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Csodabogarak. 
Mindenki, aki szaktudománnyal foglalkozik 

s megfigyeli a közönségnek e szakba vágó meg
nyilatkozásait, tapasztalni fogja, hogy mily határ
talan tudatlanság dühöng még a legműveltebb kö
rökben is. Minálunk — mindenki mindent tud, — a 
k i nem tanult, — a ki pedig tanult azt lebe
csülik — és lefokozzák s lesz a hivatalnokból 
téntásujju, az orvosból felcser, az épitészböl 
pallér és igy tovább. 

A fölényes mindenttudás persze megtermi 
szörnyszülötteit. Nem beszélve egyébről, pi l 
lantsunk szaktudományunk virágos kertjébe, 
hogy milyen csodabogarak röpködnek ott 
sütkérezve az önmaguk által felgyújtott verő
fényben. 

Az alábbi csodabogarak közlésében — 
természetes, — hogy minden név költött, 
minden adat más, mint az adott esetben ; 
csupán a tények abszurd volta lévén fontos — 
egyéb tekintetekben nem szükséges a hitelesség. 

A minap egy névjegy jutott a kezembe: 

Nagybobnri e * Kisdodori de Erős István 
cs. és kir d/sidás őrnagy 

A névjegy szórói-szóra ezt hirdette, ezt 
harsogta : Nagybobori (magyarul) ei (latinul) 
Kisdodori (ismét magyarul), de (franciául) — a 
többi (szintén magyarul) . . . 

Őszintén szólva — e zavaros szöveg, a 
mely pedig egy kifogástalan uri ember névje
gyén tündöklik - - értelmetlen, azonfelül, hogy 
sok hozzá nem értésről beszél. 

Egy másik névjegyen ezt olvasom : 

Felsö-Szakáchy Kerék Lajos 

A névjegy tulajdonosa azon Kerék csa
ládból ered, mely a X V I I . század első negye
dében II . Mátyás királytól szerzett címeres nemes 
levelet — mondjuk : — Felső-Szakátsi előnév
vel, a cével kapcsolt há (ch) tehát a névjegy 
készíttető apró játékszere, a melyet — ne 
keressük, milyen indítékból, megtoldott egy 
ipszilonnaí. E kétségtelenül nem nyomdahibából 
eredő helyt elenirás csak tulhajtása a rendi 
önérzetnek, a mely — aligha imponál bárhol 
is. Meg kell jegyeznünk, hogy a névjegy tulaj

donosa magas — és nem könnyen megszerez
hető kvalifikációval biró uri ember. 

* 
A nemesi előnév — melléknév-e — vagy 

sem? erről már sok szó esett, de még végér
vényesen eldöntve nincs. A M. Tud. Akadémia 
egy időben kimondta, hogy a nemesi előnév, 
mint valamennyi név — "agy, kezdő betűvel 
irandó, de utóbb ő maga is — kis betűvel 
irja már. 

A mi véleményünk az, hogy a nemesi 
előnév feltétlenül nagy, kezdőbetűt igényel, mert 
az nem melléknév, hanem név, — ép olyan 
név, mint a családnév, vagy a kereszt- illetve 
az utónév. 

Hogy azonban mily nagy mértékű bizony
talanság uralkodik e kérdésben igazolja egy 
házassági jelentés, mely szórói-szóra igy hangzott: 

imrefalvi Nagy István és neje, 
falvimrei Kiss Auróra jelenti, 
hogy házasságot kötöttek itt és 
it t , ekkor cs ekkor. 

Ebben pedig a komikumot az nem találja 
meg, a ki nem akarja, — eltekintve attól, hogy 
ez a jelentés épen olyan helyesírási szempont
ból, mintha Jókai úgy kezdte volna cl a Török-
világ Magyarországon cimü regényét: 

szép derült nyári éjszaka volt . . . 
mert hiszen szép is melléknév ! — 

Még érdekesebb csodabogár-eset esett 
meg ezelőtt hat-nyolc évvel minálunk, a midőn 
egy törvénytelen ágyból származó leány vagy 
fiu — már magam sem tudom ! — külföldi 
származású, főrangú természetes atyjának nevét 
és címét elismerés alapján használta s utóbb 
— a címét nem, de — a nevét viselte s ható
sági engedély alapján ma is viseli. 

Ennek a története a következő volt : 
Alphons Heclor La Grandé marquis az 

erdélyi havasokon vadászgatott főúri társai
val, a mikor elébe került egy tűzről pattant 
fáta s a marquis úr bizony — abba hagyta a 
medve lest és elment segíteni a lánynak — 
rőzsét szedni. Az után a főúr ment ki az esprit 
hazájába, s a lányoknál kereszteltek. Bogariu 
— mondjuk Aurélból derék fiu lett, elvégezte 
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a középiskolákat — s mivel egy kis jussa volt 
az anyja után, gazdálkodott s anyakönyvvezető 
lett egy kis faluban, megnősült, pénzre tett 
szert, kiutazott Franciaországba, felkereste atyját 
s azzal együtt egy maire-t, a ki előtt az apa 
elismerte fiának Aurélt — s megengedte neki, 
hogy ezentúl a nevét és a rangját viselje. 

Az ifjú így haza jővén, első dolga volt a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium révén az 
apai elismerést érvényesíttetni. A pópa aztán 
bevezette az anyakönyvbe — a minisztérium 
rendelkezésének szem elől tévesztésével — a 
következőket: 

La Grande Alphons Hector marquis 
Toulonban ekkor és ekkor tett, hivatalosan 
felvett nyilatkozatában elismerte, hogy az 
itt keresztelt s anyakönyvezett az ő gyermeke, 
s megengedte, hogy az ezentúl nevét [sic!] 
viselje s így ezentúl neve La Grande marquis, 
ami feljegyeztetik stb. 

Igy lett a törvénytelen magyar állampolgár 
Bogariu Aurél-ból La Grande Aurél marquis, 
a mely cimet ö grófra magyarosította. Es to
vább is élt buzgóan hivatalának, amíg egyszer 
ez a — bár nem túlságosan jelentöséges — 
monstrum kipattant s az ügy a "megfelelő fo
rumok vizsgálatának tárgyát képezé. 

A vizsgálat két irányú vol t : a cim- és a 
név ügyében folyt vizsgálódás. 

A cimmel hamar rendbe került a hatóság. 
Ott voltak sarkalatos elvek és pedig: 

1. törvénytelen nem viselhet semmi ran
got, fŐ vagy köznemesi címet. 

2. senki sem vehet fel uralkodójának ke
gyelmi ténye nélkül cimet. 

3. a magyar uralkodó idegen rangot nem 
adhat senkinek. 

4. honfiusitás nélkül nem oltható be ide
gen nemesi család idegen országba. 

S mivel, Aurél ur illegitimus, királyi ke
gyelemben nem részesült, s a La Grande mar
quis — család nem nyert indigenatust s igy e 

rangot a magyar király nem is adhatta meg 
alattvalójának Aurélnak, — ennélfogva az ő 
marquis, illetve az általa használt grófi cime 
— semmis ! 

Most jött a név kérdése. 
Törvénytelen magyar állampolgárt, ha ma

gyar állampolgár fiául elismer — azzal még 
nem nyeri el az atya nevét, csak arra jogosult, 
hogy természetes atyja fiának tartsa magát és 
mondja magát. Itt , — amint hallomásból tudom 
— ez elv nem volt minden aggodalom nélkül 
elfogadható. Ez esetben — állítólag ! — azt 
óhajtá tudni a hatóság, hogy a francia törvé-
nyek miképen ítélnek ily esetben. Ezért a 
külügyminisztérium utján a bécsi francia nagy
követséget kereste meg, hogy — ott mi az 
elismerés jogi következménye? A nagykövetség 
gall udvariassággal ugy nyilatkozott, hogy Bo
gariu Aurél Franciaországban, a hol a törvény 
a címeket eltörülte, az ördög bánja lehet: — 
Aurélé Marquis La Grande ! 

Mi azonban eddig nem tartottuk kérdés
nek azt, vajjon egy magyar állampolgárra — 
bír e hatállyal más törvény, — mint a ma
gyar ? Azonban már az is, hogy megkérdezték 
a francia hatóságot, hogy ott mi a vélemény 
ebben az eléggé szokatlan esetben — gondol
kozóba ejti az embert, — hogy vajjon ugy 
van-e ? 

A mi véleményünk — s azt hisszük ez 
az általános vélemény is —: Bogariu Aurél úr 
csak akkor tarthat igényt természetes atyja 
cimére és nevére, ha törvényessé és francia 
állampolgárrá lesz. 

Annyi azonban tény — s ezért mertük 
ezt a tényt csodabogárnak minősíteni —: Bogariu 
Aurél úr, ki ma is La Grande Aurél magyar 
állampolgár és magyar állami tisztviselő. Nem 
kell külön megemlítenem, hogy ő is kifogás
talan úri ember, hisz ha nem lenne az — nem 
is ejtettünk volna szót az egész esetről. 

Rexa Dezső. 

A levéltárosok továbbképzése. 
A m. kir. belügyminisztérium néhány év- államtudományi továbbképző tanfolyamot rendez 

vei ezelőtt igen életre való s nagy gyakorlati évenkint a birói kar és a közigazgatási tiszt
haszonnal járó intézményt létesített, amennyiben viselők részére. 
az igazságügyminiszterrel egyetértően jogi és A mult év őszén már negyedízben nyilt 


