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A 8 8 - ik  s z a k a szn á l H oitsy  Pál indítványozza, 

hogy a kontingens megváltása hektoliterenként 60
koronáról 65 koronára emeltessék föl, s hogy a szári
tolt moslékot itthon értékesítsék, vagyis mondják 
ki a kiviteli tilalmat.

M áriássy Mihály hozzájárni az előadói módo
sításhoz és azt a pótlást ajánlja, hogy 65 korona 
megváltást kapjanak azok a mezőgazdasági szesz
főzők is, a melyek kontingensüket fölemelik.

H alász Lajos, Ábrahám  Dezső, Suruxin 
György, Hagy Sándor és F arkasházy  Zsigmond 
szól hozzá a kérdéshez.

W ekerle Sándor miniszterelnök megjegyzi, 
hogy méltányossági okok teszik szükségessé a kár
talanítást. A 65 koronás kártalanítási egységes ösz-
szeget elfogadásra ajánlja. Máriássy és Ábrahám 
módosításaihoz hozzájárni. A száraz mosléknak a me
zőgazdaság részére való fölhasználását ő is szüksé
gesnek tartja, de a nyert biztosítások miatt nem 
okvetetlenül szükséges a tilalomnak a javaslatban 
való kimondása.

A Ház a szakaszt az előadónak, Máriássynak 
és Ábrahámnak a módosításával fogadja el.

A 1 2 1 -ik  szá l-ászná l elfogadja a Ház Hag'y 
Sándor stiláris módosítását.

A 123. s z a k a szn á l ,
W ekerle Sándor miniszterelnök egy nj szakasz 

betoldását ajánlja. Számolnánk kell, úgymond, azzal 
az eshetőséggel, hogy ez a törvényjavaslat esetleg — 
bár remélem, hogy elfogadják az elvállalt kötelezett
ségnek megfelelőleg — Ausztriában még sem fog tör
vényerőre emelkedni. Más okokon kivül gazdasági 
okok teszik megokolttá, hogy a törvényjavaslat egyéb 
intézkedéseit ne léptessük életbe azért, nehogy a mi 
gazdaságunkat nehezebb viszonyok közé hozzuk. (He
lyeslés.) Mi szabadon állapíthatjuk meg az adótételt, 
szabadon állapíthatjuk meg a kontingenst, szabadon 
állapíthatjuk meg az általányozás mértékét, de mégis 
célszerű volna, hogy egyes intézkedéseket, a melyeket 
a javaslatba bevettünk, ne most léptessük életbe, ha
nem csak akkor, ha azok Ausztriában is életbe vannak 
léptetve. (Helyeslés.) Ilyenek mindjárt a bonifikációra 
vonatkozó tételek, mi szeszgyárainkat nem hozhatjuk 
kedvezőtlenebb helyzetbe, mint Ausztria. Továbbá, 
habár teljesen szabad intézkedési jogunk van, mégis 
azt ajánlanám, hogy a megváltás, az átalányozásra 
nézve fölállítható szigorúbb szabályokat közgazdasági 
okokból csak altkor léptessék életbe, ha ott is vannak 
ilyen szigorítások, különben inferiórusabb helyzetbe 
jutunk. (Helyeslés.) S magára az adótételre nézve azt 
ajánlom, hogy ha Ausztria nem lépteti életbe ugyan
azt az adótételt, akkor egy közbeeső tételt léptessünk 
életbe és pedig 1 korona 20 fillérrel. Igaz, hogy diffe- 
rálunk ekkor is Ausztriától, de bátor vagyok 
megjegyezni, hogy ekkora különbözetünk volt már 
tényleg alkalmazva, korábban, mikor a pótlékot egy
oldalúan szedtük a nélkül, hogy a forgalomban na
gyobb csempészetre vezetett volna. Ezek alapján egy 
átmeneti szakasz elfogadását ajánlom, a mely lénye
gileg azokat az intézkedéseket foglalja magában, a 
melyeket fölsoroltam, hogy ez estekre nézve a tör
vényjavaslat intézkedései nálunk csakis akkor lép
jenek életbe, ha Ausztriában tényleg ugyanily tör- 
vény lép életbe. Addig mérsékelten 20 fillérrel emel
jük föl a mai adótételünket és 20 fillérrel fokozzuk 
a pótraegadéztatást, viszont akkor, a mikor visszaté
ri tjük ez adópótlékot, a mely 15 és 10 fillért tesz ki, 
az 15 és 30 fillérre emeltessék ugyancsak közgazdasá
gunk érdekében. Marad még a kontingens kérdése. 
(Helyeslés.) A kontingensre vonatkozó intézkedése
ket életbe léptetni kívánjuk. Mai kontingensünket, a 
mely 833.000 hl., leszálliottuk kerek összegben 
szólva 45.000 hl.-rel azért, mert az ecetgyártásra 
használt kontingens szeszt a törvény az exkontingens 
szesz körébe utalja. Természetes, hogy mig Ausztria 
így nem jár el, mi sem adhatunk nagyobb kedvez
ményt, mint ők, ez megokolttá teszi, hogy a kontin
genst 45.000 hl.-rel fölemeljük. Már most nem azt 
ajánlom, hogy a legközelebbi termési idénytől kezdve
emeljük föl az egész termelési idényre e 45.000 hl.- 
rel a kontingenst. Igen fontos érdekek szólnak a 
mellett, hogy a mi kontingensünket, a melyben meg
egyezés jött létre a különböző gyárak közt és e sze
rint irámyifctattak már a termelési viszonyok, életbe
léptessék szeptember 1-étől kezdve, úgy a mint a ja
vaslatiban van, a 45.000 lil.-t pedig osszuk ki havi 
részletekben. (Helyeslés.) Ha Ausztriában be is kö
vetkeznék a nem várt eset, hogy a törvényjavaslatot 
nem most fogadják el, hanem szeptemberben vagy 
az ősszel, bármely hónap kezdetén életbeléptethető a 
törvény, ennek következése ezután az lenne, hogy e
45.000 hl. több kontingens, a mely havi részletekben 
adatik, a törvényjavaslat teljes életbeléptetésének 
hónanjától kezdve tovább kiadatni nem fog. (He
lyeslés.)

A miniszterelnök ily értelemben megszövege
zett indítványt is ad be.

N agy György kifogásolja, hogy a miniszterel
nök meglepetésszerűen hozza elő indítványát, a me
lyet egyszeri hallásra meg se lehet érteni. Igaza lett 
Farkasházynak, hogy a törvényt Ausztria miatt nem 
lelhet életbe léptetni. Támadja a kiegyezést, majd 
inditványozza, hogy vegyék le a javaslatot a napi
rendről s csak ősszel tárgyalják tovább.

M érey Lajos: Már a pénzügyi bizottságban 
megállapodtak abban, hogy ha Ausztria késedelmes- 
kedik a szeszadóreformmal, átmeneti intézkedésekre

lesz szükség. Farkasházy fölfedezésének eredetisége 
tehát legalább is kétséges. Ha a magyar törvényhozás 
szolgaikig alkalmazkodnék az osztrákhoz s ha arra 
várna, hogy mit fog tenni az: ez volna az ország 
önrendelkezésének az elejtése. A ki a törvényjavasla
tot ismeri, megértette a miniszterelnök indítványát 
is; a ki nem értette meg, nem érti magát a törvényt 
sem. Az átmeneti szakaszt helyesnek és szükséges
nek tartja, mert megóvja a kártól a magyar szesz- 
gyártást, a nélkül, hogy azt, a mi az uj törvényben 
jó és üdvös, mellőzné. Elfogadja a javaslatot.

F arkasházy  Zsigmond csatlakozik Nagy 
György indítványához, azzal, hogy az uj szakaszt 
nyomassák ki, osszák szét és csak aztán tárgyalják.

Surm in György, majd Popovics Dusán hor
vátul bszél a javaslat ellen; Popovicstól, miután 
szándékosan érthetetlenül beszél, az elnök megvonja 
a szót.

P ilissy  István inditványozza, hogy a tárgya
lást a legközelebbi ülésen folytassák.

W ekerle Sándor miniszterelnök:- A balpártiak 
megtették egymást nagy férfiaknak; legyenek bol
dogok. A valóság azonban az, hogy indítványaik 
merő képtelenséget foglalnak magukban, mert tör
vénytelen állapotot idéznének elő és súlyos vesze
delmet jelentenék a szeszgyártásnak. Ily nagy szak- 
férfiak legalább képtelenségeket ne inditványozná- 
nak. Reméli, hogy Ausztria is elfogadja a hasonló 
törvényjavaslatot s legrosszabb esetben az ősszel 
provizórium utján életbe lépteti. Kéri indítványá
nak elfogadását.

A Ház az indítványt elfogadja. A 124. sza
kasznál

Mariin Gyula indítványt ad be az italmérés
nek vasárnapon való megszüntetése érdekében.

W ekerle Sándor miniszterelnök: A kormány 
intenciója az, hogy a korcsmák száma lehetőleg kor- 
látoztassék, mert a túlságos konkurrencia rontja az 
italok minőségét. Gondja lesz arra is, hogy inkább 
italmérésekben árulják az italokat, mint boltokban. 
Tárgyalások folynak a vasárnapi munkaszünet kor
látozása tekintetében is, de viszont nem teheti a kor
mány, hogy szombat estétől hétfő reggelig bezárja az 
összes ital méréseket. (Helyeslés.)

A Ház a szakaszt változatlanul elfogadja, úgy
szintén a javaslat többi szakaszait is.

F ö lk iá ltások : Éljen Wekerle! (Zajo3 él
jenzés.)

Következnek az interpellációk.
Növesszél Mátyás horvát nyelven a miatt in

terpellál, hogy a vámháboru idejére a szerb határon 
működő vámőröknek kétszeres fizetést adjanak.

Zanella Rikárd az államvasutak fiumei raktár- 
bérletének fölmondása ügyében interpellál.

Az interpellációkat kiadják a kormánynak, s az 
elnök három óra után berekeszti az ülést.

Bartha Miklós munkái.
Bariba Miklós ismét megjelent a nyilvánosság 

előtt. Ezúttal müveiben. Nemsokára megjelenik 
szoboralakban. A ki szerette és becsülte ezt az érde
kes, hatalmas tollú, tartalmas publicistát, bizonyára 
örömmel látja, hogy nem halt meg akkor, mikor a 
sir göröngye koporsójára hullott. A müvei sem hal
tak meg, holott azok arra a sorsra voltak kárhoz
tatva, hogy reggeltől estig befejezzék életüket, mert 
bármily ragyogón, pirosán, tüzesen ébredjen is életre 
reggel az újságcikk, estére, mikor a nyomtató gép 
az uj cikket szedi, elhervad és elenyészik. És ime, 
Bartha Miklós napi érdekű cikkei most föltámad
nak, lerázzák magukról a port és újra meghallgat- 
tatást kérnek. És bizonyára most is szívesen meg
hallgatják. Mert egy ritka érdekes, erős, elmés pub
licista társalog az olvasóval a könyvformába tördelt 
újságcikkekből. Most jelent meg ugyanis Bartha 
Miklós összegyűjtött munkáinak első  kötete.

Bartha Miklós erős és markáns egyéniség volt. 
Ama kombattáns ellenzéki gárdának volt tagja, mely 
harminc éven át nem lankadó kedvvel ostromolt egy 
hatalmas, megcsontosodott rendszert. Az égjük szó
val, a másik tollal támadta. Bartha Miklós mind a 
kettővel. De hatásosabban, hivatottabban és kitar
tóbban a tollal, mely a magyar hírlapirodalom leg
élesebb és leghegyesebb irószerszáma volt. Ott per- 
cegett mindig ez a toll a szabadelvű rendszer ellen 
hadakozó táborban, mindig harcra készen. Szép és 
kecses toll volt ez a hegyes orrú, gyilkos szerszám. 
Szép és beszédes, akár a kürt vagy a furulya. Ha az 
Írója akarta, vijjogott, mint a keselyű és sziszegett, 
mint a kígyó, de ha kedve szottyant, oly poétikusan 
csörgött, mint az erdei patak, mely bájosan csavarog 
a fák, virág között. Megadta az Isten a talentummal 
azt is neki, hogy a tolla soha sem rozsdásodott, soha 
sem kopott, holott a legtöbb esetben az emberrel 
együtt kopik. Élete végéig friss és fiatal maradt a

tolla. Az ember elkopott, de az a toll akkor is fény
lett, mikor örökre kiesett a kezéből.

Ennek a tolinak az alkotását kapja meg a kö
zönség hat nagy kötetben. Az a Bartha Miklós, a ki 
e könyvekből elénk áll, nem volt közszeretetben levő 
ember. Voltak olyanok, a kik rajonglak érte, de olya
nok is szép számmal, a kik gyűlölték. Mindez nem 
csuda. Hiszen az ő lelke is úgy volt alkotva, hogy 
abban gyűlölet és szeretet úgy ölelkezett, mint a füst 
és a láng. Kegyetlenül tudott gyűlölni és épp ily 
föltétlenül szeretni. Mindig a szélsőségben lebegett, 
akár a viharban hánykolódó hajó. De meggyőződés
ből gyűlölt és szeretett, valamint hogy minden érzel
mét alárendelte meggyőződésének, vagyis annak a 
politikának, melynek helyességéről meg volt győ
ződve. Bizonyára most is megoszlott érzelemmel fog
ják olvasni összegyűjtött munkáit, de egyet el kell 
ismernie mindenkinek, az ellenségnek is, nemcsak a 
barátjának: stilusa, nyelve erejét, tüzet, báját. De 
hiszen, a mint bebizonyult, nemcsak ellenséget ha
gyott itt e földön, hanem barátot, tisztelőt is ele
gendő számmal, mert ime, már készül a szobra és 
megjelennek összegyűjtött munkái. Attól tehát 
aligha kell tartani, hogy a publicista szellemi termé
sének nem lesznek másodszor Í3 vásárlói.

A gyűjteményhez Á b r á n y i  Kornél ir t szép elő
szót és az első kötetnek ezenkívül tartalma a K a zá r
fö ld ö n  cimü rajzgyüjtemény és Barthának S e b e s i
Samutól megirt terjedelmes életrajza. A kötetet a 
szerkesztők S zé p iro d a lo m  alcímmel látták el.

Bartha Miklós valóban szépiró is. Költő. Ha 
nem foglalja le magának a politika, valószínűleg 
jeles versiró lett volna belőle. A K a z á r  fö ld ö n  alap
jában gazdaság-politikai érdekű mű, de bízvást he
lyet foglalhat a szépirodalmi részben, mert idevalóvá 
teszi az a művészi keret, melybe Bartha színes és el
més tolla foglalta. Olyan ez a szépirodalmi eszközök
kel megirt gazdasági munka, mint mikor a regényes 
tájékon egy major képe egybefonódik valamely szép 
várrom képével. A politikus prózája fölött mereng a 
költői lélek és keresi a kecses formát, szép gondola
tokat.

De igy vagyunk Bartha Miklós valamennyi 
más publicisztikai müvével. És ez szerencséje. Mert 
a politika aktualitásától és izgalmától megfosztott 
politikai napicikk nem évek, de hetek, napok múltán 
is összeaszik és elveszti érdekességét. Ezeken a cik
keken pedig évek, sőt évtizedek gördültek át. De 
megőrzi érdekességüket költőiségük művészies
voltuk. Nyelvük és formájuk.

A könyvhöz, mint emlitettük, S e b e s i Samu irt 
életrajzot. Nagy szorgalommal hordta össze az ada
tokat s ha nem is jellemzi Barthát és működését, oly 
szorgalommal és szeretettel fűzi össze életének ada
tait, hogy érdekes olvasni valót nyújt a közönségnek, 
kivált, minthogy akárhány ismeretlen adatot sző 
bele.

A gyűjteményes kiadást S a m a ssa  János dr., 
S z m e r tn ik  István dr. és S z ta n k o v i t s  Eerenc <1t . ren
dezték sajtó alá és az egri liceum könyvnyomdájában 
nyomták. Az első kötet háromszáznyolcvan lapos. A 
hat kötet ára negyvennyolc korona.

A párbérkérdésről. V á r a d y  L. Árpád dr. c. 
püspök, min. tanácsos 150 lapra terjedő könyvet irt 
a párbérkérdésről, a melyben behatóan és kiváló szak
ismerettel foglalkozik a p á rb ér  nevezet alatt ismere
tes egyházi szolgáltatásokkal, mint oly kérdéssel, mely; 
a kát. Ieikés7kedő papság jövedelmi forrásainak je
lentékeny tényezője s igy méltán kellhet széles körök
ben érdeklődést. A párbér elmúlt századok alatt vert 
gyökeret az egyház és nép életében s a gazdasági, tá r
sadalmi és közjogi átalakulások fejlesztették, változ
tatták és módosították az intézményt, úgy, hogy je
lenleg a legtarkább változatokat mutatja az ország 
különböző részein. Ez az oka, hogy a párbér kérdése 
sok esetben súrlódásokat idéz elő a szolgáltatásra jo
gosítottak és kötelezettek között s gyakran a hívek 
zaklatásával, mig másfelől a lelkészek érzékeny ká
rosodásával jár. Most, hogy a párbér rendezése ille
tékes helyről napirendre füzetet, V á ra d y  L. Árpád dr. 
e nagybecsű s a kérdés jogi és gyakorlati oldalának 
alapos ismeretét eláruló munkában, mig egyfelől ősz- 
sze fo g la ló  tá jé k o z ta tá s t  nyújt a p á rb é r  ered e térő l,
jo g i  te r m é sze té rő l, h a tó sá g i in té zé sé rő l, másfelől föl
tárja azokat a s z e m p o n to k a t, melyek a kérdés ren d ező - 
sé n é l figyelembe veendők. így elsősorban szem előtt 
tartandó, hogy jelenleg az ország különböző helyein, 
különböző kategóriák működnek s ezek átalakításánál 
számolni kell azok sajátos jellegével és szerzett jo
gaikkal. A szolgáltatás m in ő sé g é t illetőleg a ter
ményben és munkabeli szolgáltatások alakittassank 
át pénzbeli szolgáltatásokká. A párbér m é r té k é t  é s
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