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A Krajnya alszik.
Bizony nagy baj az, hogy a vár

megyék letértek a jó útról. A 
szerint bánik el a vármegye egy- 
egy községgel, egy-egy járással, 
amint azt a magas politika érdeke 
kívánja. Sőt az egyes személyek 
elbírálása, azok munkaerejének a 
közügyek terén való érvényesítése 
is — mindig a magas politikától
függ-

Mert legyünk tisztában azzal, 
hogy a hivatalos vármegyék — 
köztük a miénk is — nem ön 
teremtette politikát űz, hanem 
olyat, a minőt a koronként fel- 
fel-bukkanó kormányok szabnak 
elébük. Az ilyen eljárás pedig a 
vármegyék létjogosultságát szün
teti meg. Az ilyen rendszerrel 
működő vármegye vagy csak üres, 
tartalmatlan név, vagy olyan név, 
melyet egy ellenszenves fogalom 
eltakarására használnak.

A vármegye első sorban a vár
megyére tartozó ügyeket van hi
vatva autonóm jogkörrel intézni. 
S ezen kívül van a vármegyének 
egy magasztos hivatása, az hogy 
védbástyája legyen a magyar al
kotmánynak, legyen ellenőrzője a 
magyar alkotmány munkásainak.

A vármegyének minden más 
irányú munkálkodása — letérés 
a helyes irányból és a korrupció
nak fejlesztése.

A vármegye csolnakja ma az 
egész vonalon a napi párt politika 
zavaros vizén evez. Az egyes vi
dékek érdekeit is a szerint moz
dítja elő a vármegye, amint azt a 
politikai érdek kívánja és diktálja.

Ahol a napi párt politikát fenye
gető ellenzék elcsendesítése kívá
natos, ott a vidék és — köznek 
érdeke talál kielégittetést. De a 
hol csendesek az emberek, a hol 
a napi párt politikában való rész
vét helyett végzik szorgalmatosán 
kötelességeiket, — ott a jogos 
igényekkel s érdekekkel szemben 

; csendes, vagy mondjuk ki őszin- 
1 tén, tétlen a vármegye is.

Pedig a közérdek kielégítésé
ben, a közjó előmozdításában sem
mi néven nevezendő politikának 
szerepet játszani nem volna szabad.

Ez állításunk az eseményekből 
! levont következtetés, mire fényes 
, bizonyítékot nyújt Zemplén vár- 
■ megye kiszélesedett éjszaki része, 
a Krajnya. Megyénk e része sze
gény és elfeledett. Itt fejlődés nem 
tapasztalható. Ha történt valami 
változás, az inkább visszaesésnek 
minősithető.

A nép szegény, mint volt; sőt 
szegényebb, mert sok kereset for
rástól elesett, a nélkül, hogy újak 
teremtettek volna. A jövő felé 
sem tekinthetni valami bizalom
mal, mert a jelenben sok minden 
úgy alakul, mely bíztatóan egy 
cseppet sem kecsegtethet. A nagy 
birtokokat idegen nemzetbeliek 
vásárolják össze, akik idegeneket 
alkalmaznak s a tulajdonképeni 
hasznot idegenbe viszik ki. Ezek
nek egész természete.0 céljuk: a 
befektetett tőkéből a jelenben 
mentői több hasznot préselni.

Művelődés tekintetében is ott 
áll vármegyénk e része csaknem, 
ahol századokkal ezelőtt állott. 
Pedig a műveltség emelkedése

egyik legerősebb alapja a boldog
ságot biztositó haladásnak. Meg
döbbenéssel olvastunk a homonnai 
járás főszolgabirájának jelentéséről, 
melyben feltárta iskola-ügyének 
rettenetesen szomorú képét. Pe
dig ám nemcsak a homonnai já
rás ilyen, de — úgy hiszszük — 
a sztropkói is, a szinnai járás is. 
Szeretnők, ha ezeknek a járások
nak főszolgabirái is mernének oly 
őszinték lenni, mint a homonnai 
járásé.

Aztán ott van a Lengyelből 
való bevándorlás. Napró-napra jön 
onnan a sok idegen elem s mind 
megyénk e szóban levő részén 
telepszik meg S mig a benszü 
lőtt nép napról napra szegénye
dik: addig a beözönlő idegen elem 
megszedi magát s az itt össze
gyűjtött vagyont" viszi lejebb dú
san jödedelmező tőkének. S eze
ket is a lakosok csak nézték 
éveken át tétlenül, tűrve sorsuk 
mostohaságát, mig Zemplénmegye 
alispánja meg nem szólalt. S mi 
történt akkor is? Csak annyi, 
hogy a csendőrségnek nagyobb 
figyelmébe ajánltatott a határszél. 
A megyének radikalisabb orvos- 
szeie ezzel szemben sincs. De hát 
minek is lenne? A Krajnya csen
des, az vizet nem zavar, az egy 
békés tömeg — jó annak igy is.

De hát minek sorolnók fel 
részletesen a bajokat ?! Minek 
beszélnénk a köztisztaságról, a 
a közegészségügyről, nagy ipa
runk hiányáról, kis iparunk sze
gényedéséről, kis gazdáink kínos 
helyzetéről és a többiről. Hiszen 
a vármegye igy se’ hederit ezek

re semmit. Mi neki a Krajnya ? 
Köszönje ineg ez árva vármegye
rész, hogy adót fizethet.

És vizsgáljuk csak ki mindezek
ben a hibás? Hát ugyan ki is?

Ti szolgabirák! Ti vagytok a 
vármegyének, — de mégse . . . 
a magyar államnak mindenesei. 
Talán ti vagytok a hibásak? De 
még sem.

Ugyan mit tegyen például a 
homonnai járás főszolgabirája má
sod magával 74 községgel ? Ennyi 
községben — elég, ha közvetítői 
kötelességének eleget tesz. Fizikai 
ideje nincs, hogy még csak gon
dolkozhasson is az állapotok javí
tása felett.

Jertek elő hát ti községi jegy
zők ! Ti vagytok hazánk minden
hatói s mindentudói. Ti nektek 
kellene tehát megváltoztatni a vi
lág folyását. Úgy van úgy! Igaz
ságotok van, ti csak végrehajtó 
hatalom vagytok.

Jertek elő hát akkor ti, községi 
bírák! Ti függetlenek vagytok. A 
községekben a hatalom s dicsőség 
a tietek. Ti vagytok hivatva közsé
geitekben fejlődést teremteni, mentő 
eszméiteket megvalósítani. Igazsá
gotok van: a ti függetlenségtek, 
hatalmatok s dicsőségtek csak 
olyan, mint a kirakatokban felöl
töztetett divat-báb. De még ha 
mindez valóság volna is igazságo
tok van, mit érne minden, hisz ti 
alig tudtok irni-olvasni.

Ki itt hát a hibás ? Kit terhel 
hát a vád a nagy elmaradottsá
gért ?

Kit mást, mint téged magadat, 
te árva Krajnya. Te magad vagy
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emlékére.
Ki még nem rég’ azt susogta, — 
Hogy : »élni nem érdemes,
Olyan hitvány élet ez?«
Vihar által összehajtva,
A tetszhalott ébredez.

Nyomva, mint a pálma ága,
A mellyet kőszirt takar,
Kihajtott a férfikar.
Elnyomatva, elbúsúlva 
Mindég nagy volt a magyar.

Minden jó magyar’ szivében 
Gyűlt egy eszme, gyűlt egy láng: 
»Megmenteni szép hazánk’« 
Egyesüljünk a veszélyben,
Kik egykor cgygyek valánk !

Alkotmányunk van veszélyben !
— Fájdalmunk az égig ér I — 
Mcllyért annyi honfi vér 
Ömlött egykor szebb reményben 
Szabadságunk alig él ! . . .

i Ez a közös nagy fájdalom,
I Ez az örök égő seb, —

— Ha már pihenni térnétek,
Tartson össze a válúton, —
Ha egygyet nem értetek.

Iá . B a ju sz  Jó z s e f .

Az életből.
Irta : G iovan n i V erga

Legkétségbeejtőbb a szerelem komé- 
| diája, mikor a szerelem már meghalt,
; de megmarad a lánc. Oh gyöngéd 
i karok, mikor már fáradtan fonódtok 
egymásba az ölelésnél! Mikor Alberto 

! kis kezecskéjét megszorította a tánc- 
mulatságon, olyan szívesen vette ma- 

| gAra a láncot ; nem tudta, hogy az 
! nagyon hamar felbomolhatik. Talán a 
I férfi se tudta még akkor, hogy a maga 
hitegető szavai, meg a tettetett szen
vedély olyan gyorsan elfogják.

A nő mosolya mámorba ejtette, a 
csodált, hódító lánynak szívesen udva
rolt (maga a tánc is oly ingerlő volt), 
a zene ritmusa szinte követte az édes 
suttogás dallamát (aztán a szemei, 
melyek az ő szemét keresték, a fény, 
melyet amaz is észre vehetett, mert le
hajtotta szőke fejét, mikor elrehegte, 
hogy igen, igen !) . . . ____________

Milyen'más mámorral, milyen réve
dező szemekkel ment fel először a ház 
lépcsőjén, milyen izgatottan lökte be 
az ajtót, hogy szorította katmantyúját 
pihegő keblére! Micsoda más rette
géssel tért aztán vissza, hogy körülné
zett, hogy dobta le magát egy székre, 
mihelyest belépett, s meglátta sápadt 
arcán azt a vékonyka karikát szemöl
döke körül.

— Várattam magamra, nemde ?
— Nem, most már r.em határoz 

semmit . . . Hiszen itt vagy . . .
— Higyjc el, úgy remegek ! Ha a 

férjem megtudná ! . . . A kapus meg
látja, mikor elmegyek.

Szóval, mindazok a kifogások, a 
miket előbb nem vett észre, mikor a 
szemei még kápráztak az arany álom
tól.

— Hagyjon el Alberto, kérem, 
kérem . . .

— Elhagyom. Bocsánat 1 . . .
—- Mi jut eszébe most? Látja, mily 

állapotban vagyok. Mit meg nem ten
nék önért!

Szem szembe néz, kéz a kézben 
pihen, s fáradtan mosolygó rózsás ajka 
megadja magát a fátyol alatt is. Mégis, 
nem ez volt az az ajak, mely hajdanán 
reszketve, de sóváran adta át magát 
az első csóknak. Most is átadta magát, 
kegyeletes hazugságból, mert látta,

hogy a szerelmes férfi lángoló szeme 
hogy keresi az ő szemében a -szerel
met, mely pedig mindörökre elszállt 
onnan.

A férfi rászegezte tekintetét és — 
nem fogadta el a csókot.

— Oh szegény Mária, •— mondta 
szomorúan.

A nő elpirult, nyughatatlan szemeit 
maga is felé szegezte. Talán meglátta 
a kétséget és a kegyetlen hitetlensé
get a férfi szemében is ?

— Szegény szerelem, szegény Mária! 
— Egyebet nem szólt neki, csak Meg* 
simongatta haját és maga is mosolyogni 
próbált. De fehér volt, nagyon fehér, 
és keserű volt a mosolya. A nő simo- 
gatása közben észre vette a nagy 
sápadtságot és Ő is elcsüggedt egy pil
lanatra. Lehet, hogy Őszintén, lehet, 
hogy el akart csüggedni, mert meg
szánta azt a férfit.

Oh szegény szerelem, le kell eresz
tened szárnyaidat! Szegény szerelmes, 
a ki úgy lealacsonyult, hogy ebben a 
nemtelen komédiában játszik szerepet!

Nem, nem ! Meghátrált tántorogva, 
mintha mellbe lökték volna, nehány 
lépést tett a szobában, és ismét mellé 
ü lt; azon igyekezett, hogy tudjon még 
mosolyogni rá, kereset szavakat, de 
ncin talált sehogy 9em.___________
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