
harctérről, de korántsem azon szándékkal, hogy a 
háborút tovább ne folytassa.  — Másrészt pedig a 
porta is kinyilatkoztató, hogy a háborút utolsó ereje 
megfeszítésével  is folytatni  fogja.  Pedig most már 
a kilátások, fájdalom,  szűkebb korlátók közé szo-
rultak. 

Szerbia megizente a hadat s át is lépte a ha-
tárt. Hogyne, mikor Plevna elesett! Mehemed 
Alit Gurkó szorongatja s ilyen helyzetben a hős (!) 
Milán h á b o r i t l a n ul foglalhat  el jókora darab 
földet  mezitlábos hadsergével s ha majd osztozásra 
kerül a sor, a hitszegő fejedelem  is előáll s köve-
telni fog  az „elfoglalt"  területből. Hozzá még Ázsiá-
ban is készülnek az oroszok erős rohamra Erzerum 
ellen. 

A plevnai foglyokról  dec. 12-ről irják Sisto-
vából: Tegnap este érkeztek ide a török foglyok 
Plevnából. A nap már'leszállt, midőn a körülbelül 
1200 főnyi  fogoly  csapat két oláh eskadron által 
kisérve, a vásártérre érkezett. A lakosság a leg-
szemtelenebbül viselte magát a fegyvertelen  fog-
lyok iránt, kigúnyolta és sárral dobálta őket. Az 
oláh katonaság az egészet nevette és mitsem tett 
a szerencsétlenek védelméire. 

Egy tegnapi bukürefsti  távirat jelenti, hogy 
üznmn pasa, lábát amputáltatván, kevéssel a mOtét 
után meghalt. 

Konstantinápoly, dec. 14. A „Havas" jelenti: 
Plevna eleste élénk benyomást gyakorolt a portára. 
Ismét nagyvezért válságról beszélnek. Határozot-
tan állítják, hogy Schakir pasa parancsot kapott 
visszavonulni Szófiába.  Mehemed Ali letétetett, mi-
vel vonakodott erő hiánya miatt Szulejmannal 
kombinált hadmozdulatot tenni, midőn ez Tirnova 
felé  nyomult. Hir szerint Mukhtár is le fog  tétet-
ni. A keresztyének egyáltalában nem hajlandók a 
polgárőrségbe lépni. A görög és román templo-
mokra falragaszok  ragasztattak a katonáskodás 
ellen. 

A „P. C.' jelenti Nándorfehérvárról:  Az ágyu-
dörgések jelentik Szerbia hadüzenetét a portának, 
Krisztícs szerb ügynök utasíttatott, hogy ma 16-án 
jelentse be Server pasának a hadüzenetet és a tö-
rök fővárost  hagyja el. Egyidejűleg a szerb had-
sereg parancsot kapott a határ átlépésére. Mult 
éjjel ment el a fejedelem  törzskara az alexínáci 
főhadiszállásra,  Milán fejedelem  holnap utazik oda 
a miniszterelnökkel és a metropolitával. 

Konstantinápolyból távirják dec. r3-ról a „Fr."-
nak : Syriából és Mesopotamfából  az Erzerumba 
való csapatküldést részben felfüggesztették.  Erze-
rum összes polgári lakossága fel  van fegyverkez-
ve. Mukhtár pasa parancsot adott ki, hogy az, a 
ki a netalán bekövetkezendő roham alkalmával a 
bástyákon nem akar megjelenni, hadi törvény sze-
rint fő  belövendő. 

A b é k e . 
E hó 13-án nyílt meg a páriament Konstanti-

nápolyban. Ami a békét illeti, egyelőre ném lehet 
h a t i r o z o t t a n m e g á l l a p í t a n i , m i k o r erigéd-
nek tért a csatatéri események a békealkudozások-
nak, annyi azonban tény, hogy a békeálkudozások 
alapját immár keresi a diplomácia. Konstantinápoly, 
Bécs, Berlin és London között élénk a sürgöny-
váhás. A beavatottak hinni szeretik, hogy a had-
viselők kölcsönös engedékenysége lehetővé teszi, 
hogy bár nagyon elágazó szempontokból, de még 
is megtegyék a hatalmak a kezdeményező lépé-
seket. 

Roppant tévedés volna azonban azt hinni, 
hogy Törökország néhány szerencsétlen csapása - —" — 
párt, mely fiainak  a kiröpülésből épen az első ok-
tatásokat adta. A gondos szülék az öt fiókát  egy 
szilvafa  ágára sorba állítván, előbb theoriáját csi-
ripelték el a repülésnek. Azután a legszélsővel 
megindulván, két oldalról mellette haladva a leg-
közelebbi álmafára  szállottak. Ezalatt azonban a 
sorba állítottak másodika megunván várni, mig rá 
kerül a sor, vette magának azon bátorságot, hogy 
egy. rriellékágacskára repült. A szülék a kiröpített 
madárt az almafán  hagyva visszarepültek s nem 
találván a szófogadatlan  második fiókát  előbbi he-
lyén, irgalmatlanul eltépászták s ezen felül  azzal 
b üti tették, hogy nem az előbbeni megállapított sör 
szerint másodikszor, hanem utoljáia röpítették ki. 
AJ víéréb nem türi a szófogada'tlanságot. 

Leginkább szeret ingerkedni a fecskével  ; ha 
szerét ejtheti, betolakodik lakásába s aztán fecske 
legyén, mely onnan kihajtja. Egy uri kastély'falára 
néhány fecskepár  készítette vala fészkét  néhány 
évvel ezelőtt. A ravasz verebek mindennap gondosan 
eljöttek megnézni, hogy az építés már meddig van 
és a mikor kész volt, nagyurak módjára beültek 
a fészekbe  és többé kiűzni' őket onnan nem lehe-
tet t Ezt az erőszakos foglalást  pár évben ismétel-
vén, a fecskéket  végkép eltávoliták a kastély kör-
nyezetéből. Nem a prédát, t. i. a rovarokat féltet-
ték' á fecskéktől,  hanem a foglalási,  rablási hajlam 
vehette őket. 

A veréb meg is szelídíthető, de nincs köszö-
net benne. Csiripolása künn is elég alkalmatlan, 
hát 'ínég a szobában ! 

"Ha jobb társadalmi rendhez szoknak s egy 
kissé mivelődnek, talán több pártfogásban  ré-
széfcitenök  őket, mint eddig tettük. 

—r — z — n. 

miatt annyira megalázva érezné magát, hogy a bé-
kéért kunyorálni -kész volna, söt annyi fentartással 
tudakozódott a kormány a külhatalmaknál a béke 
és annak alapja iránt, mintha nem is fektetne  súlyt 
a közvetítésre. London és Bécs határozottan a bé-
ke mellett vannak s a háborút sajnos dolognak 
tartják, melynek megszüntetésére folyton  készen 
állottak szolgálataikkal. Ha egyszer a fegyverszü-
net megköttetik, bizonyos, hogy vagy teljes béke 
követi azt, vagy oly háború fogja  azt követni, 
melyben a hadviselők nagyon meg fognak  szapo-
rodni. A béke alapját keresi már a diplomacia s 
mihelyt megtalálja, az alkudozások meg fognak 
indulni. 

A pápai trónvaltoz&s szertartasai 
(Vóge.) 

A pápa halála után harmadnapra kezdődnék 
az exequiák, vagyis a pápa lelkéért egy bibornok 
által a többiek jelenlétében mondott misék. Az 
első napon az egy Péter templomban kétszáz, a 
következő napokon ebben és Róma többi plébáni-
áiban száz ily mise mondatik, nem számitván ide 
a zárdák templomaiban mondottakat. — Az exe-
quiák utolöó napján a bibornokok a PétertemplOm-
ban felállított  castrum doloris köré gyűlnek, közü-
lök öt olyan, ki misét mondott a pápáért, azt be-
szenteli, mire egy „requiescat in pace" után a te-
metési szertartások hevégzödnek. 

Az exétjüiák napjain a bibornokok a tartandó 
konklave ügyében szükséges intézkedések felett 
több kongregációban tanácskoznak. Az elsőben, 
mely még az exequiák megkezdése előtt tartatik, 
felólvástatnak  a pápaválasztást szabályozó bullák, 
melyek megtartására a bibornokok ünnepélyes es-
küt tesznek. Erre a camerlengónál lévő pápai ha-
lásZgyürü és pecsétek a szertartásmester által ösz-
szetöretnek, — a mi azt jelenti, hogy e pillanattól 
fogva  sem bullák sem brevék ki nem adatnak. 
Ezután kiválasztatik két bibornok, az első hogy 
gyászbeszédet mondjon a pápára, a másik a vá-
lasztási beszéd megtartására; és más kettő az épí-
tendő konklave feletti  felügyeletre. 

A második kongregációban hajdan az állam 
tisztviselőket megerősítették hivatalaikban, s a ró-
mai hatóságok részvétnyilatkozatait fogadták  a bi-
bornokok ; most már nem lesz más dolguk, mint 
a konklávét vezető bibornokok jelentését meg-
hallgatni. 

A következő három gyűlésben niegvAlasztat-
nak a konklave számára szükséges két orvos, egy 
sebész, egy gyógyszerész és két borbély, segédes-
től. A hatodikban a bibornokok sorshúzás utján 
felosztják  egymásközt a konkláve celláit ; aztán 
hat szertartásmestert es felügyelőt  választanak. A 
hetedikben minden bibornok a konklávé tartamára 
a §zabály szerint két szolgán kivül még egyet 
kívánhat magának. E három közül egy pap, kettő 
VÍlági.' E cselédek egyéb kedvezményeken kivül 
ió.ooo skudit kapnak a pápai kincstárból, s azon 
megosztoznak. Visszaélések kikerülése végett a 
bibornokok rokonai e szolgálatra nem alkalmazha-
tók. A nyolcadik kongregációban elkészítik a kon-
klávéba zárandó idégenek névsorát. — A két utolsó 
gyűlés megválasztja azon három bibornokot, kinek 
dolga a konklave belső anyagi ügyeit ellátni. E 
kongregációkban a külállamok követei meg szokták 
a bíbornoki testületet látogatásukkal tisztelni 

Az exequiákra kiszabott kilenc nap elmúlván, 
a tizediken a bibornokok a Pétertemplomba gyűl-
nek, hol a bibornok-dekán misét mond a pápavá-
lasztás sikeréért. — Erre az e célra kijelölt bibor-
nok elmondja választási beszédét s abban inti tár-
sait, hogy arra méltó embert válasszanak. A bi-
bornokok ezután ünnepélyes menetben vonulnak 
a konklávéba. 

A k o n k l a v e IV. Kelemen óta Rómában 
és rendesen a vatikáni palotában tartatik, melynek 
tágas helyiségeiben legkönnyebb a szükséges cel-
lákat felállítani.  A palota nagy folyosóján  annyi 
kis kamrát készítenek, ahány bibornok van jelen ; 
és pedig fából.  Minden kamra két szobából áll a 
bibornok és szolgái számára, egy ebédlőből és egy 
kis kápolnából. A cellákat csak egy-egy magasan 
fekvő  kis ablak világítja. A konklávénak a pápa 
halála utáni hatodnapra készen kell lennie. 

A konklávé azon napon, melyen a biborno-
kok bevonulásukat tartják, nyitva marad s lakói 
látoga'ókat is fogadhatnak.  — Éjfélkor  azonban 
ünnepélyesen bezáratik; mikor is minden kive-
zető ablakot és ajtót, egynek kivételével befalaz-
nak. Ez egy ajtónak két kulcsát két bibornok őrzi. 
E szigorú eljárás azonban ma már inkább csak 
formalitás,  mert a bibornokok most már a konklávé 
alatt is fogadhatnak  látogatásokat, csakhogy csu-
pán ablakon keresztül beszélhetnek velők. 

A konklávé feladata  a választás, melyben 
minden jelenlévő bibornok köteles részt venni. A 
tulájdonképeni választógyülések azonban csak a 
harmadik napon kezdődnek. A választás három 
módon történhet: sugallat (quasi per inspirati-
onem), egyezkedés (per compromissum) vagy cé-
dulával való szavazás által, az első egyértelmű az 
acclamációval; igy választattak II. Ince, VT. Ador-
ján és X. Kelemen. A második mód a 12-ik szá 
zadban jött 'divatba s abban áll, hogy a bibornokok 
egyhangúlag megbízzák néhány társukat a pápa 
megválasztásával; igy választatott X. Gergely/ és 
sok huzavona után VII. Pius. De a harmadik mód 
képezi a szabályt. 

Ez háromrészböl, az elő- és utószavazásból s 
a kettő közt a tulájdonképeni szavazásból áll. Az 
előszaVazásnál beadott szavazócédulák, melyekre a 
szavazó ugy saját, mint jelöltjének nevét felírja, 
lepecsételtetnek, úgy hogy a cédulán csak a jelölt 
neve látható. — Erre következik a tulájdonképeni 
szavazás. Minden bibornok az oltár elé lép, meg-
esküszik, hogy legjobb meggyőződése szerint sza-
vazott és céduláját egy kehelybe dobja. A beteg 
bibornokok szavazó cédulái celláikból vitetnek el. 

Erre egy szavazatszedő kiszedi és megszám-
lálja a cédulákot. Ha számuk nem felel  meg a 
szavazókénak, a szavazás semmis, a cédulák el 
égettetnek, .s uj szavazás kezdődik. Ha a dolog 
rendben van, a szavazatszedők felolvassák  a cédu-
lákon álló neveket. Ha e szavazás megadta a szük-
séges többséget, az utószavazás csak a szava-
zatok uj megszámlálásából és a cédulák elégetésé-
ből áll. Ha nem, akkor megindul a korteskedés, s 
a több szavazatot nyert jelöltek hivei társakat meg-
nyerni törekszenek. Ha ez sem . használ, az aktus 
félbenszakittatik,  a szavazás másnap újra megkez-
dődik ; és ismételtetik mind aüdig, mig eredményre 
nem vezet. 

A bibornokok versengése és egymásközti 
ármánykodásaik nemcsak hetekre, hanem gyakran 
hónapokra, sőt évekre is elhúzzák a konklávét. X. 
Gergely három évig, X. Kelemen négy hónapig, 
XII . Imre öt, s XIV Benedek hat hónapig tartó 
konklávé által választatott meg. Volt eset arra is 
hogy a bibornokok választási szerződést kötöttek 
a választandóval, mit II. Pál választásakor 1464-
ben kinek előre köteleznie kellett magát a bibor-
nokok bizonyos kivánatainak teljesítésére. — A 
konklávé tartama alatt Rómában tömérdek misét 
mondanak és prédikációkat tartanak a választás 
szerencsés kimeneteléért. 

A legközelebbi concláve bizonyára nevezetes 
lesz, és szertartásai az eddigiektől eltérők annyi-
ban, a mennyiben a pápaság világi uralma vég-
kép megszűnt. Tartani, miután a jezsuiták teljesen 
uralkodnak a pápai udvarban s a bíbornoki testü-
létben, aligha fog  sokáig; hacsak személyes ver-
senygések, vagy a főbb  európai államok erélyes 
fellépése,  vétójoguk szigorú gyakorlása, oly bonyo-
dalmakat nem idéznek elő, melyeket ma még előre 
nem láthatunk. N. H. 

Országgyűlés. 
A képviselőház dec. 14-iki ülésében bejelen-

tetvén Babocsay' S. csongr.'tdmegyei képviselő le-
mondása s bemutattatván az angol kereskedelmi 
szerződés meghosszabbításáról szóló törvényjavas-
lat, tárgyalás alá vétetett az ujoncozásl törvényja-
vaslat. 

Ezután a kiegyezési provizorium került sző-
nyegre, melynek tárgyalása azonban megszakittat-
vám, a miniszterelnökhöz b. Simonyi Lajos intézett 
interpellációt a keleti kérdésben, melylyel sürgeti 
a kormányt az -eddigi irtó háborúnak véget vetni 
s oly béke létesítését kéri, mely által Magyaror-
szág és a monarchia érdekei minden tekintetben 
megóva legyenek. 

A dec. 15-iki ülésben tovább tárgyaltatott a 
kiegyezési provizoriumj melyet a ház általánosság-
ban és részleteiben elfogadott.  Ennek letárgyalása 
után a kérvények vétettek tárgyalás alá, melyek 
közül említést érdemel a kocsigyártók azon kérése, 
hogy a kocsikra vetett fényűzési  ad ik töröltesse-
nek el. A kérvényt a ház 60 szavazattal 55 ellené-
ben a pénzügyi bizottsághoz utasítju. Ezután kö-
vetkezett a Helfy  interpellációja a Szerbia hadüze 
nete tárgyában a miniszterelnökhö z. 

L e g u j ab b. 
London, dec. 15. A „Times" szerint a porta 

béke-közvetítésre kéri fel  Ausztria-Magyarországot 
s Angliát, de birodalmának integritásával s egy 
tartomány különleges állását nem engedi meg. 

Kuk ürest, dec. 15. Ozmán pasa a m tszka ka-
tonai parancsnokság engedélyével ezeket sürgönyzi 
a konstantinápolyi külügyminisztériumnak: 

E hó elsejétől óta voltam teljesen körülzárja; 
miután az ígért segélyt, élelmi szállítmányt hiába 
vártam, kénytelen voltam élelmiszer és segély nél-
kül a megkísértett áttörés meghiusulta folytán  (a 
két hétig koplaló sereggel) kitörni s elfogattam. 

Ozmán ezután vázolja a Miklós nagyherceg-
nél tapasztalt fogadtatatást  s jelenti, hogy könnyű 
sebet kapott, nem tudja, hol lesz internálva. A 
részletes jelentést később küldi be. A plevnai fog-
lyok első szállítmánya kedden érkezik ide. 

Nándorfehérvár,  dec. 15. A hivatalos lap ok-
mányokat közöl, melyek a békekötés óta a porta 
és Szerbia viszonyaira világot vetnek. 

Közönség' köréből.* 
N y i l a t k ozat. 

A „Magyar Polgár" közelebbi két számának 
porticusában Vecsey Róbert aláírása alatt megje-
lent rágalmakra a nagy közönség tájékozása vé-
gett csak annyft  kívánok megjegyezni, hogy Vé-
csei urnák méltó oka van ellenem káromkodni, 
mert csakugyan magam is befolyással  voltam arra, 

*) E rovat alatt megjelent It izloményelé t eiakis a sajti 
tu.tóaág£al azembűu vállal feUUSaaifet  a Baerk. 


