
Figyelmeztetés 
a Pallas irod. és nyomd, részv.-társaság Magyar Lexikonára. 

Hosszabb idő óta, minden feltűnést ker.Lilve, egészen csöndben 
készül egy impozáns irodalmi vállalat, melynek hatását meg fogja 
érezni közéletünk. Mint értesülünk, a Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság másfél évvel ezelőtt elhatározta, hogy a tulajdonát 
képező tizenhat kötetes Magyar Lexikont gyökeresen átdolgoztatja s 
lexikális irodalmunkban még eddig nem ismert körülbelül nyolcz-
száz ivre terjedő füzetes vállalatban közrebocsátja. 

Ez elhatározás végrehajtásához a nagy vállalathoz mért elő
készülettel fogtak. Egy év óta folyik az anyagi gyűjtés és rendezés 
szakszerű munkája, mely ara törekszik, hogy az emberi ismeret min
den ágára kiterjedő, a százezret jóval meghaladó czimszó alatt, betű
rendben összeállított roppant anyag feldolgozásával és közrebocsátá
sával a magyar közönségre nézve feleslegessé tegye a külföldi, fő
ként német lexikonokat. Éhez képest első sorban a magyar föld, a 
magyar nép, a magyar állam, a magyar történelem, a magyar köz-
.gazdaság, a magyar ipar és kereskedelem, a magyar tudomány, művé
szet, irodalom és egyházi élet alkotásainak ismertetését tekintik a 
vállalat tengelyeinek. Éhez kapcsolták rögtön ama népek szellemi és 
anyagi viszonyainak ismertetését, melyek nemzetünkre kiváló hatás
sal voltak. A lexikális irodalmakban eddig nem ismert figyelemmel 
dolgoztatták fel a hazánkkal sokféle érintkezésben levő Kelet viszo
nyait s szakszerűség és önállóság dolgában törekedtek versenyre kelni 
a legjobb német, franczia, angol, olasz, amerikai lexikonokkal a nyű
göt általában a világ eseményeinek, szellemi és anyagi adatainak fel
dolgozásában. 

Kiváló hazai tudósok és irók, kiknek neveit a lehetőleg még 
ez év végén közzéteendő prospektus közölni fogja, teszik elérhetővé 
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azt a czélt, hogy a közönség kellő tájékoztatót kapjon az ismeretek 
összes körében, s hogy mindenki könnyű szerrel megtalálja a szük
séges felvilágosítást mindama dolgokban, melyek szakfoglalkozása 
körébe nem tartoznak, s melyeket naponként özönével vet felszínre 
a mindegyre gazdagodó hírlapirodalom. 

E czél szolgálatában állottak mindama irodalmi kísérletek, me
lyek kisebb-nagyobb terjedelemben, több-kevesebb megbízhatósággal 
dolgozták fel az emberi ismeretek tárát. A haladás e téren egyedül 
a tudásraméltó anyag mind nagyobb körre terjedő feldolgozásában 
áll, mert csak egy kellő terjedelmű lexikon nyújthat biztosítékot arra 
nézve, hogy a nagy közönség sokoldalú s minden irányú szükségle
tének megfelel. 

Egy ily kellő terjedelmű, gonddal feldolgozott Lexikon, minőt 
a Pallas jelenleg nyújtani Ígérkezik, egyúttal azt a nemzeti missziót 
teljesíti, hogy gátat vet a külföldi, magukkal idegen szellemet árasztó 
lexikonok beözönlésének. 

Épen ez idegen, nevezetesen a német lexikonoknak ujabban 
megjelenő kiadásai miatt, melyek a régi megszokás utján köztünk 
is hódítanak, vált szükségessé a figyelmeztetés a Pallas készülőben 
levő nagy Lexikonára. 

A Pallas lexikona az 1892-ik év márciusában indul meg, s 
hetenkint három íves nagy oktáv .füzetben megjelenve, évenként 15G, 
öt esztendő alatt mintegy nyolczszáz ívben, tizenhat nagy kötetben, 
jut a közönség birtokába. j 

A Lexikon külső kiállítása is felülmúlja mindazt, a mit eddig
elé a lexikális irodalom terén felmutathattunk. Körülbelül tízezer 
darabra r.ug azoknak a képeknek száma, melyek részint a szöveg 
közé nyomva, részint külön, önálló lapokon a megfelelő kötetekhez 
mellékelve, a roppant ismeretanyag illusztrácziójául szolgálnak. Ez 
illusztrácziók fa- és rézmetszetekben, fototipiákban, kromolitograflkus 
nyomatokban, a modern nyomdai technika legjobb eszközeivel lesz-
nak előállítva. 
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