
Gyöngymondatok. 
(Újkori íróktól.) 

E l e t . E1 e t v á g y. E 1 e t g o n d. sat. 

Te sirhalomnak bús homálya, 
Bár benned nyugtomat lelem. 
Rád nézni mégis gyötrelem; 
Kedvét e szív csak itt találja. Kölcsey. 

Az érzés az élet rabja, az élet pedig időbolondja; s a világot 
őrző időnek vége lesz. Shakespere. 

Mi az élet ? egy árny, mely előnyulik; egy szegény színész, 
ki órái hosszán át magát a színpadon dühöngve elkinozza, s akkor 
őt többé nem hallják ; egy mese, melyet egy eszelős ád elő tele szó-
dagályal, és semmit sem jelent. Shakespere. 

A munkás élet kettős eredménye: csúz és vagyonosság. Az 
ember gazdaggá lesz és megüti a szél. Ez az élet koronája ! Hugo 
Viktor. 

Az élet egy táj , mely sivatagnak és viránynak keveréke ; s mi-
lyennek látjuk ? a szemponttól függ, a honnan nézzük. Petőfi, 

Életrendünk egyedüli hatalmassága a féreg. Minden egyéb te-
remtményt meghizlalunk, hogy magunkat hizlalhassuk; magunkat 
pedig a pondrónak hizlaljuk. A kövér király, meg a sovány koldus. 
csak|más-más fogat é te l : két tál egy asztalon,s aval vége ! Shakespere. 

A nagy világ az életiskola; 
Oly göröngyös, oly kemény az út, 
Az ember annyi sivatagra j u t ! Petőfi. 

Még alig hogy jádzánk apáink térdén, s már 
Ma-holnap ott alszunk nagyapáink mellett — 
Csak annyi az élet, mint futó felhőnek 
Arnya a folyón, mint tükrön a lehellet! Petőfi. 
Sok szép van az életben, a miről nem írtak vezérezikket. Jókai, 
Ha kitűznék nekem, örömmel járnám el még egyszer életpá-

lyámat kezdetétől végig; csak annyi szabadságot kérnék ki magam-
nak, hogy •— a mit írók tenni szoktak műveik 2-ik kiadásával — 
az első kiadásom hibáit kijavítsam. Franklin Béniám. (mondotta 
idős korában). 

Az emberi élet minden intézkedéseinkre s készülődéseinkre rö-
vid ! Mit hozhat létre egy ember 70 év a la t t? Mig az ember magá-
val 3-szor tanácskozik, mig mással 3-szor tanácskozni összeül, mig 
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tanácskozás határozatot eredményez, és ez minden itélőszékeken ke-
resztül megyen, azonközben maga az Úrnak hatalmas határozata 
már az emberen segitett. Saphir. 

Az ember egész életében helyről-helyre mász, és nem gondol 
arra, hogy legmagasb kilátása csak a legtörpébb halomról lehet — 
a sirhalomról. így lát az ember ezer gyertyát égni s ezer lángot 
lobogni, s nem gondol arra, hogy minden égo gyertyának semmi 
egyéb üledéke nincs, mint hammu. Saphir. 

Az élet egy sakk já t ék ; mikor elvégződött, minden összekerül 
egy szekrénybe: király, királyné, futár , tornyok, ugroncz, földészek 
— mind egy helyre! Saphir. 

Mindenkit egyenlően érdekel, a napvilágot még néhány percz-
czel hosszasabban láthatni. Göthe. 

Miért űzi magát a nép és miért kiabál ? azért, hogy megéljen, 
gyermekeket nemzen és azokat táplálja, a mint csak teheti. Tovább 
ezt egy ember sem viszi, bármit tegyen is. Göthe. 

Nem szükség az életet gyűlölni és pusztába vonulni azért, mert 
nem teljesülnek minden virágálmaink. Göthe,. 

Ha örök élettel kinálnának meg a földön, nem hiszem, hogy talál-
koznék gondolkozó ember, a ki azt elfogadná. Minő remény kecsegtetne, 
minő vigaszunk maradna a sors viszályaival és emberek méltatlansá-
gaival szemben? Rousseau. 

Mentől inkább vesz életünk értéke, annál érdeklobbé válik. Az 
öregek nehezebben válnak meg tőle, mint az ifjak. Rousseau. 

Az emberek rövidnek mondják az életet, de lát juk, ők maguk 
azon vannak, hogy azt derekasan röviditsék. Rousseau. 

Nem elég, csak az utókornak élni ; élnünk kell addigra is, a mig 
létezünk. Voltaire. 

Gyűjtötte : Kiss M I H Á L Y . 



Irodalmi értesítő. 
To feus Mihály erdélyi ev. ref. püspök élete. Irta Koncz József 

marosvárhelyi ev. ref tanár. Tofeús Mihály, Apafi fejedelem udvari 
papja s jeles püspök életéről többen irtak ugyan, de még mindig ma-
radott fenn tisztázni és földerítni való. Koncz József azért megírta 
újra e korában nevezetes ember életét, felhasználva az általa ujabban 
talált adatokat. A 67 lapra terjedő' munka felöleli Tofeusnak egyházi 
beszédeit is, melyek ama kornak mintegy rajzaiul tekinthetők, s a 
hibát, a biint személyválogatás nélkül ostorozó pap bátorságát jellem-
zők. A marosvásárhelyi collegium történetének írója e gondosan össze-
állított, munkával ujabb bizonyítékát adta alapos kutatásainak és bő 
történelmi tudásának. A munka a „Prof. Közlöny"-ben jelent meg elő-
ször és most külön adatott ki, a mit meg is érdemelt. 

Kant ethikája. Philosophiai tanulmány. Irta dr. Szlávik Mátyás 
a philosophia akad. tanára Eperjesen. 36 lapra terjed e csinosan ki-
állított füzet, melyben dr. Szlávik Kant Ethikáját a következő, fejezetek 
alatt tárgyalja: I. Az ethika alapelvei. II. Az alapelvek bírálata. III. 
Az alapelvek követői és ellenesei. A tanulmány világos nyelven irt 
értékes mű és szerző azt Zelenka Pál tisza ker. ág. püspöknek aján-
lotta. Ara 1 korona. 

Tanítók jogai és kötelességei cz. a. dr. Szabó Mihály Kolozsm. kir. segéd-
tanfelügyelőtől egy igen hasznos könyv jelent meg. mely a fenn illó törvőnyek 
alapján állíttatott össze. Ara 2 frt 20 kr . 

Előfizetésre felhívások, Czékus László ab. szántói lelkész „A tályai ev. 
egyház és a Kossuth ünnep történetére4 (l frt). Borbély György tordai tanár 
„Tordai Emke-emlékkönyvre" frt). Péterfi Tamás Sepsi-Szt.-Györgyről „A 
Székely atyafiak" cz. (Elbeszélések, népdalok, omlékv.) műre (i korona), elof. hirdet. 

Uj számtani könyv. „Vezérkönyv az elemi népiskolai számolás-tanításhoz." 
í r ták : Orbók Mór és Böngérü János, jónevü paedagogusok. Az 56 oldalra ter-
jedő füzet felöleli a számtani tudomány és tanitás történetét, megemlékezik 
az eddig ismert taneszközökről, gondosan csoportosítják benne szerzők a 
módszertani és didaktikai elveket s ismertetik az idevonatkozó irodalmat. Lát-
szik a füzeten, hogy szerzők tárgyukkal nemcsak előszeretettel, de bőséges szak-
értelemmel is foglalkoztak. A könyv Drodtleff Rudolf kiadásában jelent meg s ára 
10 kr. E fűzetet még hat füzet fogja követni. A második füzettel kezdődik az 
I. oszt. tananyaga s a VII. füzettel befejeződik a hat osztály anyaga. 

Erkel Ferencz r Hunyadi László" operájának teljes magyar és német 
szövegű zongorakivonatára hirdet előfizetést Rózsavölgyi zenemükereskedése 
(Budapest, Kristóftér 3. sz.) A hat f r t elő»zetési ár május végéig a kiadókhoz 
küldendők. Bolti ára 10 f r t lesz. 




