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jWagyarosoöunk-c ?

Mező-Laborcon felállítanak egy 
tanfelügyelői kirendeltséget, Na
gyon szép dolog, szép eredmény,

mindenesetre több valamivel, 
mintha épen semmi sem történt 
volna.

Ezután tehát a vármegye két 
végén m árketten fognak felügyelni 
a *tan«-ia, — a mint Rákosi 
Viktor mondja a taníclügyelő hi
vatásáról. A dupla felügyelet alatt 
remélhetőleg jobban fog majd a 
»tan« boldogulni és fejlődni.

Hanem az igazat megvallva, nem 
jobb lett volna-é, ha a helyett a 
kirendeltség helyett egy iskolát 
állítanak fel ?

Mert szép és fontos hivatás 
felügyelni a tanításra, de ha nem 
tanít senki, akkor ugyan mi a 
csudára ügyel íel az a tanfelügye
lői kirendeltség ?

És fájdalom, azon a felső vidé
ken még most, a XX. század ele
jén is alig tanít valaki. Nincs is
kola — egy-kettő kivételével 
és akármennyire szeretne is a fel
vidékek tótja és ruthénje, iskola 
híjján nem tud magyarosodul.

És itt van az állítólag önálló, | 
hatalmas magyar állam, a mely 
játszva dobál ki 20—30 milliót a 
kínai háborúra, itt van a nagy 
magyar társadalom, itt vannak 
főuraink, dúsgazdag pénzembere
ink, — s tétlenül, szinte tehetet
lenül nézik, hogy igyekszik és 
segítség hijján hogy nem képes 
az a szegén) tót az 6 idegen 
nyelvéből, nemzetiségéből kiver
gődni s magyarrá lenni.

Csak egy kis segítség kellene 
neki, csak egy kicsit kellene a 
hóna alá nyúlni s emelni és a 
többit már ő maga elvégezné, a 
következő generáció már szívben, 
lélekben, nyelvben magyarrá lenne, 
— s ezt a kis segítséget se adja 
meg neki a magyar állam, a ma
gyar társadalom.

A pénzét — nagyrészt nem is 
itthon, de Amerikában keserves 
munkával szerzett pénzét — el 
tudja szedni az állam, hogy kvóta
emelésre, czifra országházra költse, 
de már iskolát, a mire olyan szük
sége lenne, mint egy falat ke 
nyérre, nem ád neki . azért a 
pénzért. Pedig tizedrészéból annak, 
amibe az a cifra parlament került, 
egész Zemplénmegyét szinma- 

gyarrá lehetett volna tenni. S bi
zony ez többet használt volna a 
nemzetnek, a jövőnek, mint az a 
drága palota.

S mikor már el is van hatá 
rozva 2 — 3 iskola felállítása (mint 
a csertészi, csebinyei) mikor nagy 
kínosan rászánja 'magát ez a más

felé olyan pazarló állam, hogy 
ahelyett az eső helyett, a mire j 
szükség volna, ád egy csepp vizet. I 
ahelyett a 300 iskola helyett, a ; 
mi kellene, ád legalább hármat, j 
— akkor megmozdulnak ismeret
len, titkos, sötét kezek, s évrül-, 
évre akadályozzák, hátráltatják j 
még ezeknek az iskoláknak a tel-; 
állítását is. Valami gonosz akna-1 
munka folyik már ott a magya j 
rosodás, a magyarság ellen, kicsi
ben olyan, a milyen folyhatott 
nagyban 1848-ban az egész nem j 
zet ellen. Csak így érthetjük meg, | 
hogy három éve megtörik a tan- 
felügyelőnek minden becsületes j 
igyekezete, a közigazgatási bízott- j 
Ságnak minden komoly akarata, 
a kormánynak minden anyagi és j 
erkölcsi hozzájárulása egy látha
tatlan, egy ismeretlen akadályon, 
s a már három éve megszavazott! 
iskolák még ma sincsenek felál
lítva, s nem is lesznek isten tudja 
meddig.

Meddig tűri még Zemplén ezt 
az állapotot? Meddig fogunk még 
földig hajolni egy-két pánszláv 
pap előtt ?

Mikor mozdul már meg az a 
híres magyat Önérzet ? Mikor su- 

! hogtatjuk már meg csak tized- 
: részre kicsinyített mását annak a 
| korbácsnak, a mit a lengyelek 
! felettsuhogtat a czéljainak valósulá- 
sára öntudatosan törekvő porosz?

De kell is ide korbács! Hiszen 
a mi tótunk nem áll ellene a 
magyarosodásnak, mint Pózenben 

í a lengyel a németesítésnek Elég 
I lenne itt egy-két vessző arra 
; az egy-két bőrébe nem férő pán- 
I szláv izgatóra, — s azután iskola,
1 sok, nagyon sok iskola a népnek.
| Csakhogy nem holnap, hanem ma,
| okvetlenül még ma, mert holnap 
már késő lesz !

Dúsgazdag magyar főurak! Nem 
j szeretnék-e önök, hogy magyarrá 
legyen ennek a földnek a népe ? 
Nem érzik-e, hogy önöknek volna 
ebből a legelső, a legnagyobb 
haszna, -— hogy ez valósággal az 
önök jövő létezésének a kérdése í1

Ha igen, akkor állítsanak isko
lát, s szorítsák, kényszerítsék be
folyásukkal az államot is, hogy 
iskolákat állítson !

Az olasz borvám A tokaj-hegyaljai 
i szőllőtermelő közönség Sátoraljaúj
helyben f. évi szeptember 8-án tar
tott gyűlésének az olasz borvámklau
zula ügyében készített feliratát,

| melynek illetékes helyre leendő be- 
nyújtásával Ballagi Géza orsz. kép
viselőt bízták meg. Ballagi a képvi- 

I selőlnízhoz okt . 8-án nyújtotta be,
| Széli Kálmán miniszterelnöknek pe- 
! dig okt. 17-én adta át. Örömmel 
vesszük Ballagi képviselő úr értesi- 

j (ését, hogy az ó tapasztalatai szerint 
\ ma a helyzet a tokaj hegyaljai szőlő-

terme lőrén re na tan
teljes s hízhatunk tenne, hogy o bo* 
iáink értékesítését gátló akadályok sze
rencsesén el Jognak harittatnt. (Bár 
úgy lenne !)

Ü gyvédkérdes.
Ezt a kérdést a maga valójából 

kiforgatni és elaltatni én sem ha
gyom. Most még kovósbbé. mint 
azelőtt.

Mert ha egy állítólagos országos 
hiríí jeles iró oly alantas hangon, 
oly kicsinyes, mondhatni gyerme
kes gunynyal mer cikket »csinálni« 
— így írja az ő lapja az ügyvéd-j 
kérdésről és nyomorról s azt egy ‘ 
nagy politikai pártnak alapja öröm j 
rivalgással elfogadja és a nagy iró 
kicsiny imitátorai abban a szellem-! 
ben folytatják azt a harcot, abból 
én azt a meggyőződést merítem,

! hogy az ügyvédi karnak külső és 
bwlső ellenségei ellen mielőbb meg 

: kell kezdeni az önvédelmet.
A nagyhírű országos nevű isme- 

I rétién iró valóságos bohóejohnezben 
| lépett fel vezércikkében, úgy, hogy 
cikke közepén önmaga mondja el 
magáról a kritikát, midőn már maga 
is megunva a komédiás tempót „mé-1 
lábus akkordokat kezd zengeni-* s 
azt mondja, hogy . ..De beszéljünk 
komolyan.- Mert hát addig még ko
molyan sem beszélt.

Hosszú több hasábos cikkel kellett 
válaszolnom a nagy országos hiríí 
Írónak, és szellemi csemetéjének inig 
végre visszanyerték komolyságukat 
és utolsó cikkükben nagy lelki meg 
erőltetéssel ugyan, de elismerik, 
hogy igazam van s most bevall
ják. hogy hát hisz ők is helyes 
lik akciómat és megbecstelenítő do
lognak tartják s elitélik a peruzso
rásokat. Hála és köszön3t erfce.

No „de ahhoz már igazán egy por
ció álszenteskedés kell", most avval 
előállani, hogy hagyjak fel a sze
mélyes hajsza hangoztatásával, mert 
sokkal nagyobb a közérdek es az 
ügyvédi kar reputációja.

'Önkéntelenül is eszembe jut, mi
kor a nagyvárosi tolvaj ellop vala
mit s az emberek utána iramodnak 
és azt kiabálják fogják*, a zsivány 
a leghatalmasabb ordítással bömböli 
legjobban: „fogják, fogják", hogy 
elhitesse az emberekkel, hogy nem 
ő a tolvaj, hanem ő is a tolvajt 
üldözi.

Valósággal sporíszerüleg űzik min
den cikkükben a személyes motivnimi 
„siránkozó" kifejezéseket, suba alatt 
pedig gyanúsítják az embert egyik 
cikkben, hogy ..az illetőnek a védeke
zésére van olyan adata, amely ép
pen a támadást mártaná szószba" s 
most meg keserves szemlorgatással 
letagadják, hogy eszük ágában sem 
volt és egv szóval sem akartak gya
núsítani ; személyemhez hála a 
jó Istennek — semmi közük, csak a 
nagy közérdek - az ügyvédi kar re- 
putatiója lebegett ártatlan szemük 
előtt!

Nem méltó egy országos hírű Író
ihoz ez a stilus. inelylyel a vitát egy 
ily komoly ügyben megindította s 

! bármily kicsiny pont vagyok én az 
ő szemében, nekem is van jogom 

j kritikát, gyakorolni irálya és iránya 
! felett s mondhatom ha kicsiny tmi- 
tátorai bármikép próbálgatják elte- 

1 rclni a közönség ügyeimét arról a

cikkről s bármily gúnyoló, kicsinylő 
kifejezésekkel igyekeznek lerombolni 
szerény cikkemnek a higgadt tisz- 
tossóges közönségre tett hatását, én 
vissza fogok térni arra a cikkre, 
mert annak a hangja, modora az 
ügyvédi kar ellen volt irányulva!

Most egy új fogással jelennek meg 
a színtéren. Kormánypárti és füg
getlenségi ügyvédeket emlegetnek 
megkülömböztetésűl s rám fogják 
nyilvánosan, hogy a polémiába 
azt a mogkülöinböztetést én vetet
tem balé! Nem igaz! S aki elfogja 
olvasni cikkeimet s nem lesz elva
kult a személyes gyűlölettől, mint 
cikkíró, akkor azt fogja szintén 
mondani, hogy az állításuk • nem 
igaz !

Mert én »független« ügyvédi kar
ról beszéltem s nem „függetlenségi" 
és ..kormánypárti" ügyvédi karról. 
Ez megint egy hírlapírói mesterke
dés. inelylyel a nagyközönség figyel
mét el akarják terelni a dolog való 
állásáról s bele akarják csempészni 
az ügyvédi kar kebelébe a politikai 
viszályt, s hogy meggyöngitso, elvá
lassza egymástól a tisztességben be
csületben összetartó tiszteletreméltó 
kar tagjait.

En az ügyvédi kar kebelén belül, 
do e karnak jogi viszonyát tekintve 
a nagy közönség érdekeivel szem
ben sem ösmorek semmiféle politi
kai pártkülömbséget. De (ismerek 
közös nagy emberi és közjogi köte
lességeket.

Miért nem felelnek már« egy
szer az én siránkozásomra, hogy 
miért nem védik meg önök az ügy
védeket és a nagy közönséget a 
pénzügyi és közigazgatási hatóságok 
jogtipró eljárásával és visszaélésével 
szemben ?

No hát segítek az önök siralmain. 
Mert a kis és nagy hatalmasságok 
mindig jobbnak látták, ha a felek 
egyedül és ügyvédek nélkül jelennek 
meg előttük. Mert az ügyvéd sze
rintük, a hatósági személyek előtt 

I csak galibát okoz mikor az ügyfél 
védelmére kél, mert az a klikkből 
kikerült és protoktióból megválasz- 

i tett ifjú szolgabiró, a kinél a legis- 
legutolsó sorban nézik csak, hogy 
van-e tehetsége és képessége, akinek 
még alig van jogi érzéke — tudomány
ról nem is beszélek — egy koldus fiak- 
kerestpl. 100 kor. pénzbüntetésre csak 
akkor tud azért elitélni, mert 0 óra 
körűi lámpája nem volt még meg* 
gyújtva, ha ügyvéd nincs jelen. A 
kocsi s a két gobe együttvéve sem 

| ér 100 koronát! De hisz miért is 
nem tesz az a íiakkeres kivételt bi
zonyos emberek között a/, őt jogo- 
san megillotő fuvardíj kérésében!

A felekre csak akkor lehet török 
basa módra ráorditani, csak akkor 

: lehet őket a hivatalból kirúgni, ki
pofozni, velők gorombáskodni, ha 
ügyvéd nincs jelen ! Az ilyen köz- 
igazgatással, az ilyen eljárással ker
getik ki a fél országot Amorikába, 
mert a nép nem tudja eltűrni azt a 
bábáskodást, a mit vele egyik másik 
hivatalban —■ tisztelet a kivételnek 

a legalsóbb foktűi kezdve elkö
vetnek. A magyar népet Kossuth 
Lajos az újhelyi ügyvéd már egy
ezer felszabadította a jobbágyság és 
az úri székek önkénye alól és nin
csen többé kedve igába hajtani fe
jét és rabszolgájává válni egy fen- 
héjázó hivatalnok aristokrátiának

L a p u n k  4  o l d a l








	085



