
254. szám. VI. évfolyam.
Szerda.

Szerkesztői iroda:
Egyetem-uteza 4-ik szám, 

II. omelet.
Ide intézendő a lap szellem i 
r é sz é i illető minden közie

mén;iy.Kéziratok a levelek viasza nem 
adatnak. — Bérmentetlen le
velek csak ismerős kezektől 

fogadtatnak el.
MAGYAR 1872. novemb. 6.

Előfizetési á r :
Vidékre postán vagy hely

ben házhoz küldve: 
Egy évre . 16 írt. — kr.
Fél évre . 8 » — »
Negyed évre 4 » — » 
Egy hónapra 1 » 40 » 

Egyes szám 6 kr.

Kiadó-hivatal:
Egyetem-utcza 4-ik szám, 

földszint.
Ide intézendő a lap anyagi 
részé i illető minden közle
mény, u. m. az elöflzelési 
p én z, a k iadás körOli p a 
naszok  éa a h irdetm ények.

(GYORSPOSTA)
POLITIKAI ÉS NEMZETGAZDÁSZATI NAPILAP.

H irdetési d ij :
kilencz hasábos petitsor 
egyszeri hirdetése 12 kr. 
többszöri 9 kr. Bélyegdij 
minden hirdetésért külön 

30 kr.
N y iltté r : négy hasábos 

petitsor 30jkr.

P e s t ,  n o v e m b e r  5.

Politikai szemle.
Túl a tengoren, a valódi szabadság földjén, egy 

szabad nép ma gyakorolja legfontosabb polgári jogait: 
ma van az Egyesült Államokban az elnökválasztás. Az 
eredményt már holnap nyilván tudatni fogja a táviró. 
Az esetre, ha Grant meg választatnék, a mi bizonyos
nak látszik, a kormányhivatalokban különböző változá
sok lesznek.

Boulwell 4 millió arany eladását és 4 millió bond 
bevásárlását rendelte el. Bírói Iczárolás következtében 
a Chicago-vasút igazgatósága nem fog átalakítható 
bondokat kibocsátani, mig a részvényesek márczius
2-án tartandó közgyűlése ez iránt határozatot nem hoz.

A ,,Bien Public“ szerint a kormány csupán a négy 
éfi elnökségre és az ideiglenes elnökségre vonatkozó 
törvényjavaslatokat terjesztendi a kamara elé. Ugyan-e 
lap megczáfolja azon hirt, mely szerint a német nagy
követ Ducrot tábornok egy napi parancsa miatt fel
szólalt volna. A minisztertanács mindazonáltal gon
doskodni fog arról, hogy a napi parancs által előidé
zett sajnos benyomás megszüntottessék.

A franczia kamra költségvetési bizottsága elkészí
tette az 1873. évi költségvetésről szóló jelentését. A bi
zottság a kormány beleegyezésével 20.095,623 frankot 
törölt a szükségletből A legnagyobb levonás történt a 
hadügyi és tengerészeti költségvetéseknél, melyekből 
12 millió töröltetett.

A franczia hadsereg tényleges állományának lét- 
szánta 1873-ra összesen 454,170 főből áll, és pedig 282 
ezer 44 a gyalogság, 60,044 a lovasság, 53,308 a tüzér
ség, 9000 a műszaki csapatokra, 8000 a szekerészeire, 
29,170 a zaandárságra, 14,6000 pedig a különböző csa
patokra esik.

Leon Levi statistikus Anglia lakosságának számát 
legközelebb közzétett kimutatásában, 30 millióra teszi. 
Ebből iparos 22 millió, melynek évi jövedelme 418 
millió font sterling. Földmiveléssel foglalkozik 3 millió. 
Angliában 30 ezer földbirtokos van s Anglia földjének 
egy harmada 150 ember kezében van.

Az olasz kormány elkészítette a törvényjavaslatot, 
mely a Róma város és tartomány területén levő egy
házi testületek és egyházi vagyon kérdését szabá
lyozza. A törvényjavaslat terjedelmes indokolása kísé
retében, az ülésszak megnyitásakor, a kamra elé fog 
terjesztetni.

A bajor belügyminiszter nov. 3-ról kelt kibocsát- 
ványnyal ismételten óv a Dachauer-féle bankokban 
való részvételtől és felszólítja a kerületi és helyi rend
őrhatóságokat, hogy ez intést lehetőleg köztudomásra 
hozzák, bogy a mennyire az államkormányon áll, senki 
többé, intetlen, pénzt ne hagyjon ama bankok kezei 
között, vagy épen uj pénzt ne bízzon rájuk.

A „Krz. Ztg.“ értesülése szerint Bismark a jelen 
belügyi esetekben nem akar személyes részt venui. Az 
osztrák nagykövet bemutatta a sociális értekezletben 
részt veendő osztrák delegáltakat.

B n d a - P e s t .
A képvÍ9előház legutóbbi ülésében, nov. 

4-én, Tóth Vilmos belügyminiszter benyujtá a 
főváros rendezéséről szóló törvényjavaslat 1 e g- 
u j a b b  k i a d á s á t ,  mely azonban lényegére 
nézve nem igen különbözik a múlt országgyűlés 
vége felé szőnyegre került elaboratumtól, melyet 
a fővárosi közvélemény oly kedvezőtlenül fo
gadott.

De Tóth Vilmos bátor férfiú. Ö nem szokolt 
visszariadni a közvélemény haragjától; sőt men
tül erélyesebben birkózik meg evvel, annál na
gyobb a dicsősége. Jól tudja, hogy ö oly kabinet
nek a tagja, melynek létele nem nyugszik a köz
vélemény szilárd alapján; tehát mit bíbelődjék 
evvel? neki előre kell haladnia a kijelölt utón, a 
centralisatió, a v i r i l i s m u s  utján. Ezt köve
teli a közösügyes logika, ennek pedig okvetlenül 
engedelmeskedni kell.

És megvan Tóth Vilmosban az a bátorság 
is, törvényjavaslata indokolásában e vak engedel
mességet nyíltan be is vallani, kijelentvén, mi
szerint módosítóit munkálatában szem előtttartá 
azt, hogy a virilis szavazat a l a p e l v e  meg
mentessék.

Mintha a virilis szavazat csakugyan elv lenne, 
s nem pedig ellenkezőleg egy nagy elvnek, az 
e g y e n l ő s é g  elvének egyenes tagadása, lábbal 
taposása!

A 99 paragraphusból álló törvényjavaslat 
csaknem mindegyik sorában pompázik a „muni- 
czipális önkormányzat“ — de azért az egész tör
vényjavaslatnak világos és egyedüli ezélja: az 
ország szivét, a fővárost, mentül szorosabban a 
miniszteri hatalomhoz lánczolni.

E czélbóí szükséges, hogy a fővárosi rend
őrség á l l a m i v á  változtassák á t ;

e czélból szükséges, hogy a foispáni ranggal 
felruházott főpolgármester ne lehessen egyedül 
csak a polgárok szabad választásának kifolyása.

Igaz, hogy e két pontot illetőleg a javaslat 
szerzői hivatkozhatnak némely más európai állam  
példájára, csakhogy felfogásunk szerint egy kor
mány feladata nem az, hogy a másutt létező 
rósz intézményeket az általa kormányzott or
szágba átplántálja. íme, még nem akadt egy 
külföldi kormány sem, mely tölünk akár a dele- 
gácziókat, akár a virilis szavazatokat elirigyelte 
I sajátjává tette volna.

De az uj tvjavaslat szerint a kormány be nem 
éri a legfelsőbb felügyeleti joggal; nem éri be 
avval, hogy az egyesítendő fővárosok rendőri 
közegei egyenesen az ö parancsától függjenek; 
sem avval, hogy a főpolgármesteri hivatalra egye
nes befolyást gyakoroljon: hanem neki be kell 
hatnia az önkormányzat szentélyébe is, a főváros 
vagyoni viszonyaiba.

A 3. § szerint az oly ingatlan vagyon szer
zésére vagy elidegenitésére, melynek értéke fe
lülmúlja a 10,000 forintot, b e l ü g y m i n i s z 
t e r i  j ó v á h a g y á s  szükségeltetik!

A mi körülbelül annyit jelent, hogy a fővá
rosi képviselet legsajátabb belügyeiben egyetlen 
lépést sem tehet a miniszter megkérdezése és 
jóváhagyása nélkül. — Mert hiszt azt mindenki 
tudja, hogy már alig lehet szó Pesten oly ingat
lanról, melynek értéke ne haladja felül a tízezer 
forintot.

Mondjátok Liverpoolnak, Manchesternek, Ná- 
polynak, Milánónak, vagy akár csak a kis Vicen- 
sanak: hogy kérjen engedelmet a minisztérium
tól arra, hogy telket, épületet szerezzen, vagy 
eladjon, s meglássátok, mily homeri kaczajt kap
tok feleletül — és minálunk a fővárost, az ország 
büszkeségét, akarják ily „széleskörű önkormány
zattal“ m o d e r n i z á l n i !

Hasonló irányról tanúskodnak a törvjavaslat 
többi paragraphusai.

Reméljük, hogy a közvélemény hangosan fog 
e központositó s szabadelvűden irány ellen fel
szólalni, s hogy a képviselők százszor is megfog
ják fontolni, mielőtt a Lónyay-kabinet ez uj atten- 
tatumát szavazatukkal szentesitendik.

A szóban levő törvényjavaslat szövegét alább 
közöljük.

S e lfy  Ignácz.

— Megérkezett-e már az a 10 millió ? — fogja sok 
ember kérdezni, ki a kormánypárti lapok biztatásainak 
hitelt adva szépen jé g re  v ite te tt.

Már egyezer kérdeztük, hogy hol kóborol az a 10 
millió? A kormánypárti lapok nem tudtak feleletet 
adni. Hisz még egy hét előtt pedig azt állították, hogy 
az osztrák nemzeti bank nov. 1-én 10 millió forintot 
fog a pesti pénzpiaczon folyóvá tenni. Jó volna tudni, 
miként van a hónap a kormánypárti lapoknál fölosztva 
s e szerint mikorra esik az első ?

A félhivatalosok által hirdetett állítást az esemé 
nyék nagyon hamar meghazudtolták.

Pedig, a mint már néhányszor irtuk, a pénzszük- 
ség még folyton tart s ez most már csakugyan nagy 
lehet, mert a „P. Lloyd“ sem hallgatja el tovább, mint 
eddig tévé, sőt hozzá teszi, hogy az sem a házbér, sem 
a novemberi szelvények után fizetett összeg folyóvá té
tele által nem enyhült.

íme, igy szokták a kormánypárti lapok a világot 
bolonditani. Különben, ha az osztrák bank csak azért 
adná a 10 milliót, hogy mondjunk le az önálló bankról, 
akkor csak tartsa meg a 10 millióját, mert attól tartunk, 
hogy utoljára sem 10 millió, sem önálló magyar bank 
nem lesz.

— Szláv lapok Majthényi uj-vidéki kir. biztos 
működéséről szörnyű dolgokat közölnek. Nem tudjuk, 
hogy a fölmerült hírekből mi a való, mi nem. Ugyanis 
Majthényi kir. biztosi hatalmával a szerb patronatus 
alapítványi okmányait, s 1867-től kezdve a jegyző
könyveket karhatalommal elvétette. A második körül
mény a „Zastava“ múlt hó 122-ik számában Gyorgye- 
vics Milántól megjelent levél, melyben Majthényi oly 
ténynyel vádoltatik, melyet nem lehet azzal elütni, 
hogy nem igaz. E levél szerint Majthényi Gyorgyevi- 
cset kémnek akarta föEogadni.

A kormánypárti lapoknak kötelessége volna e 
tárgyban fölvilágosilásokat közölni, s napfényre hozni 
minden tényt, a mi a szerb izgalmakra vonatkozik, 
hogy a közönség lássa, mennyiben van indokolva a kir. 
biztosság kiküldetése. S ha csakugyan kiderül, bogy a 
szerbek hazaellenes üzelmeket folytattak, mindenki 
helyeselni fogja, hogy annak egyszer vége legyen, s az 
ország békéje oly törekvések által ne zavartassák meg.

Nyilatkozatot várunk tehát, még pedig indokoltat, 
tényeken alapulót, hogy mi igaz, mi nem, a mi Majthé
nyi eddigi működéséről mondatik.

— A főváros rendezésére vonatkozólag a Deák
párt egy 16 tagból álló bizottságot küldött ki, mely a 
törvényjavaslat intézkedéseiről véleményt mondjon.

A bizottság tegnap megkezdé működését. Legelő
ször elhatároztatott, hogy a községi törvény mindazon 
pontjai, melyekre hivatkozás történik, a szövegbe föl
vétessenek. Továbbá a Pest, Buda és Ó-Buda közsé
gek azonnali egyesítése kimondatott. A város joga az 
ingatlanok kisajátítására vonatkozólag oda módosítta
tott, hogy önállóan csak 10,000 frt értékű fekvőséget 
sajátíthat ki. — Ez a városi szabadelvű autonómia I Végül 
elhatároztatott, hogy a fővárosi rendőrségnek a kor

mány alatt kell állania, és pedig a kötelező törvény 
meghozataléig ideiglenesen vegye át az állam a rend
őrséget.

A virnisoK kérdését szörnyen csurik-csavarjaK. 
Most egy újabb experimentatióval állnak elő, hogy t. i. 
az 1200 virilistából az összes választóközönség választ 
200-at, s ezek képviselnék a fővárosi bizottságban a 
virilis szavazatokat. A dolog mindig ugyanaz, csak a 
forma és név lenne más. Ne szépítsék a dolgot, mikor 
tudják, hogy a virilista kérdés máris mily gyűlölt. 
Azért tehát tiizrp. vein á r ral q virilis intézmépynvel a

Néhány szó a tanrendről.
A középtanodákról szóló törvjavaslat elvéinek bi

zottságilag történendő megvitatása s megállapítása elé 
feszült figyelemmel néz úgy a paedagogu3, mint a 
laicus, ezen alapulván a nemzet jövő mivelődési irá
nyának s arányának csirája.

A kérdések megvitatásának mélyébe nem igen 
nyúltak még eddig azok, kiknek a nyilvánosság előtt 
fölszólalniok hivatásuk s kötelességük, kivéve Dr. 
Heinrich et consortes czikkeit a reáltanodák ellen, s 
én úgy hiszen, nem követek el szerénytelenséget, ha a 
kérdéseknek bizottsági tárgyaltatása előtt is fölhozok 
egyetmást.

A harmadik kérdés a latin és görög nyelvek kevés 
sikerű tanításának okát kívánja megállapittatni, a hete
dik pedig a behozandó reformokról szól. E két kérdés 
az, melyekre megjeg) zéseket teszek.

A gymnasiumok tantervének figyelmes átolvasása 
meggyőződtet arról mindenkit, hogy a classicus nyel 
vek tanítása sikerrel nem fog járni mindaddig, mig a 
tanterv észszerűbb elvekre nem lesz fektetve, hogy 
tehát a reformok nagyon is szükségesek.

íme, a latin nyelvből négy osztályban hotenkint 
hat, négyben pedig öt tanóra van, a magyar nyelvből 
pedig mindenütt csak három, s igy nagyobb súly van 
fektetve a latin nyelvre, mint a legtöbb ifjú anya- s az 
állam nyelvére. Áz elme kiképezésénél nem használ 
ható sikerrel az összetes tanmód, hogy t. i. latinul is, 
magyarul is egyszerre tanulja a tanuló az előadottakat. 
Ez csak az elme gyakorlásánál, s képzettebb minősége 
mellett használható, mert a nyelvekben való sikeres 
haladásra okvetlenül szükséges, hogy a mit az ember 
tanulni akar, azt már legalább eev nvelven nlannaan 
tudja.

Természetes, hogy nehezen megy a latin nyelv ta
nulása, mikor a mi magyar nyelven csak az 5-dik osz
tályban adatik elő, az latin nyelven már a negyedikben 
tárgyaltatik, s az ifjúnak tabula rasaból kell fejtörve 
magolnia a meg sem értett nyelvet. Sőt az egyenletes 
haladás sem oly sikeres, mint ha a latin nyelvből csak 
olyasmit kell tanulni, minek elveit s alkalmazását anya
nyelvben már alaposan tudom. S vájjon mi vonzóval 
birjon Cicero, Virgilius, Tacitus, vagy a görög Homer, 
Herodot és Plato, minden elassicussága, midőn még az 
édes anyanyelvű Írók műveit sem ismerem, s mig ezek 
előttem idegenek, az idegen legyen már eszemben és 
szivemben ?

A tanrendszer ugyan meg van (bár roszul) álla
pítva; de milyenek a tanerők ? Tudjuk, hogy miként 
kezelik a tanítást a papi gymnasiumokon. I tt nagyrészt 
nem az dönt, vájjon a tantárgy kinek szakmája, vagy 
kinek kedvencz tanulmányi tárgya, hanem elosztják 
egymás között a tantárgyakat, a mint nekik tetszik, a 
tekintélyesebbek választanak, s a minores gentiumok- 
nak az jut, a mi marad. S igy ki alig tud görögül ol
vasni, nyakába teremtik a tanári széket.

Vegyük, teszem, a kegyesrendieket. Ezeknél illető 
rendű papnövendekek is tanárkodnak, s gyakran [meg- 
esik, hogy a mit tulajdonképen még csak tanulniok kel 
lene, már annak tanítására rendeltetnek. így például 
magam is jártam az ötödik osztályba, két kegyesrendi 

’növendékkel, s két év múlva már latin i*kólák tanárai 
lettek !

Ezek melleit világos, hogy nemcsak a görög, ha
nem bármily más nyelv és tantárgy tanítása kevés si
kerű, ha a tanár maga is laicus még.

A tanrendszer, véleményem szerint desperatus. 
Tessék: az első és második gymnasialis osztályban, 
hetenkint 4 óra van előírva a rajzra, és eg y  a szép
írásra. Talán úgy okoskodtak az illetők, ha tud a gye 
rek rajzolni, majd fog tudni írni is. De hiszen, ez már 
umgekehrt ist n i c h t  gefahren. A ki jól tud rajzolni, 
tud-c nyelv- és irálytanilag irni? Aligha.

A latiu és görög nyelvből 5—6 a hetenkinti tan
óra, történet és magyarból csak 3. A testgyakorlásra, 
— melyet télen bízvást lehetne l'elényire szállítani — 
oly súlyt fektetünk, hogy mellette nem is veszszük 
észre, milj^sok a 9 —12 éves fiúnak a hetenkinti 28 tan
óra. S ha ezenkívül még a sokkal hasznosabb élő  ide
gen nyelveket akarja tanulni, ha ének, zene, gyorsírás 
stb. iránt fogékony s tehetséggel bir, nem marad egy 
órája is a szórakozásra, különösen a felsőbb osztályok 
ban, hol a hetenkinti tanórák száma 29 és 32 között 
váltakozik.

A tananyag beosztása ugyan meg van szabva a 
közokt. minisztérium álta l, hanem azért a tanárok 
mégis önkényük szerint járnak el, s az úgynevezett 
főiDspectorok is nagyrészt pictus masculusok, kik nem 
vizsgálják, mit és miként tanított a tanár, hanem lako- 
mázni járnak.

A összehívott bizottságtól függ oly gyökeres re
formokat hozni, melyek által a középtanodák a kor 
követelményeinek színvonalára emeltetnek. Rendszer és 
tanerők, e kettő főfigyelmet érdemel, mert ezeken for
dul a tanoda lényege. Adja a bizottság tagjainak jó 
belátása, hogy a kérdéseket közmegelégedésre old
ják meg.

Méreg Lajos.

A „Szombati lapokéból.
*

(Észrevételek Csernátony Lajos válaszára.)
(Vége.)

Ezt föltenni, ezt várni tőlük a nélkül, hogy alap
elveiknek fentarthatására nézve teljes .biztosítékot nyer
jenek, oly naivitás volna kedves barátom, mely egész a 
képtelenségig menne. Ők nem tehetik föl se rólad, se 
senkiről azon követelést, hogy maguk alatt vágják a 
fát, s ha nem utasitották vissza határozottabban a köze
ledést, ha — mire te oly nagy súlyt fektetsz — épen 
ellenkezőleg sokan rettegnek ezen közeledéstől, az csak 
azt bizonyitja, hogy a Sennyey-miniszteriumot óhajtók 
a közjogi kérdésekben való capitulatiót remélnek a kö
zeledő baloldaltól, mig a jobboldal másik része attól fél, 
hogy az uj emberekkel a konezot kell megosztani. Nagy 
fontosságot tulajdonítasz te I. czikkedben két a leg- 
ujabbi időben előállott ténynek, annak t. i., hogy a jobb
oldal elutasította maga részéről azon idétlen tant, mi
szerint az alkotmányos téren működő ellenzék kormány- 
képtelenné válnék, mihelyt a többség által hozott tör
vényeket véglegeseknek nem vallaná. Ez, mint mondod, 
a főesemény, a másik pedig az, hogy báró Sennyey Pál 
nemcsak lehetségessé, de valószínűvé, sőt bizonyossá 
tette kormányelnökségét. Én ama főesemény fontossá
gát abban látom, hogy valamint „megjöttek“ a jobbol
daliak erre az absurd állításra nézve, reménylenünk 
lehet, hogy épen úgy megjönnek egyebekre nézve is s 
valamint elenyészett a kormányképtelenség tana, ép 
úgy el fog enyészni azon tan is, hogy a baloldali Pro
gramm létesítése forradalmat hord méhében. De azt 
nem hiszem, hogy a jobboldal az újabb időben hajlan
dóvá lett volna koczkára tenni akár saját hatalmi állá
sát, akár a közjogi alap fenállását, s ha mégis úgy áll 
ma a dolog, hogy rettegnek a baloldal közeledésétől, 
azaz lehetségesnek tartják a közeledést, ez csak annyit 
jelent, hogy baloldali részről lényeges concessiókat, ha 
nem capitulatiót remélnek. Nem hiszem, hogy maga 
Sennyey is másképen gondolkoznék. Hogy ő vigye be 
hátán a baloldalt a hatalomba, ezt ő róla, ki oly hatá
rozottan kijelentette, hogy a közjogi kérdésekre nézve 
a jobboldal álláspontját föltétlenül elfogadja, ő róla, a 
ki még a provisorium közjogi helyzetével is tudott sub- 
sistálni, ki az ó-conservativek régi közjogi politikájá
nak képviselője, — föltenni már csak még sem lehet. 
Nem is hagyott fen semmi kételyt e tekintetben, ámbár 
— a mit te felhozasz — kijelentette, hogy a baloldal 
egy történelmileg jogosult párt, mely nem adhatja föl 
elveit, ezek feladását nem is szükségelvén az ország 
ercieKe. ü  ezzel csaK azt gondolta — legalább alig hi
szem, hogy csalatkozom — hogy jó ezt a historicus 
pártot, mely többségre eddig csak forradalmak által és 
alkalmával jutott, kéznél tartani, lánczon, hogy legyen 
a hatalmat mivel ijesztgetni, ha túlságosan akar Ma
gyarországon terjeszkedni, de attól ő excellentiája azt 
hiszem igen távol áll, hogy a parlamentaris váltógazda
ság egyik tényezője gyanánt ismerje el.

Azt elhiszem, hogy neki is jól esik, ha az ellenzék 
a Lónyay-kormányt döngeti, s ezért mutat a baloldal 
irányában udvaria ságot, a melyért viszonzásul teljes 
szivünkből kívánhatjuk is neki, hogy segitse isten azon 
dolgában, a melyhez most fogott: de arról meg vagyok 
győződve, hogy épen azon föltételeket kívánná coalitio 
esetében, mint az orthodox deákpártiak, s a mi a „nem
zeti akarat szabad nyilvánulhatásának“ megengedését 
illeti, nekem, daczára az 1865-ki dicséretes előzmények
nek, némi kételyeim vannak, hogy báró Sennyei se 
volna képes államférfiul tógájának szűzies fehérségét 
megőrizni a gyakorlati élet poros és füstös pályáján.

Nem hiszem ennélfogva, hogy akár Sennyei, akár 
ki más kész legyen a nélkül lépni szövetségre a balol
dallal s átalában a nélkül bolygatni meg a jobboldal 
consistentiáját, hogy biztosítékot szerezzen arra nézve, 
hogy épen maradjon a közjogi alap ; nem fog önszántá
ból vállalkozni arra, hogy előkészítse a tért a baloldal 
többségre jutásának, mindaddig, mig nem bir garantia- 
kat arra nézve, hogy a baloldal kormányra jutásával 
nem fogja akarni a közjogi alapot megdönteni, s miután 
az ellenkezőt hinni téged semmi fel nem jogosit, s mégis 
minden áron többségre akarod a pártot juttatni, az ő 
segitségökkel, jogos a föltevés, hogy ama garantiákat 
megadandóknak véled.

Ezen garantia nem lehet más, mint a baloldali köz
jogi programm letétele. S erre a baloldal azon irány 
által, melyet eljárásában legújabban vett, a legjobb 
utón van.

S itt már uemcsak az általad az Ellenőrben elő
adott nézetekre, hanem a magát újabban balközépnek 
nevező pártnak egész eljárására kell reflectálnom.

Elmondottam nézeteimet Ghyczy Kálmán föllé
péséről. Mélyen fájlalom, hogy az ő nyilatkozatából oly 
kevés bizodalom látszik ki a baloldali eszme jövőjéhez j 
azonban ő megmondotta tisztán s határozottan, meddig 
hajlandó menni s azon a ponton túl nem megy, akár le
gyen bizalma, akár nem. Az egész párt azonban, habár 
desavouálni látszott Ghyczy Kálmánt, tettleg tovább 
ment mint ő, mert azt jelentette ki, — igy szól leg
alább a körnek ismeretes határozata, — hogy majd ak
kor fogja kimondani, mennyit enged, ha a jobboldal 
egy része fog a maga részéről nyilatkozni, s kilátásba 
tette, hogy akkor majd kész lesz programmjának egy 
részét elengedni. Ugyanezen szellemben van tartva a 
balközép felirati javaslata s Tisza Kálmánnak azt indo
koló két beszéde. Ki tudja most már, mi az, mennyi az, 
mit a párt programmjából elengedni kész ? Ki] tudja, 
nem lenne e kész tovább menni mint Ghyczy Kálmán, 
a ki kijelentette, hogy a hadsereg kérdésében nem tesz 
concessiót semmi esetre? Épen a hadsereg kérdésére 
vonatkozólag vannak oly előzmények, melyek a mondott 
föltevésre feljogosítanak. Többen és nevezetesen Tisza 
Kálmán mindenkor nagy fontosságot tulajdonitottak a 
honvédség intézményének s nagy vívmánynak tekintet
ték volna azt, ha a honvédség tüzérséggel s más segéd
csapatokkal láttatnék el. Tisza Kálmán különösen párt
fogása alá vette a honvédséget s midőn debreczeni be
szédében elősorolta a szélsőbal bűnlajstromát, azt is 
megemlítette, hogy hidegen viseli magát a honvédségi 
intézmény iránt. Jókai Mór s Ivánka Imre kinyilatkoz
tatták, hogy a magyar hadsereget életbeléptetni nenj


