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Fáztam és az eső is esett. A zugó áradat 
csobogva és vad mohósággá] árasztotta el az 
ókori vízvezeték márvány vályúit s csupaszra 
mosta a hatalmas amfiteátrum odvas és ki
égett ormát, ahol most a sasok raknak fész
ket. Kitekintettem az ablakon. Még sohasem 
láttam  Rómát esőben. Á város didergett és 
lángolt, mint a vén leány, akinek arcát vö
rösre festi a láz, vagy a festék s most fél, 
hogy kései szépségét elfonnyasztja az Ítélet
idő. A romváros, császárok és istenek palotái
nak leomlott falai tövében sötét volt és néma, 
feketén csillámlott a viz a fórum kövén, méla 
tűzben, m intha láthatatlan lángok égnének, 
mint egykor a holtak és a lárok házi szentélye 
fölött. M intha alvilági tüzek világították 
volna át a. talajt.

— Ott van Julius Caesar temploma, — 
suttogtam, a vizen és a ködön kifehérlő már- 
ványomladékra mutatva, amely most nőni, 
magasodni látszott, félkörben és hófehéren, 
m int a hold, hogy fölnyuljon a csupasz fel
hőkig. Olyan, mintha Vénusz szentélye volna, 
a Genetrieé, aki neki is a nemtője volt, sőt 
talán ősi rokona is, mert családjának szárma
zását a trójai háború mesegomolyagán keresz
tül, a szerelem isteni leányának öléig vezette 
vissza, aki ölelkezhetett valamelyik ősével az 
Ida-hegy fehér és ködbe borította ormán.

Az ókor halhatatlan hadvezérére gondol
tam s elhatároztam, hogy ma neki fogom 
szánni az estét. Egy könyvet kerestem, a 
melyet ő ir t s melynek egyes lapjairól, a szá
raz és a tárgyilagos hang mellett is, talán 
csillant sokszor nagy és féléimetlen lelke, 
m int egy évezredes és soha el nem múló fény
képben.

A gall háborúról írott könyve akadt a 
kezembe. Fölnyitottam. Véletlenül az a rész 
tá ru lt föl, amelyben Caesar a herciniai őser
dőt irta  le.

Caesar sokat utazott .Már ifjúkorában is, 
mikor még tétlenül és gondtalanul élt s mást 
sem tett, m int hogy szórta az aranyat a nép 
közé s rendezett gyönyörű cirkuszi játékokat, 
amelyek fölemésztették sok milliónyi vagyo

nát, de megvetették az ágyát el nem múl
ható és széttéphetetlen népszerűségének. 
Hogy később császárok és istenek trónját épít
hessék föléje. De bejárta a Földközi-tenger 
partvidékeit, mint világfi és piperkőc; ő is el
merengett Karthágó romjai fölött, m int egy 
uj Máriusz, aki neki rokona volt s az esz
ményképe is s akinek később utóda is lett a 
hatalomban. S nézte az eget Herkules oszlopai 
fölött, a csupasz és meredek sziklavidékeken, 
ahol a világ két nagy tengere összeér.

Ezekről nincsenek följegyzéseink; mert 
nem irt, csak később, élete leáldozó alkonya
tán, mikor m ár világhírű hadvezér volt; ak
kor foglalta egybe utazásait és kilenc évig 
tartó háborúját gall földön, vad, alig ismert 
és egzotikus népfajok között, melyeknek le
írása mindig ugv hatott reám, m intha csak 
Stanley utazását olvastam volna, Közép- 
A inkában.

S később megírta emlékiratait a polgár- 
háboruról is, amelyben hatalm as ellenfelét, 
Pompejuszt összetörte. Ebben a könyvben hű 

leírása van a Balkánnak, melynek hegytorla
szai között, messze Thesszáliában, az ókori 
világhatalom sorsa eldőlt. És sok oldalon szí
nes leírás foglaltatik benne Durazzóról, — a 
mely az ő idejében nagy, hatalm as és müveit 
város volt, — amelyet a görögök Dyrcha- 
chiumnak neveztek.

Dyrchackium! Nagy és fehérfalu város 
volt, templomokkal és istenszobrokkal s a 
meztelen országúton, ahol most az albán pász
tor ha jtja  a nyáját, valamikor tündéri villák 
fehérlettek.

Caesar kétségtelenül já rt m ár itt előbb is, 
mig Athén olajerdei a latt hallgatta a szelíd 
és fehérruhás filozófusokat, vagy ha a görög 
városokban gladiátorokat toborzott a magas- 
növésű hegylakók között.

J á r t  a b ritt szigeteken és Egyiptomban 
is. A gall földön keresztülhatolt egészen a ti
tokzatos Óceánig. Utazásai egy modern globe- 
trotternek is dicsőségére válnának.

De legnagyobb hatással volt lelkére Spa
nyolország.

Mint ifjú  hivatalnok került ide, pályája 
hajnalhasadásán: m int proprétor. Egy elha
gyott ibériai faluban, elmélkedve emberek és 
méltóságok versengéseiről, itt olvasta el elő

ször gondos leírásban Nagy Sándor háborúi
nak a történetét. S az elkényeztetett világfi, 
iVénusz kegyeltje és talán rokona is, úgy le
het, elhagyott és sivár földön fogadalmat tett, 
hogy nevét örökkön égő betűkkel ő is bele 
fogja írni a történelem könyvébe.
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Útirajzai közül a legszebb és legérdeke
sebb a Hereynia nevű erdő leírása.

Titokzatos rengeteg volt. A mai Fekete
erdő őse. A gallok és a germának földjétől le
vezetett egészen a Tiszáig, amelyet Caesar 
még Tibiszkusznak nevez.

A sötét és ismeretlen erdőt, amelynek 
széliében erős menetelésben hatvan napig le
hetett járni, anélkül, hogy az ember elejére, 
vagy a végére bukkanhatott volna, Caesar 
olykor Orcynianak is nevezi, mintegy jelezve, 
hogy méhe az alvilág titokzatos ismeretlen
ségében vész el.

Sokféle népfaj lakott az erdő irtványai 
között: csak akiket ő felsorol, a belvetiaiak, a 
raurikok, az amartok, germánok és dákók. Az 
őserdő valahogy Franciaország és a mai 
Svájc területén keresztül lehuzódott egészen 
a mai Erdélyig.

Ismerteti eme erdőnek faunáját, és álla t
világát is. Leírása szerint rendkívüli állatok 
éltek eme ősrengetegben, amelyek azóta ki
haltak Európa erdeiből s talán az egész világ
ból is. Mint a bős cervi figuráé. Mai napig 
sem tudjuk, milyen állat lehetett. Szó szerinti 
fordításban: a szarvas-alakú ökör. De a ró
mai ökörnek, bos-nak nevezett minden hatal
masabb és növényevő állatot: még az elefán
tot is. Lehet, hogy talán iramszarvas volt, a 
mely azóta az éjszaki jeges vidékek felé huzó-, 
dott vissza.

Beszél egy szarvorru állatról is, amely 
oly. hatalmas, hogy fákat dönt föl rettenetes 
agyarával. Ma csak Afrika ősrengetegeiben 
tanyázik ehhez hasonló emlős. Erdeinkben 
még csak nyoma sincs annak, hogy valam i
kor itt élhetett. Mig a bölény, az ürüs, amely 
Caesar leírása szerint hatalm as csordákban 
legelészett a boldog Orcyniában, csak nemrég 
pusztult ki.

»Vannak tudósok, akik a Hercynia-erdő 
leírását mesének ta rt ják. Ő sohasem lá tta  azo
kat az állatokat, amelyekről följegyzéseiben

Bartha Miklós
Figyelték már a fácán repülését? Színes 

szárnyai élesen hasítják a levegőt, ahonnét 
váltakozó fényben pompáznak ki, tollazata 
élénk zöldben ragyog, melle aranyként tündö
köl s bibortaréja fölött skárlátvörösen tüzelnek 
szemei. Bartha Miklós képzelete röpült ilyen 
merészen; borotvaéles elméje megvilágításával 
mutatta a dolgokat, káprázatosán játszott a 
szavakkal, elvaki tolt, hogy meg tudjon győzni 
bennünket. Mint a villámló sortiizben a golyók, 
úgy pattogtak szavai s írása mögül egy tüzes 
és szenvedelmes tekintet élesen és bátran 
figyelt az olvasóra.

Szobrot állít a nemzet a nagy magyar 
publicistának s a holnapi vasárnaptól a .Vá
rosligetben emlékezetét hirdeti a fehér már
ványalak, amely testét megörökíti. Szabad- 
levegőben és napfényben — amelyek nélkül 
megfulladt volna — áll a szobor nyugodt és 
hideg alakja. A túláradó vérmérséklet és a 
mérhetetlen szenvedély, amelyeknek ereje lá
zongott és hóditolt irataiban, elköltözött vele. 
A magyar publicistákénak az utolsó évtizedek
ben nem volt nagyobb talentuma nála, aki 
előtt most meghódol a nemzeti becsülés.

lUibens oroszlánjait ha nézzük, ha szem
léljük a hatalmas vonagió tcsleket, amelyek 
falánkan omlanak áldozataikra, mintha az 
állatok mély hangjának mennydörgését is 
hallanók a barlangból .. . Bartha Miklós írásai 
memiydbröglck ekként; hatalmas szava lul-

harsogott az eseményeken, nyelve tüzesen lán
golt, fékezhetetlen indulattal csapott le, nem 
okoskodott, csak érvelt, nem kutatott kis szem
pontok után, hanem egyetlen mozdulattal foj
togatta ellenfeleit. Tekintete szinte hasonlatos 
volt a szembetegéhez, akinek tulerőlteteli 
szemidege egyszerre érzéketlen és élesen látó; 
nem látja meg a közeledő tárgyakat, de észre
veszi mindazt, amit más elől elrejt a távolság. 
Az igazi publicista szeme ilyen; tulemelkedik 
a dolgokon, a távolba lát s onnét ítéli meg a 
tényeket. Ezeknek a publicistáknak írásai nem 
a jó, helyes és bölcs politikai szabályok gyűj
teményei; lázasan és merészen, egyetlen vo
nással értetik meg a maguk igazságát. Bartha 
Miklós mennydörgő szava igy harsogott esz
tendőkön át a magyar közéletben; s a nemzeti 
érzések akkori föllángolásában nagy része volt 
annak a tűznek is, amelyet szelleme gyújtott. 
Aligha volt magyar újságíró, akié inkább lett 
volna a közönség szive, mint az övé; még ha 
a végletek vizein hajózott is, igaz szeretettel 
követték útját. Ugyde az áramlat, amely magá
val ragadta, benne magában is vihart keltett; 
soha sem élt kívül a dolgokon, mindig bennük 
és érettük volt. A publicista, miként Bartha 
Miklós is, nem fejtegeti gondolatát, hanem 
védelmezi; nem bírálja ellenfelét, hanem tá
madja. Szelleme hasonlatos a székely harco
sokéhoz, akik ősei voltak; mindig viadalra és 
küzdelemre elszántan élt.

A békét; nem ismerte; a harc volt életfel
tétele, amelyet nem nélkülözhetett. Hatalmas 
lendülete ekként hódított; heve megperzselte 
a sziveket, éles és megrázó ereje leigázta az

értelmet. Erélyes és dörgő szava akként höm
pölygőit, m int a hegyi folyamok: szélesen és 
sebesen; kitérni előle nem lehetett, inért elso
dorta és m agával vonszolta az útjába akadt 
ellenvetéseket. É rte tt ahhoz, hogy egyszerre 
szóljon a tömeg minden tagjához, hogy az 
igazságot azoknak nyelvén m agyarázza meg, 
akiket fölvilágosítani akart. A politika leg
nehezebb és legelvontabb kérdéseit úgy tudta 
boncolni, bírálni és a közönség színvonalára 
állítani, hogy egyszerűek, érthetők és termé
szetesek lettek. A közönség tőle és cikkeiből 
ismerte meg a harcok okát, a küzdelmek cél
ját, vele remélte a győzelmet, együtt biza
kodtak és hittek a sikerben, amelyet minden 
elragadtatott és szárnyaló szellem elmarad- 
batatlannak vél. B artha Miklósban az írás 
csodás művészete egybeolvadt a lelkesült em
berrel és a m egingathatlan hitű politikussal; 
ezekből alakult ki a nagyszerű m agyar publi
cista képe.

Emlékezetesek’ cikkei; ha támadott, nem
csak megsebezte, de széttépte ellenfeleit. Ko
lozsvárott lapszerkesztő korában egy heves 
és pompás cikkért katonatisztek karddal tá 
madták rá  és összevagdosták. M intha ettől 
kezdve tollának hegyes acéljai ő is éles karddá 
köszörülte volna, úgy hadakozott vele negyed
századon át. Sokszor nyersnek és kíméletlen
nek látszanak cikkei, gyakorta érezzük, hogy 
gunyja mögött harag settenkedik s fölhá.bo- 
rodása mögött izzó gyűlölet lobog. De vájjon 
nem hasonlatos-e a publicista pályája a köl
tőéhez; nem kell-e belülről jönnie a dolgok
nak, a  szivéből fakadn ia a szavaknak, a lei-
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megemlékezik, — se nem is vadászhatott rá 
juk, — a föld népének egyiigyii meséiből in
dult ki, amelyeket lejegyzett, anélkül, hogy 
azoknak igazságáról meggyőződött volna.

Meglehet. Bár Caesar sokkal pontosabb 
és megbizhatóbb, mint az ókor számos föld
rajzirója. Különb ebben is, mint Erasthote- 
nesz, Pozidoniosz, vagy mint akár Pytheasz is.

Az ókori utleirók és földrajzirók müvei: 
kalandos hazugságoktól és babonás föltevé
sektől hemzsegnek. Anglia — náluk még — 
a holtak szigete, ahol ember sem él, magas és
elhagyott, sziklapart, ahova titokzatos éjsza
kákon ismeretlen hajósok a halottaikat szál- 
litják  el, hogy szolgáljanak az égnek és a m a
daraknak szabad áldozatul.

De Caesar objektív, hideg, számitó és
gondos elme, rendkiviili megfigyelő és minden 
adatot szigorúan mérlegelt. Já rt a britt szige
teken is. A müveit ókoriak közül talán ő kö
tött. ki először, hadsereggel élén. az ismeret
len és kísértetiesen ősi kelta területeken, me
lyeket minden oldalról a tenger övezett. Hajó
hadával, mint a zsákmányra leső sólyom, kö
rü ljá rta  az idegen és titokzatos partokat, a 
melyeknek topográfiájáról és faunájáról pon
tos leírásokat készített, amelyek később ka
lauzul szolgáltak Agrikolának. S a Thames 
vidékeiről, ahol az ő idejében még agyag- " 
kunyhók és óriási mocsárvidék volt, hatalmas 
marhacsordát hajtato tt el.

Európa ősnépeiről az ő leírásai a mai na
pig a legjobb források. A britt szigeteket, a 
melyeknek helyén Pytheasz még a holtak m a
dárszigetét sejtette, ő rajzolta le elsőnek hii 
módon. Az ókor legnevezetesebb utazóinak 
egyike. Igen sebesen utazott, könnyű teherrel 
s ebben is majdnem liadvezéri számítással. 
Sokszor saját fu tárait is legyőzte a gyorsa
ságban. Többször harminc római mért.földnyi 
u ta t is tett meg naponta, ami akkor világre
kord volt. S ha nem is ta rto tt kéjkerteket a 
táborban -— mint nagy ellenfele, Pompejusz, 
— s nem já rt utazó-háremmel, mint Kraszusz 
a keleti csatamezőkön, a kényelmes és fény
űző sátrakat maga is kedvelte. Táborozásai 
a la tt sátor-palotájában még márvány- fürdőt 
is építtetett magának.
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kéből lelkedzenie a hangjának? A publicista 
nem lehet elvont politikai matem atikus; a 
nemes ékesszóláshoz, az alapos észhez, a sze
retetreméltó hévhez és az Írás művészetéhez 
még valami kell: a férfi lelke, amelynek át. 
kell hatolnia a betűkön és túláradva kell u tat 
keresnie az olvasó szivéhez. Hogy ma nincsen 
igazi nagy m agyar publicistánk, természe
tes: Bartha Miklós fanatizmusa és forró lel
kesedése kell ehez. Csak a túláradó hazafias 
érzés, a legnemesebb lelkesedésből eredő meg
győződés képes arra, hogy semmi eszközt ne 
vessen meg, amely céljait szolgálja. Bartha 
Miklós személyes ellenségének tekintette, aki 
elveivel, igazságaival és hitével állott szem
közt. A középkorban, amikor h itükért harcol
tak az emberek, szent férfiak m áglyákra hu r
colták az eretnekeket; Robespierre vérpadra 
dobta azokat, akiket a haza elleneseinek Ítélt; 
B artha Miklós csodás irásmüvészetének éles 
erejével csapott le azokra, akik nem azt az 
ügyet szolgálták, amelyért férfihitével küz
dött. Ha forradalmi korban él, talán a vérpad 
mellett áll s mozdulatlan arccal figyeli, m i
ként csap le a hóhér bárdja a hűtlenek nya
kára. így újságíró volt; tolla volt a bárd, a 
melylyel a hazugságot és a hite szerint való 
bűnösöket kivégezte. Aztán ugyanazzal a tol
lal prózai költeményeket ir t a természetről, a 
legszebb és legérzőbb leírásokat a m agyar 
föld szépségeiről, amelyeket finom és nemes 
lelke láto tt meg teljes valóságukban. Harcos 
szellem és igazi költő volt; a m agyar faj 
nagyszerű tehetségei éltek benne és harcol
tak pompás szellemével.

Balassa József.

P E S T I f íA P 'I . Ó

Tgv elmélkedtem, — mig ott künn sötét 
estén az eső fájdalmas suhogással borult egy 
le tűn t világ kiégett m árványm aradványai 
fölé. A szálloda előtt most fogat állott meg. 
Szomorú, egy lovas római bérkocsi: a vettnra. 
Két angol ur szállott ki belőle, hangos károm
kodással. Szidták a várost, Rómát, ahol éle
tükben talán először jártak  s amely hidegen 
fogadta őket és álig begombolkozott előttük.

— Unalmas és dísztelen város -— mond
ták, a felhős és világtalan ég felé tekintve.

De behunyt szempilláim előtt most meg
elevenedett a nagy országúinak, az Appiának 
halotti képe. Négykerekű szekerek vonultak 
el, ezüst küllőiket a regék földjén, Pannóniá
ban verték, fáklyás szolgák, fegyveres gla
diátorok, vezeték-lovak, gyaloghintók, sápadt 
leánycselédek, amint m agasra emelt fejükön 
a fonott római kosarakat viszik. S a kísérte
ties menet élén. amely megnőtt és kiszélese
dett a homályban, az árnyak előtt őt láttam  
lebegni, gyalog, kopaszon és koszorutalan fő
vel, ki vérrel locsoltatta föl az u takat s 
aranynyal hintette be az országutak porát, 
amerre csak isteni utazásai alatt elhaladt!

A magyarság
a diplomáciában

Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszünk, a 
koalíciós kormányzás idején meglehetősen heves 
viták folytak egyszer a delegációban arról, hogy 
mi az oka a közös intézményeknél alkalmazott 
osztrák állam polgárok nagy számbeli túlsúlyának 
és ami ezzel egyet jelent, a m agyar állam polgárok 
feltűnő és szinte szemetszuró m inoritásának. A 
panaszt, amely feltétlenül jogosult volt, a külügy
miniszter felkapta és nagy hangon próbálta elhá
rítani a dolog ódiumát magáról, azt mondván, 
hogy a m agyarok nem szívesen mennek diplom á
ciai szolgálatba, tehát ő nem tehet arról, ha a 
magyarok kevesebben vannak, mint amennyi hely 
őket az ország lakosságának szám arányában, vagy 
legalább is a kvóta arányában megilletné.

m iért idegenkedik a m agyar a diplo
máciai pályától, annak bizonyára meg vannak a 
maga okai. De most nem erről van szó. A követ
kezőkben, a közös külügyminisztériumi hivatalos 
sematizmusa alapján egyszerűen ki akarjuk  m u
tatni — a nagyobb állásoknál név szerint — hogy 
kik a magyarok és hányán vannak a diplomáciai 
szolgálatban állók és ki fogjuk m utatni, hogy a 
m agyarság átlaga ebben a szolgálati ágban éppen, 
hogy megüti a húsz percentet.

Kezdjük a központi szolgálaton: a külügym i
nisztériumon, melynek kétszázhat tisztviselője kö
zül mindössze negyven m agyar találtatik. Maga a 
miniszter, gróf Berchtold. mint m agyar állam pol
gár szerepel, m ert csak igy lehetett eleget tenni 
annak a szokásjogon alapuló kívánságnak, hogy a 
három  közös m iniszter egyike állandóan m agyar 
legyen. Miután pedig a miniszter m agyar(!), az első 
osztályfőnök természetesen osztrák, mig gróf 
W ickenburg Márk és Forgách János a második és 
harm adik osztályfőnökségen képviselik a m agyar
ságot. A minisztérium ban alkalm azott IV. rang
osztálybeli tisztviselők tizenkettőt kitevő számából 
mindössze kettőt töltenek be magyarok, még pedig 
gróf Nemes Albert és Ugrón István rendkívüli kö
vetek és meghatalmazott miniszterek. Még rosszabb 
az arány az udvari és m iniszteri tanácsosoknál. 
Ezek tizennégyen vannak és közöttük mindöszse az 
egy gróf Szapáry Tibor a magyar. Osztálytanácsos 
tizenöt van. Itt három  m agyar: Gömöry-Laiml
László, Bárczy Lóránd és Felméri Lajos képvisel
nek bennünket. A magasabb állások betöltésénél 
tehát szem m elláthatóan m ostohán bánnak velünk 
és ezért csak gyenge rekompenzáció, hogy a kisebb 
állásoknál kedvezőbben alakulnak javunkra a 
számok: Udvari és miniszteri titkár van tizenöt és 
ez az egyetlen státus, ahol elérjük az ötven per- 
centet, lévén eme urak között nyolc magyar, 
Bethlen-Mattyassovszky Dezső, Jankovics Ottó, T ö
rök Béla, Práznovszky Iván, báró Dóczv Péter 
(báró Dóczy Lajos fia), Morfin Ervin, Bolgár Fc-
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renc (Bolgár Ferenc volt honvédelmi állam titkár 
fia) és báró Eperjessy Árpád. A segédtitkárok 
m ár megint csak hárm an vannak, éppen úgy, 
mint a fogalmazók, mig az osztrákok ebben a két 
fizetési osztályban tizenegy helyet foglalnak le.

Összesen 76 fogalmazási tisztviselő van tehát 
a külügyminisztérium kebelében és ebből m ind
össze 24 a magyar, tehát egyharm ada sem az 
egésznek. Még rosszabb az arány a minisztérium 
irodai személyzeténél, melynek hetvenet kitevő 
létszámából össze-vissza 12 a magyar. Az arány 
határozottan elszomorító volna, ha a számvevőségi 
és pénztári személyzetnél elfoglalt szomorú pozí
ciónk a maga számára le nem foglalná összes saj
nálkozásunkat. Negyvenegy számvevőségi hivatal
nok között 3, szóval három  m agyar búslakodik. 
Hiába, számolni mindig jobban tudott az osztrák. 
Teljesen különálló kategóriát alkot az udvari le
véltár személyzete, melynek létszáma 19. Itt szol
gál Szekfü Gyula is segédlevéltárnoki rangban, ő  
kívüle — ha ugyan helyes dolog őt a magyarok 
közé számítani — még két magyar : György Árpád 
aligazgató és egy osztálytanácsos szolgál a Habs
burgok nagy titkait rejtegető könyvtárban.

Ezzel végeztünk is a központi igazgatással és 
áttérhetünk a diplomáciai szolgálatra, melynek 
legmagasabb állásaiban pillanatnyilag nagyszerűen 
érvényesül a magyarság. A tíz nagykövetség veze
tői közül hatan magyarok és pedig Szőgyén-Marich 
László berlini, gróf Széchen Miklós párisi, őrgTÓf
Pallavicini János konstantinápolyi, Mérey Kajetán 
quirináli, Szentgyörgyi Müller László tokiói és 
gróf Szapáry Frigyes szentpétervári nagykövetek. 
Ez kétségtelenül jelentős pozíció hódítása a m a
gyarságnak, de viszont csak rövid ideig tartó, 
m ert a nagykövetek után rangban következő köve
tek között megint jóval több az osztrák. Követi ál
lásban a következő magyarok vannak: Velics L a
jos müncheni, gróf Széchenyi Dénes koppenhágai, 
gróf Széchenyi Lajos kairói, gróf Szapáry Lőrinc 
santiagói (Chile), Kolossá Ferenc rio de janeirói, 
Szilassy Gyula athéni, maglódi W odianer Rezső 
bangkoki (Sziám) és Ivánia Kálmán mexikói kö
vetek. Ez mindössze nyolcat tesz ki, holott a  kö
vetek száma harm inc. Még rosszabb a helyzet a 
követség! tanácsosoknál, akiknek huszonhárm at ki
tevő létszámában mindössze három  magyar: gróf 
Pálffy Móric, gróf Sommsich József és gróf Am- 
brózy Lajos foglal helyet. Ez csak megerősíti 
előbbi állításunkat, hogy a közel jövő nagykövetei 
között csak igen kevés m agyar lesz; m ert m int lá t
ható, hogy stílszerűen ném et szóval éljünk: a 

i .,Nachwuchs“ túlnyomóan osztrák.
Nem sokkal kedvezőbb a helyzet, ha még le- 

jebb megyünk a hivatalnoki létrán. Követségi t i t
kár negyvenhat szolgál mindenfelé a világban és
közöttük csak tizennégy a m agyar haza szülötte: 
Szentiványi Móric, gróf Csekonics Iván, gróf 

, Khuen-Héderváry Sándor, báró Kiss Antal, gróf 
| Csáky Im re, gróf W enckheim Pál, gróf Pejacse- 
| vich Elemér, gróf Festetich György, Hedry István, 
i gróf Török Sándor, gróf Cziráky László, Hevessy 
! Pál, báró Bánffy Zoltán és Nagy Elek. Amig a tit- 
j károk egy-két kivétellel m indnyájan főnemesek, 

az attasék velük szemben a  zsentrit képviselik a 
! következő nevekkel: Barcza György, Mocsonyi

Sándor, Ottlik György és Betegh István.
A köztudat szerinti követi meg nagyköveti re- 

prezentálásra, úgy látszik, tehát még mindig a l
kalm asaknak tartják  a m agyár urakat, de m ár 
a komoly m unkát, kereskedelmi tudást, széles 
látókört igénylő konzuli szolgálatra kevésbbé. 
Első- és másodosztályú főkonzul ötvenöt szolgálja 
a m onarkia érdekeit és közöttük még egy negyed
részt sem tesz ki a magyar. Elsőosztályu főkon
zulok Jankó Miklós, a török államadósságok igaz
gatóságának tanácsosa, Spóner Ferenc antwerpeni, 
báró Miske József génuai. Gáspárdy Géza algíri, 
Nuber Sándor ncwyorki, Szatfimáry-Király Do
mokos amsterdami, Piskó Gyula marseillei, Joan- 
novics Simon a  külügym inisztérium ba beosztott 
főkonzul. A másodosztályú főkonzulok közül m a
gyarok : Móric Péter anconai, Ürményi József,
Györgyei László milánói, Szentmiklóssy Jenő b a r
celonai, danóci Steiger Aladár, Szentirmay Béla 
Yokohamái és Szarvassy Frigyes a berlini főkön- 
zulátus vezetője. Az alacsonyabb konzuli állások 
— konzulok, alkonznlok és konzuli attasék —
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