
POLITIKAI HETISZEMLE. 

„Politikai Hetiszemle", mely az angol „Saturday 
Review" mintájára indult meg, a hét kiválóbb 
politikai, közgazdasági, társadalmi, irodalmi 

és művészeti eseményeit magasabb szempontból bírálja, 
a miért is ez a lap teljes mértékben hézagpótlónak mond
ható. A napisajtó ugyanis lázas gyorsasággal, egymást 
követő események egyszerű fölemlítésével, alaposság 
tekintetében, hiányosan, sőt néha fölületesen is produkál. 

A Politikai Hetiszemle első száma 1894. szep
tember 15-én jelent meg tizenhat oldalon, nagy kvart
alakban. Ezt az alakját a Székely Sámuel szerkesztő és 
kiadó által megindított lap máig is megtartotta. 

A magasabb szellemi igényeket szolgáló Politikai 
Hetiszemlé-nek belső életét nevezetesebb események 
nem igen érintették. Legfontosabb esemény maga a lap
nak a fennállása és virágzása, mert a lap prosperálása 
tanúsága azon kulturtörténelmileg elég fontos ténynek, 
hogy a magyar értelmiség anyagi és szellemi ereje 
ma már annyira gyarapodott, hogy úgy a fényes kiál
lítás, mint előkelő szellemi színvonal tekintetében a 
legjobb külföldi hetiszemlékkel vetekedő folyóiratot 
fentartja és állandóan fejleszti. Ez a tény annál fontosabb 
mivel a lap létrejöttekor csak kevesen bíztak abban, hogy 
a Politikai Hetiszemle fenntarthassa magát s pedig annál 
kevésbbé, mert a lap szerkesztője beköszöntőjében hang
súlyozta, hogy a szenzációt kerülni fogja s objektív 
kritikájával, őszinte meggyőződésével mindenkor a hig
gadt megfontolásra appellál. 



A Politikai Hetiszemle azonban nagyon rövid fenn
állás után már sulylyal és politikai jelentőséggel kez
dett bírni. Hasábjain az ország nevezetesebb politikusai 
allét aktuális eseményeit, — angol mintára, rendszerint 
álnév alatt, — részletesen boncolgatják. A munkatársak 
közül külön kiemelendő báró Podmanicky Frigyes, a sza
badelvű párt elnöke, ki kizárólag csak a Politikai Heti
s.ídiilé-beii szokta véleményét elmondani azokról a kér
désekről, melyek időnkint az egész országot érdeklik. 

Végül még megjegyezzük, hogy a Politikai Heti
szemle tartalma nem restrospektiv irányú, mint a többi 
hetilapoké, hanem a fontosabb kérdések fölvetésével 
és tisztázásával, uj irányeszmék napirendre hozatalával 
magát a napisajtót is rendszerint megelőzi, a miért is e lap 
az ország legintelligensebb s legelőkelőbb osztályainál 
terjedt el leginkább. 

A Politikai Hetiszemle előfizetési ára negyedévre 
2 frt 50 krajcár. Szerkesztősége és kiadóhivatala Buda
pesten, VIII. kerület, Kerepesi-út 17. szám alatt van. 


