
H A J Ó S J Á N O S 
(1819—1899.) 

Egy kiváló, sok érdemet szerzett férfiú hunyta le szemét örök 
álomra. Székely eredetű kolozsvári családhói származott. Vargyas a 
család eredetének helye. Ősei már a mult százévben tisztségeket visel-
tek Kolozsvár városában s ő maga is pályáját a városnál kezdette és 
mint ministeri tanácsos végezte bé. 

Mikor iskolába járt, még a latin volt a tannyelv és azt annyira 
elsajátította, hogy öreg korában is egyike volt a legkitünó'bb latin-
beszélőknek. De azért a magyar irodalom fejlődése iránt teljes lelke-
edéssel volt eltelve, só't közre is munkált a Kriza által 1839-ben 

szerkesztett és nagy feltűnést keltett „Remény"-ben. 

Azokon az érdemeken kivül, melyeket hivatalos állásának kitünó' 
betöltése által szerzett, mindig maradandó érdeme az egyházi ügyekben 
való buzgó részvétele; és honszerelmének mindig fényes tanúbizonysága-
ként fog ott állani a székely nép emelésére, szellemi és anyagi gyara-
pítására alakított „Székely-Egylet". 

Minden körben, a hol élt és munkált, közbecsülést vívott ki. 
Magas miveltsége, előkelő modora, bölcsesége, békítő szelleme 

nyerte meg azt számára, a hivatali szobában, polgártársai körében és 
az országgyűlésen, a hol egy idó'szakban szülővárosának volt képviselője. 

Kényes ügyekben a legfinomabb diplomata tudott lenni. Erdély 
aranykorában ily egyéneket küldhettek követül a portára. 

Emlékét Kolozsvár, a székelyek és hitrokonai hi ven meg fog-
t 

ják Őrizni. 
P É T E R F I D É N E S . 
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Gyöngymondatok. 
(Újkori Íróktól.) 

G a z d a g , g a z d a g s á g . 

A gazdagok mennyországa a szegények poklából van alkotva. 
Hugó Victor. 

A gazdagság oly kígyó, melyet az ahhoz értő a farkánál fogva 
tartóztathat a nélkül, hogy az őt megmarná, de amely azt, aki hozzá 
nem ért, halálra szorítja és marja. Saphir. 

A ki a nagy gazdagságok első eredetét felnyomozza, könnyen 
a tolvajság nyomait fedezheti fel. Saphir. 

A leggazdagabbak legboldogabbak-e? Mit hoz a bőség a gaz-
dagságra? Aranyozás, fény, pompa, mind csak annak hiúságára 
mutatnak, a ki azokat kiállítja — a helyett, hogy a hol rendtar-
tást látunk szomor nélkül, békét rabszolgaság nélkül, — bízvást 
rámondhatjuk : boldog lény az, aki itt parancsnokol! Rousseau. 

A gazdag szivüt mindenütt többre nézik, mint a szűkkeblű 
gazdagot. Smiles. 

A tudomány és gazdagság között régi kiegyenlithetlen különb-
ség van. Fontenelle. 

A ki gazdag, az minden bölcseség nélkül bölcs, tudományos-
ság nélkül tudós; van szelleme, szive, méltósága, erénye, értéke, 
tekintélye, vére, — szeretik a nagyok, kedvelik a szépek, sohasem 
találkozik kegyetlenekkel. Az arany magát a feslettséget szép színre 
festi; a szegénység mindent irtózatossá teszen. Boileau. 

A gazdagság sohasem hozott erényt, de az erény gyakran 
hozott gazdagságot. Lambert örgrófné. 

A gazdagnál minden az ő képzelt nagyságához van idomítva: 
emelkedett ház, ízletes asztal, fényes fogat. Vele szemben a hozzá 
közeledő nem lehet elég magas és fenkölt. Másokra csak azért 
tekint, hogy élvezze azok törpeségét maga mellett, — csaknem soha 




