
gó szószólója, szigorúan ragaszkodik a kongressüs 
által szabott feltételekhez.  Katargiu román ügy-
vivő ujabban ismételten értekezett Waddington 
külügyminiszterrel, de siker nélkül. 

Az országházból. 
A képviselőház nov. i- és 2-án tartott ülése 

Szilágyi Dez^ö indítványával foglalkozott,  melyet 
követett Molnár Aladár határozati javaslata a berli-
ni szerződésnek az országház elé való terjesztése 
iránt. 1 

M o l n á r Aladár rövid bevezetése után fel-
említi, hogy az 1867-iki kiegyezés alkalmával álta-
lános volt azon félelem,  ho^y a delegáció intézmé-
nye lassankint birodalmi központi parliamentté fogja 
magát kinőni, s hogy ez által az ország önállósá-
ga csorbát szenvedend. Szóló felhozza,  hogy az 
akkori ellenzék aggodalma túlzott volt; de alapos. 
Maga Deák Ferenc odatörekedett, hogy ezen in-
tézmény ugy szerveztessék, mikép az ország jogai 
semmi tekintetben csorbulást ne szenvedjenek. Az 
akkori országgyűlés főtörekvése  odairányult, hogy 
ezen intézmény központi birodalmi pérliamentté ne 
nöhesse ki magát. Szóló három garantiát emlit, 
melyek birtokában alapos félelemre  nincs ok.; 

Felemlíti, hogy az első garancia azon körül-
ményen alapszik, miszerint csak azon ügyek tar-
toznak a delegációk elé, melyekről a birodalom 
egyik felének  országgyűlése sem intézkedhetik egy-
oldalulag. Ilyenek a külügy, és a hadügy, de ez 
Utóbbinak is nagyohb része mint pl. az: ujoncállitás 
pgyenesen az illető fél  országgyűlése elé tartozik. 
Gondja volt a törvényhozásnak, hogy a közös-
ügyeknek ránk tartozó részére való befolyása  meg-
óvassék. 

A második garantiát abban látja, hogy van 
miniszterelnökünk, s hogy a közöshadügyminiszter 
jiem követhet más politikát, mint a melyhez a ma-
gyar kormányelnök beleegyezését adja. A kül-
ügyek vezetőjének solidaritásban kell lenni a ma-
gyar premier-vei. 

A delegációk előtt csak olyan kérdések tár-
gyalhatók melyekre nézve az egyik birodalmi fél 

4 országgyűlésében a többség biztosítva van. Ha te-
Hát a delegációk tárgyalásainak a. két országgyű-
lés többsége adja meg az irányt világos, hogy ez 
a körülmény is garantirozza törvényhozásunk jog-
körének épségét. 

A harmadik garancia azon viszonyon alapul, 
melyben .qi delegátió a magyarországgyüléshez áll. 
A delegáció nem önálló testület, hanem az ország-
gyűlésnek időről-időre kiküldött tagjaiból áll. A 
rtelegátió tagjait a magyar országgyűlés csak egy 
ülésszakra, csak egy évre választja meg, nem 3 
évre ; mert 3 év alatt az országgyűlés felfogása, 
iránya,.,szelleme nagyot változhatik s a kiküldött 
tagok ezen különböző felfogásoknak  nem lehetnek 
kifejezői. 

A következő határozati javaslatot vagyok bá 
tor a t. ház elé terjeszteni: A képviselőház hivja 
fel  a kormányt, hogy a berlini szerződést a házzal 
haladéktalanul közölje. (Helyeslés balfelöl). 

Végül arra kéri szóló a házat, hogy ezt az 
ügyet ne pártügynek tekintse, hanem olyannak, 
meiy,a magyar országgyűlés egyik sarkalatos jo-
gának megóvását célozzá. Ha a ház e jogának 
megóvására nem törekszik, akkor ezután minden 
nemzetközi szerződés az országgyűlés - meghallga-
tása nélkül fog  megköttetni. (Élénk helyeslés bal-
felöl.)  Ezután 

H o r v á t h Gyula jegyző felolvassa  a hatá-
rozati javaslatot. 

T i s z a Kálmán miniszterelnök : Tisztelt ház ! 
(Halljuk! halljuk!) Molnár Aladár képviselő ur azt 
mondja, hogy akár elfogadja  a tisztelt ház Szilá-
gyi Dezső tegnapi javaslatát tárgyalásra, akár nem 
ő a maga javaslatát tárgyaltatni kéri. Nagyon ter-
mészetesen, mert javaslata merőben különböző Szi-
lágyiétól. Arra kérem a t. képviselő urat, önma-
gától egyezzék bele, miszerint e javaslatot a t. ház 
ne ma tárgyalja. (Ellenmondások balfelől)  Bármint 
magyarázzuk is törvényeinket a külügyek szem-
pontjából, bizonyos, hogy e tekintetben a biroda-
lom két felének  teljesen egyet kéli értenie, s igy 
ezen ügy a delegációk elé utasítandó. Kérem 
azért a t. képviselő urat egyeznék bele a határo-
zati javaslat tárgyalásának elhalasztásába. 

A t. képviselő ur azt gondolja, hogy a ber-
lini szerződés felett  a törvényhozás van hivatva 
határozni. Ez nemcsak alkotmányunk pontjainak 
értelmében nem lehetséges, de még ott is, hol 
dualisztikus államszerkezetnek nyoma sincs, még 
ott is — mondom — a nemzetközi szerződések 
érvénye felett  a parliament sohasem határozott. 
Utalok e tekintetben Angliára, hol az az elv ural-
kodik, hogy azon nemzetközi szerződéseket, miket 
az uralkodó vagy kormány köt, a parliament sem 
meg nem semmisítheti, sem nem határozhat fe-
lettök. 

Azután a miniszterelnök bebizonyítja, hogy 
Molnár Aladár állítását az az érv, hogy a keres-
kedelmi szerződések az országgyűlés elé terjesZ-
tendők, nem hogy erősiti, hanem ellenkezőleg gyö n-
giti. A t. képviselő ur — folytatja  a miniszterel-
nök — azt kérdezi: hát külügy-e ez ? t. 5. Bosznia 
és Hercegovina ideiglenes administrátiója. Engedje 
meg a t. képviselő ur, hogy a kérdést megfordít-
hassam. Ha egy európai mandatum kapcsában tör-
ténik valami, nincs ott viszony a más államokkal ? 
nem léptünk e mi viszonyba Európa összes külha-
talmaival ? 

Ismétlem kérésemet, (halljuk!) hogy a hatá-
rozati javaslat feletti  döntés pár napra elhalasztas-
sék. Az a politikai irány, melyet a t. képviselő ur 
szeretne követve látni, nem a monarchia megszi-
lárdulására, hanem tekintélyének s állami létének 
megrenditésére vezetne. Egyébiránt a külügymi-
niszter az illető helyen az arra hivatott testület 
előtt meg fogja  adni a szükséges felvilágosításokat. 
A szükséges felvilágosításokat  első sorban annak 
kell megadni, aki a külügyek vezetésével van meg-
bízva. (Helyeslés jobbfelől.) 

Az mondatott e házban tegnap, hogy az or-
szág nyugtalan, mert nem nyerhet felvilágosítást  a 
külügyi politika iránt. En részemről óhajtóm, hogy 
az ország az alkotmány értelmében e felvilágosítá-
sokat teljesen megnyerhesse ; ennek kapcsában ké-
rem tehát a t. házat, hogy a válaszfelirati  vita 
megindítását s a delegátiók összejövetelét ne mél-
tóztassék akadályozni. 

En t. ház (Halljuk! haljuk !) teljes nyugalom-
mal nézek a vita elé, mert meggyőződésem szerint 
a kormány az alkotmány értelmében járt él. Mel^ 
lesleg megjegyezve, ha Boszniát és Hercegovináit" 
a viszonyok kényszerűsége folytán  occupálnunk 
kellett, a kormánynak kötelessége is arról gondos 
kodni, hogy a megszálló hadsereg ellátása s egyéb 
elodázhatlan szükségletek — még póthitel árán 
is — hiányt ne szenvedjenek. Azután a választó-
kerületek is akkor ejtették meg a választásokat, 
mikor Bosznia és Hercegovina occupátiója javában 
folyt.  (Felkiáltások a szélsőbalról ! pénzzel 1 meg-
vesztegetéssel !) 

A mit én részemről tettem — végzé beszédét 
a miszterelnök — azt legszentebb meggyőződésem 
tudatában tettem, s meg vagyok győződve, hogy 
ha a ház többsége a kormány által követett poli-
tikát elitéli is, de szándékai tisztaságát nem fogja 
kétségbe vonni. (Elénk helyeslés s tetszésnyilvání-
tások a jobboldal részéről.) 

T i s z a L. a másnap folytatott  ülésen Orbán 
Balázsnak azon nyilatkozatát, hogy százezrek kül-
dettek volna választási célokra Csányba, rágalom 
nak nyilvánítja, és felszólítja  őt, hogy ezt a rágalmat 
tetszése szerint választandó becsületbíróság előtt 
igazolja, különben azitt az országházban reá ru-
házott rágalmazó név rajta szárad. (Helyeslés jobb-
felől.) 

E l n ö k kijelenti, hogy szólásra senkisem lé-
vén feljegyezve,  szólási joggal bírnak még az el-
leninditványok beadói. 

T i s z a Kálmán miniszterelnök : Mindenek-
előtt Simonyi Ernő és Hoft'mann  Pál ellenében 
megjegyzi, hogy a választásokból a megválasztott 
képviselőkre nézve kötelezettséget kimagyarázni 
nem akart, mert világosán mondta, hogy megeshe-
tik, hogy a képviselőknek saját meggyőződése 
szóló ellen fordul;  de azt tagadni nem lehet, hogy 
a választások akkor voltak, mikor a bevonulás 
Boszniába már megtörtént, sőt a maglaji eset is 
épen a választások első napján már ismeretes lett, 
és az fel  is használtatott a kormány ellen fegy  ve-
vül. (Helyeslés jobb felől.  —• Nyugtalanság bal 
felöl.) 

Egyébiránt felteszi  az ország minden válasz-
tójáról és választókerületéről, hogy egy egész po 
litika fölött  nem egy — talán hibáztatandónak tar-
tott speciális esett után, hanem a politika egész 
horderéjére való figyelemmel  fog  itélni. 

Azon nyilatkozatának magyarázatául, hogy a 
külügyek körüli eljárásnak a monarchiában egy 

'öntetünek kell lennie, mely nyilatkozat Simonyi 
Ernő és Hoffmann  Pál képviselőknek nyugtalan-
ságot okozott, kifejti  szóló, hogy ha a kormány 
köteles is bizonyos iratokat, szerződéseket előter-
jeszteni, de a kormánynak jogában áll meghatá-
rozni az időpontot, melyet erre alkalmasnak tart; 
s ha a kormány azt mondja, hogy most elő nem 
terjesztheti, a törvényhozásnak ismét jogában áll 
ebbe belenyugodni, vagy nem, s ez esetben előáll-
nak a kormányra nézve a parliamentárizmus kö-
vetkezményei. Ha ez áll: akkor már ezen kérdésre 
nézve is ugy kell a megállapodásnak a különböző 
kormányok közt létrejönni, hogy ellentétes eljárás 
a különböző alkotmányos testületek kebelében ne 
követtessék és ez volt az oka, hosry szóló tegnap 
a nyilatkozatot e tárgyban csak kilátásba helyezte. 

A reichstadti szerződésről, melynek előterjesz-
tése tőle szintén követeltetett, a miniszterelnök ha-
tározottan állítja, hogy az nem létezik. (Mozgás.) 

E ö t v ö s K (közbeszól.) Nem hisszük ám 1 
(Nagy nyugtalanság a jobb oldalon). 

T i s z a K. miniszterelnök : T. képviselőház I 
Határozott választ kívánni, azután a megadott 
határozott válaszra „nem hisszük"-kel felelni,  hogy 
ez helyes-e a parlamentárizmus szempontjából, ezt 
nem vitatom. (Helyeslés jobb felől.)  De én több 
izben hallottam egy állítást, mely paradoxon-nak 
tetszik ugyan, de igaz és ma ismét meggyőződtem 
annak igazságáról és csak ebből magyarázhatom 
ki, hogy Eötvös Károly képviselő ur nem hisz sza-
vaimnak. 

Ezen állítás azt mondja, — németül van ugyan 
de magyarul idézem — hogy igazában a legrava-
szabb eljárás iaZ egyenes uton való járás, mért" a 
legkevesebb ember járván egyenes uton, nem hi-
szi, hogy mások is egyenes uton járnak (Elénk tet-
szés és taps a jobb felöl.) 

A mi t. képviselő ház a berlini szerződést il-
leti — azt talán elhiszi a t. képviselő ur is, hogy 
létezik — (Derültség jobb felől)  én azon értelme-
zéssel, melyet a tegnapi napon nyilvánitottam, azaz 

melyszerint én egy percig sem vonom tagadásba, 
hogy nemzetközi szerződéseket az 1867. XII. t. c. 
8. §-sa szerint mindegyik kormány az illető tör-
vényhozással közölni köteles ; de minek — ismé-
telve mondon — horderejét abban tekintem, hogy 
a mint ma Simonyi Ernő képviselő ur is mondotta, 
— az a kormány politikájának megítélésénél ala-
pul és kiindulási pontjául szolgáljon és a kormány 
irányában hozandó határozatot alaposabbá tegye, 
mondom ezen a tegnapi napon bővebben kifejtett 
"és törvényeinkben gyökerező nézet megújításával 
ezennel van szerencsém a berlini szerződést elő-
terjeszteni. (Élénk helyeslés jobbfelől.) 

Végül megújítja indítványát azon megjegyzés-
sel, hogy a választást kedden kéri megejtetni. (Za-
jos helyeslés jobbfelől.) 

A miniszterelnök által beadott berlini szerző-
dés ki fog  nyomatni és szét fog  osztatni a ház tag-
jai közt. 

E ö t v ö s K. megjegyzi, hogy a miniszterel-
nöknek az ő közbeszólasára adott felelete  nem par-
lamentáris (Zaj jobb felől.)  Egyébiránt politikai dol-
gokban a szavahihetőség tekintetében senkitől sem 
fogadja  el, a miniszterelnöktől sem fogadja  el, hogy 
őt önmagához hasonlítsa. (Nagy zaj jobbfelől.) 

T i s z a K. miniszterelnök : T. ház 1 Hivatko-
zom mindenkire, ki beszédemet hallotta, hasonli-
tottam-e én a képviselő urat magamhoz ? (Élénk 
derültség és tetszés a jobboldalon:) Ezt nem tettem, 
sőt biztosithatom, hogy annyira, hogy ezt tegyem, 
jutni sohasem fogok  (Zajos derültség és tetszés 
jobbfelől.) 

Végül miniszterelnök azon indítványát, hogy 
a delegáció tagjainak megválasztása kedden eszkö-
zöltessék, a ház többsége elfogadta.  Ezután szava-
zás alá bocsátja még elnök Szilágyi Dezső indít-
ványát is, melyet azonban a többség nem foga-
dott el. 

Ama bizonyos pör vége. 
(Néhány szó — de nem válasz — László Dávid 
urnák, a csiki „ t a p s i f ü l e s "  tájszólások Kolum-

busának.) 

Miután nagytekintetü uraságoddal „fa  nélkül": 

ugy sem lehet beszélni, nem is sokat teketóriázok, 
hanem röviden elmondom, a mi mondanivalóm van. 

Sejtelmem nem csalt, mikor azt mondtam az 
ön cikkére, hogy Borsszem Jankósággal van dol-
gom ; mert ezen állításomat ön hozzánk intézett 
válaszában tisztességesen bebizonyította. 

Miután cikkét bárgyusága miatt nem méltat-
hatom komoly boncolgatásra s miután én az ön 
által felfedezett  szók nem csikitájszóságát önnel 
szemben nincs miért tovább bizonyítgassam, mert 
ön minél inkább pezderkedik1, annál kézzelfogha-
tóbban bebizonyítja, hogy egyetlen szava sem igaz 
és annál inkább kitűnik, hogy egész szereplése 
nem egyéb, mint feltünhetnémségi  viszketeg; s mi-
után az inkriminált tájszók felett  nálam és önnél 
illetékesebb forumok  Ítéletét van szerencsém az 
érdeklődőknek az alábbi jegyzőkönyvi  kivonatok-
ban bemutatni, s miután ön az én indokaimat ugy 
sem értené meg, nem lévén önnek még csak sej-
telme is a tájszólások tanulmánya'^íránt: ezen okok-
nál fogva  én önnel komolyan szóba nem állhatok, 
hanem — ha ugy tetszik — egy cseppet enyeleg-
jünk cikkének némely tétele felett,  melyekkel, nem 
lévén önnek semmi bizonyítéka, engem akart lec-
kéztetni. 

Egy olyan nagy tudományu úrhoz, mint ön, 
ki csak kegyelemből ereszkedik le az olyan kis 
emberekhez, mint én, nem illik a gyermekes nyelv-
öltögetés. Pedig ugy tesz, mint Elizeussal a pajzán 
gyermekek; kiölti nyelvét és kiabálja^ utánam: ta-
nitócska ! tanitócska I A biz' a látja I És én nem is 
tartom szégyennek. Ugy hiszem,( ön is jó szívvel 
lenne tanitócska, hogy ne legyen — „semmicske". 
Azt irja, hogy a „tanitócska" elöl elhagyta a „hit-
ványt" tiszteletből (!) Kár volt elhagynia, én épen 
azt szégyenlem végtelenül, hogy ön engem nem 
tart hitványnak. Igy jár az ember, megveri a sors. 
Én „isten után" mindig oda törekedtem, hogy az 
önfajta  bugyuta emberek lehetőleg semmire se be-
csüljenek, hanem inkább becsüljenek azok, a kik 
értenek hozzá És íme szörnyűség I ön kezdett en-
gem tisztelni I Elájulok mérgemben. Az isten meg-
fizeti  önnek, soha se tiszteljen engem többet, ha-
nem csak tartson bátran hitványnak, arra leszek 
én büszke. 

Azt irja ön, hogy az én cikkem „ízetlen és 
sértő önre". Hiába I én nem biráltattam volt meg 
előbb az édes apám csűrében cséplő Szakács Mi-
hály nevű napszámossal, a ki pedig — mint irja 
— nagy tekintély ön előtt, mert boldogult Antal-
fy  Károlynál kocsis volt." 

Hogyne lenne „sértő és ízetlen" az én cikkem 
önnek, ki a csiki tájszólást — saját szavai szerint 
— a Nyergesen, valamelyik felcsiki  korcsmában, 
háromszéki emberektől, a kolozsvári egyetem fe-
kete táblájához betoppant csiki atyafitól  és a néh. 
Antalfy  Károly kocsisától tanulmányozta. Ily ala-
pos tanulmányu ember előtt csakugyan lehet Ízet-
len az én cikkem, ki a csiki tájszólást és nyelvjá-
rást csak közvetlen megfigyelés  alapján, nyelvtudo-
mányi munkákkal egybevetne voltam bátor tanul-
mányozni. 

< Csíki tíjízólds kérem. Ha érti,  érti s  ha nem érli: nem 
én' ragyok az oka. 

1 Csíki tájszó ez ii. 


