
NEMZET 

A balközép kél tekintélyes közlönye, A Hon 
s az Ellenőr a fúzió után kormánypárti lap lett, s 
mint ilyen, pár évig együtt támogatta úgy az új 
szabadelvű pártot, melynek nagyrésze a balközép
ből került ki a fúzió alkalmával, mint a párt tag
jaiból alakult kormányt. Időközben mind élénkeb
ben érezhető volt annak a szüksége, hogy a két 
szabadelvű párti lap egyesüljön, részint a vezetés 
egyöntetűsége, részint a szabadelvű hirlapirók egy 
táborban tömörülése szempontjából, s így a két lap 
1882. szeptember elsején megszűnt, vagyis egybe
olvadt, hogy mint Nemzet éljen és működjék tovább 
a szabadelvüség szolgálatában 

Főszerkesztője Jókai Mór lett, a Hon-nak volt 
felelős szerkesztője, felelős szerkesztő pedig Láng 
Lajos, kik a lapot az eddigi irányban, szabadelvű 
szellemben vezették tovább, és Csernátory Lajos, 
a régi Ellenőr megalapítója s jó ideig szerkesztője 
nem vonta meg az új közlönytől sem támogatását. 
Az ő hol maró, hol humoros, de mindig szellemes 
Rovás-ai akkoriban méltán vergődtek országos 
hírre. Az új lap iránya, beosztása megegyezett 
elődeiével, alakja azonban némi módosuláson ment 
át. Valamivel nagyobb lett, mint a régi Ellenőr, körül
belül megfelelt a Hon-énak, azzal a különbséggel, 
hogy a magyar közélet minden ágának hatalmas 
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föllendülése folytán megkezdte a mellékletek adá
sát. A téli évadban alig volt nap, hogy a lap ne 
féliv melléklettel gyarapodva jelent volna meg. 

Több oly nevezetesebb esemény történt a lap 
életében; olyan, mely a hirlapirás történetében is 
fölemlítendő. A Nemzet volt kezdeményezője a 
Baross-szobor létesítésének, e lap szólította föl elő
ször a közönséget, hogy maradandó emlékkel 
áldozzék az ország végtelen kárára oly korán 
elhunyt miniszter érdemeinek. A Nemzet közvetí
tette Jókai kéziratainak apróbb részletekben való 
eladását, a melyből befolyt összeget Jókai az Eln
kének ajándékozik. S mikor a Wekerle-miniszte
rium megalakult, a lap nyomban egy alkalmi 
kötetet adott ki, Wekerle és kabinetje czímmel. 

Mindezeknél fontosabb s maradandóbb hatású 
azonban a lapnak az az újítása, hogy nagy ünne
pek alkalmával, karácsonykor és húsvétkor, a ren
des mellékleten kivül nagy irodalmi mellékletet 
adott olvasóinak, mely csakhamar találkozó helye 
lett a közélet jeleseinek. 

Jókain, Csernátonyn s a lap rendes belmunka
társain kívül oly ritkán megszólaló jelesek is föl
keresték a Nemzet e mellékleteit becses dolgoza
taikkal, mint Horvát Boldizsár, Kozma Sándor. 
Tóth Lőrincz, Mikszáth Kálmán. Hogy mily életre
való s a nagy közönség által mily kedvesen foga
dott újítás volt ez, mutatja az a körülmény, hogy 
hatása alól a többi lapok sem vonhatták ki ma
gukat. Azóta karácsonyi és húsvéti külön melléklet 
nélkül nem képzelhető lap, s azóta e tekintetben 
a politikai lapok nagy áldozatokkal igyekeznek 
egymást túlszárnyalni abban a vetélkedésben, hogy 
melyik szolgál olvasóinak több s jobb szórakoz
tatóval. 
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A lap nagy gondot fordított mindig a vonal 
alatti részre, a tárczára. Jókainak ujabb regényei, 
a Lélekidomár, Rákóczy fia, a Lőcsei fehér asszony, 
a Tengerszemű hölgy s más müvei legelőször a 
Nemzet tárczájában láttak napvilágot. De figyelem
mel volt a külföld irodalmára is. Hogy többet ne 
említsünk, fordításban közölte Malot Hektor: Pom
pon-ját, Ebers: Császár-ját, Nílusi ará-ját, Serao 
Maliid: Riccardo Joanná-ját, Rudyard Kipling: El
borult világ-át, s a külföldi irodalom több jeles 
termékét. 

Megemlítendő még a lap beosztására vonat
kozólag, hogy megindulásától kezdve pár évig az 
egész első kolumna a közgazdasági rovatnak volt 
szentelve, s a vezérczikkek, tárczák, s egyéb köz
lemények csak a második oldalon kezdődtek. To
vábbá egy ideig (1883-tól l886-ig) nem a reggeli 
szám volt a tartalmasabb és terjedelmesebb, mint 
általában a többi lapoknál, hanem az esti kiadás. 

Ezt az újítást a szerkesztőségnek az az óhaj
tása tette szükségessé, hogy a képviselőházi ülé
sekről szóló tudósítást, mely iránt a főváros olvasó
közönsége mind élénkebb érdeklődéssel kezdett 
viseltetni, még az esti lapba egész terjedelmében 
be lehessen venni. Nyomdai okok s egyéb körül
mények folytán azonban 1886-ban ezzel a rend
szerrel ismét szakítottak, s visszatértek a régihez, 
belátván, hogy a postajáratok rendjének megvál
toztatása nélkül ez a rendszer következetesen s 
eredményesen keresztül nem vihető. 

A lap egész irói generácziót nevelt. Nem egy 
publiczista itt kezdte pályafutását, itt kezdett czik
keket írni s a politikai életnek több kitűnősége, 
mint Visi Imre. Láng Lajos, Hegedűs Sándor, Bek
sies Gusztáv, Berzeviczy Albert, Rakovszky István, 
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Szalmáig György, a Nemzet által szólt a nagy 
közönséghez, s szól még ma is, hol névvel, hol 
névtelenül. Mert az alapító oszlopok közül Hegedűs 
Sándor például, az első naptól máig, rendes czikk
irója a lapnak, az eltávozott munkatársak közül 
pedig Haltai Ferencz is nem egyszer fölkeresi a 
lapot czikkeivel. 

A lap szerkesztőségének legelső beltagjai Jókai, 
Csernátony, Hegedűs Sándor, Láng, Visi Imre, Bek
sics Gusztáv, Halász Sándor, Heltai Ferencz, Kesz
íer József, Darvai Fülöp, Adorján Sándor, Fekete 
Ignácz, Nyitrai József, Szerdahelyi Jenő, Szenessy 
Mihály, Kecskóczy Ödön voltak. Ez első gárdá
ból a lapnál vannak jelenleg is: Jókai, Hegedűs, 
Keszler, Adorján, Fekete, Nyitray. E szerkesztőségi 
tagok közül többen a lapnál teljesített foglalkozásu
kon kivül másfelé is jelentékeny irodalmi tevé
kenységet fejtettek ki. Jókai irodalmi működé
séről, mint közismeretű dologról, fölösleges bőveb
ben szólani. Hegedűs Sándor a bankügyről és 
pénzügyről több magvas tanulmányt irt nemcsak 
hazai, de külföldi szaklapokba is. többi közt a 
L'Feonomiste Francais-be. Visi, a későbbi szerkesztő, 
több regényt s politikai miivet fordított és irt 
(»Öt esztendő«; »Tisza Kálmán és kora«; »Két 
kanczellár« Klaczko Julián után). Beksics-nék na
gyobbára álnevek alatt kiadott hires röpiratai s 
politikai tanulmányai egész kis könyvtárt képez
nek. Amellett irt eredeti regényeket, fordította 
Manzonit, Carrarát, s a spanyol Cid-románczok-
ból jórészt ültetett ál nyelvünkre. Láng Lajosnak, 
ki később egyetemi tanár s államtitkár lett, vaskos 
statisztikai kézikönyve közelterjedtségnek örvend. 
Halász Sándor, ki az első országgyűlési Almanachot 
szerkesztette, most a postatakarékpénztárnál osz
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tálytanácsos, nemrég adott ki egy vaskos kötetet a 
postatakarékpénztári ügykezelésről; Heltai Ferencz, 
a Vasúti s Közlekedésügyi Közlöny szerkesztője köz
gazdasági tanulmányokat irt különféle szaklapokba; 
dr. Fekete Ignácz szabadalmi ügyünk reformján 
kivül számos kérdést fejtegetett egyes szakközlö
nyökben. 

Időközben a szerkesztőség kötelékéből egyes 
munkatársak kiváltak, de helyüket nyomban el
foglalták új erők. A lap segédszerkesztői teen
dőit Fekete Ignácztól Szokolay Kornél vette át, 
ki a Kelet, Bosznia és Herczegovina viszonyainak 
jelenleg egyik legalaposabb ismerője. A közgazda
sági rovatot Heltai után jó ideig Gonda Béla mű
szaki tanácsos, műegyetemi magántanár s a Gaz
dasági Mérnök szerkesztője vette át, ki a szakiro
dalomban is jó nevel szerzett magának Építési 
tanácsadó, Vásárhelyi Pál élete munkáival, a Vas
kapuról s egyéb technikai kérdésekről szóló szak
czikkeivel. A külügyi rovatot időközben Urváry 
Lajos, a »Pesti Napló« volt szerkesztője vette át, 
s vezette egész haláláig, a fővárosi ügyek rovatát 
pedig Márkus József jelenleg a főváros alpolgár
mestere, majd Szabó Károly, most IX. kerületi elöl
járó, később Mátray József, most fővárosi anya
könyvvezető, azután pedig egész a legújabb időig 
Hanvai Sándor, a főváros VIII. kerületének elöl
járója szerkesztette. Ebben az időben a lap tárcza
rovatának szerkesztőjéül Kozma Andort sikerült meg
nyerni, kit verseiről s beszélyeiről eléggé ismer a 
magyar közönség, s ki azóta Andronicus név alatt 
minden vasárnap szellemes tárczát ir a Nemzetbe. 
Porzsolt Kálmán, a Fővárosi Lapok jelenlegi szer
kesztője, több évig volt a la]) főmunkatársa. A lap
nál dolgoztak még mint rendes belmunkalársak : 
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Sasvári Ármin, jelenleg a Revue d'Orient szerkesz
tője. Imre Lajos, Lendvay Sándor, jelenleg a Pénz
ügyi Hírlap szerkesztője, Szomorú Dezső, Szomaházy 
István. 

Nagy volt mindenha a lap külmunkatársai-, 
vendég-, czikk- és tárczairóinak a száma. Mikszáth, 
Endrődy, Vajda János, Hegedűs István egyetemi 
tanár és Hegedűs Lóránt, Ujváry Béla, Huszár 
Imre, Huszár Vilmos, Névy László, Szathmáry 
György, Rakovszky István, Szana Tamás s mások 
nem egyszer fölkeresték, vagy fölkeresik ma is a 
lapot versekkel, tárczákkal, politikai vagy társa
dalmi czikkekkel. 

A lap mai szervezete, czélja, iránya, külalakja 
és beosztása a régi. Higgadt, tárgyilagos, mérsékelt 
modor mellett most is, mint mindig, törhetlen 
híve a szabadelvüségnek s lankadatlan terjesztője 
a szabadelvű eszméknek, sokszor a népszerűség 
rovására, melyet sohasem hajhászott. E mellett 
soha sem téveszti szem elől a hírlapírói tisztessé
get, mely nélkül az olvasó közönségnek nincs 
bizalma ehhez a mesterséghez. S ezzel egyszer
smind röviden vázolva van a lap programmja is. 

Főszerkesztője most is Jókai Mór, felelős szer
kesztője Gajári Ödön, ki ezt a tisztet Visi Imre 
halálakor vette át Hegedűs Sándor pár heti inter
regnuma után; rendes czikkirók Hegedűs Sándor, 
Lipcsey Ádám, az ismert publicista, költő és beszély
író, Szokolay Kornél, egyszersmind a külügyi rovat 
vezetője és a millennáris tárlat bosnyák-herczego
vinai osztályának titkára, Szőts Pál. Segédszerkesztő 
Adorján Sándor, ki az irodalomban is jó nevet szer
zett magának »Félhomályban« és »Gólyafészek« kö
teteivel, valamint számos tárczájával és regényfor
ditásaival. A színházi és mű-kritikákat kezdettől 
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fogva a mai napig Keszler József irja, a tárcza
rovatba Andronicus (Kozma Andor) ir. A közgaz
daságot dr. Fekete Ignácz látja el Abonyi Dezsővel 
együtt, az országgyűlési rovat szerkesztője Szőts 
Pál ; éjjeli segédszerkesztő Relle Iván, a »Fityfiritty« 
szerzője; zenereferens Aranyi Lipót, a fővárosi 
ügyek vezetője Hanvai Sándor VIII. ker. előljáró 
és Rényi Rezső, fővárosi tanácsjegyző. A többi bel
munkatársak: Szomory Emil, dr. Lázár Béla, több 
jeles munka (Myria, Tegnap, ma és holnap stb.) 
irója, aki egyszersmind az irodalmi kritikákat is 
irja a lapba, dr. Dolenecz József, Neumann Alfréd, 
Frőhlich János, Nyitray József. 

A lapot kezdettől fogva az Athenaeum iro
dalmi s nyomdai részvénytársulat adja ki. 




