, Márki és Zimmermann, Bánhegyi, Toldi 
László. A betűrendes magyar encziklopédiák sorát a Közhasznú 
Esmeretek Tára nyitja meg, a Conversations-Lexikon szerint magyarra 
alkalmaztatva, melyet Wigand Ottó pesti könyvárus 1831-ben indított
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meg s 1834-ig 12 kötetben befejezett, noha az Auróra-kör, Bajza és 
társai kemény tollharczot kezdtek a szerkesztőség élén álló férfiak 
(kivált Döbrentei) ellen. Az egyhasábosan szedett apróbetűs munka 
elég tekintettel volt a hazai viszonyokra. Egy évtized múlva, 1844-ben 
Heckenast bocsátotta közre olcsó kiadását, mely különben az elsőnek 
betűszerinti lenyomata, csak kisebb sorközökkel és silányabb papíron.

A 40-es évekből való Zimmermann Jakab e's Nagy Mártontól az 
Ifjúsági Ismeretek Tára (Becs 1840. 4 kötet) és Vállas Antaltól a 
Nemzeti Encyclopaedia, a mely azonban a 7. füzettel a J  betűnél 
megszakadt (1845—48). Mindjárt a forradalom után az első nagyobb 
irodalmi vállalatok egyike volt a részint elfogyott, részint — a közbe
jött rendkívüli események miatt még a hazai viszonyok tekintetében 
is — elavult Közhasznú Esmeretek Tárának új lexikonnal pótlása és 
kiegészítése. Ily czéllal indúlt meg 1850-ben az Újabbkori ismeretek 
Tára , mely 1855-ig hat kötetben jelent meg, s az előbbihez képest 
sokkal emeltebb színvonalú volt. Ennek a pótfüzetei gyanánt szolgált 
a Jelenkor, a politikai és társasélet encziklopédiája, különös tekintettel 
a hírlapok olvasóira, aktuális hazai és külföldi közlések és alakok 
ismertetésével 1856—57., hat füzetben.

Már 1858-ban azonban czélszerűnek látszott élűiről kezdeni a dolgot, 
s Heckenast Ismerettár czím alatt űj lexikont adott ki, mely 1865-ben 
érte el a 10-ik kötettel befejezését. Ez már kéthasábos és gyönge 
fametszetekkel illusztrált lexikon volt. Egyidejűleg a Szent István 
társulat is bocsátott ki egy katholikus szellemű Egyetemes Magyar 
Encyclopaediát Török János akad. tag, később Pollák J. szerkesz
tésében, de más vallású íróknak is a közreműködésével. Kezdetben 
nagyon kiterjeszkedett, pld. az 1858-ban megjelent első kötet 1060 
hasábon csak az Ajuga  szóig haladt, s teljesség tekintetében igen 
jónak ígérkezett, de később vontatva jelent meg s nagyon összeszorúlt, 
s utolsó, XIII. kötete, csak 1876-ban zárta be a sort, magába foglalva 
a Só—Zwingli közé eső egész anyagot. Arányosabb volt már a 
Somogyi Edétől szerkesztett és Rautmann Frigyes kiadásában 1879—95. 
közt tizenhat kötetben megjelent illusztrált Magyar Lexikon, az öss’Zes 
tudományok encziklopédiája, de munkaerők elégtelensége miatt tartal
milag nem mindenben állt a kor színvonalán. Közvetlenül a jelen 
lexikon előtt indúlt és jelent meg Az Athenaeum Kézi Lexikona, 
Acsády Ignácz szerkesztésében, két kötetben, mely szótárszerű rövid 
czikkekben a kérdéses tárgyak főbb vonásairól van hivatva az olvasót
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tájékozni. Alaki encziklopédiát írtak Fejér György: A tudományok 
Encyclopaediája rövid rajzolatban, Buda, 1848. és Lánghy István: 
A  tudományok esmeretére tanító könyv (Eschenburg Joáchim János 
Lehrbuch dér Wissenschaftskunde-ja után) Pest, 1827. Trattnernál.

Mint látható, a komoly magyar tudományosságnak mindenha 
czélja volt encziklopédiába gyűjteni az ismereteket: czélja és 
érdeke, mert hisz a múltak gyümölcseiből ilyen réven válik 
ki a mag, a mely újra gyümölcsöző fákat hajt — a jövő 
számára.

A legtökéletesebb encziklopédikus munkával most gazdago
dott a magyar tudomány és irodalom.

A mi megelőzte, az csak kísérletezés volt. Fogyatékos vol
tukat menti a kor, a melynek íródtak. De a mi szükségleteink 
kielégítésére egyik se versenyezhet többé a nagy lexikonnal, 
a mely koronája régi és új encziklopédisták lelkes, derék 
törekvéseinek.

A lexikon külsejéről szólva, voltaképen a logika ellen vétünk, 
a mikor különválasztjuk a tartalmat a formától. Ilyen munkánál 
a külső csín van olyan lényeges, mint a belső tökéletesség.

A minthogy egy ez a kettő a nagy lexikonnál, a melyre 
ráillik e paradoxon ítélet: tartalmas külső és formás tartalom.

Vagy talán az egyes kötetekhez csatolt térképek, színnyo
matok, ábrák nem tartoznak-e épp oly szorosan a tartalomhoz, 
mint akárhány magyarázó szöveg ? Nem fontos-e a papiros 
maradandósága, a betűk metszése, a nyomás tisztasága ?

Külsőleg —■ hogy mégis e kifejezéssel éljünk —- szintén 
remeke a grafikai szakmának a lexikon, a melynek tizenhat 
kötete összesen 958 íven dolgozza fel az ismeretek óriás 
anyagát. S a mit a szó érthetővé tesz, azt 2983 szövegábra, 
40 városi tervrajz, 174 térkép, 9 réznyomat, 93 színnyomat 
és 390 fametszetű képmelléklet hozza közelebb a képzelethez. 
S ezek a képek, a rajzoló- és festőművészet kiváló alkotásai, 
csekély kivétellel mind idehaza készültek a legelső magyar 
műintézetekben. Nemcsak magyarázzák ezek a szöveget, hanem 
megadják fénylő bizonyítékát annak is, hogy a magyar mű-
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vészét és a magyar ipar teljesen lépést tartott a külföldivel 
s talán nem egy tekintetben előtte is jár.

A kiadó vállalat olyan gonddal és ízléssel állította ki a 
tizenhatkötetes művet, a milyennel ilyen terjedelemben magyar 
munkát még nem bocsátottak ki sajtó alól; külön erre a czélra 
készült, teljesen famentes papirost használtak fel a lexikonhoz, 
tehát olyant, a mely soha meg nem sárgúl. A nyomtatáshoz 
egyenest erre a czélra öntött, teljesen új, kiválóan szép metszésű 
betűket használtak, hogy necsak a szellemi tartalom legyen 
kiváló, hanem hogy a munka egyúttal a szemet gyönyörköd
tető formában kerüljön a magyar olvasóközönség elé.

A lexikon — mint már említettük — illusztrácziók dolgában 
is páratlanúl áll irodalmunkban. Nem szólva a szöveg közé 
nyomott fametszetű ábrákról, 600 külön melléklete van, melyek 
mind részben kő-, részben színnyomat (kromó), fototipia és 
fametszet útján készültek s gondos művészi kivitel tekintetében 
nemcsak kiállják a versenyt bármely hasonló irányú vállalattal, 
de részben túlszárnyalják a német lexikonok képeit.

Hogy hogyan készült a lexikon, az laikusok előtt rejtélynek 
látszik. Csak nekünk nyomdászoknak, kiknek alkalmunk van 
nagyobb szabású munkák elkészítésében résztvenni, vagy pedig 
a ki bepillantott már a nagyobb napi lapok műhelyébe, sejti 
annak az óriási munkának módját, a melylyel a lexikon 
készült.

Szervezett hadsereghez hasonlítható a munkatársaknak az 
a gárdája, a mely minden tudását, legjobb tehetségét s leg
tisztább ambiczióját odakölcsönözte a lexikont szerkesztő és 
kiadó vállalatnak, hogy a magyar irodalom e korszakos mun
kája létrejöhessen. Alig hiányzik egy olyan név a dolgozótársak 
sorából, a mely tudományos irodalmunkban szerepet játszik. 
Az elsőktől, a legnagyobbaktól kezdve ott van mindenki, a 
kinek ez óriás munka megszerkesztésében csak dolog juthatott.

A lexikonnak négyszáznál több dolgozótársa volt, mind 
kiváló abban a szakmában, a mely reá volt bízva. S milyen 
lankadatlan volt a buzgalmuk! Mikor 1892. november közepén

é v k ö n y v . 1899.
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a lexikonnak első kötete megjelent, sokan kérdezték kétkedőleg: 
vájjon nem lohad-e az illusztris munkatársak kedve?

A szakszerkesztők és munkatársak fényes gárdájával úgy 
indúlt meg a dolog, hogy mindenekelőtt elkészült a mű terve
zete, mely egyenkint kitűzte a vezérelveket, a feldolgozandó 
anyagot szakokra osztotta s megszabta, hogy egy-egy szakra 
átlag mennyi hely esik. Ez a kiszámítás természetesen abban 
a keretben mozgott, a hány ívet a lexikon eredetileg Ígért. 
A siker azonban bátorítólag hatott s a 40—50 ívre Ígért kötetek 
helyett 60—72 íves kötetek készültek, mi lehetővé tette az 
egyes szakoknak juttatott hely kibővítését.

Második lépés az volt, hogy elkészült a lexikon czímszótára, 
mely az összes tudományok vezérszavait szakonként A-tól 
Z-ig foglalja magában. Az ily gonddal egybeállított szakszótá
rakat több kötetben kinyomatták, a szakszerkesztők és munka
társak rendelkezésére bocsájtották, kik e szótárak sorrendjén, 
a lexikon tervezetének folytonos szemmeltartásával írták meg 
czikkeiket s rendszerint a szakszerkesztő útján szolgáltatták 
be a központi szerkesztőségbe, hol a belső munkatársak ren
dezték az anyagot, a külföldi lexikonokkal az összehasonlítást 
végezték, a hírlapok és folyóiratok lexikális adatait kivágták 
és kijegyezték, a lexikon czikkeiben előforduló utalásokat 
nyilvántartották, s az ígŷ  felgyűlt anyagot ábécze-rendbe hozva 
a központi szerkesztő elé juttatták, ki az óriásilag felszaporodott 
kéziratokat és egyéb adatokat feldolgozta s a szerkesztés mun
káját elejétől kezdve, a munka befejeztéig végezte.

A kiadó társaság honvéd-utczai épületének egy külön szárnya 
volt a lexikon szerkesztőségi és nyomdai helyiségének beren
dezve. A második emeleten szedték a rengeteg kéziratot, 
melyet a központi szerkesztőség ötödféléven át nap-nap után 
a főszedőnek átadott.

A házi korrektúra után javítás végett a szerkesztők meg
kapták az úgynevezett revízió-füzetet, a melybe módosításait 
bárki bejegyezhette. Az így többszörösen kikorrigált füzetek 
természetesen visszakerültek a központi szerkesztőhöz, a ki a
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nagy munkát egységessé tette, az egyenetlenségeket elsimította 
s az íveket egyenkint nyomás alá bocsátotta.

Hat esztendővel ezelőtt, a mikor a lexikon-vállalatról az első 
prospektusok megjelentek, nagy volt a szkeptikusok száma. 
Senki sem akarta elhinni, emlékezvén a hasonló vállalatok 
kudarczára, hogy a vállalat mindvégig megtartja Ígéretét a 
lexikon-kötetek tartalma és kiállítása dolgában, hogy valóban 
annyi ívet és képet ád, a mennyit hirdetett s hogy külsőleg 
is versenyezni fog az idegen nyelvű, nálunk mindezideig nél
külözhetetlennek hitt encziklopédiákkal.

Úgy volt tervezve, hogy az egyes kötetekben maximum 
ötven ív szöveg lesz, vagyis, hogy együttvéve 800 ívet ad 
majd a lexikon. Az eredmény pedig azt bizonyítja, hogy még 
a minimum is több az ötven ívnél, mert a lexikon íveinek 
száma 963, vagyis plusz: 163 ív.

Hogy a lexikon nagyságáról és tartalmáról teljesen tájékozva 
legyünk, szolgáljon útbaigazításúl az alábbi táblázat:

Kötet
ív 

szám
Sor Betű

Fekete
mel
léklet

Szín-
nyo
mat

Réz-
nyo
mat

Tér
kép

városi Szöveg- 
terv
rajz | abra

i. 51 107.712 4,523.924 8 8 — 16 3 235

ii. 58 122.496 5,144.832 12 5 — 17 2 172

in . 54 114.048 4,790.016 14 5 — 12 8 176

IV . 59 124.608 5,233.536 32 4 2 5 1 316

V . 54 114.048 4,790.316 21 11 2 5 2 173

VI. 50 105.600 4,435.220 51 2 — 15 i 195

V II. 61 128.832 5,419.944 30 6 — 6 i 275

V III. 52 109.824 4,612 648 37 5 _ 6 i 169

IX . 65 137.280 5,765.760 20 6 3 10 i 199

X . 62 130.944 5,469.648 19 9 9 4 212

X I. 52 109.824 4,632.648 20 5 — 4 3 134

X II. 66 139.392 5,854.464 21
n7 — 19 — 77

X III. 67 141.504 5,943.768 18 6 1 10 3 100
X IV . 72 152.064 6,386.628 25 3 1 5 2 135

X V . 62 130.944 5,469.648 24 4 — 15 4 165

X V I. 78 164.736 6,928.942 38 7 20 4 250

Együtt 963 2,033.856 85,421.952 390 93 9 174 40 2.983

9 *
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Reánk nyomdászokra is nagy értékkel bir a lexikon, mert 
megtaláljuk benne mindazt, a mi a kő- és könyvnyomdászat, 
szedés, öntés, nyomás körébe tartozik, továbbá a rokon szak
mák, mint: papíripar, czinkográfia, galvanoplasztika stb. szintén 
bőven van ismertetve. E felsorolt ismeretek nehezebb része, 
könnyebb megértés végett, ábrákkal is be van mutatva. Meg
találjuk benne a működésben levő szedőgépek rajzait és egy
úttal a gépek tüzetes leírását, továbbá a nevesebb szakférfiak 
életrajzait is s mindezt oly tárgyilagosan, hogy akár külön 
nyomdász-lexikont lehetne belőle előállítani.

A szerkesztőségnek szükségeltető czímszavakat állandóan 
6—8 szedő szedte egy félévig, s egy gép mindig csak ezeket 
nyomta, melyből 30—100 volt a példányszám.

A szedést 1892. évi május hó 22-én kezdték, befejezték 
pedig 1897. deczember 24-én. Tehát öt év és hét hó alatt 
készült el. A lexikonhoz felhasznált angol jellegű petit antiquát 
kizárólag e czélra öntötték s a szükségeltető óriási betűszük
ségletet a kiadó társaság öntödéje állította elő, mely czélra 

három komplett öntőgép csak lexikon
betűket készített.

Átlag 18 szedőt lehet számítani, kik 
többnyire lexikont szed
tek, de az egyes kötetek 
vége felé, mikor a korrek
túra-füzetek és pótlékok 
után a revíziók következ
tek, 24-en is voltak.

A szedés egyöntetűsé
gére és egyenletes kizárá
sára különös gondot fordí
tottak. — A szedés petit 
harmaddal történt, s a ki
záráshoz a negyedek mellé

Brewer lőcsei konyvnyomtató sajtója 1668-ból. ÖtÖdspáczilimOt Öntettek.
(Lexikon io. köt. 904. old.) Egyoldalon 132 sor van,
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egy íven 2112 sor. Ha egy jó szedő naponta 14.000 n-et szed, 
—■ a mi ritkaság — úgy 5000 napra, azaz majd 14 évre lenne 
szüksége, hogy ezt az óriási munkát kiszedje.

Az egész lexikon 963 ív, 15.328 szövegoldal, 30.656 hasáb. 
2,033.856 sor, 85,421.952 betű. Az utolsó kötethez, mely a 
legnagyobb terjedelmű volt, 194.169 sort szedtek, de térszűke 
miatt majdnem 30.000 sort kellett törülni. Az óriási összeget 
képviselő tizenhat kötet szedése, ívenkint egymás mellé állítva, 
vár a közeli második kiadásra.

Hogy maga a nyers szedés men
nyibe került, az alábbiakból megtud
ható : 1000 n szedése 30 kr., egy íven 
94.944 betű van, egy ív szedése tehát 
28 forint 50 krajczárba,az egész 958 ív 
szedése tehát 27.303 forintba került.
Ehhez hozzá kell még számítani az 
egyes köteteknél törült szedéseket is, 
melyek kötetekre rúgtak, tehát leg
alább is 35.000 forintot számíthatunk 
tisztán a számolásban végzett nyers 
szedésért. Most tessék ehhez hozzá
számítani a bizonyos pénzben vég
zett korrektúrákat, többféle reviziókat és tördeléseket, melyek 
rendszerint hetekig elhúzódtak és az egész lexikon-személyzet 
{18—24) dolgozott rajta majd mindennap este is, ez is került 
legalább annyiba, mint maga a nyers szedés.

A szedés korrektúra-árakkal, tördelési pénzzel, törölt szedés
sel 72.000 forintba került.

Egy oldal betűinek súlya 4 kg. 850 gr., az egész lexikon 
súlya 737 métermázsa és 20 kg.

Egy oldal szedése 205 mm. hosszú és 131 mm. széles, 
vagyis a térfogata 268'55 négyszögméter, az egész lexikon 
szedésének térfogata e szerint 408'196 négyszögméter.

Egy oldal szedésének magassága (betűmagasság) 24 mm., 
az egész lexikon szedésének magassága tehát 364'8 méter.

Badius Iodocus párisijkönyv- 
nyom tató sajtója 1607-ből. 

(Lexikon 10. köt. 907. old.)
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A kéthasábos szedés szélessége 13 cm., az egész szedés 
hosszában, ha az egyes sorokat egymás mellé rakva képzeljük: 
136 kilométer és 344 méter.

A lexikon czéljára eddig 28,500.000 ív papirost használtak 
fel. E papirosból 1000 ív 25 kilót nyom. Az egésznek súlya 
tehát 7125 métermázsa. A lexikonra felhasznált papiros tér
fogata 9,262.500 négyszögméter.

Ha a fentebb kimutatott szedés árához hozzáveszszük a 
nyomást, papirost, kötést stb., melyek szintén imponáló ösz- 
szeget képviselnek, valamint a szerkesztés óriási költségeit, 
úgy akkor egy cseppet sem kell azon csodálkoznunk, hogy 
a lexikon előállítása és kiadása az áldozatkész vállalatnak 
másfél milliójába került.

Előfordúlnak ugyan ebben a lexikonban is egyes botlások 
és hibás adatok, a melyeket annyira szeretnének némelyek 
bűnűl felróni; de hát hol történt már meg, hogy ily nagy
szabású és jelentőségteljes munka első kiadása hibanélküli 
lett volna. Hisz a külföldi lexikonokban, melyek már a tizedik 
kiadást is elérték, oly téves dolgok és botlások foglaltatnak, 
hogy az ember szinte restelli. Ha ilyesmi nálunk történik, 
rögtön kész róla a hazai irigy kritika, hogy: hibás és rossz, 
de a külföldi rosszat nem becsmérli a pártatlan kritika soha.

Azért tekintsünk el az egyes hibáktól és botlásoktól, és csak 
azon örvendjünk, hogy e nagyszabású és kényes vállalkozású 
munka, — melynek sikerültét már az elején is kétségbe 
vonták — a magyar műveltség dicsőségére sikerűit, és mely 
siker remélhetőleg arra fogja buzdítani a vállalatot, hogy a 
közeli második kiadásnál különös súlyt fog fektetni az egyes 
téves adatok helyreigazítására.


