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EMLÉKIRAT 
az 1875-ik évi magyar országos nemzetgazdászati tanácskozmány 

nagyfontosságú ügyében összegyűlt hazafiakhoz. 

BAKAY NÁNDOR-tól, 
m i n t a s z e g e d i e l ő k é s z i t ő - b i z o t t s á g e l n ö k é t ő l . 

Jelige: „Nem csak dicsőké a hazai' 

T a r t a l o m : Bevezetés. — Előtanáeskozmányok és előiratok. — Kossuth Lajos levele. — 
Kormányférfiak levelei. — Pártok viselete. — A nemzetgazdászati szövetség. 

I. 

B e v e z e t é s . 

A nagyság átka nem kisért a közpolgár kalyibájában; a 
becsületes megélhetés gondjai vezérlik tetteit. 

Egy józan öntudatos munkásélet, egy gondtalan aggkort ki-
érdemelhetne. A józan s becsületes polgár ezt a közboldogságban 
keresheti. 

A jól rendezett államnak, a polgárai által hozott súlyos 
áldozatok viszonzásául, szent kötelessége a föntirt igényeket az 
államnyomoruság behatásai ellen polgárai részére kellőleg biztosítani. 

A polgárságnak szent kötelessége az állam föntartására szük-
séges áldozatokat meghozni. 

Az államgazdászat gyakorlása, a magasabb állampolitika 
körében, az államkormány feladata. Az alkotmányos polgárság 
részéről idevonatkozólag befolyást követel az alkotmányos szokás 
és a törvény. 

A nemzetgazdászat ügyeit, a kellőleg müveit államban, a 
megférfiasodott társadalom vezérli. Az alkotmányos kormánynak 
befolyást biztosít az uzus. 

Az alkotmányos rendszer tehát, amig az első nagy feladatot 
a kormányra, a másodikat a társadalomra bizza, itt s ott befolyást 
enged ennek és amannak. 

Ezen egyszerű igazságok kellő felfogására — ugylátszik 
megromlott pártviszonyainknál fogva — nemcsak bizonyos fokú 
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lelki műveltség, de meglehetős nagyságú szivnemesség, s ami fő, 
a napjainkban gyérülő önzetlenség is megkivántatik. 

Innen van, liogy ezen igazságok felismerésére kevesebb fo-
gékonysággal biré némely polgári elemek között, a kellő hatáskör 
feltételeit elhanyagolni, majd túllépni látjuk; innen van, hogy ezen 
igazságok kellő méltánylásához szükséges felsőbb felfogást, gyak-
ran az ügy teljes kárával nélkülöznünk kell. 

Innen van, hogy kormány és polgárság bizonyos aggoda-
lommal nézi egymás köztörekvését. 

Innen van, hogy a túlságosan beavatkozó kormány, azon 
pillanatban, midőn a nemzet közterhei a köznyomorral versenyt 
futva szaporodnak, kiskorúságra törpitő tanokon töri fejét. 

Innen van, hogy amidőn öntudatos fővel, lelkesült hazafias 
kebellel is elég lesz terheinket elviselnünk, akkor föltétlen bizalmi 
nyilatkozatok rendeztetnek, amelyekre csak absolut uralomnak és 
kiskorú társadalomnak vannak szükségei. 

Innen van, hogy a kormány, különösen a városi főispánok 
utján, a nagyon is önlábán járni utalt társadalom helyett elkezd 
gondolkodni akarni. Ez összetévesztése a szerepeknek. 

Rendezett szabadelvű kormányt kérünk, de azért a társadalom 
férfias nagykorúságára vezető feltételeket feláldozni kedvünk azért 
sem lehet, mert nemzetgazdászati bajaink azonnali beavatkozást, 
határozott cselekvést követelnek az alkotmányos polgárságtól. 

Szabadelvű kormány nem az, amely igy nevezteti magát, 
hanem az, amely a társadalom férfiasodását, az ő legegészségesebb 
támaszát, nemcsak hogy őrszemmel nem féli, de sőt örömmel en-
gedi önmagából kifejtett erővel előre hatolni. 

Józan társadalom nem az, amely itt-ott szolgakészen adja 
oda magát, amott gyermekileg mindent apjától követel; hanem 
az, amely ismeri feladatát, viseli terheit. Amely a köz- és ma-

/^é IS jN v gán té ren önállólag munkálkodni, ezer akadály dacára cselekedni 
tud. Erre céloz a mi nemzetgazdászati mozgalmunk. 

§ szeged f ' ' 

II. 

Előtanácskozmányok és előiratok. 

A fővárosi iparosok kezdeményezése folytán mintegy 10 év 
előtt alakult volt Szegeden egy nagy iparos-bizottmány, amely 
feladatául tűzte magának: hogy a nemzetgazdászati erőket tömö-
riteni, a köz- és magán munkásságot emelni, a társadalmi férfia-
sodást, nagykorúságot növelni fogja. Osztróvszky József elnöklete 
alatt állt ama bizottmány, s összeköttetésben volt az ország külön-
böző részeiben alakult hasonló bizottmányokkal; emlékiratot dol-
gozott ki az országgyűléshez. Ezen emlékiratot az akkor még meg nem 
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született ipartörvény alkotóira akart liatni. Miként hatott ? világos 
volt rá az akkori országgyűlési követeink egyikének, a mai sze-
gedi főispánnak Osztróvszkyhoz intézett terjedelmes levele, amelyben 
az emlékiratot és az iparosok álláspontját részben helyteleníteni 
törekedett. Azóta ezen emlékirat óhajaiból, a katonai tényleges 
szolgálatra és a közös iskolára vonatkozó rész némileg, valamint 
az Olaszország birtoklásáról való lemondás, egészben tehát mind-
azon, úgyszólván belesodródott dolgok teljesültek, amelyek oda 
kevésbé tartoztak, mig a legfőbb dolog, amely odatartozott, a tár-
sadalmi rész, az elejtetett. Az ott adott ipartörvényjavaslat, kü-
lönösen az iparegyesületekre vonatkozó javaslat, egészen eldo-
batott. 

Hat év előtt, az általam szerkesztett „Tiszavidéki Újság "-ban 
Barabás Péter, ugyanez időtájt Streitmann József az általa szer-
kesztett „Iparosok lapjá"-ban pöngették egy országos iparos ta-
nácskozmány eszméjét, amelynek következtében az életben tartott 
kérdés bárom éven át vajúdott, néhányunk által folyton bolygat-
tatván. 

Okoskodásunk, érveink, álláspontunk csak némileg módosul-
tak, de nagyban és egészben megerősödtek az 1872-ik évben febr. 
'25—26-án Budapesten tartott országos iparos gyűlésig; ahol az 
országos iparos szövetség eszméje, körülbelül a mai nemzetgazdá-
szati tanácskozmány elvi álláspontjaira helyezkedett volt. 

Az országos iparos szövetség eszméje, az ország iparosai ál-
tal felkaroltatván, Szegeden alkottuk meg a szövetség egyik próba-
sarkkövét, az itteni általános iparegyesületben. 

Az országos iparos szövetség eszméjének körvonalozása nem 
mindenben volt ideálom, de a többség által elfogadva, egész erő-
vel dőltem a munkálkodásnak, hogy az eszmét testesíthessük. Sze-
gedi iparostársaim segitettek. 

Az ország iparosai várták, hogy mit teszünk mi itt Szegeden? 
En ugy tapasztaltam: hogy az akkori kormányférfiak éppen ugy 
nem álltak feladatuk öntudatának magaslatán, mint amily hibásak 
voltak a fővárosi iparosvilág részéről az előlegezett hódolati fel-
iratok, a különben erélyes, becsületes miniszterek iránt. 

A kecskeméti kiállítás alkalmával provocáltatván, egy ful-
lánkos felköszöntőbe foglaltam ezen állam- és társadalmi nyomo-
rúság jellemzését. Keserű jövendöléseim beteljesedtek. No ehez 
nem kellett prófétai tehetség. 

1V2 évi búcsújárás és ajtólesés után, egy küldöttséggel men-
tünk a szegedi főispánhoz, ki ez ügyben eddig támogatásáról biz-
tositott bennünket; meg akartuk a valót tudni. A kormánykörök 
határozott nézetét kértük. 

A főispán azon kijelentést tette: hogy a magyar iparosság 
nincs a szövetség eszméjére kellőleg megérve. Lemle Miklós kül-
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döttségi tag, azon szerény ellenészrevétele után: „ h o g y i g e n i s 
meg v a n é r v e " szépen haza szállongtunk. 

Ezután egy gyűlésben megkérdeztem a szegedi iparosokat: 
k t i z d j ü n k - e t o v á b b is a z á s z l ó a l a t t ? Cserben maradtunk. 

A nagy eszme eldarabolt tagu szülötteket hozott. A nagy 
erős testületek helyett „iparos társulatok", „iparos körök," „iparos 
képző- és segélyző-egyletek" alakultak. Nem hogy az ország ipa-
rosai szövetkezhettek volna, de Szeged, egy város iparosai dara-
bokra zúzattak a roszul felfogott államérdekek ferdén megóvott 
szempontjából. 

Ez volt helyben, ilyen volt országszerte általánosságban a 
tiszta forrásból fakadt mozgalomnak letörpitett következménye. A 
legjobb módú vagyonos higgadt polgárok által vezetett mozga-
lomra, communista, socialista, s jó ég tudja miféle törekvések let-
tek ráfogva. A jó tüz kioltatott. A kormány által megkisérlett 
társulatok és befolyásolt körök üdvtelen működése gyümölcstelen 
maradt; mert az ipartörvény idevonatkozó szabályai mai napig 
sem teljesültek. Magok az iparbizottságok, még a fővárosban sem 
létesülhettek; mert az ügyvédi kar ellene volt az iparosok önbi-
ráskodási szabványainak. A mig az ügyvédi kamrákban törvény-
szerű céhek keletkeztek, addig az ipartársulatok laza kötelékei, 
csak nehánv gépileg mozgó egyén által lettek a hatóság izlése 
szerint tovább tákolva. 

A gazdasági- és kereskedelmi-testületek és egyletek semmi 
gyökerező talajra nem birtak találni. Az egyikben nagyúri passiók 
szigetelték el magokat, a másikban az idegen szellem. 

Ezen válságos társadalmi viszonyok között, egyrészt a szen-
vedőleges ellentállás tana még mindig bő táplálékot, másrészt a 
jóhiszemű önáltatás még mindig elégséges reményt talált, a bol-
dog mitsemtevésben is kötelességteljesitést látni. 

így morzsoltuk le drága éveinket. 
A polgárság egy része mindent a kormánytól remélt, a másik 

mindent attól követelt. Egyforma következményű bűnök valá-
nak ezek. 

S e közben az iparosok folyvást gyűléseztek, hordták a bi-
zalmi feliratokat a kormányférfiaknak ott és akkor is, ahol és 
amikor bizalmatlanságot kellett volna nekik szavazniok. Ott van-
nak a világkiállítás eseményei. Már ekkor voltam bátor hazámfiait 
figyelmeztetni, hogy nemcsak mezőgazdasági munkálkodásunk, de 
Cgyéb közmíiködésünk is magán viseli a jó isten kedvező kegyel-
mébe vetett fatalis bizalmat. S ezt kormányférfiaink helyettünk 
gondolkodni s majd talán egyszer enni (de soha nem tenni) is kész 
tagjai, csak megerősítették. 

Ezen közállapotok mellett nőtt fel hazánk búvirága . . . . 
Ezen közállapotok mellet pusztult el a magyar polgárság fele, 
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adósodott el az ország; s mindez semmibe vehető volna, ha a 
munkabíró polgárság erélye, ha az ország hitele, jó hirneve meg 
nem támadtatott s részben el nem játszatott volna . . . . 

Ennyi csapás után némelyek kezdtek felérezni . . . . mások 
folytatták, sőt folytatják az álom-életet. Az ébredezők közt látjuk 
a régibb küzdelmek embereit, a városi polgárságot. Gyűléseznek, 
beszélnek, irnak, tesznek — de meglehetős iránytalanul. 

„ I p a r o s " „ k e r e s k e d ő " s „ p o l g á r p á r t o t " akarnak alkotni. 
Egy ilyen fővárosi gyűlésben láttuk be néhányan, hogy ez cél-
hoz nem vezető idővesztegetés. Ha uj pártot akarnak alkotni, az 
a nemzetgazdászati érdek összvetitése a nemzet ezen nagy óriási 
bajának orvoslására hivatott erők tömöritése által érhető el. 

En lettem fölszólitva egy ilyen tervezet elkészitésére s an-
nak Szegeden való megvitatására nézve gyűlést szervezni. 

Én híven belementem a dologba. Azon kijelentéssel, hogy az 
apatini kiállítás alkalmával megismert egyik természettudós bará-
tomat, Hermán Ottó urat fogom felkérni, hogy ama kiállítás körül 
tanúsított szervező képességének ujabb tanújelét adni sziveskednék, 
annálinkább, mert már akkor ezen dolgokat eleve is látva, beszél-
tünk ezen eshetőségről. 

Én az ügy vázlatát egy levélben kimerítve átküldém a Bács-
megyében búvárkodó férfiúnak. Levelemben leginkább azt emeltem 
ki, hogy a kidolgozandó programmban kettőre figyeljünk. 

1. Hogy az ujabb iparosmozgalmak osztályos alakjokból ki-
ragadtassanak, s hogy az átalános nemzetgazdászati érdekek nyer-
jenek kifejezést. 

2. Hogy a közjogi kérdés, különösen a kiegyezés 12-ik 
pontja, általunk ne érintessék; de a kiegyezés egyéb szerződés-
szerű csatolványai annál nagyobb erővel, s a tettre hivatott nem-
zeti erők teljes közmunkássága által ostromoltassanak. 

A programm elkészült. Az átalános nemzetgazdászati irány 
nem eléggé erősen lett kidomborítva, itt-ott tulerős színezések hasz-
náltattak. A programm és egy körlevél-fogalmazvány, jegyzőkönyv 
alakban az ország több nevezetes férfiaival közöltetett, ellentmondó 
oldaljegyzetekkel visszaérkezett, s általam a szerkesztő Hermán 
Ottónak visszaküldetett. 

Ezen idő közben történt a mai kormányváltozás. Mit tartok 
ennek átalános szelleméről, az nem ide tartozik. De hogy pro-
grammja véletlenül találkozott az általam szárazan fogalmazott 
programmal, az nekibátoritott, hogy az ujon kinevezett szakmi-
nisztérium általam nagyrabecsült államtitkárát — Horn Edét — 
ezen mozgalom ez időszerinti fokozatáról értesítsem. Tőle megle-
hetős szabadelvű, emelkedett álláspontról irt választ vettem. 

Ismervén azonban a leküzdendő nehézségeket és a számba 
veendő elemeket, különösen a közérdekeltség és közmunkásság 



körébe vonandó polgárságot; ugy jobb- mint baloldali szélsősé-
gekkel számolván, készségesen egyeztem bele, h o g y az összes 
l e v e l e z é s e k , p r o g r a m m és e g y é b d o l g o z a t o k H e r m á n 
b a r á t o m ó h a j t á s a s z e r i n t , á l t a l a K o s s u t h L a j o s h o z ki-
t e r j e s z t e s s e n e k . 

Eközben Hermán programmjának másolata, a szegedi előké-
szitő-bizottságban ismertetés végett felolvastatván, általam felolva-
sás előtt tett elvető nyilatkozat folytán, utólag elejtettek. 

De céljokat bár eltévesztve, oly nagyszerű váratlan eredményt 
vivtak ki, amelyet szándékosan sohasem idézhettek volna elő. 

Nemcsak a roszaló hazai közvéleményt zuditották fel. De 
Kossuth nagyszerű birálatát vonták maguk után. 

Mig a kérdéses körlevél és programm-fogalmazvány minden 
ez ügyben váltott levelekkel együtt Kossuthnál kint jártak, én 
ezalatt kötelességemhez hiven, sem jobbra sem balra nem tekintve, 
haladtam utamon, egyenesen . . . 

A szegedi iparos-kör választmányától kikértem a kör helyi-
ségét egy nemzetgazdászati értekezlet megtartására. 400 meghívót 
osztottunk szét ezen értekezletre. Az előértekezlet megállapodása 
szerint, a nagy helyiértekezletre meghívottak a független polgárok 
párt- és álláskülönbség nélkül; csupán a felsőbb függésben levő tiszt-
viselők hagyattak ki, nem mellőzés, de kimélet szempontjából. 

Azonnal ellene is fordultak ezen értekezletnek. 
A meghívottak igen kevés kivétellel megjelentek, s nagy 

többséggel kimondatott „a n e m z e t g a z d á s z a t i p á r t " megalko-
tásának szükségessége. 

Azonban csakhamar azok is ellene fordultak ezen uj pártal-
kotásnak, akik eleve mellette voltak. Guny és hivatalos fenyegetés 
nem hiányoztak. A még mindig élő pártok feszült figyelemmel és 
magát erőltetett lenézéssel fogadták a törekvést, mert üdvtelen 
párthadaik bomlásától féltek. 

Eközben történt az ujabb pártalakulási mozgalom, amely uj 
kormányt, uj embereket igen, de uj rendszert nem adhatott a hazának. 

Ez is zavarólag hatott a „ n e m z e t g a z d á s z a t i p á r t " al-
kotására, mert" az uj kormány — bár halovány vonásokban — 
sok részben a nemzetgazdászati párt programmját tette közzé. 

Az idő haladt, a szegedi előkészítő bizottság megalakult. Az 
általam szárazon fogalmazott 12 pontot többszöri vitatás után el-
fogadta , mire nézve az itt tervezett országos kiállítási érte-
kezlettel egyidejűleg országos nemzetgazdászati tanácskozmányt 
tartani elhatározta. E közben megérkezett Kossuth Lajos nagy-
fontosságú véleménye is, a mely leginkább Hermán barátom 
éles programmjára, de nem kevésbé az általam közzétett 12 
pontra, sőt ez ügyben tett hírlapi munkálataimra is vonatkozik. 

Mielőtt ezen nagyfontosságú levél közlésébe bocsájtkoznám : 
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meg kell jegyeznem, hogy szerény észrevételeimet arra befejezés 
után megteendem. 

De el nem mulaszthatom előrebocsájtani, hogy noha ezen 
levél a birtokló Hermán Ottó által feltétlen rendelkezésemre bo-
csáttatott, mindamellett jelen alakjában soha nem volt szándékom 
közzétenni, ha erre sajátságos félremagyarázások által nem pro-
vocáltattam volna. 

Még azt is előre kell bocsájtanom, hogy mire ezen levél meg-
érkezett, a nemzetgazdássati mozgalom iránya lényegesen módosult, 
s hogy ezen levélből egy személyes vonatkozás, s egy sajtóviszo-
nyainkkal meg nem egyeztethető tulerős kitétel kivételével semmi 
ki nem hagyatott. A kihagyott rész ki van pontozva. 

Nézzük a levelet. 

III. 

Kossuth Lajos levele. 

Collegno (Baracone) Olaszorsz., március 17-én 1875. 

Ilerrman Ottó urnák Doroszlon. 
Uram! Pusztán lakom, hol nincs postahivatal. A közönsé-

ges leveleket rendesen elhozza házamhoz a postás. Az ajánlottak 
ellenben néha hetekig, hónapokig nem jutnak kezemhez, mert 
azokért személyesen kell mennem s én hónapokon át sem vető-
döm egyszer a városkába. Azért szólitottam fel hazámfiait hirla-
pilag, ne küldjék leveleiket ajánlottan. Mégis teszik. Csak a vélet-
lennek köszönhetem, hogy ön becses levele máre. 2-káról teg-
napelőtt már kezemhez jutott. 

Ön azon felszólítással tisztelt meg, hogy mondjak véleményt 
az önök által megindittatni szándékolt iparosmozgalomról. Ez Írás-
ban kissé bajos dolog, mert minden részlet fontos a fontos ügy-
ben; s mindenre kiterjeszkedni nagyon sok irást kiván, mi öreg 
kezemnek nem kis feladat; mig ha valamiről nem szólok, hallga-
tásom feltétlen helyeslésre magyaráztatik, oly dolgok felől is, mi-
ket tán nem helyeslek. 

De az ügy nagyon belevág hazánk anyagi érdekeibe. S ön 
és barátai bizalmát nagvrabecsülöm. S ezért a csatolványokat kí-
vánsága szerint visszaküldve, nekitürkőzöm a feladatnak, bár 
félek, válaszom amily hosszú, tán oly kedvetlen is lesz. 

Ha önök oda kívánnak hatni, hogy a magyar iparosok és 
kereskedők, mint honpolgárok (Citoyent s nem Bourgeoist értek), 
kiket egy speciális érdekközösség füz egy csomóba, sajnálatos zi-
láltságukból, a kompact testületi suly öntudatára vezettessenek, mi-



szerint érdekeiknek (melyek a hazának is mondhatlan fontosságú 
érdekei) biztosítására szervesen tömöritett erővel, tekintélyes állást 
foglaljanak a nemzet k ö z é l e t é b e n ; állást, melyre számuknál, ér-
telmességüknél fogva s érdekeik nemzetgazdászati fontosságánál 
fogva kiválólag hivatva vannak: ugy én ezt lelkemből helyeslem. 

És mert ennek valésitására a legközelebbi — mondhatnám 
döntő — alkalom a közelgő választásokban nyilik: ha önök tö-
möríteni, szervezni akarják az iparos és kereskedő elemeket, mi-
szerint öntudatos öszmüködéssel, vessék tömör súlyúkat a mérlegbe 
azon akadályok elhárítására s alapfeltételeik biztosítására, mely 
elhárítás és biztosítás nélkül a hazai ipar és kereskedés felvirá-
goztatása merő lehetetlenség: ugy én önöket e téren örömmel 
üdvözlöm. 

S továbbá mert valóban nagy ideje már, hogy a 48-iki törvé-
nyek jogegyenlőségi vívmányai igéből testté váljanak az életben, 
és szokjanak már le egyszer a productivmunka emberei azon antiquált 
routinról, hogy jobbadán még mindig csak a régi politikai facto-
rok körében keresnek törvényhozókat, s mig a magyar Szeged 
magyar iparosai is, kiknek olyan emberei vannak mint 
egy Horváth Mihály !! által képviseltetik a magyar ipar érdekeit: 
ha önök oda is kívánnak hatni hazafias discretióval, hogy szak-
avatott de egyszersmind független jellemű, magyar hazafias érzelmű 
férfiak, iparosok és kereskedők is foglaljanak széket a képviselő-
házban, még pedig tekintélyes számban: ugy én ezen igyekeze-
tükhöz is annál inkább sikert kívánok, minél bizonyosabb, hogy 
enélkül a honpolgárok ezen fontos része nem emelkedhetik a nem-
zet közéletében azon tekintélyre, a melyre hogy emelkedjék, a haza 
leglényegesebb érdekei sürgetőleg követelik. De ha önök a ma-
gyar iparosokat és kereskedőket mint ilyeneket külön párttá akar-
ják alakítani, ugy én azt nem csak szükségtelennek, de a hazára 
nézve károsnak is tartom s határozottan helytelenítem. 

Szükségtelennek tartom, mert van párt, melynek programm-
jába tökéletesen beleillik mindaz, amit önöknek az ipar és ke-
reskedés érdekében akarniok kell. 

Károsnak tartom, mert hazánkban jóformán minden vala-
mirevaló ember párthoz tartozik, s igy minden uj pártalakitás 
csak egy vagy más párt rovására történhetik. — Sennyei követői 
a Deák-párt rovására; az uj kormány-párt, mely a „szabadelvü-
párt" nevet arrogálja magának (mintha bizony lehetne szabad-
elvű, a ki azt, amit a józan ész, a logica, az élet, a történelem, 
sőt a politikának minden elemi tankönyvei is a szabadelvüség 
cárdinális feltételének ismer — értem: a minden idegen avatkozás-
tól ment állami önállóságot — a lomkamrába dobja, mint valami 
Mária Therézia korabeli rozsdás insurgens fringiát) e párt a bal-
közép-párt rovására, annak megsemmisítésével alakult. Ha önök 
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is u j pártot alakitanának, ez csak ugy történhetnék, hogy önök 
a közjogi ellenzéktől vonnának el erőt, vagy annak sorait ritkítva, 
vagy legalább oly elemeket elvonva, melyek a balközép ország-
gyűlési képviselőinek tömeges apostasiája következtében amannak 
sorait szaporítanák. 

Adjanak önök kérem maguknak számot a helyzetről. Mihelyt 
pártról van szó, két párthoz senki sem tartozhatik: vagy — vagy. 
Ez tény, s mert nálunk csaknem mindenki párthoz tartozik, tehát 
két dolog közül okvetlenül egy történnék. Vagy az, hogy sok 
üzletember azt mondaná: nekem van pártom, azt el nem hagyom 
s ekkor nem lenne tömörülés, vagy az, hogy azon párt soraiból 
újoncoznák az u j pártot, a melynek rokonszenvére számithatnak. 

Melyik párt ez? 
Arról, gondolom, meg vannak önök győződve: hogy a vámterü-

leti közösség felmondása, s önálló magyar vámterület felállítása 
nélkül a magyar müipart virágzásra juttatni s vele élénk belke-
reskedelmi forgalmat előidézni merő lehetetlenség. Ez sarkalatos 
pont is, axióma is. Fel is vették ezt önök programmjokba, bár 
nem oly nyomatékosan, mint ahogy kellene. De erről majd alább. 

No kérdem én, melyik pártból remélhetnek önök csatlako-
zást egy oly programmlioz, mely az Osztrák-Magyar vámterületi 
összeolvadás felmondását criteriumul mondja ki? 

A volt Deák-pártból nem, mert hiszen az hozta nyakunkra 
ezt a ruinosus összeolvadást. Az fogadta el „en bloc" minden 
vizsgálat nélkül ama rettenetes vámtarifákat, melyek egyenesen arra 
voltak s igen sikeresen számitva, hogy a fejlett s mégis a kül-
földi verseny ellen védvámokkal biztosított osztrák műipar kor-
látlanul szabad versenye csirájában elfojthassa a magyar müipart, 
miszerint minél többet legyünk kénytelenek másoktól venni de 
akként, hogy necsak védett müiparunk, de szabad kereskedésünk 
se legyen; s odadobták a magyar piacot monopóliumul az osz-
trák iparnak, ugy hogy azt, amit gyártanunk az osztrák szabad-
versenye nem enged, ne vehessük ott, a hol legolcsóbban kaphat-
nók, hanem kényszerítve legyünk drágábban venni Ausztriától, 
kinek csak ezen a néven ártöbblet fejében oly kény szeradót fizet 
Magyarország, mely évenkint többre megyen, mint az osztrák adós-
ságból pazar bőkezűséggel elvállalt rész. 

Rettenetes állapot ez. Romlás, pusztálás kútfeje. Nincs ilyenre 
példa a világ történelmében, még a gyarmatokéban sincs. Nem le-
het ezt sem a védvámrendszer, sem a szabad kereskedés elve 
alapján védeni. Mert az sem az egyik sem a másik, hanem való-
ságos elvéreztetési rendszer: A u s z t r i a a m a g y a r p i a c o n a kül-
földi ipar versenye ellen v é d v e v a n , és Magyarországra szabad 
kereskedéssel birl a ma^var ipar pedig s a j á t h a z á j á b a n a&Ő" 



10 

r e s k e d é s s e l n e m bir . Csak nem várnak önök ez átok vezetői-
től csatlakozást. A Sennyei- vagy Lónyai-pártból természetesen 
szintúgy nem. Hisz ezek amazokkal egy követ fújnak. 

De az uj kormány-pártbél szintúgy nem várhatnának önök 
csatlakozást, mert (és e r r e k ü l ö n ö s e n figyelmet k é r e k ) Tisza 
Kálmán azon progranmibeszédében, mely a bársonyszékhez lép-
csőül szolgált, világosan kimondta, h o g y a v á m t e r ü l e t egysé -
gé t f e n n k i v á n j a t a r t a n i . 

Nagy szó volt ez uraim! halál fekszik e szóban a magyar 
müiparra s vele a magyar kereskedésre; mert hogy a vámterületi 
egység feltartása mellett legföllebb csak a fogyasztási adóknál s 
vámtéritéseknél szenvedett károkat lehetne enyhiteni, de a ma-
gyar müipart felvirágoztatni teljes lehetetlenség, az oly kétségbe-
vonhatlan, mint az, hogy a nap világit. — Bizony bizony mon-
dom is, hogy ha önök akármi név alatt üzletérdeki országos gyű-
lést hivnak össze, s azon Tisza e veszedelmes szándoka ellen nem 
tiltakoznak, s tömegesen nem foglalnak ellenében határozott ellen-
zéki állást, szent kötelességet mulasztanak el, és ép azt mulaszta-
nák el, a mit ez idő szerint a magyar ipar és kereskedés érdeke 
a legelső sorban követel. 

Tehát marad azon párt, mely, hogy az önök programmjának 
kissé nagyon ovakodó szavaival éljek, „a nemzet önrendelkezési 
jogát irta lobogójára." Kivéve talán néhány szórványos elemet, 
mely ha ekkorig közömbös tudott maradni a közügyek iránt, bi-
zony az u j pártban sem fog tevékeny érdekeltségre lelkesülni. Önök 
jóformán csak ezen párt tagjai közül remélhetnének csatlakozást. 
Az uj párt tehát csak ezen párt rovására alakulhatna. 

Hazafiságukra hivatkozom: őrizkedjenek árva Hazánkat ez 
u j csapással sújtani; ne gyéritsék azon párt sorait, melyről azt 
mondják programmjokban, hogy a „közjogi téren" (miért csak a 
közjogi téren? miután annak programmjában az önök által felka-
rolt speciális érdek is benne van?) támogatni fogják. Nagyon kü-
lönös támogatás volna az, mely azon kezdődnék, hogy annak so-
rait — s éppen most a tömeges defectiók paroxismusa közben — 
tömörítés helyett megbontják. 

Hogy szervezkedni s az üzleterőket (rövidségükért e szót 
használom, mert a nagy szótár szerint e szónak „ ü z l e t " értelme 
ez: foglalatosság az ipar és kereskedés valamely ágában) tömörí-
teni akarják a speciális üzletérdek biztosítására, az egész rendén 
van s tökéletesen helyes. De erre nem uj pártalakitás, hanem oly 
eljárási módot kell választani, mely amellett, hogy a speciális ér-
dekeknek használ, más közérdeknek nem árt. — Ez nagyon 



11 

könnyű, mert amint igaz az, hogy két párthoz senki sem tartoz-
hatik, ugv igaz az is, hogy a pártban groupirozhatnak, szövetkez-
hetnek, figyelmeztetik magokat az egy speciális érdek által össze-
fűzött elemek, miszerint öszhangzatos müködésök által e speciális 
érdekeknek a pártban kiváló figyelmet s általa a törvényhozásban 
érvényt szerezzenek. Ez nem árt a párt egységének, sőt annak 
súlyát mind bel- mind kiiltényileg öregbitheti. 

JiiS ez az, a mit javaslok. A mód felől is elmondom véle-
ményemet. 

Önök ugy látom, „ k ö z g a z d á s z a t ! c o n g r e s s u s t " akar-
nak tartani s ott tiz thesist megvitatni. Ha csak megvitatásról van 
szó, erre nem látnék külön mozgalomra szükséget, ezt az ipar-
egyesiiletben is meglehetne tenni. Különben a „Congressus" cimet 
kissé pretensiosusnak találom, a mennyiben e szó alatt az egész 
világon mindig internationális gyülekezet szokott értetni, legyen a 
tárgy diplomaticai, vagy forogjon posta-currentia, vagy szociális 
érdekek, közgazdászat vagy tudományos kérdések körül, con-
gressus mindig internationális. Egyébiránt az ily akadémikus 
vitatkozás magában igen ártatlan időtöltés. Meglehet, a sok szó 
között akad egy-egy mag, melyet időjártával valamely ügyes ker-
tész tenyésztésre jut ta t ; de nem tudok esetet, hogy az ily fejtegeté-
sek rögtön nyomot hagytak volna maguk után gyakorlati actiók 
terén a nemzet közéletében. Pedig az ipar és kereskedés érdekei 
gyakorlati actiót kivánnak hazánkban. Néni kétlem, fog a tiz the-
sis felett tiz talpraesett beszéd tartatni, mit a közönség kisebb-
nagyobb érdekkel végighallgat, ha ugyan lesz közönség, mely 
mind a tiz thesist megállja. Aztán szétmennek s mindenki marad, 
a hol előbb volt. 

r 
En nem gondolom, hogy ez volna az, a mire ez időszerint 

szükség van. Valószínűleg azt fogja ön uram mondani, hogy nem-
csak az akademicus fejtegetések képezik célját a tervezett congres-
susnak, hanem az is: hogy egy erkölcsi egyesülés jöjjön létre egy 
életerős k ö z é p o s z t á l y l é t e s í t é s é r e s ez egy programún alapján 
p á r t t á a l a k u l j o n . 

A pártalakulásról már elmondtam nézetemet. Nem helyes-
lem. A többire is vannak észrevételeim. 

En gyakorlati szempontból szeretvén a dolgok értékét mérni, 
megvallom: az e r k ö c s i e g y e s ü l é s e k e t , melyek céljainak „hir-
detője és végrehajtója mindenki abban a körben a melyben él" meg-
lehetősen meddő actiónak tekintem. Nem tudom hol tegyem rá a 
kezemet. Nincs teste. 

Ami pedig a „középosztály létesítését" illeti: Én ismerem 
az amerikai Egyesült államokat. Ott van szabadság, van törvény-
tisztelet, hazafiság, pénz, ipar, kereskedés, tudomány, jólét, — a 
henyélés szégyen, munka és becsület egyértelmű. He én e szót 
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„ k ö z é p o s z t á l y " ott soha még csak emliteni sem hallottam. A 
munka tiszteletben áll s nem gát, hanem lépcső a legmagasabb 
méltóságokra. J o h n s o n elnök szabó-mesterember volt. A nagy 
L i n c o l n mint favágó kezdte pályáját; F r a n k l i n , aki „eripuit 
coelo fűimen sceptrumque tyrannis" könyvnyomtató volt. Az én 
tisztelt és kedves barátom W i l s o n alelnök (a Senatus elnöke) mes-
terségére csizmadia, — de a középosztálynak ott hirét sem hallot-
tam. Az embernek mint az emberiség tagjának keble büszkén ki-
tágul — bár mint magyarnak görcsösen összeszorul, ha meggon-
dolja, hogy egyetlen egy városban, mely annyira fiatal, hogy még 
nem volt, mikor én már férfikorom delén tul voltam (Chicagót 
értem) azon iparos elemek, a melyeket az aristocratiai kevélység 
„középosztálylyá" degredál, több értéket producálnak évenként, mint 
amennyit e g é s z Magyarország földmüvelete előállitani képes — 
de azt is tudom, hogy ha valaki ezen csodatevő elemeket a nem-
zet diszét, büszkeségét, a nemzetek hitgerincét igy szólítaná: „Ti 
k ö z é p o s z t á l y ! " a sértett önérzet indignatiójával utasítanák visz-
sza e degredátiót. Mert hát, aki középosztályt mond, az felső osz-
tályt, alsó osztályt is mond, valakit maga alá teszen, valakit maga 
fölébe helyez. Castot mond, cast maga is, a juliusi Monarchia 
„Bourgeoisie"-ja a legitimista monarchia aristokratiának substituálva. 
Nem democraticus eszme. S a v o n s C i t o y e n s . 

J r %> 

Nem tehetek róla, én igy érzek. Ámde, ha már a vénhedt 
Európa antiquált hagyományai folytán még középosztályról beszélni 
lehet vagy kell, olyan dolog az, mint a forradalom. Nem lehet 
azt csinálni, az csinálódik. Vagy van, vagy nincs. Ha van, nem 
kell csinálni, ha nincs, nem lehet létezését decretálni. Annak te-
remnie^ kell. 

Én azt gondolom, hogy társadalmi elméletek helyett, a kö-
z e l g ő v á l a s z t á s o k g y a k o r l a t i t e r é r e k e l l e n e az egész 
m o z g a l m a t t e r v s z e r ű e n i r á n y o z n i , ez az, ami most idő-
szerű. 

És pedig azért: mert sok dolog közrehathat ugyan az ipar 
és kereskedés előmozdítására, de ezekben bizonyos fokozat van. 
Mindenekelőtt azon alapfeltételek megszerzését kellene munkába 
venni, amelyek nélkül az ipar és kereskedés felvirágoztatása t e l j e s 
l e h e t e t l e n s é g , bár mint erőlködjék is a magán- és társadalmi 
tevékenység. S mert ezeket csak törvényhozás utján lehet megsze-
rezni, s mert a törvényhozási sikert csak a választásoknál lehet 
előkeríteni, s mert a választások a küszöb előtt állanak: hát biz 
én minden tevékenységet ezen dologra öszpontosittatnék: ezt tűz-
ném ki (hadtanilag szólva) működési objectumul s azt semmi más-
saFnem complicálnám. Aki sokat markol, keveset szőrit. — Igenis, 
én is összehívnám országos értekezletre (nem congressusra) a 
magyar iparosokat és kereskedőket s az ipar és kereskedés ügy-
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barátait; — de csak ugy, ha magamat eleve biztosithatnám, hogy 
felhívásomnak sikere lesz. Fiascotól minden áron ovakodni kell. 

Kifejteném felhívásomban, hogy ha közgazdászatilag magun-
kat a végpusztulásnak resignálni nem akarjuk, miért van itt an-
nak ideje, hogy a magyar iparosok és kereskedők nagy közfontos-
ságu, speciális érdekeik biztosítása végett a nemzet közéletében 
határozott iránynyal tömöritett erővel állást foglaljanak. 

Nem gyámkodás aluli emancipatióról szólanék, mert gyám-
kodásban bizony a hazai ipar és kereskedés érdekei nagyon mos-
tohán részesültek, hanem szólanék arról, hogy ápoló gyámkodás 
helyett az ország legfontosabb érdekei a politikai gyávaság vélt 
exigentiáinak martalékul dobattak, és szólanék a veszélyről, mely 
Tisza miniszteriális programmjában a magyar ipart és kereskedel-
met fenyegeti. 

Es el nem mulasztanám megemlíteni, hogy az erőtömöritésre 
annál nagyobb szükség van, mivel a határozottan reactionárius s 
főkép a magyar kézmíiiparosok ellen intézett u j választási törvény 
folytán, a magyar iparos választók száma keservesen leapasztatott 
s hogy e súlyos veszteség hatását csak a megmaradt erők tömö-
rítésével s intensiv erélylyel lehet most ellensúlyozni. 

Erre azonban nem elég az, amire a pesti iparoskör szorít-
kozik, hogy az ipar és kereskedés érdekei szóhoz juthassanak, ha-
nem tisztába kell jönni az iránt, hogy mik ezen érdekeknek leg-
lényegesebb requisitumai? Concret alakot kell adni az érdekek 
igényeinek, miszerint a kivánt szóhoz juttatásnak határozott irá-
nya s a nemzet közéletébeni állásfoglalásban öszhangzás legyen. 

E célból országos értekezletre hivnám össze az ügybaráto-
kat, oly végre: 

1. Hogy megállapittassanak azon cardinális pontok, melye-
ket összemüködésre tömöritendő iparos és kereskedelmi elemek, 
mérvadó criteriumnak, elengedhetlen feltételnek fognak tekinteni a 
képviselőjelöltek kiszemelésénél s a választásoknál az ipar és ke-
reskedés szempontjából. 

2. Hogy meghatároztassék, melyik azon politikai párt, mely-
nek programmjában és irányában ezen cardinális feltételek meg-
szerzése körül erélyes törekvésre legtöbb garantia találtatik s hogy 
az ahozi tömeges csatlakozás kimondassák. 

3. Hogy a homogén erők szerveztessenek, miszerint az iparos 
és kereskedő választók azon párt zászlaja alatt speciális érdekeik 
alapján tömörülve, ezen érdekek érvényesítését öszhangzatos mű-
ködéssel, erélyesen munkába vehessék. 

En uram, most ily keretet adnék a mozgalomnak. 
Ami azon cardinális pontokat illeti, melyek a közelgő vá-

lasztásokra mérvadó criteriumul lennének felállitandók, én háromra, 
s csakis háromra szorítkoznék. 
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Az első és l e g f ő b b : az osztrák-magyar vámterület-öszse-
olvadás felmondása, s az önálló magyar vámterület felállítása. Ez 
az alplia „Hinc omne princípium, liuc refer exitum." Enélkül soha-
sem lesz virágzó magyar műipar, enélkül viszont nem lehet élénk 
belkereskedés, mert ez a nyerstermék, érték s iparáru-érték cse-
réjének közvetítésén alapszik; pedig az élénk belkereskedés oly 
hatalmas közgazdászati tényező, hogy azzal fontosságban a legter-
jedtebb kiilkereskedés sem mérkőzhetik. Ez első pontban oly ha-
talmas emeltyű áll önöknek rendelkezésére, hogy meg lennék győ-
győződve, miként ezt kellő erővel felhasználva, ha talán nem is 
absolut többséget az egész országban, de bizonyosan többséget le-
het a magyar s különösen a városi elemekből a választási urnák 
körül Összegyűjteni, még pedig tisztán közgazdászati alapon, azon 
magas politikai tekintetet még csak nem is említve: hogy amely 
percben külön vámterületünk lesz, azon percben magyar kérdés is 
lesz az európai politikában (most a boldogtalan fúzió folytán nincs 
többé!) mert a külön vámterület, a külön államiságnak symboluma. 
Önök e nagy dolognak három száraz szót szántak körlevelükben, 
mig meddő eszméknek, melyeknek kézzelfogható testük nincsen, 
vagy éppen céltévesztők, ne mondjam veszélyesek, lapokat, szen-
telnek. — Bocsánatot kérek, ez nem practicus eljárás. 

Kapcsolatban az ö n á l l ó v á m t e r ü l e t t e l , m e l y n e k az 
ö n á l l ó m a g y a r k e r e s k e d e l m i p o l i t i k a t e r m é s z e t e s kö-
v e t k e z m é n y e , a második cardinális pont, az önálló vámterület 
vámtarifáinak tisztán hazai érdekek szempontjából osztályozása, oly 
módon, miszerint ne legyenek ugyan arra számítva, hogy mindent 
magunk gyártunk s oly iparágakat is meg akarjunk honosítani, 
melyekre földtani viszonyainknál fogva, szemben más fejlett iparú 
nemzetekkel mi hivatva nem lehetünk; ne is arra legyenek szá-
mítva, hogy a tespedésnek premiumot nyújtsanak, hanem igenis arra, 
hogy a műipar azon ágainak életerős kifejtése, melynek geogra-
phiai, geologiai és népesedési viszonyaink által természetszerűleg 
indicálva vannak, a kérdés nehézségeinek legyőzésében m é r s é k e l t 
v é d v á m o k á l t a l nem csak a távolabb külföld, hanem a szomszéd 
osztrák ipar elnyomó versenye ellen is oltalmaztassék. Minden 
egyébre nézve pedig a szabad kereskedés elvének hódolva, a vá-
mok csnpán jövedelmi szempontból szabályoztassanak, miszerint a 
chronicus deficitekkel küzdő országos fináncián segítve legyen s a 
már a nemzeti vagyontőkének megtámadásáig csigázott egyenes 
adóterheken könnyítve legyen. 

(Anglia most már a szabad kereskedés elvének hódol, de 
azért roppant bevételi budgetjének 28%-jét a vámok adják s ez 
teszi lehetővé, hogy a föld, ház stb. egyenes adó annak csak 
3%-jére s a jövedelmi adó, mely mellett külön kereseti mód nincs, 
csak mintegy 9%-jére rug.) 
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En azt gondolom, hogy különösen azokra az iparágakra 
nézve, melyek a hazai nyers termények értékesítésére vannak irá-
nyozva, a mérsékelt védvám-követelést a cáfolhatatlanságig hatal-
mas érvekkel lehet támogatni. 

Csakugyan irtózatos neme az a gazdálkodásnak, melyszerint 
(hogy példában szóljak) eladunk egy mázsa nyers gyapjút a kül-
földre 100 frtért, s aztán ugyanazon mennyiság gyapjút visszavá-
sároljuk posztó alakban 200 frtért, ahelyett, hogy gyapjúnkat sa-
ját munkánk által annyira értékesitenők. Ily bolond gazdálkodás 
mellett lehetetleíi el nem pusztulni. 

Azután a nemzetgazdászat nem matliesis, melynek minden 
tétele, minden időben, mindenhol egyaránt áll. A nemzeti gaz-
dászatnak is vannak ugyan absolut igazságai, például: hogy a 
pusztán vagy főkép földmivelő ország meteorogoliai esélyek játéka 
lévén, biztosságra soha nem számithat: ma saját zsírjában fullad, 
holnap éhenlialással küzd. Hogy műipar nélkül a nemzeti közva-
gyonosság sem magas fokra nem emelkedhetik, sem biztosságra 
nem számithat. Hogy a nemzeti tőkegyarapodás kútfeje az értel-
mes- munka. Hogy élénk kereskedési forgalom, könnyű s a lehet-
ségig olcsó hitel s gyors, biztos és olcsó közlekedhetés nélkül lehe-
tetlen stb. stb. — de mikor aztán arra kerül a sor, hogy hát miként 
kell a munkának hóna alá nyúlni? miként kell a hitelre módot 
nyújtani? a közlekedési eszközöket létrehozni? itt már megszűnik 
a mathematikai formulák általánosítása, itt korral, viszonyokkal 
kell számolni; ami egy helyütt célszerű, másutt nem az ; ami itt 
jó, amott rosz. 

Ha az egynemű civilisatio keretébe foglalt világ egy tabula-
rasa volna, mely csak most rendezné be nemzetgazdászati ház-
tartását, kétségtelenül az okszerű munkafelosztás volna a legjobb 
rendszer; hadd csinálna mindenik nemzet azt, amit ő képes leg-
nagyobb bőségben s legolcsóbban előállítani, — aztán cserélné ki 
áruit az egész emberiség szabadon. Igen, de a világ sorja nem igy 
alakult, a közgazdászati fejlődés különböző irányban, különböző 
fokon áll. Tehát a tapasztalástól kell tanácsot kérni. 

Már pedig tény, hogy nincsen egyetlen egy nemzet sem, 
melynek müipara védvámok oltalma nélkül fejlődött volna ki 
életerőssé. 

Tény: hogy nincs egyetlen egy nemzet is, mely hamarább 
fogadta volna el a szabad kereskedés elvét mint akkor, midőn a 
védvámok oltalma alatt a kezdet nehézségeit már leküzdötte s 
magát életerősen, versenyképesnek érezte. 

Tény: hogy még oly hatalmas, előretörő nemzet is mint az 
északamerikai nagy köztársaság, mai napig sem véli elérkezett-
nek az időt, hogy a mérsékelt védvámrendszerről lemondhasson. 
És tény, hogy ezen rendszer mellett a nemzeti vagyon tőkéje óriás 
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mérvben növekszik, a közjólét bámulatos fokra emelkedett s a 
rabszolgatartók szakadársága által előidézett irtózatos belliáboruból 
eredett adósságait száz meg száz millió dolláronként képes éven-
ként — a védvámrendszer segítségével apasztani, mig mi a vám-
területi közösség piócarendszere mellett rendes kiadásainknak 
béke idején fedezhetése végett, száz meg száz millióként növeljük 
adósságainkat. 

E tények tanúságával szemben miként lehetne kétségbe 
vonni, hogy nálunk a mérsékelt védvámrendszer parancsolólag in-
dicálva van, miután a hazai műipar felvirágoztatása — a mi véd-
rendszer nélkül soha és sehol e világon el nem éretett, — miná-
lunk nem c s a k jobblét kérdése, hanem valóságos élethalál-kérdés. 

Ha az osztrák monopolium önző ügyvédei azzal akarják Ma-
gyarországot megrettenteni, hogy a magyar földművelést repres-
saliákkal fenyegetik, ez merő üres liólyagpuffogatás. Semmi nem-
zet nem oly bolond, hogy puszta dacból ne vegyen tolunk élelmi 
szereket és gyártási nyersanyagokat, ha nálunk hasonló árért jobb 
minőségben, vagy hasonló minőségban olcsóbban kaphatja; — 
ha másutt kaphatja igy, most sem oly bolond senki, hogy tőlünk 
vegye. 

Sőt egyenesen a magyar földmüvelésnek van legnagyobb, 
speciális érdekeiben, hogy a magyar műipar felvirágoztassák, mert 
ez neki élénk és biztos belpiacot nyújt, mig most bő termés idején 
nem talál vevőre, hacsak (mint mondani szokás) a világ valamely 
részét az Isten éhségcsapással nem látogatta meg. 

És ezen élénk és biztos belpiac — amint a tapasztalás min-
denütt bebizonyította — bizony bő kárpótlást nyújt azon csekély 
áremelésért, mely a mérsékelt védvámrendszer folytán az ipar-
árukat érhetné, mely azonban s a j á t m a g u n k j a v á r a bizonyo-
san nem volna olyan nagy, mint amelylyel most m a g u n k k á r á r a 
az osztrákot gazdagitjuk. 

Most későn veszem észre, hogy az eszmeláncolat fejtegeté-
sekbe vitt bele, melyekre önnek sem tőlem, sem más senkitől 
semmi szüksége. Bocsánat! — reményiem nem fogja ön a pár 
percnyi unalmat, melyet ezzel okoztam oly nagyba venni, misze-
rint megneheztelne, hogy e szükségtelen fejtegetések kihagyása 
végett egy uj levél Írására nem vállalkoztam. 

Végre a harmadik sarkalatos pont az önálló magyar pénz-
ügy, mely nélkül a magyar ipar idegen kegytől, idegen féltékeny-
ségtől nem feltételezett olcsó és könnyű hitellel el nem látható. 

Én e három pontot irnám fel a célzott szervezkedés speciá-
lis jzászlójára (mely szervezkedést én egyszerűen „ s z ö v e t s é g n e k " 
vagy „ ü z l e t é r d e k i s z ö v e t k e z é s n e k " neveznék); ezen zászló 
alá tömörítve állítanám be az iparos- és kereskedő-választókat azon 
politikai párt soraiban, amely a „nemzet önrendelkezési jogát irta 
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lobogójára", mint önök mondják. E három cardinális pontot sem-
mi mással nem complicálnám, még az ö n á l l ó k e r e s k e d e l m i 
politikát is csak incidentaliter a második pontban emliteném, de 
külön pontul nem tenném, részint azért, mert a politika concret 
esetekkel foglalatoskodván, kimeritőleg bajosan generalisálható, ré-
szint azért, mert ez a külön pontban felvett vámszabályzatban 
találja legpregnánsabb nyilvánulását, részint, mert egyebekben 
(péld. a consulatusok kérdésében) a külön vámterületből önként 
következik. Az ipartörvények reformját pedig azért nem foglalnám 
a cardinális pontok közé, mert bármi fontossággal bírhasson is az, 
ezen három cardinális pontokkal, melyek nélkül ipar és keres-
kedési virágzással álmodni sem lehet, egy fokra, egy categoriában 
teljességgel nem sorozható. Ez az én véleményem. A többi aztán 
(s ez a d o l o g p r a c t i c u m a ) - az erélyes actió feladata. 

Erre nézve kettőt akarok megjegyezni. 
Az egyik az, hogy a siker leginkább a fiókbizottmányoknak 

országszerte berendezésétől függ. Ezeknek nyomban össze kellene 
vidékeiken gyüjteniök az iparos és kereskedő választókat. Elfogad-
tatni velők az országos értekezlet határozatait. Kijelentetni velők, 
liogy a kijelölt párt zászlója alá sorakoznak speciális érdekök jel-
zett sarkalatos kívánalmainak alapján; aztán nyomban érintkezésbe 
bocsájtkozniok azon vidéki orgánumaival, a képviselőjelöltnek az 
igazgató-bizottmánynyal egyetértőleg kiszemelése végett, nehogy 
ebben megelőztessenek, amiből az ezeknek szétforgácsolása követ-
keznék; a jelölttel megállapodásra jutniok, s aztán a dolgot con-
cret alakban éber agitatióban tartaniok; végre ügyelniök, hogy 
mindenki helyt álljon a választásnál. 

Másik megjegyzésem az, hogy én az igazgató-bizottmány 
székhelyét a vidékre: Szegedre vagy Debrecenbe s nem a fővá-
rosba tenném. Igen sajnos dolognak tartom, hogy a közösügyes 
kormány centralisticus irányának visszliatása folytán, a fővárös 
csaknem minden, a vidék úgyszólván semmi. Alig van önálló köz-
élete. Gonosz francia tempó ez. Nem szeretem. Szabadság soha-
sem volt Franciaországban. Olyan volt, mint egy gyertya. Világít, 
de maga árnyékban áll. Az angol nem világított másnak, de maga 
mindig szabad. S ott bizony nem a főváros ad tónust a nemzeti 
közéletnek, nem az kezdeményezi a nagv mozgalmakat. A gabna-
torvény elleni agitatiót Manchester vezette, Birmingham a parla-
menti reformot. London semmit. 

Aztán a pesti iparoskör programmja nem is programúi. Sem 
lius, sem hal; mindössze annyiból áll, hogy iparosok és keres-
kedők választassanak képviselőkiil. -Hiszen én már emiitettem, mi-
ként kivánom, óhajtom, hogy iparosok és kereskedők is foglal-
janak helyet az országgyűlésen, tekintélyes számban. De ezt, s 
csakis ezt venni fel programmul, amolyan „quand mérne" alak-

3 
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ban, bizony furcsa dolog. Mit mondanának azon urak, lia a volt 
jobbágyok arra szövetkeznének, hogy csak volt jobbágyot, — a 
nemesek, hogy csak nemest, — az ügyvédek, orvosok, hogy csak 
ügyvédet, orvost választanak? Különben ezen exclusivitási irányra, 
talapraesetten megfelelt nemrégiben John Brigiit az angol munká-
soknak adott válaszában. Ismerni fogja ön. Nem ismétlem. 

Hanem nagyon jól emlékezem arra az enquétre, mely a fő-
városi kereskedés hanyatlásának okai felől tartatott. Nem volt a 
kihallgatott fővárosi iparosok és kereskedők közt csak egyetlen 
egy sem, aki ki merte volna mondani, miként a hanyatlás főoka 
abban van, hogy a pesti kereskedelmi piac hitel dolgában Bécs-
től függ, s hogy a vámterületi összeolvadás folytán az osztrák 
műiparnak monopolizált zsákmányul lévén odadobva, a magyar 
piac többé nem Pest, hanem Bécs a magyar kereskedés központja. 
Egy sem merte kimondani. Köszönöm én az ily szakképviseletet. 
Bizzák ezekre bár teljhatalommal a bankkérdést. Lesz magyar 
bank? Soha! Azt fogják mondani, amit a különben oly kitűnően 
jeles tehetségű Wahrmann mondott: hogy a valuta helyreállítása nél-
kül nem lehet, hogy két currentia bajos dolog, hát csak alkud-
junk a bécsi bankkal. 

Ellenben biznók e kérdést például Mudrony Somára, aki 
(nem ismerem, de gondolom) nem üzletember s lenne magyar vám-
terület s meg lenne védve a magyar műipar. Igen nagy elisme-
réssel tanulmányoztam e tárgyróli fejtegetéseit, melyekből szintoly 
független jellem, mint mély szakismeret szól a lélekhez. Van a 
fővárosi iparosok s kereskedők közt igen sok derék elem. Ismerem 
egykori iparegyesületemből, mely legkedvesebb emlékeim közé tarto-
zik. De a „Matadórok" bizony nagyon osztrákok. En nem a fő-
városba tenném az izgatás székhelyét. 

És ezzel befejezhetném már is tulhosszii válaszomat, ha 
még néhány megjegyzést tenni az önmagam iránti kötelesség nem 
parancsolná, nehogy hallgatásom helybehagyásra magyaráztathassék. 

1. A pesti iparoskör felhívásában ezt olvasom: „a magyar 
nemzetnek s i k e r ü l t á l l a m i f ü g g e t l e n s é g é t a lehető széles 
alapokon visszaszerezni." 

Nekem, ki akként vagyok meggyőződve, hogy a magyar 
nemzetnek a borzalomig s i k e r ü l t á l l a m i f i i g g e t l e n s é g é t nem 
visszaszerezni, hanem f e l a d n i , nekem oly mozgalommal, mely 
ily kiindulási pontot választ, semmi közöm. 

Ez határozottan Deákpárti álláspont. Azt ugyan nem értem, 
hogy miként gondolhatják ez álláspontról a magyar ipart és ke-
reskedést zöld ágra juttatni. De hát ők nem is fordultak hozzám 
tanácsért. 

Hanem önök uraim ! hozzám fordultak. Hát álláspontjukat 
figyelem nélkül nem hagyhatom. 
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A mozgalom egyik vezére Bakay Nándor ur (kit bár ismerni 
nincs szerencsém, közéleti nyilatkozataiból nagyrabecsülni tanul-
tam) B. alatt ezeket mondja: „ne bántsuk egyidőre a közösügyes 
szerződés magasb politikai részét, tegyünk le a magas politikáról." 

Már kérem ugyan miért ? Hiszen a közgazdászati érdek elő-
mozdítása ezt nem kívánja. Nincs itt egymást kizáró ellentét. 
Telietjük az egyiket anélkül, hogy a másiktól le kellene tennünk. 

Ha a pesti iparoskör a Deákpártéra, Bakay ur a Tisza 
álláspontjára helyezkedett. Nagyon sajnálom. De lia ez meggyőző-
dése, miként lehet az én ajtómon kopogtatni? Nem értem. 

Tisza álláspontja a hazára nézve mondliátlanul veszélyes. 
Ha egy eventualis európai conÜictus alkalmával Európa hazánkat 
fogja az osztrák cabinet-politika nagyravágyásáért megbüntetni, 
ezért Tisza lesz felelős a történelem ítélőszéke előtt. Hogy „Ma-
g y a r k é r d é s " nincs többé, az az ő müve. Deák a jelent adta 
fel, Tisza a jövőt compromittálta. 

Ha a közösügyes törvények elfogadása után Tisza nyomban 
azt mondta volna, „én ezt nem helyeselvén elleneztem. De a több-
ség elfogadta. Megvan. Hát hagyjuk aludni a magas politikát, 
„kezdjünk házias életet" (mint Bakay ur mondja) én szögre akasz-
tom a közjogi ellenzékeskedést s kezet fogok veletek házias éle-
tünk javítására. Fusionáljunk!" Ha igy .szólott volna akkor mind-
járt, nekem bizony egy cseppel sem fájna jobban a fejem, mint 
amiként Deák megfájitottá. De amit most teszen, az egészen más, 
veszélyesen más. Volt volna nélküle eompact közjogi ellenzék. 
Nem volt volna töredékre szakadás. Lobogott volna az állami füg-
getlenség zászlója fenten, magasan Európa előtt. Volt volna ma-
gyar kérdés Tisza dacára. Nem állanánk Európával szemben mint 
eventualis bűnrészesei az osztrák politikának, hanem csak mint 
áldozatai, kényszerült eszközei, miként a múltban mindig; és sem-
mi hatalomnak nem jutna eszébe Magyarország felosztásával szegni 
szárnyát az osztrák kétfejű sas nagyhatalmi ambitiójának, miként 
a múltban nem jutott eszébe senkinek. 

De „turpius ejicitur quam non recipitur hospes". Tisza ki-
tűzte a bihari pontok zászlaját s azon bizonyos államférfiúi mér-
séklet mázával, melylyel zászlaja rúdját bekente, sikerült neki 
magához vonni az ellenzék zömét, a szélsőség bélyegét ütni a ki-
sébb töredékre (mely bizony oly ártatlan minden szélsőségi vellei-
tások ellen, mint a ma született bárány — nagyon is „bárány") 
sikerült neki a maga zászlajában testesíteni meg Európa előtt az 
a l k o t m á n y o s közjogi ellenzék eszméjét, s a szélsőbalt forradalmi 
reputatióba helyezni, egy kis socialisticus ráadással. 

S ha ez a Tisza Kálmán, aki ezt tette, most dob- és trombita-
szóval, „Sack und Pack" egész táborával átrukkol azokhoz, akik-
nek ellenében bét éyen át ugy figuráit Európa előtt, mint a ma-

2* 
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gy ar alkotmányos ellenzék vezére, hát biz ennek (hacsak a jövő 
választások nem változtatnak a dolgon) csak az lehet a közetke-
zése, hogy Európa azt fogja mondani: lám, lám! a magyar ellen-
zék mégis csak megadta magát a bécsi burgnak. Egyesültek. Nincs 
többé magyar kérdés. Nincs magyar állami politika, csak egy-
séges van. Amit ez fog vétkezni, Magyarország fogja vétkezni, s 
aki vétkezik, lakolni fog. — Ám jó, hiszen ott van előőrsül egy 
Hohenzollern Bukurestben. Jó lesz neki Erdély, egy darab ráadás-
sal. Jó lesz Bánát Szerbiának stb. Hadd ne csattogtassa többé fen-
héjázó szárnyait, a transigens magyarokra támaszkodó osztrák sas. 

Ilyen a kilátás legyőzetés esetében. Győzelem esetben más-
féle, de nem kevésbé szomorú. 

A Tisza müve. 
Az a „én nem adom fel elvemet" a leglyukasabb mogyoró, 

melyet államférfiú valaha ropogtatott. Olyan mint a szólásszabad-
sági sérelem fentartása 36-ban. Nem ad arra senki semmit e vilá-
gon. Nem is ér semmit. 

Az állami függetlenség kérdése nem olyan kérdés, amelyet 
csak akkor kell előrántani, mikor közvetlen sikerre van kilátás ; 
olyan kérdés ez, melynél „selbst das Streben ist schon Zweck", 
már a törekvés is cél. Aki ezt aludni küldi, oly álomba küldi, 
mely tartani fog mint a hét alvó szűz álma, hacsak a rendes com-
binatiókon kiviil eső rázkódtatások nem zavarják fel. 

Nincs helye ezt itt tovább fűznöm, csak ennyit mondok: 
nem látom sem okát, sem logikáját annak, hogy aki egy speciális 
érdeket — itt az ipar és kereskedés érdekét — akarja felkarolni, 
miért kelljen annak letevésre kárhoztatni a magas politikát. Ma-
radjon speciális tárgyánál. Ne keverje össze a szerepeket. Midőn 
Cobden a gabna-törvények elleni agitatiót megindította, nem mondta 
azt: hagyjunk fel ezzel, hagyjunk fel azzal, ne bántsuk a parla-
menti reformot, hanem azt mondta: a kenyér drága, olcsó 
kenyeret akarunk, le a gabnatörvényekkel! — Ez praktikus 
eljárás. 

Azonban Bakay ur nézete egy kis vidéki lap polemicus 
hasábjain jelenvén meg — bár tekintve az egyéniséget azt min-
denesetre sajnálnám — nem untattam volna önt ez észrevételeim-
mel, ha azt nem látnám, hogy e nézet a mozgalom programúi -
jából is viszhangzik. 

Ez aztán már komoly baj. 
A 2-ik §, azt mondja „amennyiben e függetlenség (glossa: 

önállóság) ellenében oly kétoldalú állami szerződések léteznek, a 
melyeket most eltörölni képesek nem vagyunk, jelenleg akarjuk, 
hogy a munka érdekei a törvényhozásban képviselve legyenek." 

Nagyon kényes dolog, azt ami történt, amúgy könnyedén két-
oldalú szerződésnek qualificálni, nagyon sok szó fér e felfogáshoz 
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és nagyon kényes dolog a nemzet törvényeltörlési képtelenségét 
kimondani. 

Ámde hagyjuk ezt. Én csak azt kérdem: mi köze annak a 
könnyedén odaszőtt előzménynek ahoz , amit önök akarnak ? Hát 
ha azok az úgynevezett „szerződések" ma eltöröltetnének vagy 
nem is léteznének, nem akarnák önök, hogy a munka érdekei 
képviselve legyenek? Bizonyosan akarnák. Mire való tehát az az 
előzmény ? 

Es mire való a 3-ik §-ban az a merőben inopositus kikötés, 
hogy csak annyiban kivánják a termelő osztályok erősödésére ve-
zető intézkedéseket, amennyiben a „törvényesen fenálló s egyelőre 
meg nem változtatható kétoldalú állami szerződésekbe nem üt-
köznek?" 

Magamnak tartozom annak kijelentésével, hogy ha ilyen 
irányban vezettetnék a mozgalom, én azzal — legkevesebbet mond-
va — nem rokonszenvezhetnék. És ez első észrevételem. 

2. Önök körlevelének bevezető része jóformán egy indulatos 
requisitorium a b i t o r l ó o s z t á l y o k és b i t o r l o t t s z a b a d a l -
m a k e l l e n . Minthogy még „született törvényhozók" vannak Ma-
gyarországon s minthogy az u j választási törvény határozottan 
reactionarius, nem akarom feszegetni, mennyire lehet legitim 1848 
után bitorló osztályokról szólani; azt sem akarom feszegetni, hogy 
miután a törvény a jogot megadta, kié a hiba, kié a mulasztás, ha 
az ige testté nem vált; csak annyit mondok, hogy én nem látom 
át, minő gyakorlati célt gondolnak önök azáltal elérhetni, hogy 
a productiv munka nevében úgyszólván had üzentetik a meddő 
fogyasztóknak? Avagy gondolja ön, hogy a productiv munka el-
élhet fogyasztók nélkül? Avagy gondolja ön, hogy az ipar és ke-
reskedés érdekeinek előmozdítására célszerű dolog oly invectivák-
lioz folyamodni, melyek okvetlenül recensust fognának provocálni, 
s melyekről saját glossátoraik egyike megjegyezte, hogy „össze-
veszés a többiekkel.?" Én nem gondolom. Nekem ugy tetszik, hogy 
— fájdalom — igen sok akadályokkal kellend amúgy is küzdeniök; 
teljességgel nem gondolhatom, hogy célszerű legyen az akadályo-
kat szaporítani. Önérzetre ösztönözni a productiv munka férfiait 
nagyon jó, de bizony-bizony mondom: a gyűlölet nem jó tanácsadó. 

3. A körlevél-javaslat azt állítja, hogy „a küzdelem, mely 
a nemzet zömében foly, nem a politikai pártok, hanem a társa-
dalmi rétegek küzdelme." En nem gondolom, hogy ez igy van. 
Én nem látom annak nyomát, hogy már hazánkban is osztály 
osztálylyal mint ellenség állana szemben. Ne is adja Isten, hogy 
igy legyen. Egészben is gyöngék, mint aminők vagyunk, annyi 
kül- és belellenségtől vagyunk környezve, oly méreg testünkben 
a nemzetiség, szakadárság, hogy ha még a társadalmi rétegek s 
osztályok is ellenséges állásba helyeznék magukat egymással, 
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nem hiszem, hogy saját testünknek e marcangolását megbírhat-
nék. De attól tartok, hogy ami tudtomra még nincs, az lehet, az 
lesz, ha egy osztály a harcot már létezőnek mondja ki. Az oda-
dobott keztyüt fel szokták venni, s bárki legyen a győztes, a nem-
zet hal bele. 

Én az irás szavaival azt mondom: „atyám, múljék el tőlünk 
e pohár." 

Vigyázzon kiki, mit cselekszik, mert a késő bánat nem használ. 
4-szer és végezetül. Legyen célzattal, legyen anélkül, a kör-

levél-javaslaton bizonyos irány vonul keresztül (nem a végpro-
grammban, hanem ami azt megelőzi), mely azon eszmék rendjébe 
tartozik, melyeket socialisticusoknak szoktunk nevezni — kell 
valami ilyesnek lenni benne, mert rám ezen benyomást tette. 

Tartozom magamnak, hogy ezzel szemben jelezzem álláso-
mat. Nem lehet tagadni és nem is lenne tanácsos ignorálni akarni, 
hogy részint a létérti küzdelem törvénye folytán, mely az egész 
természeten végigvonul, s mely kényszerüleg egyenlőtlenségre 
vezet, részint évezredeknek egymásra torlaszolt bűnei s hibái fon -
tán, a kóranyagoknak oly irtózatos halmaza gyűlt s folyvást gyül 
rakásra az emberi társadalomban, hogy ha a gyökeres orvoslás biz-
tos módja fel nem fedeztetik, előbb-utóbb egy rettenetes cata-
strophának kellend bekövetkezni. 

S azért valóban méltó és kívánatos, hogy az emberiség leg-
jobb fejei s legnemesebb szivei e társadalmi kórállapot gyökeres 
orvoslásának felfedezésén fáradozzanak. Nemesebb célt nem tűz-
hetnek ki maguknak. Fenségesebb tárgyat nem választhatnak. 

Sikerülend-e valaha azt felfedezniük? hinni szeretném, hiszen 
még senki sem mérte meg, hogy az emberi éáz karja meddig ér. 
De nem tudom. 

Hanem azt tudom, hogyha énnekem gyarló, de sokat elmél-
kedett embernek e gyógykezelésre az egész emberiségtől teljhata-
lom adatnék, én az értelem azon szikráival, amelyek agyamban 
pislognak, az emberszeretet minden melegével, mely ereimben 
kering, a honszeretet egész tüzével, mely szivemben lobog, leg-
fölebb némi enyhítéseket tudnék, de gyökeres orvoslatot nem len-
nék képes kijelölni. 

En tehát az eddig feltünedezett socialisticus iskolák egyiké-
hez sem tartozom. S vannak olyanok, amelyeket veszélyeseknek 
tartok. 

Ennek kijelentésével enmagam iránt tartoztam. 

És ezzel végére jutnék a feladatnak, melyet önöknek haza-
fiúi érdekeltségemre számított felszólítása elémbe tűzött. Válaszom 
önök által kedvetlenül fogadtatik. De én ugy szóltam amint lelki-
ismeretem sugalta s szóltam oly őszintén, amiként becsületes em-
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beinek szólani kötelessége. Követik-e önök tanácsaimat s mennyi-
ben követik vagy nem? az önökre tartozik; ha nem követik, nem 
kell magukat mentegetniük, jogukkal éltek; ha követik, nem kell 
külön levelezéssel fárasztaniok magukat. Úgyis megtudom. E tárgy-
ban az eszmecserét köztünk befejezettnek tekintem. 

Hanem egy kérésem van. Amint itt-ott egy-egy törlésből, 
egy-egy tollban maradt szó közbenszurásából látja ön (s ezért 
bocsánatot is kérek) e levél nincs letisztázva, tehát első fogalma-
zás. írnokom nincs — s öreg kezem kifáradt. De meglehet, szük-
ségem akadhat megemlékezni arra, amit e levélben irtam. Méltóz-
tassék levelemnek ugy venni hasznát, amint jónak itélendi; ha-
nem nagyon kérem, haszonvét után méltóztassék azt vagy eredeti-
ben, vagy ha ezt meg kivánná tartani, correct átnézett másolat-
ban nekem visszaküldeni. 

A növénytanba vágó nyomtatványt köszönöm. Van szeren-
csém önt honfitársi indulattal üdvözölni. KoSSllth s. k. 

íme a levél! 
Bár hogy Ítéljen a közvélemény, ezzel tartoztam az igaz-

ságnak. Minthogy hazánk őrszelleme még mindig a személyek 
nagyságának nyomása alatt él, s mivel nálunk még nem csupán 
eszmék, de emberek is uralkodnak a nemzet közérzülete fölött; e 
szerint egy Kossuth Lajosnak, ha bár bujdosik, ha bár távol van, 
— épen mint egy Deák Ferencnek, ha bár mit sem tesz, ha bár 
szót sem ad; — nagy varázshatásuk van súlyos körülmények-
kel küzdő nemzetükre. 

Ezért nem engedhettem, hogy Kossuth Lajos ujabb levele 
félremagyarázásoknak legyen kitéve; s ezért tettem közzé egész 
terjedelmében. 

Előzőleg kifejezett nagy tiszteletem — melylyel Kossuth 
Lajos ¡iránt viseltetem — nem hátráltathat engem abban, hogy az 
itt közrebocsájtott levél némely állításaira, igénytelen, szerény 
észrevételeimet — előre tett Ígéretemhez képest — megtegyem. 

Habár én is osztozom azok bámulatában, akik a nagy 
nemzetgazdász, a nagy államférfi folytonos éleslátását, a hazai 
ügyekbe távolból is mély bepillantását csodálják; de ez nem hát-
ráltathat azon föltevésemben, hogy az igazságot, elvi érdekek körül, 
meggyőződésem szerint, ha a szükség ugy parancsolja, függetlenül 
kimondjam. 

Először is, ugy Hermán Ottó, ki e levelet rám bizta, hasz-
nálati jogát rám ruházta, valamint én is, ki a nemzetgazdászati 
mozgalom megindításában 10 év óta tevékeny részt vettem, soha 
socialisticus hajlamot, a szó azon értelmében, mint ez világszerte 
vétetik, nem tápláltunk. 

Hogy mint minden becsületes, gondolkodó magyar, ugy mi is, 
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hazánk társadalmi bajait, tovafejlődésben az elmérgesedéstől meg-
óvandó, társadalmi uton orvosolni akarnók, ez nem lehet bűnünk. 
Ez, ha ez az, ugy ez a mi socialismusunk. 

Ezért mi merev pártalkotásról nem ábrándoztunk; de az 
általunk felvett eszmekörben ilyenről szó sem lehetett. Azt azon-
ban mint kezdetben, ugy ezúttal is kénytelen vagyok kijelenteni: 
hogy hazánk népe nem áll a közműveltség azon magas fokán, a 
hol társadalmi ügyeit, a politikai actiók teréről sikerrel egészen 
kiragadhatná; ezért csupán társulati és egyesületi s t. ef. utakon, 
ugy szépen eldominózva és tarokkozva, nemzetgazdászati kérdé-
seinket meg nem oldjuk. Ennyiből adtunk politikai szint mozgal-
munknak, ezért irányoztuk a közelgő követválasztások terére. Ez 
alkotmányos jog. 

Ami a nagybecsű levél azon állításait illeti, hogy ha én 
Tisza Kálmán álláspontján állok, miért kopogtatunk Kossuth La-
jos ajtaján? 

Erre azon megjegyzéssel tartozom az igazságnak: hogy én 
ma nem állhatok a mai Tisza Kálmán álláspontján; mert csekély-
ségem volt olyan bátor, hogy „a b á r s o n y s z é k b e v e z e t ő p ro -
g r a m m b e s z é d j e u t á n " az „Egyetértés" cimü lapban megtá-
madtam. Tettem ezt határozatlan, szintelen beszédjeért, amilyent 
nép vezérnek, ha az eszmék zavarát növelni nem akarja, nem sza-
bad tennie. 

Mindamellett, hogy a vámügyben elfoglalt álláspontját ho-
mályosnak mondtam és mondom, azt kénytelen vagyok kijelen-
teni : hogy ama beszédjében Tisza Kálmán nem mondott le az ön-
álló vámterületről, s e tekintetben nem eléggé liiven hatott el 
Kossuth Lajosig az ő kérdéses programmbeszédje; ha bár ugyan 
még Tisza mai álláspontja sem világos. 

Azon vád ellen, hogy én és társaim közjogi ellenzéki állás-
pontunkat feladtuk volna, erre is tagadólag kell válaszolnom; 
mert a nemzetgazdászati mozgalom körül nyiltan kimondtuk: 
hogy politikai pártállásunkat fel nem adjuk. 

Hogy ezen kikötés olyan lyukas mogyoró-ropogtatás volna, 
az lehet a pártvezérre Tiszára nézve, de nem lehet egy vegyes 
politikai elemekből összealkotott szövetségre nézve, amely szövet-
ség nem annyira politikai dolgot akar elérni, mint egy nagy nem-
zetgazdászati és társadalmi ügyet politikai eszközök segélyével a 
választások utján megoldani. 

A nagybecsű birálat többi részére lesz szerencsém alább is 
nyilatkozni, amikor a pártok actiójáról is szólok. 

Amiről hallgatok, abban nagyrészt megnyugszom s alávetem 
magamat nem Kossuthnak az embernek, de az ő nagy eszméi ha-
talmának, amelyeket sok részben követni eddig is szerény felada-
tom volt. 



25 

IV. 
Kormányférfiak levelei. 

Nem volt elhatározott szándékom, ezekről ezúttal s e téren 
szólani; de itt ismét az igazság kényszerít, hogy néhány jellemző 
levelet közzétegyek. 

Amint Horn Edét, mint ezen nemzetgazdászati mozgalom 
egykori lelkét, államtitkárrá a király kinevezte: siettem hozzá 
azon megjegyzéssel irni, hogy nem ugyan az államtitkárt, de az 
egykori elvbarátot kérdem: mit tart mozgalmunk további folya-
matára nézve, ha az bár loyalis, de ellenzéki szellemű, leend? Le-
festettem neki további őszinte intentióinkat, amelyek nem egyébben, 
mint azon egyszerű de nagy elven alapulnak: a független polgárság 
az állam egyedüli biztos támasza, s hogy ezen függetlenséget ugy 
a föltétlen odadás, valamint a minden áron való ellenzékeskedés 
megrontja. Erre az alábbi választ nyertem. 

B u d a p e s t , márc. 18-án 1875. 

Tisztelt Honfitárs! 
Folyó hó 16-áról szóló becses sorait vettem s élénk -érde-

keltséggelt olvastam a felvilágosítást, melyeta „ n e m z e t g a z d á -
s z a t i m o z g a l o m " természetét és irányát illetőleg velem közölni 
sziveskedett. 

Részemről évek óta amellett buzogólkodtam, hogy adassék 
meg a kereskedelemnek és iparnak az őt megillető hely a társa-
dalom s a politika terén; magától értetődik tehát, hogy e l v b e n 
ön s t. barátjainak törekvéseit nem roszalhatom; ellenkezőleg: 

Bajt még akkor sem látnék a mozgalomban, ha — mint 
kilátásba helyezni méltóztatik — néha ellenzéki állást foglalna el 
a mai kormánynyal szemközt. 

Ellenzéki voltam egész életemen át s még ma is meg vagyok 
győződve, hogy loyalis, azaz hazafiasan ellenőrző, a folytonos cse-
lekvés s haladásra buzdító ellenzék nélkül még a legjobb szándékú 
kormány is alig boldogulhat. 

Egytől mégis félek: a kilátásba helyezett ellenzékeskedést 
azon feltételhez méltóztatik kötni, hogy ha az u j kormány által 
igért reformok megfeneklenének, s tőle a szabadelvű programm 
tova fejlesztésére nem volna várnivalójuk. 

Alig hiszem, hogy ezen feltételt teljesitse a mostani kor-
mányzat — amennyire ismerem szándékait, határozottan törekedni 
fog arra, hogy ezen „ha" ne teljesedjék. 

De régóta megunta az ország a programmokat s a szép 
Ígéreteket; azon leszünk s leszek én szerény hivatáskörömben, 
hogy t e t t e k alapján Ítélhessen felettünk minél előbb az iparos 
világ is. Tisztelettel Horn Ede. 
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A közgazdászati valamint a közmunkaminiszteriumok a 
nemzetgazdászati tanácskozmányra meghivatván, indokoltatott, hogy 
az átküldött ismeretes programul értelmében, a növekedő' közter-
hekkel szemben, a polgárság hazafias önálló nagykorú munka-
képességét ébresztendő, a tauácskozmány a merev pártfoglalástól 
óvakodni fog. 

Erre a közgazdászati minisztérium f. é. ápril 2-ról 299. eln. 
sz. alatt következőleg válaszolt: 

„F. évi márc. 24-én kelt leveléből értesültem, hogy Szege-
den folyó évi május hó 9—10-én az országos kiállítási tanácskoz-
mánynyal egyidejűleg egy országos nemzetgazdászati tauácskozmány 
szándékoltatik tartatni, melynek tárgyai a velem közlött meghí-
váson részletesen foglaltatnak. 

Ezen tudósítással kapcsolatban egyszersmind azon kívánság 
is fejeztetik ki, hogy e tanácskozmány ban a vezetésem alatt álló 
minisztérium személyes képviseltetés utján részt vegyen. 

A tanácskozmány alapjául szolgáló tárgyak országos fontos-
sága oly általánosan elismert tény, hogy azoknak bármi oldal-
ról való tárgyalását és megfontolását mindenki a legnagyobb ér-
dekeltséggel fogja kisérni. 

A tervezett nemzetgazdászati tanácskozmány azonban min-
den tekintetben magánjellegű mozgalom kifolyása, melyben a kor-
mány akár közvetlen, akár pedig közvetve részt nem vehet, mert 
egyrészt nem lehet szándékában a tárgyalás menetére befolyást 
gyakorolni, másrészt pedig a kitűzött tárgypontokban foglalt kér-
dések mimódoni sikeres megoldását illetőleg a folyamatban levő 
tárgyalásokkal szemben küldöttjei által való részvétének célszerű-
ségét kétségbevonni kénytelen." 

Ezután a miniszter igéri, hogy a tanácskozmány menetét és 
annak eredményét éber figyelemmel fogja kisérni. 

Egészen hasonló a közmunkaminiszterium levele, csakhogy 
itt a programmpontok és kormány-programm hasonlósága egypár 
eltérő szóval erősebben van megnyomva, s a folyamatban levő 
alkudozások iránt, a bolygatást károsnak tartja. A többi egy fo-
galmazvány a fönebbivel. 

Az itt közlött levelek két elsőbbjére azon észrevételt kell 
tennem, hogy azok époly emelkedettt álláspontról mint független 
világ-nézletből vannak tartva; az emiitett harmadik, szintén s 
nem kevésbé szabadelvű szellemben hat az olvasóra ; csakhogy 
mind a három levélnek megvannak a magok „de" és „ha" kikö-
téseik, éppen ugy, mint az általam Írottaknak is megvoltak. A kü-
lönbség a kikötések között csak annyiból áll, hogy az én szerény 
kikötéseim politikai álláspontomhoz képest, túlhajtott loyalitásból, 
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a kormányférfiaké pedig mindennek dacára, a szabadelvüség ro-
vására történtek. 

Mert igen különös az a közlekedési miniszter leiratában, 
hogy egy helyen azt mondja, miszerint a kérdéses programmpon-
tok a kormány program injával azonosak lévén, némelyek már a 
kormány által megoldás alá vétettek, mások megoldása célul tü-
zetett ki, s mégis a kérdés „ i d ő e l ő t t i b o l y g a t á s á v a l " vádol 
bennünket. 

Erre feleletet nem várva azt kérdem: melyik pontra nézve 
időelőtti a bolygatás? Arra, amely megoldás alatt van, vagy ame-
lyik megoldás alá fog kerülni? 

Ugyhiszem, hogy talán mindegyikre. Vagy talán akkor sem 
lesz időelőtti, ha megoldattak, en bloc, vagy előleges teljhatalom 
mellett? Bocsánat, a világ jól tudja, hogy a m i programm-pontja-
ink 14 nappal előbb lettek tárgyalva, mint a kormányé megjelent, 
igy mi bolygatást nem követtünk el. 

Azt azonban, hogy igazán szabadelvű felfogás s mily beszó-
lást ad a polgárságnak az alkotmányos ügyekre, hajlandóbb va-
gyok — a két előbbi levél emelkedettebb színvonaláról Ítélve — 
a közlekedési minisztériumnál irálybeli tévedésnek róni fel. 

Mert szeretném én azt az alkotmányos kormányt látni, amely-
nek joga volna polgárai illetékes szakvéleménye előtt a fülét be-
dugni akarni; vagy ellenkező esetben magát szabadelvűnek és al-
kotmányosnak nevezni. 

Windiscligratznek jól állt: hogy „ r e b e l l i s e k k e l nem a l k u -
dozik ." Szlávynak, s még egy miniszternek már igen roszul ált 
volt, midőn egy-egy békés polgár-gyűlés küldöttségét a fönebbi-
hez hasonló szellemben fogadták. 

Nézzük az előttünk éppen nem mintapéldányu osztrák 
kormányt, hogy viselte ez magát a osztrák nemzetgazdák köze-
lebbi gyűlésén? Befolyásos embereit küldte oda. No ezzel ugyan 
szabadelviiségének nem nagy jelét adta; de kicsinylésének sem. 
Kaptam én még leveleket a magyar állam egyéb közegeitől és 
vettem hivatalos és félhivatalos támadásokat, amelyeket rég ismert 
baráti vonzalmam és loyalitásom soha ki nem érdemelt; ez emészt-
heti lelkemet. De ezeket feltárni nem tartom ezúttal célszerűnek. 
Adja Isten, hogy a hon boldogsága fölött velem együtt ezen bán-
tó dásokat is elfelejtse örvendő nemzetünk. Temessenek engem a 
sérelmekkel egy közös sirba. Csak az igaz szabadelvüség legyen 
megmentve. Azonban ezt nem a feltétlen bizalomnyilvánitások köve-
telése vivja ki. 
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< " . íHÜY; 
V. 

P á r t o k . 

A közelebbi miniszter-válság előtt Simonyi Ernő ilyenforma 
beszédet tartott : 

„A mi, t. liáz! a pártok állását e házban illeti, megvallom, 
reám nagy hatást tett Sennyey Pál br. még 1872. október 7-én 
mondott beszéde. 0 azt mondja: az általános elvi kiegyezés sem 
a politika általános kérdéseire nézve, de kivált az úgynevezett 
közjogi kérdésre nézve nem lehető; nem lehető pedig — nézete 
szerint — azért; mert a két párt, mely e tekintetben szóba jö-
het, két hazánk történelmi hagyományaiban gyökerező és még 
létező áramlatnak természetszerű kifejlődése és képviselője, és 
mint ilyen oly erkölcsi eszmék körében mozog, melyeket ez idő 
szerint egyik sem tagadhat meg; és hozzáteszi, hogy szerinte 
„a pártok közti átalános elvi kiegyezés lehetetlen, nem szükséges 
és nem is hasznos." 

E tekintetben tökéletesen egyetértek vele; tökéletesen con-
servativ vagyok a politika ezen részében, és azt mondom, hogy 
Magyarországban azon két pártnak fennállása, mely történelmileg 
fejlődött, okvetlenül szükséges. 

E pártok egyike volt az, mely az ország önállóságát és 
függetlenségét teljes mértékben akarta visszaszerezni, a másik 
párt volt az, mely az országot a Lajthántuli tartományokkal, 
avagy a bécsi udvarral avagy annak idejében az osztrák házzal 
szorosabb vagy kevésbé szoros összeköttetésbe akarta hozni. 

T. ház ! * Én 
azon meggyőződésben vagyok, hogy sem Ma-

gyarországban, sem más országban, mely valaha független volt, 
az önállóság és függetlenség utáni hajlam kiveszni nem fog soha." 

Midőn a fönebbi dolgokat mint politikai jogérzettel biró pol-
gár én is aláirom; 

mint nemzetgazdászati férfi, e téreni működésemben nem 
szabódom hozzájok, s nemzetgazdászati álláspontomat a pártok 
actiójától távol tartani szent kötelességemnek ismerem. 

Teszem ezt azért is, mert minden lépten-nyomon tapaszta-
lom, hogy a két párt, a mig a látszólag nagyobb dologért küzd, 
ennek mindent alárendel. 

Az egyik, melyhez magam is tartozom, az úgynevezett köz-
jogi ellenzék, ez főbb vezéreinek belátása szerint minden politi-
kai kérdést egyszerre napirendre tűz anélkül, hogy a sikeres 
megoldásra a legszükségesebb eszközöknek is birtokában volna. 

A másik a kormánypárt, vagy az úgynevezett szabadelvü-
párt, ez meg örökké az elnapolásban él. 

De azért bármelyikhez vinnők e kérdést, mindkettő támo-
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gatásban részesíteni igérné; inert bisz bár különböző alakban, 
mindkettőnek a pro grammjában benne van; sőt ugy hiszem a 
választásokra meg még inkább benne lesz. 

Mert amint megpendítettük a kérdést, azonnal minden párt-
különbség nélkül siettek a két párt vezérei egy közös úgyneve-
zett nemzetgazdászati egyesületet alkotni, amelylvel eleget vélnek 
tenni azon nagy horderejű eszmék követelményeinek, amelyeket 
mi zászlónkra tüztünk. 

Iparkodtak magukat tőlünk különben is elárkolni. A kiál-
lítási tanácskozmányt eltépték a nemzetgazdászatitól, mint ha ez 
azt fenyegetné. Fenyegetik az ő politikai nagyravágyásaik. A vas-
utak, egy pár korán szólott kivételével, a menetdij-kedvezményt 
egyforma színtelen hangú ürügy alatt megtagadták. 

A népkörök cimeit az ezt birtokló pártvezérek megvonták. 
Először az volt a kifogás, hogy külön pártot akarunk alkötni, 
holott ez csak szóbahozatott. Hasztalan volt barátságunk. Fél-
tékenyek lettek. 

A „ s z a b a d e l v ű l a p o k " szabadelvüségének vége szakadt, 
amidőn tüzetesen akartuk programmunkat védelmezni. 

A Grliyczy miniszter által is pöngetett, de Tisza által már 
akkor ellenzett ideiglenes cataster-novellát, valamint az iparos-
segédek régi jó szabályaiból visszavarázsolni akart önsegélyt, 
az elaggottak és kórházi betegek segélyére egykor divott heti ga-
rasok fizetésének behozatalára célzó programm-pontunkat, mint 
socialisticust kitöröltették. Megtettük. Megszelídültek? Az egy 
„Szegedi Hiradó" és „Nemzeti Hirlap* kivételével, egyik sem akart 
magához térni. 

Nem tudom, hol van itt a társadalmi harc felidézése? Mitől 
félnek tehát? 

Az én kedves politikai pártfeleim meg éppen a mi tanács-
kozmányunk napjára, május 9-ére, a fővárosba pártgyülést hir-
detnek. No de nem akarunk már külön pártot alkotni, azonban 
igy az egyidejű gyűlésen nem lehetünk jelen. 

Ugy látszik, sok okos embernek a fejére lehet olvasni Stuart 
Mill következő mondatát : 

„Az emberi haladásnak mindenütt fennálló gátja a szokás 
zsarnoksága, és ez folytonos ellenkezésben áll azon vágygyal, 
mely a szokásosnál valami jobbra törekszik." 

Eltévesztik szemök elől Humboldt azon igazságos mondatát: 
hogy akik embertársaikra hatni akarnak, a helyzet változatosságát, 
a szabadság érdekében is fel kell fogniok. 

Az én „ s z a b a d e l v ű " barátimnak még azt is meg kell je-
gyeznem, hogy ugyancsak Humboldt szerint: a k i k a h a t a l m i 
n é z e t h e z c s a t l a k o z n a k , a z o k h á t r á n y t l á t n a k a v i t a t -
k o z á s b a n . Hol lehet itt a szabadelvüség ?! 
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Ezért újra ki kell jelentenem, hogy a nemzetgazdászati szö-
vetséget egyik pártnak sem kívánom alárendelni. 

Alkudjon vele ki mint tud, de ő ne tágítson programmjától; 
s ennek első sorban való teljesítését kösse a követjelölt becsület-
szavára; de még azontúl nézze meg azt is, hogy megszokta-e az 
illető igéretét tartani ? 

Feltételes ígéreteknek ne adjon hitelt. 

VI. 
A nemzetgazdászati szövetség. 

A nemzegazdászati Szövetségnek sok álbarátja, s a legyötört 
közvélemény és közérzület közepett, sok ismeretlen félénk liive 
lesz, akiket a politikai pártok áramlatainak kegyszellője ide-oda 
ingat. Ez azonban ne hátráltassa azokat, kik érzik, hogy hazánk 
önállósága és függetlensége, jólléte és gazdagsága, csak munkás, 
értelmes, önálló, független, szabadgondolkodásu polgárság által al-
kotható meg. 

A közpolgár házában ne kisértsen a nagyság átka, de a be-
csület és megélhetés föltételeiről önkényt le ne mondjon; amire nézve 
azonban egyenes segélyt soha ne követeljen, de el se fogadjon az 
államkormány közegeitől. De el ne feledje, hogy az államkor-
mány az állam nyomoruságainak behatása ellen tartozik polgárait 
rqegvédeni. 

S magunknak el ne feledjük, hogy az állam j o g s z e r ű t ö r -
v é n y e s terheit, bármily súlyosak, ameddig viselhetjük, zúgolódás 
nélkül viselnünk kell., 

A józan kormány pedig, ha valóban szabadelvű akar lenni, 
nem fogja gátolhatni az alkotmányosnak nevezett társadalmat, hogy 
ez közteherbirási képességét szabadabban kifejthesse, s önlábán 
járni tanuljon. Kormányközegek ne iparkodjanak — az utóbbi 
évek súlyos példái után — a polgárság gondolkodását vezérelni. 
Mert a kiskorú társadalom megöli nemcsak a szabad alkotmányt, 
de magát a hazát is. 

Ezen elvek értelmében a tanácskozmány lesz hivatva a szö-
vetség szervezetét megállapítani. 

Szegeden,' 1875-ik évi május elején. 
Bakay Nándor. 



Ezen röpirat már sajtó alatt volt, midőn az elb'készitó-bizottság, a nem-

zetgazdászati tanácskozmányra vonatkozó nevezetesebb megállapodásait 

létrehozta; amelyek a tanácskozmány határozataival együtt külön nyomtat-

ványban fognak megjelenni, s a vidéki érdekfeleknek kívánatra szétküldetni. 

j e l e n , r ö p i r a t á r a i O 3sr. 
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a s z e g e d i i p a r - m u z e u m j a v á r a 
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Szeged, 1875. Burger Zsigmond özvegye könyv- és kőnyomdájából. 




