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röpiratokat terjesztettek, melyekben borzasztó vá-
dakat éméltek a szultán és kegyencei, főleg  Khei-
reddin és Saifl  basák ellen, kiket az ország meg-
rontóinák neveztek. A rendőrség szorgosan kutatta 
a röpirat terjesztőit és sikerült a mozgalom néhány 
főbb  vezetőjének nyomára jutni. Midőn a szultán 
liaJ/otta, hogy öccse és sógora főintézői  a mozga-
lomnak, féktelen  haragra lobbant s azt parancsolta, 
hogy mindkettő kivégeztessék ; a miniszterek er-
ről azonban lebeszélték, mert ez által nemcsak az 
európai közvélemény ingereltetnék fel,  hanem a 
konstantinápolyi lakosság is még inkább elkeserit-
tetnék. A szultán engedett s igy Mahmud Damad 
száműzetett, Kesad pedig a régi palotában szigo-
rúan őriztetik Ugyanazon éjjel még 82 egyén fo-
gatott el, köztük nyolc basa, tiz főbb  tiszt és több 
ulema. Ilire jár, hogy a katonaság és a tengeré-
szet egy része is egyetért az összeesküvőkkel.  Di-
plomáciai körök nagyon kevéssé bíznak ugyan 
még a fentartott  külső nyugalomban s aggódnak, 
hogy a forradalom  minden pillanatban kitörhet és 
kockáztatja a béke összes érdekeit." 

Ily körülmények közt egyelőre kevés súlyt 
ektethetünk a kormánynak a hatalmakkal szemben 

kifejezett  biztosításaira és különböző üdvös terveire; 
mindenekelőtt be kell várnunk: fennállhat-e  még 
Konstantinápolyban bárminő kormány, — lehetsé-
ges e ott a végső, végzetes felbomlást  megakadá-
lyozni ! 

Szentpétervárott, habár nem oly nagy arányú, 
de szintén igen komoly jelentőségű tüntetések foly-
nak, melyekről röviden már értesültünk. Az egye-
temi ifjúság  tüntetése a trónörökös palotája előtt 
nem oly ártatlan tüntetés volt, minőnek a hivatalos 
táviratok bemutatták. Komoly jelentősége abban 
áll, hogy a „jogokat", „szabadságot", melyeket az 
orosz hivatalos politika cégül használ hóditó had-
járataiban, most már az orosz nép a maga számára 
s kezdi követelni s a mozgalom oly arányokat 
ölt, hogy elfogatások,  Szibériába való deportációk 
többé nem fojthatják  el; — neip egyesek, hanem 
százezrek kezdenek felszólalni  nem is titokban töb-
bé. A legutóbbi tüntetést, mint hitelesen jelentik, 
a jogi, orvosi és technikai egyetemek 600 hallga-
tója rendezte ; kérvényt akartak átnyújtani a trón-
örökösnek, hogy az állami intézmények a kor szel-
leméhez képest átalakitassanak. A trónörökös jó 
nak látta eltávozni a palotából s a rendőrfőnökre 
bízni a kérvény átvételét, mire az ifjúság  szabad-
ságdalok éneklése között szétoszlott. A trónörökös 
palotáját most katonaság és rendőrség őrzi, mert 
tartanak a tüntetés megújulásától. Az ifjúság  re-
volverekkel  van fölfegyverkezve  s a tömeg rokon-
szenvét birja, ugy hogy véres összecsapástól fél-
hetni. Őrjáratok cirkilnak éjjel nappal, formaszerü 
ostromállapot uralkodik s számos elfogatás  történt. 
A közel jövő megmutatja, lesz e e belzavaroknak 
befolyásuk  az orosz külpolitika békésebb fejlődé-
sére, a mit Gorcsakoft  herceg Berlinben oly tünte-
tőleg hangsúlyozott. 

* A két delegáció határozatára nézve egészen 
váratlanul egg nagy ui nehézség merült fel,  A ma-
gyar delegáció ugyanis a mint ez természetes, a 
közös hadsereg költségvetését csak azon feltétel-
lel szavazta meg, hogy az idén lejáró véderőtör-
vény fentartására  nézve előbb törvényes intézkedés 
tétessék. Az osztrák képviselőház illető bizottsága 
azonban az osztrák honvédelmi miniszternek egy 
erre vonatkozó előterjesztését kereken visszautasí-
totta s az osztrák képviselők azon nézetben van-
nak, hogy a birodalmi tanács képviselőházának 
többsége is elfogadja  azt az indítványt. A magyar 
1867, XII. t.- cikk 12. szakasza s az osztrák 1867. 
december 21. alaptörvények második szakasza 5. 
pontja értelmében a véderőre vonatkozó törvényes 
intézkedéseknek mindkét álamban azonosaknak kell 
lennie. Mihelyt az osztrák birodalmi tanács az em-
iitett törvényjavaslatot nem szavazza meg, egy 
hasonló magyartörvény sem fog  szentesitethetni* 
s a delegáció hátárzatai nem lesznek sanctionál-
hatók. (Bud. Corr.) 

* A mint a „B. C."-nek Berlinből távirják, a 
Németországgal kötött kereskedelmi szerődés, mely 
a legtöbb kedvezményt biztosító szerződésből, to-
vábbi. egy a kikészitési eljárásra, egy vámkartell-
re s a nyers len-áru forgolomra  vonatkozó egyez-
ségből áll, magyar és német nyelven állíttatott ki 
s miután kiállítása sok időt vett igénybe, Bülow 
államminiszter és gróf  Wolkenstein által csak ma 
íratott alá. 

A. csók. 
(Felolvasta Er.lélyi Károly a K.-Váíárliely  tt f  évi november 17 én 

l&rlou hangverseny alkalmával ) 
(Vége.) 

Saját keserű tapasztalásból tudhatja kiki kö-
zülünk, hogy az úgynevezett rokoni, baráti vagy 
barátnői csókoknak a mai világban mennyi értéket 
ehet és szabad tulajdonítani. 

lgsn gyakran az alattok lappangó irigység 
önzés elpalástolására szolgálnak azok, legtöbb 

esetben pedig szülő anyjok az illem vagy a szokás. 
Valódi szeretetet legfölebb  csak azon csókokban 
találunk, melyekkel a szülők gyermekeiket ezek 
szülőiket illetik. 

Egyes ritka kivételek főleg  ez utóbbi irány 

ban sajnos, még ittis léteznek. Az úgynevezett ro-
koni, baráti és barátnői csókokat, mint fattyuki 
növéseket a valódi csókoknak, mikről alább leend 
szó, legjobb ennek a táradalmi életbőlvégkép ki-
küszöbölni. 

A kezdeményezést a férfiak  e tekintetben 
megtették, a mennyiben ők már ritkán csókolóz-
nak egymással, (legfölebb  ha egykissé mélyen ta-
lalnak a pohárfenekére  tekinteni) vajha hölgyeink 
utánoznák őket! — Természetesen, nem a poháro-
zásban, hanem a csókkal való fukarkodásban. 

Ennek kettős haszna lenne: egyik az, hogy 
ah amis csókok, e megtestesült hazugságok száma 

legalább 90 |,-kal csökkenne ; másik pedig az, hogy 
a ragályos közeg egygyel kevesbülne. E tekintet-
ben velem az itt netalán jelenlevő orvos urak is 
bizonyára egyetértenek. 

Hát a vallási rajongásból vagy buzgóságbol 
eredő csókolózásokra mit mondjunk ? Egy-egy hí-
resebb búcsújáró helyre ezrenkint gyűl össze még 
távol vidékekről is a jámbor hivő nép, s ott a fe-
születeket, szentképeket sat- áhittattal sorba csó-
kolgatja. 

A vallásos cselekményeket, bármelyik hitfe-
lekezet részéről legyenek is azok, gáncsolni nem 
szoktam, az ily bucsui szentkép és feszületcsókolga-
tásokat közegészségügyi szempontból beszünteten-
dőknek tartom. — Ki merné kétségbe vonni, hogy 
ragályos kórok uralkodása idején az ily bucsui 
népcsoportulások és képcsókolgatások leghatha-
tósb terjesztői a betegség miasmáinak ? —Külön-
ben már e tárgyat szaktekintélyek elég gyakran 
megszellőztetvén, nincs miért vele hosszasabban 
foglalkoznom. 

A csókot hajdan az alázatosságra és engedel 
mességre szoktatás eszköze gyanánt is használták 
. főleg  a zsenge nemzedéknél az iskolákban. 

Hogy példáért messze ne menjek : nekem is 
volt egy érdemes tanítóm, aki valahányszar valami 
köztünk támadt differencia  miatt letérdeltetett s az 
után helyemre bocsátott, mindig megcsókoltatá ve-
lem a földet;  vagy ha valami csinyt követtem el, 
vagy ha föladatommal  hátrálékban maradtam : a 
kiszabott büntetést soha sem engedte el a nélkül, 
hogy a vesszőt velem meg ne csókoltatta volna. 
Képzelhelni, hogy volt is tekintélye előttem — 
nem a tanítónak, hanem a vesszőnek. — így vol-
tunk vele mindnyájan. — Soha sem tudtunk reá 
máskép, mint tisztelettel párosult félelemmel  pillan-
tani ; s eltekintve ama jelentéktelen körülménytől, 
hogy a tanitó úrra, háta mögött furcsánál  furcsább 
grimaceókat vágtunk, s kertjéből a gyümölcsöt né-
ha-néha elodábbitottuk : közöttünk minden rendén 
volt. — Vájjon ki merné azt állítani, hogy e tanitó 
nem korrekt és eredménydus eljárást követett ?— 
I.átniváló tehát, hogy e közmondás : „A bottal haj-
tott eb soha sem fog  nyulat," merőben alaptalan. 
— Ezt bizonyítja azon angol képviselő esete is 
(neve hirtelen nem jut eszembe), a ki a parlament-
ben elejtett némely illetlen, sértő kifejezései  miatt 
arra Ítéltetvén, hogy a háztól térden állva bocsá-
natot kérjen és az általa megsértetekkel békecsó-
kat váltson : ezt azonnal habozás nélkül megcsele-
kedte ; csupán ennyit mondott, midőn térdiről le-
verte a port: „Ejnye, be piszkos a ház !" 

E kitérés után térjünk vissza tárgyunkhoz, 
és lássuk már valahára a valódi csókot is! — Ki 
ne tudná, hogy ez a szerelmi csók ? — Ennek elem-
zésébe azonban nem bocsátkozom, minthogy nem 
érzek magamban arra elegendő bátorságot. 

Tért engedek tehát tisztelt hallgatóim egy 
részénél az élénk phantasiának, más részénél pedig 
az édes visszaemlékezéseknek. Csupán annyit jegy-
zek meg, hogy a szerelmi csókok nagyon édesek le-
hetnek ; ezt látszanak bizonyitni a költők „bíbor 
ajkad édméze." „hadd szívjam ki édes lelkét csó-
kommal" s több efféle  kifejezései  is. — Persze, az 
édességben fokozatok  vannak az érzelem mélysége 
és a csók neme szerint. — Igen, mert a szerelmi 
csóknak is több neme van. — Lássunk csak né-
hányat : 

Az aracsók; ez csak bevezetés, és útravaló a 
házas élet paradicsomába; annyit jetent, hogy: foly-
tatása következik. 

A lopott és rabolt csók; mindkettő születni 
szokott a szerelmesek közötti pajzán enyelgés köz-
ben s ritka eset, hogy egy kis érdekes perpatvar 
ne kövesse, mely után azonban csakhamar édes bé-
ke köttetik és rendesen meg is pecsételtetik. 

A tiltott csók. — Dóczi — ha jól emlékszem 
— a t̂ mondja, hogy nem is csók, ha tiltva nincs. 
— Ha ez áll, akkor annak is állania kell, hogy a 
tiltott csók legédesebb, legmézesebb. — Ámde tud-
juk, hogy a méz bizonyos szerek behatása követ-
keztében vegyileg bomlást szenved, azaz megsa-
vanyodik ; tanúsítja ezt az is, hogy ha mézet eszünk 
mindig bizonyos savanyu utó iz marad vissza szá-
junkban. —Éppen igy áll a dolog a tiltott csókkal 
is ; minél édesebb, mikor élvezzük, bizonyos körül-
mények folytán  annál keserűbb következményei 
lehetnek, sőt igen gyakran vannak is A tiltott 
csók rendkívüli édességét legelvitázhatatlanabbul 
bizonyltja az, miszerint mindnyájan tadjuk, hogy 
keserű utóize van, mégis törekszünk utánna. — Meg 
van irva; „Nitimur in vetitum." 

Hogy tisztelt hallgatóim becses türelmével 
vissza ne éljek, a csóknak még csak egy neméről 
szóiandok, s ez a — judáscsók. — Mint már neve 
is mutatja, árulást jelent, s czélja legtöbbszőr az, 
hogy a szegény férjek  feje  holmi természetellenes 
dísszel láttassék el a kedves házibarát közreműkö-

désével. — Hogy e czél a legtöbb esetben el ÍG 
kéretik, azt mondanom is fölösleges.  — A dísz fel 
rakatik, és a jámbor férj  boldog együgyüségében 
nyugodtan éli napjait; sőt ha neje néha-néha egy-
egy csókot nyom bajusza alá a házibarát jelenlété-
ben, büszkén tekint erre, mintha mondani akarná : 
látod, mily nagyon szeret engem az én kedves kis 
feleségem!  Pedig sokkal okosabban tenné a boldog-
talan, ha a házi barát helyett a szemben lévő tü-
körbe tekintene; onnét észrevehetné ama sokat 
mondó kacsintást, mit kedves párja a hőséges há-
zibaráttal cserélt, s ilykép fölfödözhetné  a saját 
homlokán ékeskedő gyönyörű fejdíszt  is, mit már 
eddig mindenki látott, csupán egyedül neki nem 
volt róla tudomása. 

Férjek! őrizkedjetek a házi baráttól! vagy ha 
már ilyennel megáldott beneteket a sors, legyen 
szemetek nyitva, és ne fogadjatok  el csókot annak 
jelenlétében nőtöktől soha ; mert hátha kutya van 
a kertben, s a csók nem is titeket illet, hanem csak 
bizonyos előre megállapitott jeladás a házibarát 
számára.— Addig kell óvokodni, mig a veszedelem 
be nem üt, mert azután már késő. 

Mint az eddigiekből láttuk, a csók meglehető-
sen fontos  szerepet játszik életünkben. — A csók-
nak születésünk és halálunk perczében is szerepe 
van, mert az embercsókkal születik és csókkal hal 
meg; midőn ugyanis a világra jő, az élet mentő-
jének mosolygó csókja üdvözli; midőn pedig kimú-
lik, a halál fagyos  csókja zárja le ajkait. 

Nemde tisztelt hallgatóim! a hol a halálról 
van szó, ott már közel szokott lenni a vég ? Nó, 
igy hát én is eljutottam a végére unalmas fecse-
gésemnek. — Most tehát nincs egyéb hátra, mint 
hogy bucsut vegyek. — Hála az égnek, azon meg-
nyugtató tudattal tehetem ezt, hogy igéretemet 
beváltottam; persze, csak ugy, a hogy ; de vájjon 
én vagyok-e az oka, ha nem adák másként az is-
tenek? 

Kegyes elnézésünkre számítva, magamat szi-
ves emlékükbe ajánlom ! 

L E G Ú J A B B . 
Olaszországgal a vámtariffa  szerződésünk 

megliiusul. 
Az osztrák delegátióval ujabb nehézség van, 

az újoncokat az osztrák parlamenti bizottság nem 
oly alakban szavazza meg, mint m; ; a közös bud-
get conformis  határozat alapján lehet. 

Schmidt bolgár pénzügyért a bolgárok aka-
dályozzák működésében. 

Róma, deo. 14. Cairoli lemondott a kabinet 
alakításról mivel a kamarai pártok részéről uj ellen-
szenv jelei merültek föl  ellene. Cairoli a király 
előtt Farini kamarai elnököt igen alkalmasnak 
mondá kabinet alakításra, de Farini elutasitá ez 
ajánlatot. A király azután az egyes pártok felei-
vel értekezett s ez értekezletek következtében 
D e p r e t i s t bízta meg kabinet alakítással. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Révay Lajos, sepsi-szentgyörgyi ref.  lelkész ur 

f.  hó 15-én tartá beköszöntő beszédét. A közönség 
ez ünnepélyes aktusra zsúfolásig  megtölté a temp-
lomot. Nagy Péter püspök ur személyesen nem jö-
hetvén el, C s i s z é r G á b o r esperes urat bízta 
meg a beigtatással. Az esperes ur igen szép, mag-
vas tartalmú beszédet mondott, melyen meglátszott 
a tudományos egyháziasság. Utána felállott  R é -
v a y u r. A meglepő kedves kathe drai alak lát-
ható kellemes benyomással volt a közönségre. 
Egy szivreható ima után megkezdé egyházi beszé-
dét, melynek alapeszméjét a békesség képezte. A 
gyönyörűen kidolgozott mü, közben élénk hason-
latokkal, az életből vett megkapó példákkal foly-
tonosan lekétve tartá a figyelmet.  Megemlékezett 
beszédében városunk közmivelődési intézeteiről is 
oly melegséggel, minőt csak egy öncéljához a lel-
kesedésigragaszkodó protestáns lelkésztől várhatni. 
Szép csengő, érzésteljes hangja ünnepélyesen rez-
gett át a templomon s a bár kissé hosszú beszéd 
minden egyes szava a velők mélyéig hatott. Emel-
te az ünnepélyességet három váró si dalárda is, 
melyek felváltva  zengtek alkalmi darabokat az 
egyes közök alatt. Délben a programul szerint dísz-
ebéd volt a Blaskó József  vendéglőjében, hol poha-
rak ürittettek Nagy Péter püspökért, Szász Károly 
min. tanácsosért, legtöbbje azonban az uj lelkészre 
mondatott, melyek közül, mint különösen sikerültet, 
a Görög István urét említjük meg. A kedélyes társa-
ság este oszlott szét. — Kivánunk szeretett lelké-
szünknek megérdemelt bol dog életet városunkban. 

— Kar&caonfát  állit fel  a sepsi-szentgyörgyi 
nőegylet városunk szegény gyermekei számára 
A karácsonfa  Sylvester estéjén a város dísztermé-
ben lesz felállítva  — ; az előkészületek buzgó nő-
egyletünk részéről már megtétettek. E célból 
lapunk utján is felhivatnak  mindazok, kik adako-
zásaikkal ez estélyt minél sikerültebbé és gazda-
gabbá kívánják tenni : szíveskedjenek, pénz-, ruha-, 
vagy eleségnemüekben adandó kegyes adományai-
kat Bogdán Andrásné egyl. alelnökhözfelküldeni. 
E szép, nemes cél érdekében fáradozó  honleánya-
ink buzgósága valóban megérdemli elismerésünk 
mellett a közönség pártfogását  is. 

— 6-ik közlemény a szövészeti iskola beren-
dezésére begyült adományokról: Lázár Mihályné ő 
nagysága 5 frt.  o. é. Szentiványi Józsefné  őnagy-
sága gyűjtőivé szerint: Szentiványi Józsefné  2 frt. 


