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1. Kereszteléskor.

Egy örömvirággal több díszük szeretve tisztelt bará
tunk, tekintetes (vagy nagyságos) N. N. ur családja kertjének 
virágai között. — Az ég ültette azt. Az uj virágot, mely helyét 
elfoglalta ez életben —• a kis fiút (vagy leányt), a ki fent tisz
telt barátunknak megnyitotta a családi örömnek kútforrását, 
a kinek keresztelését a mai napon ünnepeljük — éltesse az 
isten számos évekig, adjon neki a Mindenható erőt, egész
séget, hogy ha majd a sors az élet nyílt terére veti ki, érett 
észszel és erős férfi karral küzdhessen ott. — Az uj csecsemő 
vel egyetemben éltesse az ég kedves szülőit is a végső ember
korig. Tartsanak meg bennünket továbbá is barátságukban.

2. Más.

Ma a kikelet öröme varázsolja el a sziveket. — Bevo
nult szeretve tisztelt barátunk, tekintetes (vagy nagyságos) 
N. N. ur családi körébe az öröm angyala. — Fiúval (vagy 
leánynyal) örvendeztette őt meg az ég. Szivünkbe olvad 
öröme, mert látjuk boldogságának megtestesült igéjét. — Az 
újszülött legyen hosszú életű, egészséges és boldog jövője le
gyen rózsás, igéző.
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3. Más.

A mi szeretve tisztelt kedves barátunkra, tekintetes 
(vagy nagyságos) N. N. urra mosolygott a sors, mert adott 
neki egy kedves fiút (vagy leányt), a ki egy leirhatlan öröm
mel kárpótolta az élet szenvedéseit, a kinek ma keresztelé
sének ünnepét üljük meg. Kivánom, hogy az újszülöttet ked
ves szülőivel tartsa meg az ég, s áldásában bőségesen része
sítse, áraszsza a megelégedés fényét életükre, a sors tövisei 
sohase férkőzhessenek életének virágai közé. — Örökölje 
kedves szülőinek jóságát, tisztes lelkét, hogy mindenkor he- 
vülhessen a nemes, jó és szép iránt. Isten éltesse őket!

4. Más.

A mai örömünnep horderejét terjeszszük e tisztelt ven
dégkoszorú azon szép virágaira is, a kik azt kedves jelenlé
tükkel diszesítik; emelem poharamat az itt levő kedves höl
gyekre. A sors viszályai közt ők nyujtnak nekünk enyhet, 
vérző szivünkre gyógyító írt, vész örvénye felett megnyugta
tásunkra reményvirágot. Ök a boldogság angyalai, s tiszta 
lelkűk szerelme menyországot teremt lángoló szivünknek. A 
szelíd szellem, mi valójuk belsejében elömlik, keblünkből ki
törő lelkesedéstől visszhangzik. Őket az isten éltesse sokáig, 
s életüknek ragyogó napját a fájdalom, bánat sötét felhője 
ne homályosíthassa be soha!

5. K e r e s z t e l é s k o r ,
ebéd vagy estélynél.

Ma e tisztelt uri-háznak örömünnepe van. Vegyünk mi 
is szerencsekivánatainkkal részt ez örömben. — A mi sze
retve tisztelt házi gazdánkat, tekintetes (vagy nagyságos) N. N. 
urat az ég egy fiúval (vagy leánynyal) áldotta meg. A boldog
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házassági frigynek ez a legnagyobb áldása. Szivem mélyéből 
kívánom, hogy az újszülöttet, kedves szüleinek örömére — 
ezekkel egyetemben a nagy isten számos évekig erővel, egész
séggel tartsa meg. Erősödjék testben, lélekben, legyen oly erős 
és nemes, mint kedves szülői, — hogy ha a sors az élet tűz- 
próbáján keresztül menni kényszeríti, mint a tiszta arany, 
úgy jöjjön ki abból. — Isten éltesse önöket gyermekeikkel 
együtt!

6. Más.

A valódi családi élet öröme csak abban a perczben nyí
lik meg, a melyben keblünkre ölelhetjük szerelmünk zá
logát. Ez adja meg értékét az éleinek ; mert fokozódik a lelki 
erő, a törekvés, a szorgalom, a melyet azon édes gondolat 
éleszt, — hogy van kiért fáradnunk, van kiért küzdenünk az 
életben. Az apai öröm kiengesztel bennünket mindennel. — 
És midőn mi a családi élet boldogságának sugarait látjuk 
szétáradni szeretve tisztelt barátunk családi életében, oszto
zunk ez örömben, — áthat bennünket lelkének nemessége — 
őszinte barátsága. Kell hogy jó kivánataink ne maradjanak 
lelkűnkben, hanem nyilvánítsuk ki, hogy kedves barátunk 
ezen öröme, a melyet ma a kis fiának születésekor érez, tar
tós legyen. — Mindaz, mi a jólétet teljessé teszi, ne hiányoz
zék családi életükből. Vezérelje a csecsemővel együtt őket 
az ég hosszú életen át a boldogság utján.

7. Más.
Az ifjúkori illúziók többé-kevésbbé minden embernél 

összeütközésbe jönnek az élet valóságával; de gyakorlatia
sabb irányú fejlődés és kevéshbé érzékeny kedély mellett a 
mindennapi élet küzdelmeién lé;t fentartásának gondjai, vagy 
a közélet terén való működés elfújja az ifjúi ábrándokat, s
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hozzá szoktat az élet valódiságához. De a meghasonlás 
a belső' és külső' világ között eloszlik akkor, midőn a 
családi élet szentélyébe lépünk, melyben az oltárképet a nő 
szerelme, rokonszenve képezi, és ha a családi szentélyben 
bimbók fakadnak, a melyek a családi élet boldogságát fej
lesztik. — Ily bimbó fakadt fel szeretve tisztelt barátunk 
N. N. ur családi életkertjében, mely örömfényével borítja el 
lelkének világát, borongó kedélyének felhőit eloszlatja és 
kiengeszteli a sorssal, mely hozzá sokszor oly mostoha volt. 
— A kisded, ki szeretve tisztelt barátunknak a legnagyobb 
örömet meghozta, növekedjék a szeretetben, erősödjék a hit
ben és fejlődjék a reményben. Ne vonja meg tőle az ég azon 
kegyeit, a melyekben az ő választottjait részesíti. — Legyen 
öröme és támasza éltük késő korában!

8. Más.

Lelkünk túlfeszültsége nem lehet tartós. Az ifjúkor há
borgó kedélye lecsendesedik a férfiúi kor zsámolyánál. Az idő 
változik, és mi az időben. A sebet, mit sokszor az ifjúkor 
túlkapásai ütöttek lelkűnkön, begyógyítja rendeltetésünk 
időszaka, a mely a családi életbe vezet be bennünket, mely
nek melege áttör a lelkünkre nehezedő sötét légkörön, és su
garai alatt a kétes jövő kiderül. És ha a családi élet gyü
mölcsöt terem, — a szülők keblébe uj életerőt önt. —- Az új
szülött növekedjék testben, lélekben kedves szülőinek örö 
mére, életének véghatárát változatlan jó egészségben az idő 
tábláján igen messzire jelelje ki kedves szülőivel egyetemben.

9. Más.
Az embert magasabb szellemi vonalra emeli a csa

ládi életben történt oly változás, a mely tisztelt barátunkat 
érte, midőn őt az ég egy kedves kis fiúval ajándékozta meg.
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Most már két lélek lakik keblében, egyik, a kinek szivét 
örökre magához csatolta, másik, a ki most lépett abba. — E 
két lélek egészíti ki örömének hiányait, s a kétkedő múltnak 
utórezgését is megszünteti. — Hogy ezen változás, mely csa
ládi élete boldogságának lát terét kiszélesbité — örömét mind
inkább növelje — s lelki erejét mindinkább megedzze, tiszta 
szivünkből kívánjuk. Ne érje őt az ujdonszülöttel, szóval 
egész családjával semmi szerencsétlenség az életben, — a 
sors csapásai ne érhessék őt soha; enyhítő fénynyel vegye 
körül őket a jövő, hogy az újszülött a jóban és nemesben nö
vekedjék, a szülői és a haza iránti szeretet korának növe- 
kedtével mindig nagyobb tért foglaljon el keblében — hőn 
kívánjuk. Éltesse őket az ur isten számos évekig!

10. Más.

Magasztos érzés az, midőn az élet öröme teljesül, a há
zasságot áldással árasztja el az ég, mely a mai kisded szüle
tésében nyilvánul. — Ha e boldogságot nem ültette volna a jó 
isten az emberiség kertjébe, czéltalan volna a földi lét, hiába 
való volna a küzdés az életért, a törekvés a jövőért. Nem lehet 
elfojtani az érzést, a mely a mai nap keblünket áthatja, — 
kitör az most, — szeretve tisztelt barátunk boldogságának 
napján. Résztveszünk örömében s kívánjuk, hogy az ujdon- 
szülöttet engedje az ég részesülni az élet minden előnyeiben 
ruházza őt fel mindazon lelki tulajdonokkal, a melyek az 
embert magasra vihetik, hogy benne szülői örömöt, a haza 
szerető honpolgárt leljen. Isten minden áldásában részesítse 
az újszülöttet kedves szülőivel!
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11. Más.

Az élet borongó tengerén a révpartot a családi élet 
képezi, mert csak ott találni fel oly zavartalan boldogsá
got, mely a földi létet kedvessé és élvezetessé teszi. — Ily 
családi élet boldogságának tükrét szeretve tisztelt bará
tunk házassága állítja elénk. Bájos nejében összpontosul
nak mindazon nemes tulajdonok, a melyek a nőt a férfi 
imádásának tárgyává teszik. A férj gyöngédsége egyesül a 
női szendeséggel. — E két egyetértő, egymásért élő házas
feleket egy kincsesei jutalmazá meg az ég, melynek értékét 
csak ők érezik. Ezen érték becse növekedjék az életben. Az 
ujdonszülött, a ki ma részesült a keresztségben, legyen bol
dog, teljesüljenek kedves szülőinek mindazon reményei, a 
melyeket jövőjéhez fűznek. Tartsa távol tőle és egész úri csa
ládjától a szenvedéseket, gondok ne nehezedjenek vállaikra. 
Életük legyen mindig vidám. — És tartsanak meg bennünket 
továbbá is szives barátságukban. Isten éltesse őket!

12. Más.

Az egyén életirányának, belső becsének és jövendő 
boldogságának alapját legelső fokon a családi kör adja 
meg azon különböző testi és szellemi ráhatások által, a 
melyeket a házasfelek egymásra gyakorolnak. — E ráhatá
sok összege a két lélek egymás becsülése és szeretete. Ezek
ben jelelte ki az isten a családi élet legfőbb hivatását. 
Szent e hivatás, mert ennek betöltésétől függ a családi kör
nek az a benső édes boldogsága, mely más körben soha 
fel nem lelhető. — Szeretve tisztelt barátunk házas élete 
fényben ragyog. Nemes jelleme, kitűnő erényei mindenkiben 
tiszteletet és szeretetet ébresztenek. — Kedves nejének, ő 
nagyságának szép lelki tulajdonai teremtik elő azon szép 
összhangzatot, mely a házas életet boldoggá varázsolja.
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Méltán mondhatjuk, hogy ők két testet és egy lelket képez
nek. — Adja az ég, hogy az istennek azon diszes ajándékai, 
a melyekkel őket felruházta, háruljanak át az ujdonszü- 
löttre, a ki ma a keresztelés szentségében részesült; örö
kölje azon szellemi tulajdonokat, a melyeket kedves szülői 
birnak, hogy az ujdonszülött is átérezvén az emberi hiva
tás nagyságát, a hazának hasznos polgárává válhasson. —• 
Öt kedves szülőivel egyetemben áldja meg az ég hosszú 
élettel!

13. Más.
Azon örvendetes családi esemény, a melynek ma tanúi 

vagyunk — ötömre hangolja kedélyünket. — Ezen érzés oly 
bőségesen fakad ma szivünkben, mint tavaszszal az erdő, s 
oly hirtelen nyílnak ki, hogy a virágok sokaságát megszám
lálni, vagy a kiáradó ezerféle illatot megkülönböztetni nincs 
is időnk. — A hol a barátság virága gyökeret ver a kebel
ben, az nem is lehet máskép. A jó barát osztozik barátjá
nak örömében, résztvesz annak fájdalmában is. Résztve- 
szünk mi is ma kedves barátunk örömében, melylyel őt a 
jó isten megörvendeztette, egy kis fiúval ajándékozván meg 
őt. Ezen örömet mielőbb más uj örömmel tetézze az ég. 
Legyenek mindnyájan hosszú életűek. E hosszú életből le
gyenek száműzve a betegség, a szenvedés és a sorsnak 
minden csapásai. Isten éltesse őket!

14. Más.
Nyissuk meg szivünket e mai örömünnepen, a melyet 

ma állított fel a jó isten szeretve tisztelt barátunk N. N. ur 
ő nagysága (vagy tekintetessége) családi boldogságának oltá
rára. — Megörvendeztette őt egy kedves egészséges fiúval 
(vagy leánynyal), — a kit isten szolgája a kereszténység szent
ségében részesítvén, — e nagy ténynek emlékét ma ünnepel-
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jük meg. Őszinte kivánatunkat tolmácsoljuk, midőn az új
szülöttnek — kedves szülőivel egyetemben hosszú, boldog 
békelepte életet kívánunk; gyökeredzik ezen forró érzelem 
nemcsak kegyeletben, hanem azon szeretetben, tiszteletben is, 
a melylyel szeretve tisztelt barátunk iránt viseltetünk, s mely- 
lyel tisztelt barátunk mindenkor birt és érdemelt. — A fen
tebbi óhajtásomhoz még azt csatolom, hogy adjon az ég az új
szülöttnek erőt, hogy nemesen s férfiasán küzdhessen az élet 
harczterén, győzhesse le a sors legkeményebb kísérleteit, a 
bánat ne férhessen leikéhez s a fájdalom árnyéka sem érintse 
ő t ; legyen élete hosszú, melyen át a földi boldogság menyor
szága nyíljék neki! Isten áldása kisértse egy hosszú életen 
át kedves barátunkat, kedves nejével és az uj kis polgárral 
egyetemben. Isten éltesse őket!

15. Más.

Szeretve tisztelt barátunk N. N. családi életében bol
dog, örömteljes változás állott be. — Házasságuknak meg
adta gyümölcsét az ur — s a boldogság malasztjával koszo- 
rúzta azt. Egy kedves fiúval (leánynyal) szaporítá családjuk 
számát. A tisztelt szülők örülnek, és mi is örülünk velők. Ha 
szivünkbe tekinthetnének, azt olvasnák ki belőle, hogy az az 
irántuk érzett tisztelet, szeretet és barátsággal van tele. Ked
ves kötelességet teljesítek tehát, midőn őszinte kivánataink- 
nak ez alkalommal is kifejezést kívánván adni, poharamat 
emelem az ujdonszülöttre és kedves szülőinek egészségére. 
Adjon az ég az újszülöttnek és kedves szülőinek hosszú éle
tet és tartsa meg őket az egek ura, az emberi kor legvégső 
határáig!
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16. Más.

Egy élettel szaporodott az ország. A mi mélyen tisztelt 
házigazdánkat, tekint, (nagyságos) N. N. urat a mindenható egy 
ajándékkal lepte meg, mely legdrágább kincs az emberi élet
ben, egy kedves egészséges fia (vagy leánya) született, a ki ma 
részesült a keresztelés szentségében. — E születés megün
neplésére gyűltünk mi ma egybe szeretve tisztelt barátunk 
úri házán ál, hogy osztozzunk azon örömben, a melyben tisz
telt házi gazdánkat részesité az ég. — Ez örömnek őszintén 
kifejezést adni óhajtván, tiszta szivemből kívánom, hogy az 
ég az ujsz ülöttet kedves szülőivel sokáig éltesse. Tegye szi
vét minden szépre és nemesre fogékonynyá, örökölje az eré
nyekben gazdag szülőinek nemes tulajdonait. Legyen életük 
szép, a boldogság tavasza, mely sokáig tartson. Isten él
tesse őket!

17. Válasz.

Szemben azon számtalan jó kivánatokkal, a melyekkel 
újszülöttünk, kedves nőm, és én elhalmoztattunk, azokat csak 
szavakkal köszönhetem meg, mert érzelmeimet, úgy mint keb
lemben élnek, kifejezni nem bírom. Én is mindazon tisztelt 
barátaimnak, a kik jelenlétükkel szerény házunkat megtisz
telni kegyeskedtek, kívánom mindazt, a mit nekem kíván
tak. A béke angyala lebegjen hajlékukon örökké. Az élet és 
boldogságnak napja ragyogjon felettük, és az ne boruljon be 
soha. — Magamat családommal együtt barátságukba ajánlom.

18. Más.
Azon szívesség, bizalom és barátság, a melyben csa

ládom a mai örömünnepen barátaim részéről részesülni sze
rencsések voltunk — mélyen meghatotta lelkemet. A ba
rátságnak e megható jele — oly jól esik szivemnek. Viszont
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én is kívánom, hogy e tisztelt vendégkoszorút kedves család
jaikkal egyetemben az ég kegyessége számos évekig éltesse, 
családi boldogságuk egére ne tornyosuljanak fellegek soha. 
— Isten éltesse mindnyájukat!

19. Más.
Az a meleg érdeklődés, a melyet kedves barátaim fiam 

(leányom) születése napján jó kivánataikkal családom iránt 
tanúsítottak — arról győz meg bennünket — hogy őszinte 
szívvel osztoznak családi örömeinkben. Mindezekért legfoi-- 
róbb köszönetünket nyilvánítjuk. Adja az ég, hogy azon tisz
telt vendégkoszorú, mely jelenlétével szegény házunkat dí
szíteni kegyeskedett, a melyben az igéző szép női szemek is 
tündökölnek s emelik annak díszét, sokáig diszeskedjék s él
vezhesse számos évekig a tündöklő napsugarak melegét.

20. Más.

Nem ismerek szebb jellemvonást az emberi életben, 
mint az őszinte, megingathatlan barátságot. — Ez az, a mi 
fölemeli az emberi lelket s minden nagyra és nemesre ösz
tönt nyújt. Ezen őszinte barátságról győződtem én meg ma, 
kedves fiam (vagy leányom) születésekor, a ki a keresztelés 
szentségében részesíttetvén, — ezen örömnapon — köröttem 
összegyűlt tisztelt barátaim és barátnőim őszinte szívből 
eredő szerencsekivánataikkal növelték örömeimet, a melyek 
a szülőknek valamennyi között legnagyobbikát, legfontosab
bikát képezik. Mindazt, a mit ujdonszülöttemnek s nekünk 
szülőknek kívántak — viszont én is kívánom mindnyájuk
nak —■ mosolyogjon önökre a sors, óhajtásuk szerint folyjon 
le életük, hárítson el az ég életük egéről minden felhőt, hogy 
kedélyük derült hangulatára fátyolt ne vonhasson soha. 
— Éltesse önöket kedves családjukkal, szeretteikkel a végső
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emberkorig. Magamat pedig családommal együtt további ba
rátságukba ajánlom. Isten éltesse önöket!

21. Kereszteléskor.

Bizonyos elfogultság vesz rajtam erőt, mert hiszen egy 
örömteljes családi ünnepélynek vagyok részese. — Az ég ál
dásával halmozta el szeretve tisztelt barátom N. N. ur házát, 
uj lakót varázsolt bele, egy bimbót tűzvén az anyai szeretet 
lángoló hevétől ihletett keblére. — Az az öröm, amelyet ked
ves szülői az ujdonszülöttnek ma éreznek, örökké tartó le
gyen. — Fényt és erőt terjeszszen a házasságuknak ma le- 
szakasztott gyümölcsére. A remény, a mit az ujdonszülött 
jövőjéhez fűznek, a legnagyobb mérvben teljesüljön, s az élet 
boldogsága reájuk nézve sohasem szűnjék meg. A kisded az 
erények díszében tündököljön a sírig, a haza boldogságára.

22. Más.

Ha összehozzuk életünk legapróbb körülményeit a min- 
denség csudatevő erejével, önkéntelenül fohászra nyílnak aj
kaink a mindenható bölcsesége és kegyei iránt, hogy a csa
ládok belső életébe menyországot teremtett, mely akkor nyí
lik meg, midőn a családi boldogság bimbója fakad fel, mely 
az élet sugaraiban fejlődik ki. A kéjes varázs és öröm, me
lyet nemcsak tisztelt barátom N. N. családja, hanem rokonai 
és ismerősei is éreznek e napon, melyen az ég egy egészsé
ges fiúval áldotta meg — nem engedi, hogy ezen örömnek 
szavakban is kifejezést ne adjak. Kívánom, hogy a szülői 
szeretet csodás virága, mely keblükben gyökeret vert, oly 
gyökeret verjen a kisded szivében is a szülők iránti érzel
meiben, mely folytonosan éleszsze őt a szorgalomra, buz
dítsa előmenetelében, edzze meg az élet kísérleteiben, hogy
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igy fejlődve a jó Isten őt kedves szülőinek örömére és a haza 
boldogságára — kedves szülőivel egyetemben éltesse!

23. Más.

Mintha a nap is örömét lelné abban, hogy fénysugárait 
a mai napra ráhintheti és e házat fénybe boríthatja, — örül 
e tisztes családon kívül minden rokon, minden őszinte barát, 
hogy tek. ur családi boldogságának koszorújába egy bimbót 
tűzött — egy kedves gyermekkel áldván meg őt. Őszinte szi
vemből kívánom, hogy kedves szülőinek boldogságát továbbá 
is áldásával áraszsza el az ég, a melyből ered minden, a mi 
él, s hogy az újszülött erőben, egészségben növekedve, napjai 
lehető legmesszebb terjedő idők végéig az igazság csillagát kö
vetve, az élet dicső koronáját elnyerhesse. — Szülőinek örö
mére, és a haza boldogságára számos békelepte éveken át 
éltesse őtet a magyarok istene!

24. Más.
A boldogság részvétének érzelmétől áthatott kebellel je

lentem meg e mai nagy napon tek. ur házánál, hogy szemé
lyesen adhassak kifejezést azon mély rokonszenvnek, a mely- 
lyel tek. ur és kedves családja iránt viseltetem. — Nem a 
szokás adja ajkaimra a szavakat, hanem azon tisztelet és ba
rátság, a melyet tek. ur saját nemes jelleme tisztaságának, 
erényének dicsfényével keltett maga iránt. — A mai napon 
tehát, e tisztelt úri család ünnepének napján szabad folyást 
engedek érzelmeimnek, a melyek annyi éveken át szivemben 
összegyűltek. Az ég jutalmazta meg tisztelt barátunkat egy 
kis fiúval, hogy családi szentélyének boldogságában növelje 
örömét, a mit annyira megérdemelt. Tiszta szivemből kívá
nom, hogy e boldogság tartós legyen, hogy neki, az újszülött
nek és kedves anyjának adjon az isteni gondviselés hosszú
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életet, melyet sem betegség, sem szomorúság soha be ne ár
nyékoljon. Isten éltesse őket!

25. Válaszok.

Lehetetlen, hogy a mai napon szivem helyet ne adjon a 
gyengédebb érzelmeknek, midőn annyi nemes lelkek nyilvá- 
nulásai özönlenek felém. A mai nap egyik legszebbike éle
temnek, mert a jó isten megengedő érni azt a boldogságot, 
mely a családi életnek legnagyobb örömét képezi. Szerelmünk 
zálogául nőm egy fiú-gyermekkel ajándékozott meg, és ezen 
örömünket fokozták jó barátaink szives részvéiéből kifolyó 
szerencsekivánataik, a melyekkel az újszülöttet és bennün
ket szülőket elhalmoztak. Vegyék ezért őszinte szivünkből 
eredő forró köszönetünket és azon forró óhajtásainkat, hogy 
éveik hosszú sora végéig friss egészséggel párosult boldog 
megelégedés kövesse önöket. Irányunkban tanúsított vonzal
muk, rokonszenvük és barátságuk ne szűnjön meg soha. — 
Isten éltesse önöket!

26. 31ás.
Azon szívélyes kivánatok után, a melyekkel tisztelt ba

rátim ez ünnepélyes napon bennünket elhalmoztak, viszo- 
nos kivánataim kevés szóba foglalhatók össze. — Tisztelt ba
rátim, a kik bennünket jeleiilétükkel megtisztelni kegyesked
tek, a barátság templomában hő érzelmeikkel áldoztak, de 
önöknek is van egy házi kápolnájuk, melynek csendes fa
lai között a családi szeretet lángja terjeszt fényt és meleget 
önökre és mindazokra, a kik szivükhöz közel állanak. Tiszta 
szivemből kívánom, hogy az élet zivatara sohasem érhesse e 
lángot: leljék örömüket valamennyi gyermekeikben, kikkel 
az ég önöket megajándékozá, s minden évért, mit a család
juk jólétéért töltöttek, a mindenható toldja meg életüket a
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megelégedésnek, az örömnek, a családi boldogságnak egy- 
egy évével. Isten éltesse önöket!

27. Más.

Azon belső rokonszenv, ama meleg baráti érzelem, a 
mely irántunk a mai napon minden oldalról nyilvánult, ösz
tönöznek arra, hogy ezen jó indulatukért és barátságukért 
legforróbb köszönetünket nyilvánítsuk, kérve, hogy e bizal
mukkal jövőre is megajándékozni kegyeskedjenek. -— Tiszta 
szivünkből kívánjuk mi is, hogy hosszú időn keresztül min
den működésűk áldásos legyen, a sors gyorsan haladó kere
keinek mozgása ne zavarja meg lelki nyugalmukat, ez élet
pályán siker és áldás kövessék minden jóravaló törekvésü
ket és igyekezetüket és a nap sugarai egy hosszú időn át 
ragyogják be azon utjokat, a melyen mi halandó emberek ha
ladni kénytelenek vagyunk. — Tartsanak meg bennünket to
vábbá is jóindulataikban és barátságukban. Isten éltesse 
önöket!

28. Más.

A szives barátság és rokonszenv elolthatlan tüzét, mely 
lelkemben ég, fokozza azon baráti érdeklődés, részvét és bi
zalom, a melynek mai napon tanúja lenni szerencsés valék.

A lélek nemességének legszebb vonása az emberi, ba
ráti szeretet, mely az élet sötét ösvényein biztatólag int fe
lénk s bátorít a nemesebb tettekre. — Erről győződtem én 
meg mai napon, a melyen családi boldogságunkat az ég ál
dásával növelte — és a midőn jó barátaim és ismerőseim 
részt vesznek az engemet környező ritka örömben, sszeren- 
csekivánataikkal halmoztak el. — Higyjék el, nincs boldogí- 
tóbb az életben, mint a rokon lélek, mely bánatunkat meg
osztja, s résztvevő szavaival megvigasztal. Ki ne tisztelné 
ezt az érzetet, mely képessé és erőssé tesz mindenkit? Barát-
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ságuk nyilvánulásai oly jól estek lelkemnek! Köszönöm 
mindezeket. Emelem poharamat önöknek hosszú életéért!

29. Más.

Úgy hiszem, hogy nincs nagyobb öröm az apai öröm
nél. Ezen örömöt pedig a házasság gyümölcse hozza meg, a 
melyet az élet családi boldogságnak nevez. — Azon öröm
ben, hogy az ég tekint. N. N. urat egy egészséges kis fiúval 
ajándékozta meg, érző szivünk melegével osztozunk. Kivá- 
nom, hogy az ég a kisded bölcsőjétől igen hosszú utat jelöljön 
ki a sírig, hogy az élet szelíd ölében haladjon a kisded ked
ves szülőinek díszére és örömére. Életének boldogságába ne 
rághasson foltokat a sorsnak vas foga. — Szivének és életé
nek adjon az isten gazdag tartalmat, s szivét ne égesse semmi 
oly életkorban, mely rendesen a munkabírás gyümölcsöző 
időszaka szokott lenni. Érzelmi világának fényét az élet 
zivatarai sohasem homályosíthassák el. Éltesse őt az isten 
kedves szülőivel a legjobb egészségben!

30. Mennyegzői levelek.

A boldogság két összeolvadó s z í v  szerelmén alapszik, 
melyet a sírig tartó összeköttetés biztosít. — Az a lépés, 
mely ezen összeköttetésnek kezdetet ád — az életnek leg
fontosabb lépése. Nem egyedül a harmatos rózsabimbó aj
kak, az arcz szépsége teheti boldoggá a kebleket, hanem a 
szivjóság, mely a fájdalom éles ekéje által felszakgatott szív
nek vigaszt nyújt, mely biztat, midőn lankadunk, — s gyengéd
ségével erőt önt lelkűnkbe. És midőn ma ezen fontos lépés
nek tanúi vagyunk, midőn ma két lélek isten oltára előtt 
örök hűséget esküdött egymásnak, — két oly lény egyesült, 
a kiknek multjok nyitott könyvként áll előttünk, s méltán 
mondhatjuk, hogy e rokon lelkek jól választották ki egymást
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maguknak. — Kívánom tehát, hogy frigyükön isten áldása 
legyen. A teremtő ereje távoztasSon el tőlük mindent, a mi 
boldog családi életük egére felleget vonhatna, fejleszsze 
az isten rokonszenvüket egymás irányában úgy, hogy hűsé
gűk mindig szilárdabbá válhassék. Éltük hosszú lánczolata 
terjedjen az emberi kor legvégső határáig. Isten éltesse őket'-

31. Más.

A kik mai nap szerelmük, reményük, boldogságuk hor
gonyát isten oltára előtt egymás leikéhez kötötték s a sírig 
tartó örök hűséget esküdtek egymásnak, azoknak tiszta szi
vemből kívánom, hogy az isten őket számos évekig erőben, 
egészségben tartsa meg s családi életboldogságuk örömvirá
gai sohase hervadjanak el, az egymás iránti boldogító sze
retet és bizalom kisérje őket egy hosszú élet után — a sírig.

32. Más.

Az élet kikötőjében ma két s z í v  horgonyt vetett a sze
relem partjainál. Lelkűk örökös egyesülésében keresték az 
oltalmat, a vigaszt — az élet küzdelmei ellen. Tiszta szivem
ből kívánom, hogy azt, a mit egymásban kerestek, felleljék. 
Hogy ne aludjon ki keblükből soha azon lángoló érzés, a 
mely őket a szerelem rózsalánczaival ma isten oltára előtt 
egybeköté. Lelkűk ereje, egymás iránti szeretetük, vonzal
muk, rokonszenvük növekedjék — a vallás ereje erősítse 
meg lelkűket az élet küzdelmei ellen. A kétkedés ne bont
hassa meg soha a harmóniát eszük és szivük között, egymás 
iránti kölcsönös szeretet kormányozza tetteiket. — A fiatal 
házaspárt az isten éltesse számtalan évekig!
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33. Más.

A szív, a lélek főszükségletének, s a természet köve
telményének tétetett elég a mai napon, a melyen két egy
másért dobogó kebel egyesült, a házasság eszméjének tes
tet adva. Kívánom, hogy ezen az élet legfontosabb, legna
gyobb lépése a jövőbe — boldogságra vezessen, hogy sohase 
legyen okuk a házasoknak azt megbánni. Hogy azon meny- 
nyei öröm, mely a mai napon sugárzott le az egybekeltek 
arczárói -— legyen tartós ; a békesség, a kölcsönös megbecsü
lés, szeretet malasztjával hosszú év során áraszsza el keb
lüket, hogy a megnyugvás örömét sohase válthassa fel a 
bánat, fájdalom, az elégedetlenség. Friss erővel és egész
séggel éljék át a leghosszabb emberi kort. Isten éltesse őket!

34. Válasz a vőlegény részéről.

Mindazoknak, a kik jövő családi életünk boldogságára 
emelték poharukat, — s nekünk minden jót kívántak, e jó s 
őszinte kivánataikért forró köszönetünket nyilvánítjuk. Azon 
szép remények, a melyek után lelkűk vágyik, teljesüljenek 
mindenben, a gond borúi sohase nehezedjenek homlokukra. 
Az erő, friss egészség elválaszthatatlanul kisérje őket egy 
hosszú életen át.

35. Más.

A jó érzelmek nyilvánulása úgy hat keblünkre, mint a 
szomjas virágokra az éltető harmat, mely felfrissíti kis keb
lüket, s a forró nap után élteti, üdíti őket. Ezen lépés, mely az 
emberi életben legnagyobb, e tisztelt vendégkoszorú szeren^ 
csekivánataival vette kezdetét, mely boldogságot kíván ne
künk. — Én is kedves nőmmel egyetemben tiszta szivünkből 
viszont kívánjuk, hogy e tisztelt vendégkoszorú minden tagja,

FELKÜSZÖNTÉSEK. 2
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a mely egybekelésünk megünneplésére megjelenni szíveske
dett, szinte boldog legyen az életben, s a nyugalom, a megelé
gedés s öröm napjának arany fénye egy hosszú életen át 
özönöljön életükre. — Az isten éltesse mindnyájukat!

36. Az örömapákra.
A jó földben terem a jó búza, az alma nem messze 

esik fájától, ezt mondja a magyar közmondás. És ezen köz
mondást megtestesülve látjuk, midőn a boldog fiatal háza
sokra tekintünk, a kik ma isten oltára előtt örök hűséget es
küdtek egymásnak, és ezeknek kedves szülőire, a kiknek 
erényeit, jó tulajdonságait — gyermekeik örökölték, a kiket 
a szerető szülők gondos nevelésben részesítettek, a kik keb
lüket minden nemes és szép iránt fogékonynyá tették. Ilyeu 
nemesebb érzéssel telt, egymást megértő két s z í v  nem lehet 
boldogtalan. — A'jó szülőknek, a kiknek áldásai között lép
tek a fiatal házasok a nőtlenség világából ■— a házas élet 
mennyországába, mindnyájan kívánjuk, hogy a fiatal házasok 
jó szülőit a mindenható isten friss erővel és egészséggel szá
mos évekig éltesse, hogy sokáig lehessenek tanúi gyermekeik 
boldogságának. Isten éltesse őket

37. Más.

Áldott a föld, mely a jókat szüli, mert kebléből fognak 
támadni mindig a jók és jelesek. A fiatal házasok, a kiket is
ten szolgája ma kötött egybe, és a kiknek egybekelését ez 
órákban a tisztelet és szeretet verőfénye mellett ünnepel
jük, oly szülőknek gyermekei, a kik minden nemes érzés
sel, minden jó tulajdonokkal meg vannak áldva, a kik az 
igaz szeretetének, s a hivatásszerű kötelességek teljesítésének 
becsvágyát ültették gyermekeik szivébe. — Őket tehát, a kik 
oly jeles gyermekeket adtak a hazának, az ur isten számos
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évekig erőben, egészségben tartsa meg, azon öröm, a melyet 
ma gyermekeik egybekelése ébresztett keblükben — folytono
san növekedjék áldással telt hosszú életkoron át. Isten él
tesse őket!

38. Más.
Midőn mi, a kik tanúi voltunk a mai házasságkötési ün

nepnek, a kik láttuk isten oltára előtt a vőlegény boldog 
arczát, ama férfiét, a ki annyi szép tulajdonsággal van meg
áldva: láttuk a menyasszonyt is igéző szűzies szép arczával, a 
kinek szép szemeiből a hála és szeretet tükröződött vissza, a 
mint azt a teremtő felé felemelte. — Ezen jeleneteknél öröm
telt kebellel felsóhajtottunk: boldog szülők, a kiknek ily gyer
mekeik vannak! —  E zekből lehet következtetni a szülők lel- 
kületére, jellemére, szóval legnemesebb emberi tulajdonaikra, 
a melyeket gyermekeik is örököltek tőlük. És midőn ma gyer
mekeik boldog házasságának ünnepén lelki nyugalommal te
kintenek vissza lefolyt életükre :— megnyugvást meríthet
nek abból, hogy gyermekeik nevelését a legnagyobb gonddal 
vezették, és ezen önérzet a legszebb jutalom. Ily szülők mél
tán számíthatnak az emberek tiszteletére, szeretetére. Reájuk 
emelem poharamat s kívánom, hogy őket kedves gyerme
keikkel számos évekig az isten éltesse!

39. Névnapkor. Egy baráthoz.

Az őszinte tisztelet minden alkalmat megragad, érzel
meinek és jó kivánatainak nyilvánítására. Ilyen alkalom a 
mai nap, a melyen szeretve tisztelt barátunk, tekintetes (vagy 
nagyságos) N. N. ur becses névnapját ünnepli. Kívánom, hogy 
számos névnapjait a boldogság tartós fuvalma lengje körül, 
s hosszas életének világára — a megelégedés s a béke áldásai 
s az öröm napjai ragyogóan sugározzanak; tartsa meg őt

2*
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egész családjával a mindenható a legvégső emberkorig. Isten 
éltesse őket!

40. Más.
Hullámzik az érzés az emberi kebelben, midőn vala

mely fontos mozzanat közeledik azoknak életében, a kik 
bennünket érdekelnek, a kik iránt vonzalommal, szeretet
tel, tisztelettel viseltetünk. Megrezdül ilyenkor a húr, s han
got óhajt adni érzelmeinknek. — Ilyen alkalom a mai nap, 
a melyen szeretve tisztelt barátunk tekintetes (vagy nagysá
gos) N. N. ur becses nevenapját üljük meg. — Hevíti e nap keb
lünket, a jó kivánatok feszitik azt, melyek szavakban töreked
nek megtestesülni, hogy látható jelévé váljanak belsőnk tar
talmának. Öntsük ki azt, a mennyire lehet szavakban, hogy 
ezek hangoztassák, hogy azon őszinte óhajtással vagyunk el
telve, hogy a mindenható ur isten a mi szeretve tisztelt 
barátunkat, tekintetes (vagy nagyságos) N. N. urat számos 
névnapokon át kedves családjával erőben, egészségben tartsa 
meg, s hosszan tartó életük úgy folyjon le, mint a legszebb 
tavaszi nap. Isten éltesse őket!

41. Más.

Megvannak az emberi életnek azon nemes sajátságai, 
hogy az ember keble felbuzdul mindenkor, ha valami orvem 
detes esemény merül fel azoknál, a kik őt közelebbről érdek
lik. Már pedig mi érdekelhetne bennünket — családunkon 
kívül közelebbről — mint azok, a kik hozzánk a barátság 
lánczaival vannak csatolva. Ezek közétartozik a mi szeretve 
tisztelt kedves barátunk, tekintetes (vagy nagyságos) N. N- 
ur, a kinek becses nevenapjának megünneplésére jelent meg 
úri házánál e tisztelt vendégkoszorú. — Emelem tehát poha
ramat az ő és kedves családjának egészségére, s tiszta szi
vemből kívánom, hogy őt egész úri családjával az ur isten
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erőben, egészségben tartsa meg; engedje, hogy a boldogság, 
megelégedés és a béke lágy szőnyegén haladhasson egyhosz- 
szu életen át. Isten éltesse őket

42. Más.

Az önzetlen, őszinte barátság koszorújának egy virágát 
szabad legyen nekem ma szeretve tisztelt tekintetes (vagy 
nagyságos) N. N. ur becses nevenapjának ünnepén barátságá
nak oltárára letenni. Emelem poharamat az ő és kedves csa
ládjának egészségére; kívánom, hogy számtalan évekig él
jen, s a szellemi és testi erő termékeny sugárai éleszszék 
egészségét a Mathuzálem-korig. Isten éltesse!

43. Más.

A tisztelet s elismerés adóját törekszünk minden alka
lommal leróvni azok iránt, a kiknek nemes és ernyedetlen 
munkássága bámulatot gerjeszt bennünk. Ezeknek sorában 
látjuk tündökleni N. N. ur ő nagyságát, a ki nemcsak a köz
ügyek terén közelismerést vívott ki magának : de a kinek belső 
családi élete is mintaszerű, a ki családja emelésének és meg
szilárdításának szenteli minden fáradozásait. Emelem tehát 
poharamat az ő és kedves családja egészségére. Éltesse őt 
a magyarok istene számos évekig, az élet terhe legyen neki 
könnyű, fáradságának és küzdelmeinek legyen mindenkor 
és mindenütt sikere, a hálátlanság nyilai sohase sebezhes
sék meg szivét, a sors csapásai ne fogjanak rajta, az élet 
örömeinek és boldogságának virága örökké nyíljék számára, 
s életét soha semmi se késerithesse meg. Mindenben tel
jesüljenek vágyai és óhajtásai. — Száz szónak is egy a vége, 
éltesse isten őt sokáig!
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44. Más.

Röviden fejezhetem csak ki azt, a' mi keblemben él, 
hogy mi szeretve tisztelt barátunkat, a kinek tisztelt há
zánál ma becses nevenapját ünnepeljük, az isten számos 
évekig éltesse; halmozza el őt az ég jóléttel, az örömök 
bőségével, áldás legyen fáradozásain, s minden kivánatai 
teljesüljenek. Isten éltesse!

45. Névnapra.

A s z í v  és észbeli műveltség gyümölcsének kell tekin
teni azt az érzést, a melyet csak akkor lehet érezni, ha az 
ember annak teljes értékét ismeri. Ha tudja azt, hogy állan
dónak és önzetlennek kell lenni, mert csak az ismeri igazán 
mi a barátság, a ki más jutalmat nem keres benne, mint 
azt magát. — Ily önzetlen őszinte érzéssel emelem poha
ramat a mi kedves házi gazdánkra, tekintetes N. N. urra, 
a ki ma becses nevenapját ünnepli, a kinek nemes jelleme 
s emberbaráti szeretete tiszteletet vívott ki mindenütt, mely
nek még nagyobb fényt kölcsönöz az, hogy ő mindenütt 
hol csak lehet, az emberek életviszontagságait könnyíti ro
konérzés és részvét által. A tisztelet büv-erejéből kifolyó 
ezen érzések tolmácsolják azon jó kivánataimat, hogy az 
ég a mi kedves házigazdánkat, angyalszelidségü nejével és 
egész családjával leghosszabb életkorig éltesse!

46. Más.

Lelkünk nemes vonzalmától vezéreltettünk arra, hogy 
szivünk mélyéből tisztelt barátunk becses nevenapján rójjuk 
le baráti szeretetünk adóját azon férfiú iránt, a ki min
denkor a szabadság magasztos zászlója alatt halad, a ki
nek nemes törekvései mindig a haza javára vannak szén-
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telve, oly törekvés, melynél bennünket mindig oldala mel
lett fog találni. — Ezen törekvésében egyesül azon nemes 
jellemvonás, mely egyenlő szeretettel karolja fel e hon min
den hű fiát, nemességének malasztjával árasztva el min
denkit egyaránt. Ezen hazafiui kötelességének hü betöl
tése mellett, a családi tűzhely képezi legfőbb boldogságát, 
gyengéd atyai szeretetének melegével élesztve gyermekeit 
nemes küzdelmekre. A jó hazafinak, a jó férjnek, a gyengéd 
családapának, a mi kedves barátunknak a mindenható te
gye hosszúvá és boldoggá a haza és családjának javára 
szentelt életét, és kisérje áldásával a nemes czélra irány
zott minden törekvését.

47. Más (a szülőkhöz).

A mai nap eloszlatja fényével kedélyemről a ború 
minden fellegét, uj erőt varázsol belém, s érzem a lelke
sedést, mely keblemet hevíti. Az anyai szeretet lágy ölében 
fejlett öröm környez most, és föleleveniti keblemben azon 
sóhajt, azon vágyat, a mely a szülői szeretetet szokta rin
gatni szárnyain.

íme itt a nap, mely az élet kertjében a gyermeki 
vonzalom rózsáit fejleszti, a melyeken, mint a harmat csepp- 
jei tiszta fényben ragyognak azon forró érzelmek, a me
lyeknek ma, szeretett kedves anyám nevenapjának ünnepén 
kifejezést adni törekszem.

A hajnali korány pírja sok éveken át csókolja le sze
meidről az éj sötétét, a tavasz üde arczával hosszú ideig 
mosolyogjon feléd. Boldogságod koszorúja sohase hervad
jon e l ; abban a béke, megelégedés, vidám kedélyhangulat, 
szóval a lélek nyugalma legyenek a legdíszesebb és soha el 
nem hervadó virágok. — Adja az ég, hogy szorgalmammal, elő
menetelemmel neked mindig a legnagyobb örömöt okozhas
sam. Az isten sokáig éltessen tégedet, kedves anyám!
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48. Névnapkor (az atyához).

Atyai szeretetednek oltárán a boldogság melegét a 
bölcsőmtől kezdve szítod keblemben. Atyai gondosságoddal 
ápolsz engemet, érezteted velem atyai jóságodat minden 
irányban. Boldog névnapod hajnalán a hála virága nyílik 
keblemben s forró érzelmeimnek e néhány szó ad életet, 
melynél többet örömtől zajgó belsőm kifejezni képtelen. 
Az ég oly szép, oly derült ma, — legyen a te drága életed is 
oly derült, vidám, a boldog megelégedés, az öröm teljes
ségének fényével övedzve körül. Atyai szeretetednek, jósá
godnak zsámolyához rakom le ma a mély fiúi szereteti 
hálát, odaadást, a mi szivemben annyi éveken át össze
gyűlt. — A jó isten egy hosszú utat jeleljen ki számodra 
az életben, hogy egykor lássad érettünk tett fáradozásaid
nak gyümölcsét, előre törekvő nemes buzgalmunkban. Is
ten éltessen!

49. Az anyához.

Kedves anyám!
Örülök e nagy napnak, mint a növények a szép időnek, 

mert ez üdíti azokat, mint engemet kedves anyámnak neve- 
napja. — Lehet-e a gyermeknek nagyobb szivbeli öröme, 
mintha az élet fokozatain át kedves szülőink egészségét az 
idő viszontagságai ellen megóva látja ? — Áldom ezért az 
egek urát. Te féltékeny anyai gonddal őrködsz felettem. Ön
feláldozó anyai szereteted vezérel engemet az élet utján, hogy 
jövőben a nagyvilágban haladhassak az élet ösvényen s elér
hessem azon czélt, a melyet az emberiség számára a Minden
ható kitűzött. Keblem átérzi gondjaidnak súlyát, s lelkem 
egész erejével törekszem azokat enyhíteni, követvén az igaz
ság csillagát, mit te ültettél keblembe. Fogadd kedves anyám 
hálával telt keblemből kifolyó azon forró kivánataimat, hogy 
a mindeneknek teremtője áraszszon el kegyeivel, hogy az
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idők hullámai sohasem érinthessék lelked nyugalmát, drága 
életed végéig, melyet az évek sorában a legtávolabbra tűz
zön ki az ég, — friss egészséged, erőd ne fogyjon, a rohanó 
■sors ne győzedelmeskedhessen feletted soha. Az isten éltes
sen sokáig!

50. Más. Egy anyához.

Kedves jó anyám!
Mily nagy horderejű reám nézve a mai nap, mert az a 

kedves jó anyámnak drága nevenapja. Érzelmeim belső éle
tében csak egy kép tárul fel lelki szemeim előtt — kedves 
anyám képe — mely folytonosan biztatólag integet felém. 
Ha csüggedek, abból merítek erőt; buzgalmamat, igyekezete
met, szorgalmamat az edzi meg. Ha néha átvonul lelkemen 
a gondolat, hogy kedves anyámnak mennyi gondot okozok, 
ha mérlegelem azon fáradságot, a melyet kedves anyám testi 
és lelki állapotomra fordít, — elszomorodom, mert látom, 
hogy ez nem áll arányban azon törekvésemmel, szorgalmam
mal, a melyet annyi jótéteményeivel szemben kifejtenem 
kellenék. — De legyen kedves anyám meggyőződve azon 
igyekezetemről, a mely arra törekszik, hogy kedves anyám
nak fokozódó szorgalmammal örömöt okozzak. Nem fogok 
elmulasztani semmi fáradságot, csakhogy az előmenetel ko
szorúját elnyerhessem, s azt kedves anyai szeretetének oltá
rára lerakhassam. — Fogadd kedves anyám gyermeki szere
tetem zálogául azon hő kivánataimat, hogy a nagy ég sokszo
rozza életed éveinek számát a legmagasb összegig, s toldja 
meg azt a friss egészségnek, megelégedésnek, örömnek, bol
dogságnak malasztjával és engedje, hogy jóra irányuló tetteim 
egyik főtényezője legyen azoknak. — Hogy ez beteljesedjen, 
nem fogok kimélni időt és fáradságot. Az ur isten sokáig és 
boldogul éltessen !
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51. Más. Egy anyához.
Kedves anyám!

Örömeimnek forrása megnyílt ismét, midőn kedves 
anyám drága nevenapját ünnepeljük. — A családi életben e 
nap képezi a legnagyobb mozzanatot, melyet családi ünne
péllyé avatott az emberi társadalom. És méltán, mert az 
anya képezi a családi boldogság központját. Ö őrködik a csa
lád és gyermekei felett, a kik éber gondoskodásának legked
vesebb tárgyát képezik. És kedves anyám legjobban felel 
meg e fontos hivatásnak. Érzem én ezt. Mennyit fárad, 
mennyi nyugtalan éjét okoztam én'kedves anyámnak! — 
Mindezekért én csak hálával adózhatom, óhajtva, hogy az ur 
isten sok számos boldog névnapot engedjen derülni kedves 
anyám életének tiszta egére !

52. Egy atyához.
Kedves atyám!

Atyai szeretetednek fénye átragyogja egész valómat, 
s hálakönyekre fakasztja szemeimet. Határtalan szereteted 
hevíti keblemet, nemes buzgalomra ösztönöz, hogy a valódi 
eredmény, a melyet tőlem vársz, bekövetkezzék. Megfeszített 
szorgalmam csak párhuzamosan haladhat korommal, s tö
rekvésem sikereiért küzdők. — Atyai szeretetednek áldásá
ban elérni reményiem az óhajtott czélt. És ha vetődik 
néha akadály utamba, — azt áldozatkészséged el fogja tő
lem hárítani. Azt fogadom ma, kedves nevednapjának ün
nepén, hogy ernyedetlen fáradságod nem leend hulló csillag, 
melynek nyoma vész, s eltűnik a végtelen semmiségben, ha
nem maradandó emlék, a melyet neked törekvő előmenete
lem készít a haza oltárára. —• És most fogadd kedves atyám 
drága névnapodon fiúi szeretetemen alapuló hálám kifejezé
sét, hogy az élet vihara ne diadalmaskodhasson nemes lelke-
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den, — a kedélyeket lehangoló súlyos fájdalomtól mentsen 
meg az ég, simítsa el homlokodról a gond borúit. — Örömöd
nek ne legyen határa, s engedjen az ég egy hosszú életen át 
csendben, nyugalomban élni.

53. Más. Egy atyához.

Kedves atyám !

Lelkem csendes, szivem nyugodt, miután újra vissza
tért a nap, mely jelzője azon fontos mozzanatnak, mely csa
ládunk körében ünnepélyt képez. — Ma van kedves atyám 
drága nevenapja, sietek tehát áldozni keblem érzéseivel. Bol
dogító nyugalmat érez ma keblem, e nap vigaszt hozó per- 
czeinél, mert látom, hogy a jó ég kedves atyám egészségét 
megőrizte. — Ha meggondolom, mennyit fárad kedves atyám 
jövőm megállapítására; mennyi küzdelem árán kell kedves 
atyámnak előállítani mindazt, a mi kiképzésemre szükséges, 
egy leirhatlan feszítő érzés támad lelkemben, hogy fogom én 
kedves atyámnak ezen fáradságát meghálálni, mikor fog el
érkezni azon idő, a melyben kedves atyámnak test- és lélek
ölő gondjait némileg enyhíthetem. — Addig is minden erő
met arra fordítandom, hogy kedves atyámnak szorgalommal, 
előmenetelemmel örömöt és megnyugvást szerezhessek. — 
És most, drága névnapján, legyenek e néhány őszinte szívből 
fakadó szavak tolmácsai kedves atyám iránt keblemben táp
lált fiúi szeretetemnek és forró érzéseimnek. Adja az ég, 
hogy a sors ne hiúsíthassa meg soha nemes törekvéseit. — 
Drága egészsége maradjon állandó, azon ne vehessen erőt 
az idő. Engedje, hogy a jóra és nemesre törekvő igyekeze
temnek oly eredménye legyen, a minőt reám fordított atyai 
gondjai és fáradságai méltán igényelhetnek. Isten éltesse 
számos évig családunk örömére és boldogságára !
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54. Más. Egy atyához.

Kedves atyám!
A legdrágább nekem a mai nap, mert kedves atyám be

cses nevenapjának ünnepe. Felmerülnek naponként, de kü
lönösen ma lelkem előtt a kedves atyám kegyeiből élvezett jó
tétemények, melyeket meghálálni képtelen vagyok.

Engedje kedves atyám, hogy reám nézve ez örömteljes 
napon forró kivánataimat előadhassam, melyek abban össz
pontosulnak, hogy az ég kedves atyámat számos névnapokon 
át friss egészségben tartsa meg, és így fogadhassa számtalan 
éveken át családja kivánatait és óhajtásait. Isten éltesse!

55. Más.

Kedves atyám!
Forró érzelmeim árjában alig találok szavakat, hogy 

vázolhassam forró kivánataimat úgy, a mint azok valóban 
keblemben élnek ; hálámat oly mérvben kifejezni nem bírom, 
a mint kedves atyámnak születésem perczétől reám fordított 
gondjai megérdemlik.

Kérem az istent, hogy kedves atyámat számtalan évekig 
erővel, egészséggel tartsa meg, az ég áldása kisérje lépteit, 
oszlassa el a bú fellegeit, s a fájdalmat örökre száműzze keb
léből. Isten éltesse!

56. Más (egy nőhöz).

Ha ő nagysága szivünkbe tekintene, azt olvasná ki be
lőle, hogy az iránta táplált mély tisztelet- és szeretettel van 
eltelve.

Nem említem azon bájakat, a melyeket szavakkal a
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valóságnak megfelelően ecsetelni nem lehet, de ezt meg sem 
kísérlem, nehogy hízelgő bókolónak tartassam ; pedig van-e 
halandó e földön, a kinek szivéig ne hatna a jóságot vissza
tükröző szemeinek sugára, és a kit mosolyának bája el ne 
varázsolna? — 0  nagysága a szenvedőknek vigasza, angyali 
jóságával árasztja el a szegényeket; — de minek soroljam 
fel mindezeket? Tekintsünk körül, s mindenütt az ő mü
veire találunk. Az ő nemes lelkében merítenek erőt a sors 
üldözöttéi, a kiknek áldása kiséri minden lépteit. A hála 
azonban meghaladja gyenge szavamat. Emelem poharamat 
ő nagyságára, a mi bájos háziasszonyunkra, kívánva, hogy 
angyali jóságával — sokáig éljen 1

57. Más.
Derengő kedélyem új életre éled ma; ragyogóbban 

tündöklik a nap, melynek forró csókjától mintha új életet 
nyerne minden tárgy köröttünk, mintha a boldogság völ
gye nyílt volna meg előttünk. — Mai napon üli névnapját 
e ház mosolygó rózsája, Hermin urhölgy, a ki ifjúságának, 
szépségének és fényes erényeinek díszében tündöklik, a ki
nek mosolyában menyország rejlik, a kinek lágy, dallamos 
hangja megrezegteti a legridegebb keblet is. — Neki mint 
a föld angyalának kívánom, hogy az élet hullámzó szőnye
gén részére mindenütt virágok nyíljanak, keblének nyu
galmát szentségtelen kezek ne dúlják fel soha; ringassa 
az ég kegye a boldogság völgyében egy hosszú életen át. 
Engedje teljesedni szivének vágyait; tartsa meg a minden
ható sugárzó arczczal virágzó fiatal szépségében a leghcsz- 
szabb életkorig!
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58. Egy fiú szülőinek.
Ha az, a kinek életemet, neveltetésemet, az élet szük

ségleteivel! ellátást köszönhetem, szivembe tekinthetne, azt 
olvasná ki belőle, hogy az, az iránta érzett hála és fiúi sze
retettel van eltelve.

Fiúi kötelességet teljesítek tehát, midőn hálámnak és 
fiúi szere tetemnek kifejezést adni szivemből kívánván, a mai 
napon, a melyen kedves atyám (anyám) becses nevenapját 
ünnepli, poharamat emelem az én kedves atyám (vagy 
anyám) egészségére, hogy adjon az ég kedves atyámnak 
(anyámnak) hosszú életet, s tartsa meg őt nekünk az egek ura 
az emberi kor legvégső határáig.

59. Más.
Egy nővérre (testvérre).

A kit az isteni gondviselés lelkemmel a születés által 
egybeforrasztott, a kik egy közös szülőktől származunk, s 
igy az ég velem a testvéri szeretet kötelékével fűzött egybe, 
és ezen testvéri szeretet varázsa élénken hat keblemre, 
különösen ma, szeretett Amália nővérem (vagy István 
fivérem) kedves nevenapján. Emelem tehát poharamat az 
én kedves szeretett nővérem (vagy fivérem) egészségére, 
s azt kívánom, hogy a jó isten számos éveken át tartsa 
fenn erővel s egészséggel koszorúzott életét, s az örömmel 
telt hosszú életpályán vezérelje őt a boldogság csarnokába. 
Isten éltesse!

60. Válaszok.
Annyi virágos nyelven elmondott szavak után, a me

lyekkel tisztelt barátaim névnapomon irányomban jó ki- 
vánataikat kifejezték, le kellenék mondani a szónoki ön-
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állóságáról, ha a barátság, a baráti szeretettől feszitett keb
lem érzéseinek szavakbani kifejezésére nem kényszerítene. 
— Emelem tehát poharamat a szerény házamnál névnapomra 
megjelent tisztelt vendégkoszorúra, s kívánom, hogy benső- 
séggel elmondott jó kivánataik tisztelt barátaimra is vissza- 
szálljanak; éltesse őket egész családjukkal a mindenható 
isten tartós jó egészséggel, számtalan évekig, és a barátság 
láncza, mely ma közöttünk szorosabbra fűződött, örökké 
viruljon és sohase hervadjon el. Isten éltesse önöket kedves 
családjaikkal együtt !

61. Válaszok.

Lelkem édes tápot nyert azon jó kivánatokban, a me
lyekkel jóakaróim elárasztottak. Szivem belső élete kéjes 
varázst és élvezetet nyert e mai napon, az irányomban ki
fejezett rokonszenv és baráti vonzalomtól. Én mindezeket 
a maguk értéke szerint mérlegelem, s becsülni tudom mind
azoknak nagy horderejű súlyát, mert azok nemes és ön
érzetes férfiak kebléből erednek, a kiknek nemes szivükből 
csak őszinte szavak hangozhatnak ki. — Ezekre büszke va
gyok, ezek erőt kölcsönöznek nekem azon védelemben, a 
melylyel a sors elleni küzdelemben harczolnom kell. — Sze- 
retetükkel szentesítik a mai napnak reám vonatkozó jelen
tőségét. Köztem és kedves barátaim között nem pillanatok 
szülték azon édes köteléket, mely bennünket a barátság ko
szorújában összefon. — Adja az ég, hogy e koszorú sohase 
oldódjon fel, hanem mindenkor, a jövőben is díszelegjen 
örökre, elhervadhatatlanul. Isten éltesse önöket !
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62. Más.
A barátság az az igazi arany, melyhez az őszinteség; 

és az a lángoló igazságszeretet tapad, mely nem tűr ál
szenteskedést, mely később igazi érzelmeit eltagadja. — Az 
őszinte barátság örök, mint az az élő Isten, a ki az embe
rek szivébe Iát és megveri a képmutatókat. — Üdvözlöm 
önöket, üdvözlöm önökben azt a jellemet, azt a szivet, me
lyet előttem oly őszintén, oly leplezetlenül feltártak. Az önök 
barátsága, irányomban tanúsított jóindulatuk zálogát képezi 
azon nemes meggyőződésüknek, hogy nem érdemetlent ré
szesítettek azon megtiszteltetésben, a melyben ma engemet 
részesíteni kegyeskedtek. — Legyenek meggyőződve, hogy az 
én keblemben is él a baráti tisztelet, a szeretet, a mely önö
ket a síromig keblembe zarja. — Isten áldja meg önöket, 
áraszsza a jó ég mindkét kezével áldását, s részesítse önöket 
kedves családjukkal mindazon örömökben, a melyek az 
emberi életet boldoggá tehetik. Isten éltesse önöket számos 
évekig !

63. Más.
Az a rövid idő, a melyet önök drága körében élvezni 

szerencsés voltam, felejthetlen marad előttem örökre. A meg
ható és vigasztaló szavak lelkemet felvillanyozták. Ereznem 
kell, hogy a pillanat nagyságának varázsereje hullámzásba 
hozta lelkemet, — ez a jövő sötétségét vidámabb színben 
tünteti fel; mert kitartásra ösztönöznek a jelennek boldog 
perczei. Azon rokonszenvet, a melyről ma meggyőződni sze
rencsém volt, lelkem egész melegével viszonzom. — Minden 
perczben, melyben a mai napra visszaemlékezni fogok, bol
dognak fogom magamat érezni. — Emelem poharamat önök 
és kedves családjaik tartós és zavartalan boldogságára. Isten 
éltesse önöket számos évekig !
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64. Más válasz.

A szenvedély viharos kitörésével küzdő rideg keblemre 
enyhítő balzsamként hatottak a rokonszenves szavak, a me
lyek jó barátaim ajkairól hangzottak felém. — Önök rokon- 
szenvében van valami bűv-erő, mely lelkemet megrezegteté, 
és a sors csapásai alatt a béke és megelégedésnek letűnni 
látszó halvány napját új életre ébreszti — oh, mily öröm
teljes a mai nap, a melyen az őszinte barátság élő virágai 
hullanak felém, s az a lélek nemességének fényében tün- 
döklik. Szivem mélyéből köszönöm jó kivánataikat. Én is 
azon óhajomat fejezem ki, hogy a világ sorsát intéző mennyei 
hatalom hosszú élettel áldja meg önöket és kedves család
jukat, és hogy az élet boldogságának napja sokáig ragyogjon 
fölöttük és ne alkonyodjék le a leghosszabb emberkorig.

65. Más.

A baráti érzelmek nyilvánulásai nem maradhatnak vi
szonzás nélkül. Azon örömnek, a melyet ezen tisztelt vendég
koszorú tagjainak jó kivánatai keblemben felköltöttek, ab
ban nyilvánul a viszonzása, hogy én is emelem poharamat 
mindazokra, a kik névnapomra szerény házamnál megjelenni 
szíveskedtek. Kívánom, hogy előttük az élet boldogságának 
menyországa nyíljék meg, erővel s egészséggel éljenek szá
mos évekig, a siker és áldás kövessék minden jóravaló törek
vésüket és igyekezetüket. Isten éltesse önöket kedves család
jaikkal együtt!

66. Más.
A mai nagyszerű megtiszteltetés, a melyben tisztelt 

barátaim részéről névnapomon részesülni szerencsés vol-
FELKÖSZÖNTÉSEK. 3
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tam, jelzi azon őszinte barátságot, amelylyel az itt megjelent 
tisztelt társaság irányomban viseltetni méltóztatik. Lelkemet 
emelkedettebbé teszik azon jó kivánatok, a melyek felém 
özönlöttek. Nem volnék őszinte barát, ha nem emelném én 
is poharamat az itt, szegény házamnál megjelent jó barátaim 
egészségére ; kivánom tehát tiszta szivemből, hogy ezen 
őszinte összetartó barátság hosszú időn keresztül tartson, s 
hogy mindnyájan családjuk örömére s a haza boldogságára 
sokáig éljenek !

67. Születésnapi köszöntések.

Legfontosabb mozzanatát képezi az ember életében 
emléke azon napnak, a mely az ember életének kezdetet 
adott. — E nap emléke felvillanyozza lelkünket, hullámzásba 
hozza érzéseinket, a melyek önkéntelen nyilvánulásban tör
nek ki; azokat visszafojtani nem lehet, különösen a mai 
napon, a melyen tekintetes (vagy nagyságos) N. N. úr 
becses születés-napját ünnepli. Emelem tehát poharamat az 
ő egészségére s kivánom, hogy a jó isten áldja meg mind
azokkal a jókkal, a melyek az emberi életet boldoggá tehetik, 
éltesse őt kedves családjával hosszú évek során friss erővel 
és egészséggel !

68. Más.

Az ember életének egén legragyogóbb pontot képez 
az, mely életünk kezdetének emlékét tárja fel. E nap bű- 
völetesen hat lelkünkre, s érzéseinket lelkesítő hullámzásba 
hozza, mintha mindent újra éledni látnánk köröttünk. A jó 
barát keble barátjának születése napján lelkesedésbe tör ki, 
s minden háttérbe szorul, csak a jó kivánat lép előtérbe, a 
melyet mielőbb kifejezni óhajtunk. — Emelem tehát pohara-
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mát tekintetes (vagy nagyságos) N. N. úrnak egészségére, 
a ki ma születés-napját ünnepli, kívánom, hogy őt, a gondos 
családapát, a nemeslelkü, gyöngéden szerető barátot az ur 
isten hosszú élettel áldja meg, adjon neki a jó ég erőt és 
egészséget, hogy az sokáig viruljon számára, erejét, egészsé
gét, kedélyét, vidorságát tartsa meg a végső emberkorig.

69. Más.

Vájjon ama parányok, melyek a napfényben lebegnek, 
bármily kicsinyek legyenek is, nem örvendnek-e, hogy az 
egyetemes világ egy részét képezik ? Vájjon a vizi növé
nyek, állatok, ég, föld, elemek nem látszanak-e az élettől 
lelkesülni ? Vájjon az emberi kebel nem dagad-e azon a na
pon, mely évenként jelzi ama pillanatot, amely életének kez
detet adott? E nap varázserővel hat azokra is, a kik az 
embert környezik, a kik közelebb állanak hozzánk, a kik 
barátságunk koszorújába vannak fűzve. Ezek közé tarto
zik a mi szeretve tisztelt barátunk, tekintetes (vagy nagy
ságos) N. N. úr, a ki ma születés-napját ünnepli. Emelem 
tehát poharamat azon nap emlékére, a melyen tisztelt bará
tunk e világba lépett, emelem az ő egészségére, kívánom, 
hogy tetteinek sikere adjon neki gyönyört az életben, élet
éveinek számai szélesbedjenek ki az emberi kor legnagyobb 
számáig. Nyújtson neki az élet mindent, a mitől boldogsága 
függ. Éltesse őt egész úri családjával kimondhatatlan hosszú 
időig az ég.

70. Más.

Mint a háborgó tengert lecsendesíti az éltető napsu
gár, úgy az ember kedélyét egy örömsugárral lengi körül: 
születésünk napjának emléke. — Az élet komolyságát az

3*
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elérzékenyülés perczei veszik körül, a seb, mit a sors ütött 
lelkűnkben, enyhül. — Ha a hozzánk közelebb állók születés
napja közeledik, delejes lesz lelkünk — s a felkorbácsolt 
érzelmek nyilvánulásra törekszenek. — így vagyok én is e- 
mai nappal, a mely szeretve tisztelt barátunk, tekintetes 
(vagy nagyságos) N. N. úr születés-napját képezi. Háborog 
belsőm, mig azt fel nem tárhatom. Emelem tehát poharamat 
a tisztelt házigazdára, tekintetes (vagy nagyságos) N. N. úrra, 
s kívánom, hogy minden, a mibe fog, okozzon neki örömöt, 
testének ruganyossága soh’se veszítsen semmit erejéből, egyik 
év szebben folyjon le a másiknál, s oly rendben folyjanak le 
egy századig, ez a sors könyvében legyen úgy írva tovább is. 
Isten éltesse !

71. Más. Egy Hú anyjához.

Mély örömmel tölti el szivemet a mai nap, a melyen 
kedves anyám drága születés-napját ünnepli. A szavak, me
lyeket ajkaim rebegnek, csak gyér vonásai azon hálának 
és szeretetnek, a mely keblemben él. Mi lett volna belőlem, 
ha kedves anyám fáradhatlan s bölcs anyai gondviselése 
nem vezetett volna folyvást karjain, hol volnék ma, ha nem 
mutatta volna meg nekem, hogy mit tegyek ? Kedves anyám 
az én őrangyalom. Emelem tehát poharamat az én szere
tett drága kedves anyám egészségére. Tiszta szivemből kí
vánom, hogy a Mindenható tegye hosszúvá és boldoggá 
gyermekeinek szentelt életét, és kisérje a legjobb áldásával 
gyermekei boldogítására irányzott minden törekvését. Istea 
éltesse 1
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72. Más. Egy anyához.

Kedves anyáin!
A mai nagy napon, kedves anyám drága születése nap

ján legtisztább forró köszönetemet nyilvánítom. Határtalan 
azon jóság, a melylyel engemet kedves anyám elhalmoz, 
gyöngéd anyai szeretete elsimítja a veszély borúit. Ezen 
anyai kegyességét mivel hálálhatnám meg jobban, mint tö
rekvő szorgalmammal és előmenetelemmel. Forró szeretetem 
■és hálám kedves záloga gyanánt fogadja kedves anyám azon 
őszinte kivánatomat, hogy legyen kedves anyám boldog életű, 
űzze el a nagy ég ama nemes kisértetet házáról, melynek 
neve anyagi gond és aggodalom.

73. Más.

Kedves anyám!
Szivemben remény fakad, jobb napok reménye. Keble

men a lelkesedés kifejezése ül. Mindezt kedves anyám szü
letés-napjának varázsa idézi elő lelkemben. E nagy napon 
átgondolom soha meg nem hálálható kegyeidet, a melyekben 
cngemet születésem napjától részesítesz, ekkor határtalan 
erő fejlődik ki belsőmben, kedélyem felvidul, törekvésem 
lendületet nyer. Nem kell bizonyítgatnom, hogy mennyire 
szeretlek, hogy neked csak örömöt és boldogságot óhajtok; 
azonban nem volnék jó gyermeked, ha előtted, kedves anyám, 
habár rövid szavakban ki nem nyilatkoztatnám, hogy mily 
boldognak érzem magamat, hogy születés-napodon előtted 
forró érzelmeimnek kifejezést adhatok. Éltessen az isten so
káig, ajándékozzál meg továbbra is anyai szereteteddel, mely 
legnagyobb kincsemet és boldogságomat képezi a földön. Is
ten éltessen!
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74. Születésnapi köszöntések.
Mély és hálás érzések ragadják meg ma szivemet, mi

dőn a nap koránya oly derülten mosolygott fel, mely oly 
élénk és heves sóvárgásokat idézett fel lelkemben, folyton 
lázas örömben tartván szivemet, ügy érzem, hogy a mai na
pon lelkem az anyai szeretet költészetévé vált. — Az élet üde 
szellője lengedez kedélyem egén, s az öröm fogja el az egész 
valómat, mert kedves anyám születés-napjára virradtunk. 
Azt, a miért sóvárogtam, hogy kedves anyám születése napját 
egészségben érje el — megadta az ég. Én tehát a hála adóját 
akarom némileg leróni e nagy napon, midőn azon óhajtáso
mat fejezem ki, hogy a jó isten a végtelenig terjeszsze ki 
drága életét, s azt a boldogság fátyolával vonja be.—  Árasz- 
szon az ég egészséget és békét egész életére. Isten éltesse!

75. Egy atyának születése napján.
A szülői szeretet olyan, mint az isten napja, mely életet 

és fényt áraszt a természetre,— eloszlatja a sötét felhőt, mely 
a nap ragyogását elfödné. Atyai szeretetednek sugara szive
met borítja el, eltávolítván mindent, a mi leverőleg hatna 
lelkemre. Atyai gondoskodásod szüntelenül fogva tartja él
temet, hogy biztosan haladhassak azon a pályán, a mit a vég
zet kijelölt. Engedd, hogy e mai napot, születésed napját a 
hála és gyermeki szeretet virágaival díszíthessem fel, s örö
meimmel szőhessem körül, s kifejezhessem azon imaszerü 
óhajtásomat, hogy ne engedje az ég, hogy egy eset is fordul
hasson elő életedben, a mely akadályt gördíthetne eléd leg
szentebb czélod megvalósításában, — távoztasson el tőled 
mindent, a mi csüggesztőleg hatna kedélyedre, s engedje, hogy 
hosszú évek során át fejezhessem ki előtted azon forró óhaji- 
tásaimat, hogy az ég hosszú élettel áldjon meg.
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76. Egy atyához.

Kedves atyám!
Ismét elérkezett az óhajtva várt nap, melyen szeretve 

tisztelt atyám eló'ször látott világot. Örömtől repdes lelkem, 
hogy az ma elérkezett, mert e napot én mindig családom szent 
ünnepének tekintem. És méltán, mert atyai gonddal őrködsz 
felettem, nem sajnálsz semmi fáradságot kiképeztetésemre. 
— Mi volnék én kedves atyám nélkül, a ki a legnemesbb és 
legfeláldozóbb atya szeretetével veszel körül bölcsőmtől 
kezdve — és mindig féltékenyen követi, szeretett atyám, gyer
mekkorom minden lépését, hogy távolítson el tőlem mindent, 
a mi egészségemet veszélyeztetné, s gazdagon árasztja reám 
jótéteményének malasztjait. Mindezekért a legtisztább ér
zéssel, hálával adózhatok. Kívánom, hogy az ég kegyének 
sugarai övezzék körül drága atyám életét — adjon az ég ma
radandó jólétet és boldogságot kedves atyámnak!

77. Más. Egy atyához.

Kedves atyám!
Csillagfényben ragyog a mai nap előttem, mert ez leg

fontosabb az év napjai között. — Drága kincsként őrzöm 
keblemben kedves atyám születése napjának emlékét, — be
következtének érzem varázserejét. És méltán, mert édes 
atyám kegyessége szivem táblájába véste azon határtalan 
jóságát, melynek nyomai lelkemben láthatók. E nagy nap 
hatása alatt keblem feldobog, s szabad folyást engedek érzel
meimnek, hogy az isten jutalmazza meg helyettem jóságát, 
atyai szeretetét, a melyben engemet egész életemen át része
sít. Isten éltesse sokáig kedves atyámat!
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78. Egy atyához.

Át vagyok hatva a szülői szeretet varázserejétől, áthatva 
azon határtalan gondoskodástól, a melyekben kedves atyám 
születésemtől fogva részesített. Kedves atyám feláldozó sze- 
retete s gondviselése nélkül meg lettem volna fosztva mind
azon lehetőségtől, hogy a hazának hasznos polgára válhassék 
belőlem. Ezeket meghálálni nem leszek képes soha. Leg
szentebb fiúi kötelességemnek tekintem kifejezést adni azon 
mély tiszteletnek és végnélküli fiúi szeretetnek, a melylyel 
kedves atyám iránt eszméletemtől fogva viseltetem. Emelem 
tehát poharamat az én drága kedves atyám egészségére s 
kívánom, hogy az ég őt családunk örömére gond és bú nél
küli hosszú élettel, erővel, egészséggel áldja meg. Isten 
éltesse!

79. Egy fivérhez.
Érzem, hogy a lelkem reszket ma az örömtől, a melyet 

szeretett kedves Gyula fivérem születés-napján érezek. Az ő 
feláldozó testvéri szeretete sokszor nyújtott írt szenvedé
seimre, s lecsendesíté lelkemnek a sors által felkorbácsolt 
viharait. — Az én szeretett kedves testvérem egészségére 
emelem poharamat, kívánom, hogy az ég számos éven át 
éltesse; a jólét és boldogság legyenek folytonos kísérői az 
életben, s az élet mosolygó napja ragyogjon mindig neki!

80. Más. Egy fivérhez.
Szivemben nem szün meg hevülni azon szeretet, a mely

lyel bennünket az ég egybekapcsolt. Legyen az oly szilárd, 
mint az aczél. — A te testvéri szereteted teszi lelkemet 
erőssé, s edzi meg a sors viszályai között. J£zen szerete- 
tedet én is bensőleg teljes szivemből viszonzom, s kívánom,
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hogy a sors hatalma ne uralkodhasson feletted, adjon erőt az 
ég, hogy lelked ne csüggedhessen soha, adjon türelmet, hogy 
győzedelmeskedhess az élet zivatarai felett. — És ha mégis 
életednek derült egén fellegek tűnnének fel, oszoljanak azok 
szét a nélkül, hogy telkedben a fájdalom nyomai maradnának. 
A testvéri szeretet varázsa adjon neked erőt mindannak el
viselésére, a mivel az emberi életnek küzdeni e kell. Tarts 
meg engemet továbbra is testvéri szeretetedben. Az isten 
sokáig éltessen!

81. Más. Egy nővérhez.
Az ellenállhatlan szeretetreméltóság mindenkit magá

hoz vonz. — A jóság maradandó nyomot hagy lelkűnkben. 
Ezt érezem én mindenkor, de különösen ma, midőn az én 
kedves Hermina nővérem becses születése napját ünnepli. 
Emelem tehát poharamat az én kedves nővérem egészsé
gére. Kívánom, hogy az élet súlyos pillanatai ne nehezed
jenek lelkére soha, hogy az élet minden örömeivel moso
lyogjon feléje, s őt az ég számos években erővel, egészséggel 
éltesse !

82. Egy nővérhez.

Mennyire szeretem azt az öntudatot, hogy az ég egy 
angyali nővérrel ajándékozott meg, a ki ifjúságának, szép
ségének és minden női erényeknek díszében tündöklik, a ki 
testvéri keblemnek összekötő kapcsát képezi.

Sokszor, midőn lelki szemeimmel fürkészem a jövő 
sötétségét, és azon tűnődöm, milyen lesz a jövőm, ő lelké
nek szelídségével oszlatja el a kétkedés fellegeit, s bizal
mat önt keblembe a jövő iránt. Hangoztatván, hogy ha az 
egész világot önzőnek tapasztalnám is, az én lelkem ezen 
hibáktól ment maradjon. Mi volna, úgy mond, az életből,
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ha a sötét felleg szünetlenül födve tartaná a napot. — És 
kedves ajkai a sötét, titokteljes jövő ellen küzdelemre buz- 
dítnak, s bizalmat öntenek keblembe. Kívánom tehát, hogy 
az én kedves, szellemes Malvin nővérem jó lelkének vágyait 
engedje beteljesedni az ég, őt, mint a nők példányképét az 
isten sokáig éltesse 1

83. Más. Egy fivér születésnapjára.

Kedves Ferim!
A mai nap fényében felette boldognak érzem magamat, 

mert ma ünnepeljük születésed napját, azon napot, a melyen 
először látál világot. Egy szív hő dobogásai alatt nyertünk 
életet, s veled az ég a testvéri szeretet boldogító lánczaival 
összefűzött.

Mily nyugodt öntudattal gondolok vissza a múltra, eleven 
színben állnak előttem gyermekéveink boldog emlékei.

Kevés az, a mit ez örömnapon kifejezni bírok s ez abból 
áll, hogy az isten erősítsen meg bennünket a testvéri szere- 
tetben, engedje erő s egészség közepette, boldog megelége
déssel számtalanszor visszatérni születésed napjára.

84. Más. Egy fivérhez.

Édes Bélám!
Nem szokásból, de szivem bensőségéből eredő szavaim 

bárcsak kebledben is oly visszhangra találnának, mint azok
nak mélysége megérdemli. Oh, mily kéjes varázst és élveze
tet nyújt nekem már a gondolat is, hogy előttem drága szü
letés-napodon szavakban önthetem ki azon érzéseket, a me
lyeket a testvéri szeretet teremtett lelkemben. Fogadd tehát 
szerencsekivánataimat oly szeretettel, mint a hogy azok 
keblemben élnek. Kívánom, hogy állandó jó egészség, bol-
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dogság és megelégedéssel fűszerezett vidám napokat élvez
hess hosszú életen át. Legyenek életednek minden perczei 
gyönyörteljesek. Isten éltessen !

85. Más. Egy fivérhez.
Édes Gyulám!

Forró érzelmeim árjából hullámzanak ki e hozzád in
tézett szavak, becses születésed napjának ünnepén. A forró
testvéri szeretet örömnapja ez. Mily megnyugvást, mily édes 
örömöt érez a kebel, ha szeretteinek keblét feltárhatja, — 
mert minden szó, mely onnan ered, az igazi testvéri szere
tettől átszellemült szívnek kifolyása. Lelkem mélyéből kí
vánom, hogy tiszta kebellel élvezhesd a világ örömeit a nél
kül, hogy azt a sors csak egy perezre is megzavarhatná. Nö
velje az ég éveidnek számát, éld le azokat boldogul; ezen 
szerencsekivánataimhoz még azon óhajtásomat csatolva, hogy 
a te kebledből ne veszszen ki soha azon testvéri szeretet,, 
melylyel az anyatermészet sziveinket oly szorosan össze
kapcsolta. — Hidd el, azon tudat, hogy te is oly törhetlen 
testvéri szeretettel viseltetsz irányomban, mint a minő irán
tad bensőmben él, — lelkesítni fog, és erőt nyujtand nekem 
minden működésemben. Isten éltessen !

86. Más. Egy fivérhez.

Édes Józsám!
Ha van valami, a mi az emberi kebelnek az élet viszon

tagságai ellen védelmet nyújt, az bizonyára a változhatlan igaz 
testvéri szeretet. Mert ha a világ és az emberek visszaélései' 
kedélyünket lehangolják : a tiszta testvéri szeretet nyújt men- 
helyet s vigaszt szenvedésekért s erőt a további teendőkre..
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így érzem én át a testvéri szeretet melegét. Nekünk, a kiket 
egy anya viselt szive alatt, mondom, nekünk testvéreknek 
kell a leghőbb szeretet kapcsaival összecsatolva lenni. — 
És hogy ez a sírig így tartson, legfőbb vágyam és óhajtásom. 
Kívánom neked, hogy soha egy perez se hasson kellemetlenül 
lelkedre, és hogy egészségedet változatlanul tartsa fenn az ég 
számos évekig. Isten éltessen !

87. Más. Egy fivérhez.

Kedves Tónim!
Alig vártam e napot, hogy meggyőzzelek arról, hogy e 

földön egyedül a te testvéri szereteted képezi azon kincset, 
a melyet híven őrzök keblemben.— Engedje az ég, hogy szá
mos névnapokon át fényesen tündököljön szerencse-csillagod, 
hogy vigaszt és élvet nyújtson neked minden perez. Áldjon 
meg az ég egészséggel, ne engedje megzavarni az ég szived 
nyugalmát, adjon erőt az élet zivatarainak legyőzésére. Isten 
éltessen !

88. Más. Egy nővér születése napjára.

Édes nővérem Irma!
Határtalan örömünkre ismét elértük születésed napját: 

a keblemben folytonosan ápolt azon óhajtással járulok szü
letés-napod zsámolyához, hogy a Mindenható részesítsen 
malasztjában ; engedje teljesedésbe menni kebled vágyait, s 
elért czélod élvezetében számos éveket erővel, egészséggel 
elérni, légy ezután is, mint valál, oly jó nővérem !
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89. Más. Egy nővérhez.

Kedves Júliám!
Régóta várom e napot, hogy hő kivánataim tolmácso

lásával meggyőzzelek téged önzetlen testvéri szeretetemről* 
és hogy boldogságodért mily élénk érzelmeket táplálok. — 
Oly jól esik keblemnek, hogy ezen szavakat elmondhatom. 
Senki sem kívánja szerencsédet jobban, mint én. Kevés test
vér táplál keblében önfeláldozóbb szeretetet, mint én irántad. 
— Valahányszor reád gondolok, ihletteljes fohászaim száll
nak az egek urához, hogy téged sokáig éltessen, csak azt 
kivánom, hogy kebledben a testvéri szeretet irántam soha 
fogyatkozást ne szenvedjen. A valódi, hosszantartó boldog
ság közepette tartson meg derült kedélylyel, jó egészséggel, 
számos évekig az ég 1

90. Más. Egy nővérhez.

Kedves Irmám!
Jól esik szivemnek, hogy feltárhatom belsőmet előtted 

kedves születésed napján. Megkönnyebbül lelkem, ha szüle
tésed napján érzéseimet kiönthetem előtted. Kivánom tehát 
neked, jó testvér, hogy boldog légy, és hogy öröm-gazdagon 
és gondtalanul folyjanak számos éveid napjai. Áraszsza reád 
az ég áldását, és engedje, hogy életed útja legyen a leghosz- 
szabb és pályádon az egészség, nyugalmas és megelégedett 
szív legyenek örökös hü utitársaid. Tartsd meg részemre 
szivemnek oly drága szeretetedet, és légy meggyőződve, hogy 
az enyim irántad csak a síron túl fog meghidegülni. — Légy
boldog és megelégedett. Isten éltessen !
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91. Más. Egy nővérhez.

Kedves Ilkám!
A hű testvéri szeretet ösztönöz, hogy kedves születésed 

napján telkemből kívánjak neked, a leggyöngédebb szivü test
vérnek szerencsét. Őszinte testvéri szeretetből erednek forró 
kivánataim. Ezen változatlan hű testvéri szeretet ösztönöz, 
hogy feltárjam előtted keblemet, a mely a legforróbb testvéri 
szeretettel van irántad eltelve. Tiszta szivemből kívánom, 
hogy a jó isten növelje jólétedet. Tegye mindig vidámmá ke
délyedet, minden dolgaid fényes eredményre vezessenek, s a 
legnagyobb mérvben részesítsen az ég mindazon jókban, a 
melyek az életet élvezetessé, kedvessé és boldoggá tehetik. 
Adjon az ég erőt, egészséget, hogy czélodat mielőbb elérhesd 
s dicsőséget arathass mindenütt. Isten éltessen!

92. Más. Egy nó'vérhez.

Kedves Laurám!
Testvéri szívből erednek e néhány szavak, a melyeket 

ma, kedves születésed napján rebegnek ajkaim. E hő kivá
nataim csak arról győzhetnek meg tégedet, hogy őszinte test
véri szeretettel van keblem eltelve irántad; de hogy is ne sze
retnélek ? már zsenge korunkban lelkeink a testvéri szeretet 
zománczával voltak bevonva, és az mindinkább szilárdabbá 
vált, — a mint növekedtünk, úgy növekedett keblünkben 
azon viszonszeretet is, a melyet a természet oltott belénk. 
És ez a szeretet ösztönöz arra, hogy keblem mélyéből eredő 
szerencsekivánataimat fejezzem ki előtted, hogy a mennybeli 
atya áldásával ajándékozzon meg, részesítsen minden öröm
ben, a mely életedet kedvessé és kellemessé varázsolja. — 
Fennkölt lelkedet ne engedje befellegzeni soha. És ha a sors 
viharai fenyegetőleg tornyosulnának össze fejed fölött, küldje
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meg. Isten éltessen!

93. Más. Egy kedveshez.

Kedves Reginám!
Oh, mily magasztos a mai nap, melyen kedves Reginám 

boldog születés-napját ünnepli. Lehet-e nagyobb öröm nékem, 
mint ha kegyedet, ily nemes lelket s boldogító angyalomat 
egészségben lenni látom ? Kérem az egek urát, hogy számos 
évekig megelégedve, boldogul éljen, egyszersmind hogy szi
lárdítsa meg keblében a legnagyobb női erényt, a hűséget, 
mely pályámon örökké lelkesíteni, a sors üldözései között 
pedig erőt és kitartást fog kölcsönözni.

Kérem tehát az egek urát, hogy keblem forró vágyait, 
mely szivünk mielőbbi egyesüléséből áll, teljesedésbe menni 
engedje, hogy a két hű szív egybeforrván, a szent czél, mely 
után törekszem, elérve legyen.

94. Más. Egy nagynénéhez.

Kedves nagynéném!
Gyermekkorom óta kegyeivel áraszt e l; bölcs tanácsai, 

melyekkel engem pályámon folytonosan vezérel, lelkemben 
élnek, keblem dagad, s ajkaim önkényt hálára nyílnak. Ked
ves ünnepem jó nagynéném születése napja.

Szavaim sokkal gyöngébbek, mintsem kifejezni bírnák 
azon forró érzelmeket, a melyek keblemet folytonosan feszí
tik. Hálámat csak imáimmal róhatom le, kérvén naponként 
az istent, hogy kedves nagynénémet családunk örömére friss 
egészségben számos évekig éltesse!
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95. Más. Egy jótevőhöz.
Nagyságos ú r!

Azon nap, melyet ma nagyságod ünnepel, mindnyájunk 
örömnapja, de különösen nekem, a ki most forró érzelmei
met e szavakban önthetem ki nagyságod előtt, a kinek na- 
gyobbrészint lételemet köszönhetem;

Éltesse az ég nagyságodat sokáig, s tartsa meg hosszú 
évsoron át munkás életét a hazának, — hogy annak javára,, 
s a szenvedő emberiség enyhére sokáig működhessék.

Tartson meg nagyságod ezután^magas kegyeiben és. 
pártfogásában, melybe magamat ajánlom.

96. Más. Egy baráthoz.
Kedves barátom!

Ön ismeri szivemet s tudja, hogy nemes barátságának 
sokat köszönhetek; forró kebelből erednek tehát óhajtásaim, 
kívánom, hogy számos éven át egészségben, megelégedésben, 
s a házi boldogság örökös fényében tartsa meg az ég, s kérem,, 
zárjon továbbra is mint eddig becses barátságába.

97. Más. Egy baráthoz.

Kedves barátom!
Te oly közel állsz szivemhez. Most sem mulaszthatom 

el tehát e néhány szóban nyilvánítani azon forró óhajtáso
mat, a melyek irányodban keblemben folytonosan élnek.. 
Adja az isten, hogy számos névnapokon át jól folyjanak 
dolgaid s napjaid kedveseid körében erőyel, egészséggel, vi- 
dámul teljenek le, ehhez még azon óhajtásomat csatolom, 
hogy bennünket örökké a barátság útján vezéreljen az ég!
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98. Más. Egy barátimhoz.

Kedves Matild !
Barátságunk oltárára én is óhajtok néhány virágszálat 

lerakni becses születése ünnepén; belsőm kertjében folyto
nosan ápolom azokat, a melyek forró érzelmeim virágszálai. 
Kívánom, hogy sok éven át friss és tartós egészségben, sza
kadatlan élvezet s megelégedés közt folyjanak le napjai. En
gem pedig becses hajlamiban tovább is tartson meg.

99. Egy barát születésnapján.
Nem képzelhetek drágább gyöngysort, mint a barátság 

gyöngyeit, melyeket azok fűznek egybe, a kiket a rokonszenv 
egyesített. — A zavartalan boldogság csak a barátság csen
des ölében díszük. Ha néha átvonul lelkűnkön a futó bánat, 
a barátság nyújt enyhítő balzsamot. Ily önzetlen, rokon
szenves barátság fűz bennünket egybe a mi igen tisztelt ba
rátunkkal, tekintetes N. N. úrral, a ki ma becses születése 
napját ünnepli. Ö mint jó barát szeretettel vesz bennünket 
körül, — az ő vidám körében bánatunk szelídül, — gond
jaink enyésznek, lelkünk felvidul. Emelem poharamat az ő 
egészségére, kívánván, hogy még híréből se ismerje a gondot, 
tegye életét kivételessé az élet nyomasztó terhei alól, az idő 
vaskeze sohase nehezedjen vállaira. — Isten éltesse önt ked
ves családjával!

100. Más. Egy baráthoz.

Az erény egyik kimagasló jellemvonása a férfi lelké
nek, s szelidebb kifejezés párosul a szellem erős hatalmával, 
a mely a férfikebel szilárdságának nyugodtságát tünteti elő. 
— Az ily nemes jellem előtt a gyengeség, ravaszság sem-

FELKÖSZÖNTÉSEK. 4
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mivé törpülnek. Az élet ezen kincseivel áldotta meg a jó ég 
a mi kedves barátunkat, N. N. urat, a kinek kimagasló jel
leme meleg vonzalommal tölti el mindenki kebelét, a kivel 
érintkezik, s meg vagyok gyó'ződve, hogy az ó' határozott ne- 
meslelküsége — hasonló vonzalommal viszonozza azokat. 
Ma, becses születésének napján állott elő az alkalom, hogy 
őszintén nyilatkozzak, melyre a baráti rokonszenv is sugalt, 
s én elégültnek érzem maiamat, ha tisztelt barátunk rokon- 
szenvére méltat, mit én legnagyobbra becsülök. Az ő barát
ságára emelem poharamat, kivánván, hogy az ő nemes lelki 
tulajdonai egy hosszú életen át tündököljenek az ő kedves 
családja és a haza boldogságára. Isten éltesse őt!

101. Egy barátnőhöz.
Szép az élet, melynek perczeit a nemes vonzalom üdilő 

ereje tölti be. — Boldog a családi élet, melyet a hű odaadás 
és szerelem éleszt, s a gyöngédség varázserejével hat a lé
lekre. Ily kölcsönösség jótevő malasztja megtermi a gyümöl
cseit, mert nemes tettekre nyit utat. — A családi boldogság 
egyik tényezőjeként áll itt közöttünk N. Irma úrnő ő nagy
sága, tisztelt N. barátunk szeretett kedves neje, a ki a női 
erények példányképét képezi; az ő lelki műveltsége, angyali 
jósága, szellemisége családjára és őt környezőire varázserőt 
gyakorol, a ki szerető gondoskodással őrködik kedves család
jának mindegyik tagja felett. Emelem poharamat az ő egész
ségére, hogy ő, mint lelkes honleány, gondos és hű nő, a ki 
rajongással csügg családján, a ki ma becses születése napját 
ünnepli, — a földi élet szenvedéseit sohase ismerje, a bol
dogság egyaránt hű utitársa legyen az életben. Öt.az Isten 
éltesse !
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102. Más. Egy nőhöz.

Kedves nagysád !
Nagysád nemes lelkének varázsában rejlik azon ellen

állhatván erő, mely a legnemesebb vonzalmat ébreszti fel 
mindenki keblében.

Becses nevenapján kétszeresen boldognak érzem maga
mat, hogy forró kivánataimat nyilváníthatom.

Az egek ura távoztasson el nagyságtól minden veszélyt, 
béke és csend honoljon úri házában, megelégedés között erő
ben, egészségben folyjanak le számos névnapjai. Magamat 
úri hajlamaiba ajánlván stb.

103. Egy nőért.
A báj, a lelki jóság, a remek szépség tiszteletre, bámu

latra ragad bennünket, s nem tudja kiirtani lelkűnkből az 
erénynek odavésett körvonalait.

A lélek rokonszenve titkos vonzerőre ösztönzi az ér
zelmeket. Ki fejti meg a természet mélységes titkait, a me
lyek a szív lapjára vannak Írva ? — Kinek lelke ne tévedne 
az ábrándok országába, ha előttünk egy angyali alak lebeg, 
a kinek körében lebilincselve érezzük magunkat, a kinek 
igéző atczvonásaiból, szép szemeiből a jóság tükröződik 
vissza ? — Emelem poharamat e ház földi angyalára, Rémes 
Helena úrhölgy ő nagyságára, a kinek szendesége előtt az 
emberi akarat semmivé törpül, a kinek érzékeny szive meg
érdemli, hogy a szerelmi boldogság éden-szigetén kössön ki 
mielőbb; szivem mélyéből kívánván, hogy a szerelem kínzó 
csalódásait sohase ismerje, és választottjának reménye, imá- 
dásának és gondoskodásának egyedüli tárgya ő legyen s lel
kének költészete a boldogságot a valóságban találja fel. 
Isten éltesse!

4*



52

104. Egy pártfogóhoz.

Nagyságos úr !
Az örömvirágok ma nyílnak keblemben s éreztetik velem 

a Mindenható kegyeit, mert nagyságodat, pártfogómat becses 
névnapján egészségben üdvözölhetem.

Mit tőlem már gyermekéveimben megtagadott a sors, 
azt nagyságod nagylelkűsége pótolá; határtalan kegyeinek 
köszönhetem lételemet, kiképeztetésemet, előmenetelemet.

Engedje nagyságod, hogy hálámat e szavakban tolmá
csolhassam : a hatalmas isten az elhagyottak örömére szá
mos éveken át boldog megelégedésben, erőben, egészségben 
tartsa meg.

105. Más. Egy földbirtokoshoz.
Az idők változnak, mi is változunk az idővel, csak a 

magasra törő lélek, a szellem nem változik; az egyenlően 
halad útján kitűzött czélja felé. A törhetlen jellem benső- 
ségében rejlő rokonszenv nem változik soha; hogy az ná
lam is így van, s hogy a tisztelet, a rokonszenv tekintetes 
N. N. úr iránt sohasem fog változni, arról biztosíthatom, a ki 
egyike vagyok a szerencse azon választottjainak, kik közelé
ben lehetnek. Deli alakja, vidám, megnyerő modora minden
kit lekötelez, s igazi mintaképe a honszeretetnek, bátor, jó, 
nagylelkű; kedvelője minden szép és nemes szórakozásnak. 
Erszénye mindig nyitva van, hogy a mások baján segítsen ; 
ajtaján nem kopogtatnak hiába a szerencsétlenek. — A nemes 
érzésű, minden szép és jótékony dolog iránt hajlammal biró 
férfiút, a kinek születésnapját most ünnepeljük, az igazak 
szeretetével, testi és lelki megelégedettségben a Mindenható 
sokáig éltesse!
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106. Yálaszok.
Szivem ma mély érzésektől, vágyaktól és sóvárgások

tól túl van telve. Érzem a baráti rokonszenv melegét, vá
gyam a jó kívánságokat hasonló melegséggel viszonozni, só
várgásaim pedig oda terjednek, hogy mindazon érzések, a 
melyeket kedves hazánk iránt érezünk, teljesedésbe menje
nek. A baráti szeretetnek a honszerelmet is magába kell 
foglalnia. — Mindenekelőtt azt. óhajtom, hogy kedves ha
zánkra gyász ne boruljon soha; hazánk lángoló szövét- 
nekként emelkedjék ki mindenek felett, s a munkabírás gyü
mölcsöző időszaka sohase szűnjék meg a nemzetben. A 
szép szavakat, melyek a jó kivánatokat hangoztatták — ér
tem, mert szivemhez szóltak, a ki pedig a szivekhez szól, azt 
megérti mindenki. — Kívánom, hogy a jövendő idő boldog
sággal derüljön fel önökre is. Törekvéseiket siker koszo- 
rúzza. Isten éltesse önöket, s tartsanak meg engemet to
vábbra is barátságukban.

107. Más. Válasz.
Lelkemben visszhangzanak még azon üdvkivánatok, a 

melyek ma, születésem napján jóakaróim és barátaim részé
ről hangzottak felém. — Ez jelzi azon őszinte baráti von
zalmat, a melylyel jó barátaim irányomban mindenkor vi
seltettek. Higyjék el, ezen baráti vonzalom s őszinte baráti 
ragaszkodás nálam sem hiányzik. Emelem tehát poharamat 
az itt egybegyült jó barátaim és kedves családjuk egészsé
gére. Kivánom mindenekelőtt, hogy ne mételyezze meg 
semmi ez életben barátságunkat soha, hogy az tartós kapocs
csal csatolja össze érzelmeinket, éltesse önöket az úristen 
számos évekig. Óhajtom, hogy a lelki nyugtalanság tiszta 
lelkűktől távol maradjon örökké. Isten éltesse önöket ked
ves családjukkal!
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108. Más.
Az érzelmek melegségével fűszerezett jó kivánatok bi

zonyságul szolgálnak arra nézve, hogy vannak még jó bará
taim, a kik nemes lelkűk vonzalmát követve, kifejezést adtak 
őszinte barátságuknak ma, születésem napján e csöndes ba
ráti körben. Mindezekért forró köszönetemet nyilvánítom. 
Higyjék meg, hogy önök iránt való baráti érzelmeim válto
zatlanok maradnak örökké. Lelkemnek ideálizmusát az 
őszinte, önzetlen barátság képezi. Emelem tehát poharamat 
az itt egybegyült kedves jó barátaim egészségére, s kívánom, 
hogy életük hosszú legyen, érezzék magukat mindenkor bol
dogoknak s irányomban kifejezett barátságuk tartson örökké. 
Isten éltesse önöket!

109. Más. Válasz.
Legyen sorsunk bármily kemény, bánatunkat elviselhe

tőbbé teszi az a tudat, hogy akkor, midőn balsorsunkban el
fordulnak tőlünk az emberek, barátaink el nem hagynak ben
nünket. Nem tagadhatom, hogy a mai nap, a melyen jó ba
rátaim részéről annyi jó kívánattal találkoztam, életemnek 
nagyobb megnyugvást kölcsönöz, — biztosít az önök őszinte 
barátsága arról, hogy ezen drága barátság tartós leend. Eme
lem tehát poharamat e tisztelt vendégkoszorúra s kívánom, 
hogy e barátság szövetsége sohase szűnjék meg, adjon az isten 
megelégedett, hosszú, tartós egészséget. Isten éltesse önöket!

110. Más.
Ha szivünk sivár fájdalommal van tele, ha múltúnkra 

visszatekintve, csak romokat látunk és jövőnk képzete bal- 
jóslatulag rémítget, kimondhatlanul jól esik, ha találkozik 
csak egy jó barát is, a ki helyzetünk súlyát velünk együtt át-
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érzi, egy rokoniélek, a ki bánatunkat megosztja, résztvevő 
szavaival megvigasztal. Örök csillagként ragyognak felém a 
barátság egéről ma, születésem napján tisztelt barátaimnak 
jó kivánatai, a melyek lelkemre oly buzdítólag hatottak. Eme
lem tehát poharamat, szeretve tisztelt barátaimra, a kik sze
gény házamat jelenlétükkel megtisztelték, és nekem jót kí
vántak, éltesse őket az úristen kedves családjukkal egyetem
ben, hogy sokáig derülten ragyogjon életükre a nap!

111. Egy kedveshez.

Leírhatatlan az az érzés, mely magasztosságában szü
letésed napján keblemet feszíti. Enyhét ad szivemnek, ha 
gondolatokban egymásra borulunk, s rebegjük, hogy nem
sokára mily boldogok leszünk. — Oh istenem, még a gondo
lat is boldogít, hogy életünket együtt töltjük, s életünket köl
csönösen földerítjük. Lelkünk, szerelmünk egymásban össz
pontosul, s reményeink körülölelnek bennünket. Engedje az 
ég, hogy számos éveken át friss és jó egészségben élhess az 
én ölelő karjaim közölt.

112. Más.

Kedves Irmám !
Jó kívánattal köszönti e napon egymást fiatal és öreg. 

Ezen jó kívánat sokaknál csak szokásból ered, mert a vi
lágon ez a divat. — De ha én neked ma boldog születés
napot kívánok, ez egy forrón szerető szív bensejéből ered, 
a kinek keblében irántad való örökös szerelem az első ran
got foglalja el.

A te boldogságod az én boldogságom is, s mind a ket- 
ten teljes reménynyel nézünk a jövőbe. Ez töltse be közös
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vágyainkat, vezessen mielőbb közös czélunkhoz, az örökös 
egyesüléshez. Én nem ismerek más örömöt, mint szerelme
det, melyet hű szerelmemmel viszonozok, mely irányodban 
csak akkor szűnik meg, midőn a virágok örökre megszűnnek 
élni, a madarak énekelni, de addig nem. Élj boldogul számos 
születésnapokon á t !

113. Más.
Kedves Milcsim !

Ma van bölcső-ünneped. E napon áldotta meg veled az 
ég az emberiséget, s adta néked a hajlamot, hogy méhként 
szorgalmas legyél az emberi társadalomban, s létesítsd az 
élet czélját, a melynek betöltésére hivatva vagy. Ma minden 
ismerőid körülvesznek szerencsekivánataikkal. Lelkem min
dig nálad van, s gondolataimban környeznek tiszta szivemből 
eredő üdvkivánataim. Oh, kedves Milcsim, nem bírom érzel
meimet úgy kifejezni, mint azok keblemben lángolnak. A mi
ket ma neked szerelemteljes szivemből kívánok, érzem, hogy 
azoknak teljesedésétől függ az én szerencsém is. Ismeretségem 
perczétől kezdve szerettelek, és te sohasem fogod azt meg
tudni, hogy mennyire; te vagy életem, minden üdvösségem. 
Életemet nálad nélkül képzelni se tudom. Nálad nélkül ép úgy 
nem tudnék megélni, mint lég és táplálék nélkül. Hitem és 
szerelmem soh’sem fog megváltozni irántad, s ha elszakítod 
tőlem szivedet, a lelkemet ölöd meg. Kedves drágám, szerel
münk örök zálogául átadom e gyűrűt, mely amilyen vég
nélküli, olyan legyen szerelmünk is. Isten éltessen !

114. Más.

Kedves Ferim!
A nyíló virágbimbó nem örül jobban az őt fejlesztő 

arany napsugárnak, mint én rokonszenvednek. — Nem bi-
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érezek. Keblem visszhangozza ama benső, nemes érzést, mit 
a gyűrű képvisel, melyet örökös zálogul adtál nekem; mint 
a hogy annak nincs vége, úgy nem leend vége ez életben az 
irányodban keblemben táplált igazi, önzetlen, forró szerel
memnek.

Minden érzésem éretted ég, éretted lángol; gondolataim 
és lelkem mindig veled foglalkoznak, mert hisz az már tied, 
tied szivem minden dobbanása. Fogadd hálás köszönetemet 
szívélyes kívánataidért, de különösen a szerelem jelvényéért, 
e szép gyűrűért. Isten éltessen !

llő . Egy kedvesnek születésnapjára.

Szeretett Leóm!
Oh bárcsak szavaim és jó kivánataim horderejét fel

fognád. Szavaim mind szivem mélyéből jöttek. Némi meg
könnyebbülést érzett fájdalomteljes szivem, hogy érzéseimet 
földeríthettem. Szerelmem oly őszinte és szilárd, mint a csil
lagok az égen, azt semmi sem változtathatja meg. Forró 
imámat küldöm az istenhez éretted, s kérem, hogy minden 
lépéseden áldás legyen!

116. Válasz.
Kedves Gizám!

Az én egyedüli vallásom a szerelem, melynek hit
ágazata kebledben van. A te szerelmed nélkül nem tudnék 
megélni. Oh, bárcsak elmúlna már a távolság sötét órája, s a 
boldogság virradna ránk, melyet csak angyali szivedhez kö
zel érhetek el.

E szép ajándékod szent talizmánom leend örökre, s 
minden perczben reád emlékeztet kedvesem, mindenkor 
szivem mélyéből fohászkodván az éghez boldogságodért,
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hidd el, minden törekvésem az, hogy neked egy vidám és 
szerencsés jövőt biztosítsak. — Adjon az ég neked erőt, 
egészséget, teljesüljön szived minden kivánata úgy, a mint 
óhajtod !

117. Egy nő üdvözlete egy ismerős férfihez.

Tisztelt Felleg ú r!
Hogy én mások előtt becses születésnapjának ünnepén 

üdvözlöm önt, azzal tartoztam barátságának, a melyben en- 
gemet annyiszor részesíteni kegyeskedett. -— Ezen szerencse- 
kivánatom szolgáljon bizonyítékul arra, hogy én önre gyak
ran emlékezem. Önnek benső és őszinte barátsága sokszor 
kellemes perczeket okozott nekem. Hogy ezen barátságból 
mi fog kifejlődni, az a jövő titka. Szerencsésnek érezem ma
gamat, hogy önt üdvözölhetem. Kívánom, hogy az isten önt 
számos éveken át friss egészséggel áldja meg, teljesüljön min
den, a mit ön óhajt.

118. Születésnapi köszöntés egy nőhöz ismeretség 
czéljából.

Kedves nagysád !
Szívből eredő szerencsekivánataimat kegyeskedjék szü

letése napján tőlem szívesen fogadni. — Éltem kegyes enge- 
delmével, melyben nem tiltott el attól, hogy tiszteletteljes 
látogatásommal alkalmatlankodjam. Ezen kegyességét a mai 
napon, kedves születésnapján bátorkodom igénybe venni. 
Minden körben, a hol nagysádat látni szerencsém volt, bájai, 
müveit társalgása kitűnt mindenütt,. mindenkit elragadott; 
de a halvány holdsugár mellett hogy is ne hódítana meg a 
ragyogó nap? Áldja meg az ég nagysádat hosszú élettel, 
friss egészséggel. — Oh, még egy kéréssel járulok az egek
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urához, hogy fordítsa a jó, nemes szivét felém, hogy elnyer
jem azon kincset, a melynél az életben többet nem kívánok, 
szive vonzalmát.

119. Yálasz.
Kedves N. ú r !

Mindenekelőtt szivemből köszönöm szerencsekivánatait 
és fogadja nagyrabecsülésemet figyelméért. — Barátom, le
gyünk mindenek felett igazságosak. Ne hízelegjünk ott, a hol 
nincs ok. Ha nem érezzünk magunkban azon tulajdonokat, 
a melyekkel mások felruháznak, rosszul esik nekünk, ha 
azokat keressük magunkon és nem találjuk. No, de a világ 
szeret hőkölni.

Szives jókivánatait szivem mélyéből köszönöm, én is vi- 
. szont kívánok önnek hosszú életet, friss egészséget, törek
véseire sikert. Isten éltesse önt!

120. Egy kedves születésnapjára.
Kedves Bertám!

Ma, a kora regg édes fűszere életemet üdíti fel. A nap 
még nem emelkedett fel egészen. Biborszegély övezte a meny
boltot, melynek árnyalata mindig változott, átmenvén a leg- 
halaványabb rózsaszínbe, majd arany fény özönlött a földre, 
sugárkévék tűntek elő a hegyormok mögül, és a nap korongja 
lassan, büszkén kezdé meg pályafutását. Legelső gondolatom 
is te valál.

Születésnapod van, kedvesem. Erezem jól e nap jelen
tőségét. Alig vártam, hogy e reám nézve oly kedves napon 
szivem üdvözlelét előtted kiönthessem. Szivem mélyét e napon 
tárom fel előtted, te olvashatod abból szivem érzelmeit, irá
nyodban lángoló forró szerelmemet. — Ne fordulj el tőlem, 
— viszonozd azt. E nap tehát kettős jelentőséggel bir ream,



60

e napon ülöd becses születésnapodat, enap tesz engemet bol
doggá viszontszerelmed által.

Fogadd tehát, kedvesem, forró üdvözletemet e nagy ün
nepen. Az ég oltalmazzon meg a sors csapásai ellen, hogy e 
napot számos évekig erőben, egészségben élhesd meg. Hogy 
angyali szivedbe képem örökre vésve legyen, s engedje a jó 
isten mielőbb megérni a napot, a melyen sziveink örökre 
egyesüljenek. Isten éltessen!

121. Yálasz.

Szivem mélyéből köszönöm megemlékezésedet. Őszinte 
szavaid meggyőztek hű szerelmedről s ragaszkodásodról. — 
Te vagy legelső szerelmem, de legutolsó is az életben. Mind
azt, a mit te nekem névnapomon kívánsz, viszont én is egész 
lelkemből kívánom neked mindazokat. Óhajtva várom én is 
azon boldog napot, a melyen isten oltára előtt sziveink 
örökre egyesülnek!

122. Más. Egy kedveshez.
Szendergő érzelmeimet te lobbantottad lángra; dobogó 

szívvel néztem túl világi fénynyel ragyogó szemeidbe, ajkaid 
körül játszadozó sóvár mosolyodat. Rövidek, de magasztosak 
voltak az első találkozás perczei. Éreztem, hogy egyedül csak 
a te szerelmed tehet boldoggá. — És te nem vontad meg tő
lem viszontszerelmedet; ezzel megalapítottad örökre boldog
ságomat. Légy áldva ezért örökre. Én pedig egész lelkemből 
arra fogok törekedni, hogy érdemessé tegyem magamat sze
relmedre, mert meg akarlak róla győzni, hogy szived vonzal
mát nem érdemtelenül birom. Isten éltessen, drága ked
vesem !
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123. Yálasz.

Kedves Bélám!

Irányomban születésnapomon tanúsított őszinte bizal
madat, a mely szerencsekivánataidban összpontosul, szivem 
mélyéből köszönöm. Találkozásunk első perczében modorod 
meggyőzött arról, hogy kebledben nemes és jó szív dobog. És 
már ekkor ébredezett irányodbani vonzalmam, — a rokon- 
szenvet lelkemben mindig jobban és jobban fejlesztetted ne
mes és művelt társalgásod által. Ezen érzés azon időtől lel- 
kemmel forrt össze, ahhoz nőtt. Nyilatkozatodra csak őszin
tén válaszoltam. — Életemnek napjává lettél. — Az isteni 
gondviselés vezessen téged is tovább a boldogság útján, 
tartson meg számos évekig erőben, egészségben !

124. Születésnapi üdvözlet az apóshoz

Tekintetes úr!
Nemcsak önre, hanem egész családjára felvirradt ma 

azon boldog nap, a melyen születésnapját ünnepli. Emlékébe 
jő a jó isten áldása, a melyben önt részesíteni kegyeskedett, 
— ezzel a mai nap tetézi hozzátartozóinak örömét. Engedje 
meg, hogy én is e mai nagy napon kifejezhessem e feletti 
örömömet azon jó kivánataim kíséretében, hogy a nagy ég 
tekintetes urat családjának örömére számos éveken át friss 
és jó egészségben tartsa meg. És ha a sors a boldogság po
harát csordultig töltendi azzal, hogy én tekintetes uram úri 
családjának tagjai közé léphetek, — elértem a földön mind
azt, a mit egy halandó elérhet.



125. Ezüstmenyegzó're. A szülőkhöz.
Kedves szülőim!

Az emberi élet különös kedvezménye: azon tisztes kor 
csarnokába lépni, ahová kevés ember juthat el. Szent áhí
tattal lépek a mai napon kedves szülőim elé, a melyen ezüst
menyegzőjüket ünnepük. Istenem, ha végig futok ily hosszú 
évsor emlékein, keblem elszorul, mert eszembe jönnek azok 
a gondok, a melyek gyermekeikért nehezedtek vállaikra s 
életüket sokszor elkeseríték. — És kedves anyám, a ki ben
nünket szive alatt hordozott, szeretetteljesen s éberül őrkö
dött felettünk. A neveltetésünkért folyt küzdelem szülője 
volt súlyos perczeknek, ezen érettünk tett áldozataikat eléggé 
meghálálni képesek sohasem leszünk. Csak azon szeretetet, 
a mely szivünkben él, adhatjuk kedves szülőinknek, soha el 
nem enyészendő adománykép ezüstmenyegzőjük mai ünne
pén — szülői jóságukért és jótéteményükért. Forró szivünkből 
kívánjuk, hogy az emberi sors intézője a mi határtalan örö
münkre hosszú évek sorát nyissa még meg jövőre is kedves 
szülőinknek.

126. Más. A szülőkhöz.
Kedves szülőim 1

Keblem sajog, szivem hevesebben dobog e mai nagy na
pon, a mely egy negyedszázad évsorát zárja be. 25 éve, hogy 
kedves szülőink isten oltára előtt esküdtek egymásnak örök 
hűséget. — Ritka, a ki eléri ezt. De a jó isten kegyessége 
áldásával halmozta el kedves szülőink életét, azzal jutalmaz
ván meg jámbor és ájtatos életüket. Lelkűknek nemessége, 
határtalan szülői szeretettől eltelt jó szivük szülői példány
képpé vált, mely kimagaslik az összes családi életben. — 
Szülői gyöngédséggel ápoltak bennünket, gyermekeiket, s 
folytonos jótéteményeikkel halmoztak el. Mi jóságukat csak
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gyermeki szeretetünkkel viszonozhatjuk. Fogadjátok tehát, 
kedves szülőink, a keblünkben örökké élő fiúi tiszteletből 
font hála koszorúját, a mely örökké fog zöldelni a családi 
élet mezején, melyet soha nem szűnő gyermeki szeretetünk 
fog éleszteni. — Forró imával emeljük kezeinket fel a min- 
denség kútfejéhez, hogy boldogítsa kedves szülőinket áldásá
val, adjon friss erőt és egészséget, hogy aranymenyegzőjüket 
is oly jó testi erőben élhessék meg, mint ezüstmenyegzőjüket. 
Isten éltesse kedves szülőimet 1

127. Más.
Kedves szülőim!

A világ rendjében leviharzott huszonöt év, mely kedves 
szülőim menyegzői éveit kifejezi, családi életükben a nap 
ragyogó fényének melegeként folyt le. Az emberi lélek fel
emelkedik, s meghajol ily tisztes kor előtt. — És mi gyerme
kek arczra borulunk az isten kegyessége előtt, hogy kedves 
szülőinknek e kort erőben és egészségben megélni engedte. 
Kedves szülőinkhez pedig szeretet és hálával telt szívvel kö
zeledünk, — azon kegyességükért, a melylyel szeretetteljes 
buzgalomban őrködtek mindig gyermekeik élete felett. Oh, 
mily sokat tettek érettem is, csakhogy ne csupán önhaszonra, 
de jó honpolgárrá is neveltessem. Szivük mindig felém von
zódott, géniuszuk legértékesebb adományai között szelid 
fénynyel örömgyöngyül ott ragyog szülői szeretetük. — És 
én most áthatva ezen szülői szeretetük varázsától, a mai 
nagy napon forró imákat rebegek az ég urához, hogy kedves 
szülőim továbbá is állandó jó egészség, boldogság és megelé
gedéssel fűszerezett vidám napokkal telt éveket élhessenek. 
— Áldja meg az ég jótéteményeikért, s adja az isten, hogy 
ezen jótéteményeik gyümölcse azon örömben nyilvánuljon, 
a melyet reám fordított fáradságuk eredményétől várnak. 
Isten éltesse kedves szülőimet !
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128. Más.

Kedves szülőim !
A boldog családi életet a 25-ik évnek mai napja tetőzi 

be, reá tevén a boldogság örömkoronáját, a lélek nemessé
gének fényét. — Szent áhítattal állok e mai nagy napon ked
ves szülőim előtt, ájtatos1 imával fordulva a mindenség te
remtőjéhez, kihez szivem a hála és keresztényi alázatosság
gal vonzódik, mert az ő csudatevő ereje részesítő kedves szü
lőimet ily nagy kegyekben, a melyek ritka halandónak jut
nak osztályrészül. Az adott kedves szülőimnek erőt, hogy az 
élet ezerféle bajaival és nehézségeivel megküzdjenek. E nap, 
a mely egy új évsort nyit meg, oly dicső, mint a lefolyt évek 
napjainak legszebb fénypontjai. — Legyenek a következő 
hosszú évek napjai is oly fényesek, örömteljesek és boldogok. 
A munkát, szenvedéseket győzze le a hatalmas szellem, ad
jon kedves szülőimnek erőt azoknak leküzdésére, hogy ép és 
egészséges testtel és lélekkel számtalanszor lehessenek tanúi 
a felkelő nap mosolyának !

129. Más.

Kedves szülőim 1
E mai nappal záródik be a huszonötödik év, a kedves, 

drága szülőim boldog ezüstmenyegzőjének korszaka.— Le
het-e nagyobb örömük a gyermekeknek, mint szemtanúnak 
lenni azon időkorláton való dicsőséges áthaladásnak, mely a 
lefolyt 24 év és a jövő évek között létezik, mely idő boldog 
megelégedésben folyt le, mely az élet legértékesebb adománya. 
A boldogul lefolyt hosszú idő visszatükröződik reánk, s szár
nyakat ad, hogy kedves szülőink példás életét követve ma
gasra törekedhessünk, s elérhessük a kiművelődés, a tudo
mány révpartját, hogy kedves szülőink terhes gondjai, neve-
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lésünkre fordított fáradságai ott gyümölcsözzenek. Lelkem 
nem ismer más törekvést, nem követ más ösvényt, mint a 
minőt kedves szülőim bölcsesége számomra kijelölt. —  Ez 
fogja képezni azon csillagot, a melyet életem végéig követni 
meg nem szűnöm. És most, ha gondolatomban összefoglalom 
szülői törekvésüknek, fáradságuknak összegét, — lelkem el
borul, hogy én mindezekért semmit sem adhatok. Keblemben 
átérzem azoknak értékét, a melyet csak hálával telt érzel
meim összességével kárpótolhatok némileg. Fogadják ezt tő
lem kedves szülőim szívesen. E hálával nyilvánulnak hő ki- 
vánataim, hogy a jó isten ne engedjen homályt borulni éle
tükre, a rohanó idő zivatarai nyomtalanul tűnjenek el kedves 
szülőim felett s a boldogság, megelégedés, friss és jó egész
ség legyenek kísérőjük. Isten éltesse kedves szülőimet!

130. Más.

Kedves szülőim !

Az örökké mozgó földön a mai nap legio_, ^ebb eddig 
lefolyt napjaim között, mert e nap képezi kedves szülőim 
ezüstmenyegzőjének napját. — Dicső életük egy fényes kor
szakához ért. Lélekemelő e nap reám, gyermekükre. Csalá
dunk minden tagjának hőn érző keblére élénken hat a mai 
nap varázsa, mert az, mint a múltaknak kedves s tanuságos 
képe ragyog felénk, mely mindenkinek irányzóul szolgálhat. 
És valóban, kedves szülőim drága életének múltja fénykör
rel veszi körül családunkat, mert abból mindenki erényt, ne
mességet és jóságot olvashat ki, melyek gyermeki keblünkbe 
kitörülhetlenül vésve maradnak. — Dúsan részesítettek ked
ves szülőim engemet jótéteményeikben. És azért szivemnek 
nincs széles e világon becsesebb tárgya kedves szülőimnél. 
Kedves szülőim boldogságát tárgyazó kivánataim között mi 
sem dagasztja annyira e keblet, mint hogy a Mindenható még

FELKÖSZÖNTÉSEK. 5
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számtalan évekig szerencsésen éltesse kedves szülőimet. 
Legnagyobb örömömet képezi, hogy a kifejezett kivánatom 
teljesülése iránt, szeretett szülőim jelen egészségi állapota 
reményt nyújt egy hosszú életre, és hogy az ég azt megadja, 
ez iránti kérelmem naponkénti imáimba leend zárva.

131. Más. Egy baráthoz.

Egy ragyogó múlt záródik be a mai napon lelki sze
meink előtt. Egy, az erényekben és a nemesszivüségben s 
nemes tettekben gazdag múlt. 25 évi házasélet záródott be 
most szeretve tisztelt barátunk életében, ma ünnepelvén 
ezüstmenyegzőjének napját. — A nemesszivüségben meg- 
edzett szivüknek talaját a jótékonyság gyökerei övedzik kö
rül, a melyet lelki fenköltségük a szabadság szellemével ter
mékenyített meg. Ily erényekben gazdag múlt kinek ne he
vítené keblét, kinek ajkai ne nyilnának jó kivánatokra, hogy 
a mi szeretve tisztelt barátunkat, N. N. urat, ki ma 25 éve 
lépett isten oltára elé angyali jóságban tündöklő kedves ne
jével, a jó isten erőben, egészségben éltesse, s nyújtsa meg 
életüket háromszor oly hosszúvá, mint a mennyit már át
éltek, és hogy erényekben felnevelt gyermekeik boldogságá
ban még hosszasan gyönyörködhessenek.

132. Más. Egy iparoshoz.

A polgári kötelességek teljesítésében lefolyt kor előtt 
tisztelettel hajol meg mindenki. A becsületes munkában 
megó'szült honpolgárt a közbecsülés, a tisztelet s elismerés 
veszi körül. Nem mulaszthatjuk el tehát mi sem az elismerés 
adóját leróni N. N. úrnak ezüstmenyegzőjének mai ünnepén, 
25 év elteltével, mely idő alatt az ipar, a becsületes munka
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terén kitüntette magát, szilárdul állta meg helyét minden vi
szontagság közepeit, erélyesen győzött le minden akadályt. 
Csakhogy volt oldala mellett egy nemtő, a ki részt vett az ő 
küzdelmeiben, megedzve lelkét, mikor az lankadni kezdett, 
erőt, bátorságot, kitartást öntve leikébe. — Ez az ő kedves 
neje, a ki mint a női gyöngédség és erkölcsösség példányképe 
áll most is előttünk, és aki férjéneklegszeretőbb védangyala. 
Kívánjuk, hogy N. N. urat kedves nejével és egész családjá
val egyetemben sohase lankadó erőben, soha nem hanyatló 
egészségben — örökös derült, vidám kedélylyel, még a gyé
mánt-menyegzőt is meghaladó koron túl a magyarok istene 
élni engedje !

133. Egy baráthoz.

Minden érző szívre élénken hat a mai nap varázsa. — 
Huszonöt év nagy idő egy ember életében, ennyi idő az, mi
dőn N. úr lángoló szeretetben szivével olvasztott össze egy 
másik lángoló szivet, hogy együtt haladjanak e földi pályán, 
megoszszak egymás között az élet gyönyöreit, együtt küzd
jenek a sorssal, közösen viseljék az élet fájdalmas szenve
déseit, hogy ha a fiatal szivükben a szerelem mély érzését a 
higgadtabb gondolkozás váltja fel, ez ne lazítsa a kölcsönös 
szeretet, tisztelet, gyöngédség és becsülés kapcsait. — És ők, 
25 év előtt esküdvén egymásnak örök hűséget, ezen hosszú 
idő úgy foly le közöttük, mint a legszebb tavaszi nap. Gyö
nyörűséggel tekinthetnek gyermekeikre, a kiket szerető szülői 
gondossággal ápoltak, azokat hasznos honpolgárokká nevel
ték. Emelem poharamat az ő egészségükre s kívánom, hogy 
őket az ég hosszú, békelepte éveken át élni engedje !

5*
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134. Más.
Gyenge, határozatlan remény keletkezik az ifjú szívé- 

ben, az a remény, hogy vonzalma visszautasítva nem lesz. 
Ezen reménynyel lép az ifjú szive imádottjához. És ha a szív 
mély vonzalma készteti a nőt, — a földi menyország tárul 
fel előttük — egymásé lesznek. Huszonöt éve annak, hogy 
N. N. úr, kedves, szelíd lelkű nejével a boldogság küszöbét 
átlépte, s egy lélekké váltak, mely időtől fogva vigasztalták 
egymást, ha szenvedtek, szórakozást nyújtott egyik a másik
nak, ha a magány unalmat idézett e lő ; boldogok lettek s 
egymásnak szentelték életüket, mindaketten bírnak azon tu
lajdonokkal, a melyek a mély vonzalmat feléleszteni képesek, 
s elégültnek érezték magukat. Imádják egymást. A kölcsönös 
bizalom megkönnyítette életüket. Emelem tehát poharamat 
N. N. úr és kedves neje, N. N. úrnő ő nagyságára, kívánom, 
hogy oly boldogan éljenek le egy hosszabb kort, mint a 
milyet eddig leéltek.

135. Más.
Midőn a sors egymás útjába két szivet vezet, — e ta

lálkozás megrendíti azok nyugalmát. A boldog és boldog
talanság eszményképe lebeg előttük, — egy perczben úgy 
tűnik fel lelkűk előtt, hogy ez út nyugalmas, enyhe, virágos 
tájról indult ki, majd hogy az a sötét éjbe, a pusztaságba 
vezet. •— Ily küzdelem a szerelem korszaka. Ily küzdelmet 
állottak ki 25 év előtt a mi szeretve tisztelt barátunk, N. N. 
úr és kedves neje, N. N. úrnő ő nagysága; de küzdelmük egy
más jó szivével lett megjutalmazva. — Szerelmük emlékét 
azon boldogság képezi, mely összekelésük perczétől a mai 
napig tart, és hogy az hosszú ideig ne szűnjön meg, minden 
őszinte tisztelője — a kiknek egyike én vagyok — forró szív
ből kívánja. Isten éltesse őket !
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136. Más.

Midőn az epedő ifjú vallomására » igen«  választ nyer, 
örömköny csillog szemében, — szenvedélyes kétségbeesését 
a vonzalommal, rokonszehvvel megjutalmazva látja — s a 
képzelt boldogtalanságból a boldogság csarnokába lép — el
feledi, hogy szenvedett, — magával viszi az erény csillagát, 
a házasság kézi lámpáját. Hideg fény ugyan, de elég világos
ságot ad reményének teljesüléséhez. így volt az egy hosszú 
kor előtt, melyet az ég csak választottainak enged átélni; 
25 évi házas élet tisztes kor, kivált ha az oly boldog egyet
értésben, egymás kölcsönös szeretetében folyik le, mint tisz
telt barátunk, N. N. úr, és szeretve tisztelt N. N. úrnő ő nagy
ságának házasságában látjuk. — Hogy e boldogság soh’se 
szűnjék meg, hogy az ég még aranymenyegzőjüket is meg
élni engedje, mindnyájan a legtisztább szívből kívánjuk.

137. Aranymenyegzőre.

A régi idők boldogságának csiráját ecsetelem most. 
Mindenki, a ki e földön él, boldogságra törekszik. A földi bol
dogságot a családi életben keressük. Ide a szerelem szólít, 
meghalljuk szavát, követjük hívását. És ekkor a szenvedé
lyes szerelem kitöréseire nagyon gyorsan következik a gya
korlati kivitel kérdése, melyet a két szív könnyen megfejt 
egymásnak. — E kérdést ötven év előtt fejtette meg tek. N. N. 
úr kedves nejével, N. N. úrnő ő nagyságával. Valóban fényes 
pálya az, a melyen áthaladtak. Kevés halandó éri ezt meg. 
Ök egymásban lelték fel boldogságukat, kölcsönös szeretettel 
támogatták egymást, és e kölcsönösség küzdte le az élet küz
delmeit. Hogy soká tartson ezen erő, s küzdjenek még so
káig, — tiszta szivünkből kívánjuk !
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13S. Más.

A sírig tartó egyesülés koszorúja az isten oltára előtt 
köttetik meg, annak legsajátabb és legteljesebb virágait a 
családi boldogság tűzi fel. E virág friss marad, s nem hervad 
el, ha azt a kölcsönös szeretet, tisztelet, egyetértés harmata 
élteti. — Ezen virág tekint. N. N. úr és kedves neje, N. N. úrnő 
ő nagysága családi életének kertjében már félszázad óta dísz
ük. Ritka kor, a melyet századok nemzedéke közül kevés éri 
el. — A családi boldogság ezen ragyogó fényében üdvözöljük 
ő nagyságukat, mely üdvözletünket azon tisztelettel és azon 
jókivánatunkkal fűszerezzük, hogy az ég kegyessége ily ritka 
kor betelte után még hosszúra nyújtsa életüknek fonalát, -  - 
a természet rendjében ne tegyen a sors oly változást, a mely 
elhalványíthatná, elhervaszthatná azon koszorút, a mely 
oly régi időtől fogva maga pompájában díszük.

139. Más.

Ritkán részesül valaki az isten azon kegyében, hogy 
egy félszázadot a családi életben boldogul töltsön el. Az is
ten e kegyelmében részesítő N. N. urat és tisztelt nejét, a kik 
ma ünnepük boldog házasságuk 50-ik évét. Valóban magasz
tos érzelem foghatja el a szivet, midőn az évek ily hosszú 
sorára visszatekinthet, melyet egy nemes, szelíd lekü és jó  
kedélyű hű nővel szívélyes viszonyban élt le.

Engedjék meg, hogy én is járulhassak azon forró sze- 
rencsekivánatokhoz, melyekkel gyermekei, unokái s rokonai 
körülveszik. — Emelem poharamat egészségükre, s kívánom, 
hogy e boldog viszony hosszú időn át — egészségtől kisérve 
fennálljon s a sors azt sohase homályosíthassa be. Habár ezen 
tisztes öregebb korban az életnek némely örömei elenyésztek 
is már, de egymáshozi kölcsönös ragaszkodásban, jó gyér-
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mekeiknek és unokáiknak növekedő szerencséjükben és a 
lefolyt életre való visszaemlékezésben fogják azt pótolva fel
találni. Isten éltesse őket !

140. Más. A szülőkhöz.

A mai kor ritkább tüneményei közé tartozik, s az isten 
kiváló kegyét látjuk nyilvánulni azon adományban, hogy ked
ves szülőimet oly hosszú korral áldotta meg. — Ötven tavasz 
hullámzott le a múlt feneketlen örvényébe, a midőn kedves 
szülőim isten oltára előtt egybekeltek. Kedves érzés lepi 
meg valómat e nagy napon, mert eszembe jut, hogy kedves 
szülőim nemcsak életet adtak nekem, és nem mulasztották 
el sohasem törekvéseiket odairányozni, hogy életemet ked
vessé, s jövőmet biztossá tegyék, s éj-napi fáradozásaikkal 
előteremték azon eszközöket, hogy lelkemet hasznos tanul
mányokkal gazdagítsam, így tanulói pályámat bevégezvén, 
nem kíméltek semmi áldozatot, hogy jövőmet jelen állomá
som elnyerése által biztosítsák, s boldogságomat megállapít
sák. — És most, ötven év után az a remény, a mit nevelésem
hez fűztek, — beteljesedett. Az élet örömét, az égi boldog
ságot csak én érezem, a ki kedves szülőimet ily hosszú kor
ban is ép és friss egészségben látom. Lelkem naponkint az 
istenhez emelkedve imádkozik, hogy kedves szülőimnek még 
hosszú időt engedjen elérni, miközben lángoló szivükben a 
szülői szeretet soha fogyatkozást ne szenvedjen. Isten éltesse 
kedves szülőimet!

141. Más. A szülőkhöz.

A ki az élet tengerének hullámain kitartással küzdötte 
át az élet távolságát, — győzelmének babérai lelkesedéssel 
töltik el a világot. És ha mások lelkesülnek, mennyire kell 
ma nekem, a gyermeknek lelkesedni, a midőn kedves szü-
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lőimnek boldog egybekelésük napjától ötven évet láttunk le- 
viharzani drága életük felett. E lelkesedés azon hálával van 
átszőve, a melyet kedves szülőim ernyedetlen fáradságukkal, 
folytonos jótéteményeikkel lelkemben felélesztettek. — Én 
tehát e nagy napon kedves szülőim iránt táplált fiúi szerete- 
temet, keblemben örökké élő hálámat nyilvánítom. — Ha 
csendes magányomban lefolyt pályámnak mozzanataira gon
dolok, azokban mindenkor és mindenütt kiemelkedik azon 
nemes, áldozatot nem ismerő törekvésük, a melyet kedves 
szülőim kiképeztetésem érdekében kifejtettek, és azt jótéte
ményeikkel folytonosan növelték, s igy jövőmet megállapí
tották. — Hálaérzettel telt keblem az öröm és boldogságtól 
túl árad e mai napon, a melyen kedves szülőim áldásos há
zasságuknak ötvenedik évét erőben, egészségben túllépték. 
Szivemből kivánom, hogy gyermekei iránt tanúsított fárad
ságukért, a közjó érdekében tett nemes működésükért jutal
mazza meg az ég hosszú élettel, boldog megelégedéssel.

142. Más. Egy iparoshoz.

Nemzetgazdaságunk felvirágzásának egyik hatalmas té
nyezőjét az ipar és művészet képezik, mert azok közvagyono- 
sodásunknak nagyérdekü forrásai. — Az előítélettel telt kor 
nem méltatta azt azon figyelemre, a melyet valóban megérde
mel. A kultur-államok azonban belátták már annak mellőz- 
hetlen szükségét és nélkülözhetlenségét. — Hazánkban ennek 
fejlesztése és felvirágzása körül hervadhatlan érdemeket szer
zett N. N. ur, a ki oly hosszú évek során lankadhatlan ki
tartással biztosította az ipar és művészetnek jövőjét. Életé
nek legnagyobb részét annak felvirágzására áldozta. — Ezen 
buzgalmában fáradhatlan férfiú boldog házaséletének 50-ik 
éve ma telt be. Mint jó honpolgárnak, jó családapának, a ki 
oly jeles férfiakat adott a hazának, az ég fáradságát oly 
hosszú korral és abban jó egészséggel jutalmazta meg. Tiszta
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szivemből kívánom, hogy őt a magyarok istene még ezentúl is 
oly erőben és egészségben — az emberi életkor legtávolabbi 

‘ határáig, kedves családjának örömére és a haza javára tartsa 
meg. Isten éltesse!

143. Válaszok.

Keblem feszül, lelkem édes mámorban úszik, ha azon 
időre gondolok, a mely boldog egybekelésünk perczétől oly 
békességben lefolyt. Hogy azon szelíden fénylő sugarak, a 
melyek kedves nőm szemeiből 50 év előtt felém özönlöttek 
s szivemet átnyilalták és lebilincselték, ezen hosszú idő alatt 
is oly szelídek maradtak, nagyban járult azon boldogsághoz, 
a melyet családi életünk alatt élveztünk. Támogatta ezen 
boldogságot kedves nőm angyali jóságán kívül jóakaróim és 
barátaim részvéte és figyelme, a kik engemet e hosszú kor 
alatt szives barátságukkal halmoztak el. — Igaz, sokan ki
dőltek már oldalam mellől; legyen áldott emlékük. De ezeket 
újak váltották fel, a kik szinte oly gyöngéd baráti szeretettel, 
rokonszenvvel viseltetnek irántunk, mint az elköltözöttek vi
seltettek. Hogy ez így van, igazolja az aranymenyegzőnk 
napja, a melyen barátaink szeretete oly élénken nyilvánult 
irántunk. Fogadják ezért legforróbb köszönetünket. — Mi 
már csak emlékeinknek élünk. — Isten éltesse önöket és 
tartsanak meg bennünket továbbra is barátságukban.

144. Tálasz.
Hogy e kort megéltem, mindenekelőtt az én kedves, jó 

nőm lelki jóságának, műveltségének, tiszta, ragyogó jellemé
nek köszönhetem, a ki egész odaadással felelt meg hivatá
sának, a melyet ötven év előtt tűzött ki magának, s a ki egy 
perczig sem sértette meg a hitvesi kötelesség szigorú kötél-
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meit, s az isteni szikrát, a mit a szív virágának neveznek, —  
nem ismerte családi körön kivül. És ezért iránta való hálám 
a síron túl sem fog elenyészni. — És midőn ezen ritka kort 
jó barátaim, jóakaróim szives megemlékezésükkel, jó kivá- 
nataikkal frissítik fel, azokat nőmmel együtt szivem mélyé
ből köszönöm. Jól esik lelkűnknek e kedves nyilatkozatokat 
hallani, mert azokkal irányunkban rokonszenvüknek fényes 
képét tárták fel előttünk. Isten jutalmazza meg önöket is- 
hosszú, boldog élettel !

145. Más. Válasz.

A kedves emléket, melyet ezen régi kor, a melyet az ég 
kegyessége megélni engedett — visszhangzott —■ jóbarátaimr 
jó akaróim szerencsekivánatai újra felélesztik lelkűnkben. 
Eügemet e hosszú kor alatt a boldogság vett körül s ennek 
alapja abban rejlik, mert köztem s nőm közt, lelkeinkben,. 
gondolkozásunkban soha semmi ellentmondás nem keletke
zett családi életünkkel szemben. — Azért sohasem gondol
hatok vissza ezen hosszú korra szívdobogás nélkül; —• ked
ves nőm ritka szellemessége, szívjósága volt a vonzerő, mely 
bennünket a boldog megelégedés útjáról letérni nem enge
dett. Oly jól esik szivemnek, hogy ezt felemlíthettem. — És 
hogy ezen boldogságunk, mely 50 év előtt vette kezdetét, jó 
barátaink, jóakaróink, ismerőseink jó kivánataival, rokon
szenves nyilatkozataival találkozik, annak szivünkből örü
lünk ; becsesek maradnak azok előttünk. Mi mind azon jó 
kat, a melyeket nekünk kívánnak, egész szivünkből viszont 
kívánjuk.

146. Ezüst- és aranynienyégzőre.
A természet áldásai közt legnagyobb az, mely bennün

ket egy hosszú koron keresztül visz — karöltve azzal, a kit
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magunk az életbeni küzdelemre segédül, házastársunkul vá-* 
lasztánk. — Ily hosszú életkornak vagyunk tanúi ma, midőn 
tekintetes (vagy nagyságos) N. N. úrnak és kedves nejének, 
szül. N. N. úrnőnek ezüstmenyegzőjét ünnepeljük. Emelem 
tehát poharamat az ő egészségükre s tiszta szivemből kívá
nom, hogy aranymenyegzőjüket is ily erőben és egészségben 
éljék meg, s vezérelje őket a jó isten a gyémántmenyegzü 
évein túl is, — és hogy az életfolyam a megelégedés, boldog
ság között folyjon le. — Isten éltesse őket!

147. Más.
•

A mai nap örömmel tölti el szivemet, midőn oly ese
ménynek vagyok tanúja, a mely a mostani anyagi korunkban 
a ritkaságok közé tartozik. Valóban, az érzelmek melegével 
kell adóznunk e napon, a melyen tekintetes (vagy nagyságos) 
N. N. úr és kedves neje szül. N. N. úrnő ma ezüstmenyegző
jüket ünnepük. Emelem tehát poharamat az ő egészségükre 
s tiszta szivemből kívánom, hogy a mindenségnek alkotója 
a gyémántmenyegzőnek korán túl is őket jó erő és egészség
ben sokáig éltesse, s haladjanak a boldogság útján az élet 
örömeinek teljében. Isten éltesse őket!

148. Más.

Mintha a nap is örömét lelné ma, hogy sugaraival 
fénybe borítsa e mai nap nagy jelentőségét, mert ritka tüne
mény az életben, hogy azok, a kik ötven év előtt isten oltára 
előtt örök hűséget esküdtek egymásnak, azon keresztül a hű
ség és a hit vigaszai s kölcsönös szeretet között jussanak 
nemcsak az ember életében, de a világi eseményekben is kor
szakot alkotó korhoz. — Az isten kegye és áldása magaslik 
itt ki. Emelem tehát poharamat tekintetes (vagy nagyságos)
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*N. N. úrra és mélyen tisztelt kedves nejére, N. N. úrnőre, a 
kik ma aranymenyegzőjüket ünnepük; őszinte szívből kívá
nom, hogy példás családi életük friss erővel és egészséggel az 
ég áldásai között, az emberi kor legvégső határáig terjedjen. 
Isten éltesse őket!

149. Más.

Az élet tengerén a sors küzdelmei között áthatolni, az 
•erény önérzetével egy hosszú úton haladni, a jó tettek szét- 
úradozó sugarait követve kiérdemelni a közelismerést, az 
emberek megbecsülését, oly dicsőség, a mely kevés embernek 
jut osztályrészéül. — Ily közelismeréssel adózunk ma tekin
tetes (vagy nagyságos) N. N. úrnak és kedves nejének, szül. 
N. N. úrnőnek, a kik ma egy bosszú, dicsőséges pálya után 
aranymenyegzőjüket ünnepük. - Emelem tehát poharamat az 
ő egészségükre, s kívánom, hogy a mindeneknek ura őket 
még számos békelepte éveken át élni, s azokban az élet soha 
meg nem szűnő örömteljes perczeit élvezni engedje, boldog
ságuk egének fénye sohasem boruljon be !

150. Válaszok.

Ha visszatekintek lefolyt házaséletem múltjára, lelki
ismeretem megnyugtat, hogy tehetségem szerint isten és em
berek iránti kötelességemnek megfelelni törekedtem. Az is
teni gondviselés szerencsésen keresztül vezérelt ily hosszú 
koron kedves nőmmel együtt, a ki szivének bensőségével, 
nemes leikével, női gyöngédségével segélyemre volt, szerel
mével világítá be életem útját, hogy biztosabban haladhas
sak ily hosszú életen át. Neki is e napon hálás érzelemmel 
mondok köszönetét. Emelem poharamat az ő és kedves ba
rátaim egészségére, a kik aranymenyegzőnk napján jó kivá-
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nataikkal halmoztak el bennünket, szivemből kívánván, hogy 
őket kedves családjaikkal együtt hosszú évek során át az 
isten éltesse, s vezérelje őket az ég kegye ne csak az ezüst- 
és arany-, de a gyémántmenyegzőhöz is. — Isten éltesse 
önöket!

151. Más.
Az élet ösvényén szerencsésen megfutottunk egy hosz- 

szu időt, habár fárasztó is volt életünknek több szaka, — 
enyhet, vigaszt és erőt az én szeretett kedves nőm szeretete, 
odaadása s gyöngédsége adott nekem — hálámat irányában 
leróni sohasem leszek képes. És most bátorságot veszek ma
gamnak, hogy annyi szerencsekivánatok után én kérjek szót 
a tisztelt vendégkoszorútól. Az itt összegyűlt tisztelt bará
taink megjelenése tette aranymenyegzőnket emelkedetté. 
Emelem tehát poharamat a tisztelt társaság minden tagjának 
és családjaiknak egészségére, kívánván, hogy az élet veszélye 
messze távol maradjon mindnyájuktól, — az isten áldása 
vezesse önöket mindig a boldogság útján, — és sokkal hosz- 
szabb kort érjenek el nálunknál; az erő és egészség hiányá
ban az emberi kor legvégső határáig soh’se szenvedjenek- 
Isten éltesse önöket !

152. Disznótorban.
A magyar vendégszeretet leginkább a disznótorokban 

nyilatkozik. A legbarátságosabb érintkezési pontok itt egye
sülnek. A fesztelen baráti kedv, öröm itt nyit magának utat. 
- -  Erre okot a mi szeretve tisztelt házigazdánk, tekintetes- 
N. N. úr adott nekünk, összegyüjtvén bennünket ma ven
dégszerető házánál, hogy kedélyünket a boldogult sertés ma
radványai felett tüzes bora mellett felvillanyozza. Emelem 
tehát poharamat az ő és kedves családja egészségére, kívá
nom, hogy az isten áldását oly bőven áraszsza reájuk, mini
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a minő bőven öntötte a boldogult nagyrabecsült sertés zsír
ját bödönyökbe, adjon nekik az úristen erőt, egészséget, hogy 
■egy hosszú életen át gyakorolhassa vendégszeretetét. Isten 
éltesse őket !

153. Más. Disznótorban.

Megtörtént, kimúlt; itt állunk hullája körül a megbol
dogultnak, elénk tárva egyes testrészeit, hogy Ízletes falato
kat szolgáltasson étvágyteljes gyomrunknak — és hogy fű
szerezzük azt vasabroncsokkal összeszorított hordódongákon 
keresztül szűrődő finom, zamatos és tüzes fehér és piros ne
dűvel. — Azt, a ki Dionysius ünnepélyeit ismét divatba hozta, 
és a kedélyvidító és zavaró bachanaliákat felelevenítette, a 
mi kedves házigazdánkat kedves családjával számos éveken 
át az isten éltesse, — kívánván, hogy évenkint számos ily 
áldozatokat mutathasson fel a gyomor dicsőségére, és hogy 
a borkincstárában a hordósorok mindinkább szaporodjanak 
és azok mindig — bármint fogyasztja is — telve maradjanak. 
Isten éltesse őket!

154. Más.

Az őserdő rengeteg tölgyeinek árnyékában nem fogsz 
már te pihenni, az élők sorából szegény elköltözött, gyöke
reken, indákon és ledőlt törzseken nem fogsz már testgya
korlatokat tartani. Rendeltetésedet, pályafutásodat becsület
tel bevégezted. — Megszabadultál terheidtől, de emlékedet 
gyomrunk gyakran fel fogja idézni. — A boltozatos, sötét, 
hűs alvilági labirintból kifolyó nedűvel környezünk, s rád 
borítjuk annak csöppjeit. — Összesereglettünk hát körüled, 
szegény elköltözött, hogy leróvjuk a hála adóját ünnepélyes 
eltakarításoddal. A ki ezen ünnepélynek megteremtője volt, 
a mi kedves házigazdánknak tiszta szivünkből kívánjuk, hogy
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számtalan évek során rendezhessen ily gyomorünnepélyt, 
hogy Bachusnak hozott pajzán hódolat víg zaja ne szűnjön 
meg egy hosszú, igen hosszú életkorig !

155. Más.
Az öt mázsára hízott, sok kukoriczát elpusztított, gyor

san gyarapodott, a mai napon elbúcsúzott s a gyomorba kí
vánkozó elköltözött — szépen jutalmazta tekintetes N. N. úr 
fáradságát, a kinek ma oly túlságos vendégszeretetében ré
szesültünk. Emelem tehát poharamat az ő és kedves családja 
egészségére, s kívánom, hogy az életben minden faradsága 
úgy legyen jutalmazva, mint azt ma jutalmazva látja. — Tö
rekvése mindenben és mindenkor sikerdús legyen. Éltesse 
ót kedves családjával a boldogság, örömmel koszorúzva szá
mos éveken á t !

156. Előléptetéskor.
Kellemesen hat reánk, ha ismerőinket, barátainkat sze

rencse kereke érinti, mert ha valakinek, úgy a hozzánk köze
lebb állóknak ép úgy óhajtunk minden jót, mint önmagunk
nak. Ki ne örülne tehát a mi barátunk, tekintetes (vagy nagy
ságos) N. N. úr előléptetésének ? Mert ezen előléptetés által 
az ismereteket, az erényt, a szorgalmat látjuk jutalmazva. 
Emelem tehát poharamat kedves barátunk egészségére, s 
őszinte baráti szívből kívánom, hogy ezen előléptetésnek 
folytatása legyen, s ne álljon meg a legmagasabb fokig. Él
tesse őt az isten kedves családjával!

157. Más.
Ki ne örülne annak, ha jó barátaink, ismerőinknek vá

gyait, óhajtásait teljesedni látjuk ? ha az érdemekben kellő
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méltánylásban részesülnek. Valóban, ily örömtényt látunk 
m egvalósulva kedves barátunk, tekintetes N. N. úr előlépte
tése által. Örülnünk kell tehát tisztelt barátunk előléptetésé
nek, mert ő, a ki valóban eddig is már annyi jelét adta alkotó 
tevékenységének és ismereteinek, s nem egyszer feláldozó, 
ellenben mindenütt sikert eredményező szorgalmának. E fér
fiúért emelem tehát áldomás-poharamat, s kívánom, hogy az 
előtte megnyílt, nem kis fontosságú új pályáján is siker és 
áldás kövessék minden jóra törekvését és igyekezetét. Isten 
éltesse őt !

158. Válaszok.

Ama viszony, a melyben eddig szegény házamnál meg
jelent tisztelt barátaimmal éltem, a legbensőbb baráti vi
szony volt, melyen előléptetésem semmit sem fog változtatni, 
sőt inkább az által szorosabbá fűződik, látva azon őszinte 
vonzalmat — barátságot, a mely előléptetésem alkalmával 
nyilvánult — mi arról győzött meg engemet, hogy vannak 
még jó barátaim, a kik nekem jót kívánnak , s ily barátságot 
eléggé megbecsülni nem lehet. Szerencsekivánataikat szivem 
mélyéből köszönöm, s kérem, tartsanak meg engemet jövőben 
is barátságukban. Isten éltesse önöket!

159. Más.
Baráti szívből eredő szerencsekivánataikat köszönöm; 

legyenek meggyőződve, hogy semmi alkalmat sem fogok el
mulasztani, hogy önök iránti érdekeltségemet és barátságo
mat bebizonyíthassam. Mosolyogjon önöknek is a szerencse, 
az isten áldása kisérje önöket égy hosszú életen át. Isten él
tesse önöket!
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160. Lakodalmi pohárköszöntések.
A vőfély vagy vőlegényhez.

Boldog egybekeléséhez szerencsét kivánok. Boldog ál
maikat engedje teljesülésbe menni az ég. Sajgó szomorúság 
ne vegyen erőt szivükön soha, s kölcsönös hűségüket ne dúl
hassa fel semmi az életben, — boldog egyetértésben sokáig 
éljenek 1 Erre ürítem poharamat!

161. Más.
A boldogságnak azon üde virága, a melylyel most lép

nek isten oltára elé, sohase hervadjon el, a kölcsönös sze
retet, tisztelet hajója győzze le az élet viharának veszélyeit, 
s ne szenvedjen soha hajótörést a féltékenységen. A szív és 
észbeli műveltség gyümölcse, a kölcsönös vonzalom értéke 
ne csökkenjen soha. Kölcsönös hűségük fénye ragyogjon házi 
boldogságukon!

<

162. A vendég a vőlegényhez vagy a menyasszonyhoz.
Becses egybekelésükhöz én is bátorkodom őszinte üd

vözletemmel járulni, kívánva, hogy házasságuk igen hosszú 
életükön át olyan boldog legyen, mint a milyet ábrándjaik
ban képzeltek maguknak és milyet valóságban meg is érde
melnek. Megelégedés és öröm legyen folyton sziveikben. Arra 
emelem poharamat, hogy minden vágyuk teljesüljön 1

163. Más.
Azon kitüntetés, a melyben becses meghívásukkal ré

szesíteni kegyeskedtek — mélyen meghatott engemet. Felvi
dult kedélylyel veszek tehát részt ezen egybekelési ünnepé-

FELKÖSZÖNTÉSEK. 6
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lyen. Tiszta szivemből kívánom, hogy a jó isten azokat, a 
kiket ma a holdogság révpartjához vezetett, sokáig éltesse s 
engedje, hogy az öröm, a mit ma keblükben éreznek, sohase 
homályosuljon el, az a vonzerő, mely szivüket egybeköti, 
sohase gyöngüljön, sőt inkább erősbödjék.

164. Más.
Mély tiszteletem, mindig fokozódó rokonszenvem, el

ismerésem gyenge jeléül fogadják őszinte szerencsekivána- 
taimat. Sok vidám perczeket töltöttem el az önök művelt köré
ben. Ha távol voltam, nyugtalan levék, s nyugalmamat mindig 
az ön kedves körében találtam fel. Tiszta szivemből kívá
nom, hogy azon isteni szikra, a szív virága, mely önöket egybe
kelni késztető, ne hervadjon el a késő emberkorig!

165. Más.
Midőn ismételve szerencsét és boldogságot kívánnék 

egybekelésükhöz, fogadják forró üdvkivánataimat őszinte 
tiszteletem és barátságom emlékéül. Kívánom, hogy házas
ságuk oly szép, oly boldog legyen, mint a tiszta, fellegtelen 
tavaszi est, mely a hold ezüstös köntösébe burkolózva ra
gyogóan jelenik meg az ég alján. Legyen házaséletük oly 
szép, oly megnyugtató.

166. Yálasz.
Midőn önnek forró köszönetemet nyilvánítanám, kérem, 

tartson meg engemet továbbra is nagyrabecsült barátságában 
s az a baráti szeretet, mely kitörülhetetlenül szivembe van 
vésve, — önnél se szűnjön meg soha I
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167. A menyasszony szülőihez.

Kedves, művelt leányuknak egybekelése örömmel tölti 
el keblemet. A ki kedves leányuk művelt körében megfor
dult, egészen el volt ragadtatva lelkének nemessége és szív
jósága által. Nem csoda tehát, ha a vőlegény kebelében lángra 
gyújtotta a szerelem kiolthatatlan tüzét, mely hogy a két szív
ből sohase aludjon ki, tiszta szivemből kívánom. Házasságu
kat az ég tartós boldogsággal koronázza !

168. Egy baráthoz.
Midőn ön, kedves barátom, ma a házassági kötelékbe, a 

boldogság menyországába lép, kívánom, hogy ez tartós és 
olyan legyen, mint a kezdete. Kedves arájának angyali jósága, 
széles műveltsége biztosítékul szolgálnak önnek, hogy az úgy 
lesz. Kívánom, hogy ezen kötelék egy hosszú életen át ró
zsás legyen, s a sorsnak ne legyen hatalma tövisekkel meg
zavarni azt.

169. Más.

Semmi sem tett telkemre oly mély benyomást, mint 
kedves barátom egybekelése N. N. úrnővel. Nem csoda, hogy 
a nyílt, müveit, fennkölt lelkű nő örökké ostromló angyali 
arczának vonásai az ön lelkét meghódították. Oh, mily bol
dogság ily angyal rabságában élni, a szerelem rózsalánczai 
között. Emelem poharamat az önök egészségére s kívánom, 
hogy a magyarok istene az élet boldogságával és sírig tartó 
megelégedéssel áldja meg.

o*
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170. Yálasz.
Baráti szerencsekivánataival és ígért megjelenésével 

mind kedves arámnak, mind nekem határtalan örömöt szer
zett. Ez által baráti szeretetét és rokonszenvét újabban be
bizonyította. Alig várjuk a perczet, hogy körünkben üdvö
zölhessük, s tanúja legyen boldog egybekelésünknek.

171. Egy ismerős úrnőhöz.

Áthatva azon nagyfontosságu lépéstől, a melyet ma tesz 
nagysád az életben, a mely az egész jövőt átöleli — keblem 
felbuzdult, — s határtalan örömöt érzek. A ki nagysád kö
rében volt s hallotta hangját, tanulmányozhatta szivének ne
mességét, érezte szemének bűverejét, csodálhatta műveltsé
gét, — lehetetlen, hogy hódoló tiszteletet ne érezett volna 
keblében nagysád iránt. És ily nemes léleknek mindenki min
den jót és boldogságot kíván. — Nekem is, mint nagysád egyik 
régi ismerősének ösztönszerü kötelességemmé vált, hogy osz
tozzak örömében, s szivemből kívánjam, hogy az ég a bol
dogság koszorújával fogja körül életét, s ne legyen oka soha
sem e nagyfontosságu, életbevágó lépést megbánni.

172. Yálasz.
Szivem mélyéből köszönöm részvétét, s kérem, ne vonja 

meg barátságát tőlem a jövőben sem, hogy szivem tanácsát 
ezután is mindenben követhessem. Egy alkalmat sem fogok 
elmulasztani, hogy őszinte tiszteletemet és barátságomat ön 
iránt bebizonyíthassam, s legnagyobb örömömre fog szol
gálni, ha szívességét megszolgálhatom.
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173. Előléptetéskor.

A kitűnő szorgalom, szép tehetség, szilárd jellem, az ér
dem nem maradhat méltánylás nélkül. Csak az értelmiség, 
vállvetett munka, szorgalom mutathat fel eredményeket, — 
és kell, hogy az elismerésben részesüljön, mint részesült tek. 
N. N. úr azáltal, hogy azon állásra, a melyet már rég meg
érdemelt — emeltetett, s kivívta felebbvalóinak méltánylását. 
Mi ezen előléptetés örömében a legőszintébb részvéttel osz
tozunk. Kívánom pedig, hogy ezen állásában áldásos műkö
dését hosszú időn át folytathassa. Emelkedjen ez állásról a 
legmagasabb polczra; engedje az ég, hogy napjait a legboldo
gabban élhesse, adjon az ég erőt, hogy ezen hivatásának is
mert szorgalmával megfelelhessen, és részesítse a sors az élet 
legszebb adományaiban. Óhajtom, hogy ezen pohárköszön
tésem mindenki szivében visszhangra találjon.

174. Más.

Minden honpolgár örvend s áldja a fejedelem bölcses
ségét, hogy ily fontos állásra oly férfiút emelt, a ki a leg
nemesebb érzelem s kitűnő képessége folytán arra legérde
mesebb volt. Ö nagysága, N. N. úr, a ki oly hosszú idő alatt 
jól és bölcsen cselekedett, azon elmaradhatlan következésnek 
törte meg útját, hogy hála és elismerés kiséri. A kor elisme
rését és méltánylását vívta ki. Tartsa meg az isten nagysá
godat számos éveken át friss erőben, egészségben a közjó ja
vára, hogy fáradalmainak gyümölcsét élvezhesse. A fejede
lem bizalma nagyságodat akként jutalmazta, mint az rend
kívüli érdemei szerint nagyságodat megilleti; kívánom végre, 
hogy áldásos működésével kedves hazánk javára és boldog
ságára sokáig éljen!
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175. Más.
Minden, a mi tisztelt barátunkra, N. N. úrra vonatko

zik, engemet különösen érdekel. Azért előléptetésének hire 
örömmel tölté el keblemet, örömmel telik az ember keble, ha 
a képességet, tudományt és érdemet így jutalmazva látja; 
szivem mélyéből kívánom, hogy ezen előléptetésnek mielőbb 
folytatása legyen, és hogy haladó pályáján friss és egészséges 
legyen!

176. Yálasz.
Önnek baráti érzelmeiért forró köszönetemet nyilvání

tom. Szivem mélyéből kívánom, hogy önnek reményei s 
vágyai is mindenben teljesüljenek, egyúttal ama barátságos 
érzelem bensőségéről, melylyel kedves barátom iránt visel
tetem, meggyőződve lenni meltóztassék!

177. Más.
Forrón óhajtom, hogy önnek előléptetése által vára

kozásai és reményei teljesüljenek. Ön hosszú idő alatt oly 
nagy szorgalmat fejtett ki, hogy elmaradhatlannak kellett 
lenni annak, miszerint buzgó munkálkodását az elismerés 
koszorúzza. Kívánom, hogy áldásos működését mielőbb újabb 
előléptetés kövesse, de viszont sohase hagyja el a boldog 
megelégedés!

178. Yálasz.
Fogadja legforróbb köszönetemet szives baráti rész

vétéért, legyen meggyőződve, hogy önnek én is mindig a leg
jobbat kívánom, és semmi alkalmat sem fogok elmulasztani, 
hogy kedves barátomnak őszinte barátságomat és szolgálat-
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készségemet mielőbb bebizonyíthassam. Engedje az ég, hogy 
az ön sorsa is mielőbb az óhajtott kedvező fordulatot nyerje.

179. Más.

Ha tisztelt barátom szivembe tekinthetne, azt olvasná 
ki belőle, hogy ez az őszinte baráti szeretettel van eltelve, 
és hogy az előléptetése a legnagyobb örömömre szolgál, 
melyet szavakkal kifejezni nem tudok, látva, hogy azon állo
mást, a melyre már oly régtől fogva vár — elnyerhette. Kí
vánom, hogy ezen új pályán is siker és áldás kövessék min
den jóra törekvő igyekezetét.

180. Yálasz.

Igaz, legforróbb vágyamat teljesedésbe menni engedte az 
ég. Örömöm teljessé válik az által, hogy előléptetésem ked
ves barátaim részvétével találkozik. Köszönöm szives megem
lékezését, s legyen meggyőződve őszinte barátságomról.

181. Nemzeti ünnepélyeken.
A hazáért.

Az öröm kápráztató fényében, mint a kebel fájdalmai
ban, a vigasztalan hosszú éjszakán, az élet zord perczeiben 
egy mély és kiirthatatlan érzés dagasztja keblünket, s ez a 
hazaszeretet.

Minden érző szívre ellenállhatlan erővel hat a szülő
föld varázsa, az első benyomások édes emlékezete. Hazán
kon kívül bármerre menjünk, bárhol tartózkodjunk — kicsi 
nekünk a világ — oda húzódunk, a hol bölcsőnk ringott. 
Csak a kedves haza az, a melynek kebelén lelkünk nyu-
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galmat talál. Emelem poharamat közös anyánkra, a mi ked
ves hazánkra. Adja az ég, hogy boldog és nagy legyen!

182. A nemzetért.
A nemesebb érzésektől áthatott szív szeretettel öleli 

körül mindazokat, a kik családjához tartoznak. Érzelmeink 
világának zivatarai között ez a szeretet lángja éleszti lel
künket, s buzdít nemes tettekre. És ha a család iránti ezen 
szeretet oly mély gyökeret vert keblünkbe, mennyire magasz- 
tosabbnak kell lenni azon érzelmeknek, a melyeket a nagy 
család — a nemzet iránt táplálunk bensőnkben.

A magyar nemzetet, a mely ezredév óta az ármány, az 
önkény — az ádáz ellenség elleni harczokat oly dicsőül vé
gig küzdötte — vezosse az ég ezután is a küzdelmek dicső
ségének csarnokához, adjon neki az ég erőt azoknak a le
küzdésére, a kik ellene törnek. Isten éltesse a magyar nem
zetet !

183. Az alkotmányért.

A nemzet szabadságszerető lelke bearanyozza dicső hadi 
tettekben kimagasló ezredéves múltját, melynek jellegét és 
díszét mindenkor megadta a lángoló hazaszeretet. A magyar 
nemzet évkönyveiben páratlanul áll eddig a szabadság és 
függetlenség iránti szeretet, amelyet a megpróbáltatások sem 
voltak képesek csökkenteni.

Az alkotmányos élet, melynek a hazába vándorló őseink 
adtak kezdetet, minden magyar honpolgár vérébe átment s 
ápolja azt nemzedékről-nemzedékre. — A sok viharos idő 
sem volt képes azt a nemzet szivéből kiirtani. Emelem tehát 
poharamat az alkotmányra, óhajtván, hogy az a világ végéig 
szakadatlanul fennálljon.



89

184. A királyra.

A magyar nemzet hagyományos kegyeletét jellemzi azon 
hűség, a melylyel jó és balsorsban királya iránt viseltetik.

Nincs eró'sebb fegyvere a királynak a nemzet szereteté- 
nél, és ha szivünkbe tekinthetne, azt olvasná ki belőle, hogy 
ez az iránta érzett hála és tántoríthatlan hűséggel van eltelve.

A sok fontos és nagyszerű alkotás jelzi azon állam
bölcsességet és emelkedett szellemet, mely a magyar királyt 
uralkodói nehéz tisztének teljesítésében vezérli.

Emelem poharamat ő felségére, a magyar király egész
ségére; engedje az ég, hogy a királyiszéken sokáig fényben 
és dicsőségben ülhessen!

185. A királynéra.

A szívjóság teszi kiirthatlanná azon szeretetet, a melyet 
a királyné ő felsége iránt minden magyar érez keblében. Bá
jos mosolya azon varázserő, melylyel minden magyar szivét 
meg tudja hódítani, — kinek egyszerű megjelenése milliókat 
képes lelkesíteni, és kinek gyöngéd anyai lelke nemes jóté
konyságával árasztja a sors által sújtottakat.

Adjon az ég ő felségének és egész uralkodó családjának 
hosszú életet, hogy apáról fiúra boldogítván népeiket, igazán 
boldogoknak érezzük magunkat.

Ö császári és királyi felségét, királynénkat egész ural
kodó családjával tartsa meg az egek ura az emberi kor leg
végső határáig !

186. A koronalierczegre.

Kedves kötelességet teljesítek, midőn a felséges ural
kodóház iránti hálánknak, szeretetünknek és hódolatunknak
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ez alkalommal is kifejezést kívánván adni, emelem pohara
mat ő császári és királyi fenségének, N. N. trónörökösnek 
és fenséges nejének, a trónörökösnének egészségére!

Ök ketten együtt nyerték meg a magyar nemzet szivét, 
példát mutatva a föld felkent uralkodóinak, hogy a trónnak 
és uralkodó családnak legerősebb oszlopa: a népek szeretete. 
— És bírják is ők a magyar nép szeretetét és ragaszkodását • 
már pedig a történelem igazolja, hogy a kit egyszer a magyar 
nemzet megszeret, az meg van szeretve.

Ö fenségének minden alkalommal a nemzet egyes fiai
hoz intézett örök emlékű szavai aranybetűkket vésődnek be 
minden magyar ember szivébe. E mellett az ország anyagi 
érdekeivel való foglalkozás közepette felkeresi annak tűz
helyét is, hogy személyesen vegyen részt az ország felvirá
goztatására irányzott minden munkában.

Tartsa meg a Mindenható Ö fenségét, a trónörököst, 
felséges nejével — a magyar nemzet boldogságára és dicső
ségére hosszú ideig. — Isten éltesse s áraszsza el őket az ég 
a boldogság malasztjával!

187. Az egyetértésre.

Szabad legyen nekem ez alkalommal nem a szellem 
által kivívott érdemekért, hanem a szív érdemeiért emel
nem poharamat. Azon érzelemért, a mely a szivet megne
mesíti. Ha a szellemi tehetségek nagygyá tehetik az embert, 
csak az érzelem adja meg neki a nemesi oklevelet. — Ez 
a szeretet. Ez az, a mi kedvessé teszi a szülőföldet, nem 
a por, nem a föld az, mely delejes erővel vonz szülőföl
dünkhöz, hanem a gyöngéd szeretetnek ezerféle emlékei s 
az ezekből származott gyermeki örömök. Ennek hiánya teszi 
kínossá a számüzöttnek életét, mert nem érzi azon sze
retet melegét, melylyel otthon a levegő is tele volt. Ennek 
hiányát érezték apáink, midőn e földön megtelepedtek. Nem
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találtak az egész világrészben egyetlen rokonszenvet, s kény
telenek voltak szüntelenül védekezni a lest vető szomszé
dok ellen.

A múltak szomorú emlékei tanulságul szolgálhatnak 
arra nézve, hogy az egyetértés azon erő, mely képes a vész 
kitörését elhárítani, — uz egyetértés képes csodákat mivelni. 
Emelem poharamat a jó egyetértésre, hogy az ne csak egyes 
családok, hanem a nemzet minden egyes tagját ihlesse át, 
— hogy jövőre minden egyenetlenségnek, félreértésnek elejét 
véve, vezesse a nemzetet azon dicső korhoz, melyet nagy
szerű múltjáért megérdemel.

188. Egy lelkészhez.

Egy köztiszteletben álló férfiú van közöttünk, ki mint a 
bérez, melynek ormait a nap fényes sugarai aranyozzák, 
úgy emelkedik ki közülünk; az, a ki oly hosszú idő óta őrzi 
az emberi nyájat, s annak bölcs vezetője, vezére.

Csak egy óhajtásom van, mely imaszerüleg emelkedik 
ajkaimról, s ez az, hogy mint a reggeli, déli és esteli nap ősz 
bérezünk havas homlokát hosszú időkig járja körül, hogy so
káig mutassa az utat, a melyen járnunk kell, hogy az Ígéret 
földére jussunk. A Nebó hegyén ne temessük el, mint Mózest, 
hanem adassék szolgálati jutalmául az, hogy Józsuaként ve
zessen az ígéret földjére. — Főtisztelendő N. N. úr egész
ségére emelem poharamat, őt az isten éltesse!

189. Egy művészért.
Korunkban a művészet a mindennapi élet szépítője lett, 

és napról-napra nagyobb elterjedést nyer; ez nem lesz már 
oly mostoha gyermeke a közízlésnek. Ennek oka magában a 
művészet természetében keresendő. — A művészet jellegében
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rejlik azon vonzalom, a mely naponként nagyobb tért hódít, 
mert magasabb rendű elvekkel vívja ki hatását. Czéljai kö
zel állanak a magasabb eszményiséghez, midőn a mai szel
lemi kornak felfogását nemesítik, nagy és emelkedettségéhez 
méltó feladatokat a magánosok világa törekedvén kitűzni a 
nemes művészet elé. Azért azt, a ki a közérdekű feladatok
nak oly hű teljesítője, N. N. művész urat, az isten éltesse s 
engedje, hogy meg ne keseríthesse a sors, nyílt, bátor és jó
ságos művész-leikét. — Éljen!

190. Egy képviselőért.
A politikai küzdelemben a nyugodt, öntudatos, de ko

moly hang képes sikert aratni. Nyugodt, honszeretett'ől át
hatott komoly felfogás teremtheti csak meg azon gyümölcsö
ket, a melyeket az ország a képviselők működésétől vár. — 
A sikeres működés pedig csak az egyetértés és kölcsönös tá
mogatás mellett remélhető. — Mert csak az egyetértő közre
működés teszi lehetővé, hogy a belbékét és a testvéri egyet
értést megszilárdítsa, — s a felekezetek vagy osztályok kö
zött akármily indokból előidézett súrlódásokat elhárítja. Az 
egyetértés képes csak a nemzet szellemi és anyagi erejét tel
jes mértékben érvényesíteni, és így a haza összes polgárai
nak javára czélzó törekvéseket a kívánt sikerrel koronázni. 
— Csak az egyetértés képes azon zászlót, a mely a szabad
ság szent jelvényét képezi, — fennen lobogtatni, — és e zászló 
alatt bátran haladni csak akkor lehet, ha egyenlő szeretettel 
karolja fel e hon minden hű fiát faj, felekezet és osztály
különbség nélkül.

A valódi szabadságot, a haza függetlenségét és önálló
ságát mindenkor és mindenben megvédeni, képezi a képvi
selő nemes, de kötelességszerü hivatását.

N. N. képviselő urat, a ki a haza szabadságának, önálló
ságának, függetlenségének zászlóját fennen lobogtatja, és e
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zászlónak nemes védelmezője — az isten éltesse. Kívánom, 
hogy azon bizalom, a melylyel választói irányában viseltet
nek, sohase csökkenjen, sőt inkább öregbedjen. Adjon neki 
az ég erőt, hogy a fennen lobogtatott szabadságnak zászlaját 
erős karokkal megvédelmezni képes legyen. — Emelem po
haramat az ő egészségére. Isten éltesse ő t !

191. A megyei tiszti karért.

A közigazgatás az államok lelkét képezi. — A közmon
dás azt tartja, hogy a hol a lélek beteg, a test egészséges nem 
lehet. A közigazgatás lelki erejének mérvét a kezelés minő
sége tünteti ki.

Erős kezekben erős a közigazgatás, a jó közigazgatás 
pedig a nép javát, jólétét, vagyonosodását mozdítja elő. — 
Hogy nálunk a közigazgatás minden rétegének érdeke oly 
buzgalommal felkaroltatik, hogy a nép jóléte, vagyonosodása 
napról-napra emelkedik, azt csak az intézők, vagyis a köz- 
igazgatási tisztviselőink erélyességének, lelkiismeretességének 
és páratlan szorgalmának köszönhetni. Emelem poharamat 
megyénk tiszti karáért, s kívánom, hogy áldásos működésük 
sokáig tartson. Éljenek 1

192. Szüreten.
A kies vidék, a szőlőkoszorúzta regényes hegyek elra

gadják lelkemet, — új erőt adnak, közelébb vezérelnek az 
istenhez. Az ihlettség fogja át keblemet a mai napon e dicső 
vendégkoszorúban, hol a kedélyek vidámsága felvillanyozza 
a busongó lelkeket. — Ezen erős, terebélyes diófa kellemes 
árnyékában, hol sziveink izzóvá válnak a bájos hölgyek szép 
szemeinek tüzétől.

Azt mondja a költő, hogy a bor és a szerelem két atyafi
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gyermekek. — Ezen atyafiság valóban keblemben a mai na
pon fogékony talajra talált.

Mai napon az örömök dús forrásává vált e hegyláncz, 
mely bőven jutalmazza a munka és fáradságnak megérde
melt bérét.

Adja az ég, hogy e szőlőkoszorúzta hegyláncz örök dí
szében pompázzék, ereje sohase fogyjon, sőt inkább öregbed- 
jen, — dúsan öntse hálájának nedűjét a munkás kezekre.

A mi kedves házigazdánknak, a ki ma nekünk e szüreti 
ünnepélyen annyi élvezetet nyújtott, busásan jutalmazza meg 
fáradságát. Emelem poharamat az ő és kedves családja 
egészségére. És hogy ha ő, mint minden szőlősgazda, a szőlő
vel öregszik, lelke mindig ifjú maradjon, a szőlő pedig öreg
ségében is számos évekig örvendeztesse meg őt bő áldásával. 
Isten éltesse!

193. Véletlen összejövetelkor.
A sors határoz életünk s körülményeink felett. — Azt 

mondja a közmondás, hogy megtörténik egy perczben, a mit 
az ember nem remélt hosszú időn át.

Ez megtörtént velem is. Nem reméltem, hogy a mai na
pot ily díszes körben tölthessem.

Nem reméltem, hogy a mai nap reám nézve a meglepe
tések forrásává váljék, nem reméltem, hogy e hölgykoszorú 
szép szemeinek fényében, mint a ragyogó napsugárban gyö
nyörködhessem, — és hogy e mai nap nékem annyi boldog
ságot nyújtson. E nap életemnek egyik forduló pontját fogja 
képezni.

Nem zárhatom el szemeimet a fény elől, mely azokat 
kápráztatja. — A legmagasztosabb érzés övezi át lelkemet, 
mely beleolvad a mai nap örömeinek élvezetébe. Mi leend 
ennek a következése — a jövő titka.

Kivánom, hogy ezen díszes vendégkoszorút, mely lelke
met egészen átváltoztatta, hosszú ideig a boldogság áldásá-
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bán részesítse az ég, hogy felpezsdült érzületem gyakran él
vezhesse azon kellemes és élvezetteljes szórakozást, a mely
nek a mai napon részese vagyok.

Emelem poharamat e díszes vendégkoszorúra, annak 
minden egyes tagjára, kívánva, hogy értük melegen érző szi
vemet edzzék meg a barátság lángszerü fegyverével, s tart
sanak meg engemet továbbra is kegyeikben és barátságuk
ban. Isten éltesse önöket!

194. Vendégségnél.

Mint a növényekre a napsugár élesztőleg hat, úgy fel
vidítja a mai nap kedélyemet. Én érzem átszellemülő bűv- 
erejét. — A közéletben előforduló csalódásokért, kellemetlen
ségekért kárpótolva érzem magamat e víg körben, hol meg
nyílik előttem a barátság felvillanyozó csarnoka, a hol a kel
lemes szórakozás diadalát hirdeti nekem, hol lelkesedem, fel
magasztosulok, feltalálom a rokonszenvek harmóniáját, újabb 
erőt nyerek az élet fáradalmaira, a munkára. A lehangoltság 
varázsütésre tűnik el, s lázasabban dobog szivem a jókedv 
hatalmától, mely a barátság egén, mint a szivárvány sokszínű 
íve a fekete felhők ködéből áthidalja a múltat a jelennel s 
feleleveníti a barátság napsugaras tavaszát. — Emelem po
haramat az én szeretve tisztelt barátom, N. N. úrra, a ki kö
rül ma, a szentegyház napján összesereglettünk, a ki bennün
ket a barátság melegével, őszinte magyar vendégszeretettel 
fogadott. Az ő családjának úri körében feledjük a múltnak 
lehangoló emlékeit. — Reá és kedves családjára számos ily 
víg napot engedjen az isten felderülni szorgalom- és munkás
ságteljes életének egén, — az az erő, a mely a legszebb férfi
korban dagasztja kebelét, hosszas egyformaságából ne veszít
sen semmit a legvégső korig. Isten éltesse !
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195. Más.

Ma az egyház napja van. Szent János apostolnak tisz
teletére szentelve, a ki a megváltó hitvallást, szeretetet és 
könyörületet hirdette, a ki a küzdést, szenvedést, üldöztetést, 
keserű csalódásokat nyugalommal és békével szenvedte, s 
hirdette a bizalmat és megadást az isten irgalmában s re
ményt a halhatatlanságban. Az ő szent emlékének tisztele
tére ünnepli az egyház e napot, a melyen hálaimákat zeng a 
nép s örömének ad kifejezést. Mi is összegyűltünk, hogy 
résztvegyünk e napon mindazon áhítatban és örömben, a me
lyet ma e községben mindenki érez. — Ezen érzésbe vegyül 
az emberi kebelnek még egy nemes érzése, a barátságé. Nem 
szokásból, banem őszinte baráti kebelből eredő forró kivána- 
taimnak adok kifejezést, midőn poharamat emelem szeretve 
tisztelt barátom, N. N. úr egészségére, a kinek úri házánál e 
napot ünnepeljük. Kívánom, hogy enap számtalanszor ismét
lődjék életében, hogy a víg kedélyt, a mely e mai napon át- 
hullámzik kebelén — tartsa meg folytonosan, — az emberi 
élet boldogságához szükséges eszközökben ne szenvedjen 
hiányt sohase. És a mit neki kívánok, azt kívánom egész úri 
családjának, hogy az ég őket is részesítse egy hosszú életben, 
örömben, erőben és friss egészségben. Isten éltesse őket!

196. Más.

Ha felfogjuk e mai nap jelentőségét, azon következte
tésre jutunk, hogy ma, szentegyházunk napján keblünk
ből a bánatot, a lehangoltsápot ki kell zárnunk. Vidám ta
vasz szárnyal ma felettünk, virágpalásttal vonván be mindent 
köröttünk, melynek varázsa lelkünket a mindennapiság ölé
ből kiragadván, a pegazus szárnyain a barátság szentélyébe 
varázsolja. — És ezen ellenállhatlan vonzerő fejleszti keb-
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lünkben azon rokonszenvet, mely barátainkat közelebb ve
zérli. — Ezen baráti érzés bátorít fel bennünket erélyeséh 
szembeszállni a homályos jövővel, s kitartással törekedni a 
kitűzött czél felé. Ily erőt és kitartást merítek én e mai na
pon szeretve tisztelt N. N. barátom vendégszerető házánál, — 
ez igénytelen baráti körben, hol őszinte baráti keblekre ta
lálok. És én e barátságra magamat mindig érdemessé tenni 
törekvendem; engemet sem a fény és gazdagság, az élet kí
nálkozó előnyei és élvei, sem a sors mosolygó kísérletei ba
rátaimtól eltántorítani képesek nem lesznek. Mindennek, a 
mi ezen barátság lánczait megingatni megkisérlené, férfias 
erővel fogok ellenállni. — Emelem poharamat az itt egybe- 
gyült szeretve tisztelt barátaim egészségére — óhajtván, 
hogy irányombani barátságuk sohase csökkenjen, hanem in
kább növekedjen — és növekedjen boldogságuk is. Isten él
tesse önöket!

197. Más.

A kereszténység mindenkor vallásos buzgósággal ün
nepli meg a szentegyház napját, kérvén az egek urát, hogy 
kegyeivel továbbra is ajándékozza meg a hívőket. Hálát 
adva az istennek, hogy a napot, az egyház ünnepét megérni 
engedte; — ezenkívül én még hálát adok a Mindenhatónak 
azért is, hogy engemet ezen jó barátaim körébe vezérelt, mert 
itt lelkem felvidul s kellemes szórakozást nyerek, a mire a 
gondokkal és fáradsággal küzdő léleknek annyira szüksége 
van. — Az élet barátság nélkül olyan, mint a virág nap és 
levegő nélkül. Nélküle nem élhet, nem tenyészhet. Mi lenne 
az emberiségből, a lelket emelő, a szívnemesítő, igaz, őszihte 
barátság nélkül ? Az élet súlyosabbá, elviselhetetlenebbé vál
nék. — Emelem poharamat az én kedves barátaim egészsé
gére, a kik e barátság koszorújába engemet is befoglalni ke
gyeskedtek. — Őszinte szívből kívánom, hogy a sors adjon

FELKÖSZÖNTÉSEK. 7
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kedves barátaimnak erőt, hogy életüknek minden napját a 
megelégedés és öröm kisérje, s menyországgá varázsolja ré
szükre e földi életet, — a mit legnagyobb mérvben megérde
melnek, — adja meg az ég, hogy valamennyien egész család
jaikkal egyetemben számos éveken át egészségben és boldog 
megelégedésben élhessenek!

198. Más.
Az embernek egyik legnemesebb jellemvonása, hogy a 

valódi őszinte barátság értékét — megbecsülhetlen kincsnek 
tekinti, s minden törekvése annak elnyerhetésére irányul. 
Nem hiszem, hogy lenne oly önző ember a világon, a ki ba
rátok nélkül tudna élni. — Nincs az a csapás, az a veszteség, 
melyet a barátság részvéte ne enyhíthetne. Ha az életben 
mindent elvesztettünk, ha a kétségbeesés örvénye felé sodor
tatunk, a barátság szentélyében lelünk menhelyet. Itt, e ba
ráti körben érzem a barátság lélekemelő hatását. E vidám 
baráti körben oly jól esik lelkemnek, hogy kárpótlást lelek a 
távoliét által eddig nélkülözött baráti kézszorításokért, és e 
tisztelt körbeni élvezetekért, hol a poharak víg kocczintásai 
között szabad folyást engedhetek érzelmeimnek. Emelem po
haramat e tisztelt társaság minden tagjának hosszú életéért. 
Lelkesítse keblüket folytonosan azon mély érzés, a melyet 
tapasztalni szerencsém van. A sors gyönyörrel töltse el éle
tüknek minden perczét. Távoztassa el az ég a meghasonlást 
szivük és eszük között, s enyhülést leljenek mindenkor és 
mindenütt. Tartsanak meg engem továbbra is nagyrabecsült 
barátságukban. Isten éltesse önöket!

199. Más.
Oh, mily boldognak érzem magamat e mai napon, a 

melyen részt vehetek tisztelt barátim víg és kedélyes társa-
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ságában, a hol az ember feledve a múltat, a jelen lélek
nemesítő perczeit élvezheti. Olyan e nap reám, mint a nap 
hevétől elfonnyadt növényre a jótékony eső, mely azt fel
frissítvén, új életet önt bele. — Lelkem elveszett izgékony- 
ságát érzem visszatérni; a barátság nyilvánulási bűv-erőt 
gyakorolnak reám. Emelem poharamat e kedélyes társa
ságra, s tiszta szivemből kívánom, hogy annak minden tagja 
igen hosszú időkig tartós és virágzó egészségnek örvendhes
sen. — Távoztasson el az ég mindent, a mi reményeiket meg
hiúsíthatná, s feltett czéljuk elérésében gátolhatná. Isten él
tesse önöket!

200. Más.

Az emberi élet örömeinek és boldogságának forrása 
nem egyedül a kényelmes, gondnélküli életben rejlik; van 
még más, a mi azt egészszé teszi, a mi az igaz és mély fáj
dalmat enyhíti, a mi a kétségbeejtő csapások alatt megren
dültét hitében megerősíti és új küzdelemre ösztönzi, a mi 
életünk zord világában szeretetük sugáraival ragyog felénk. 
Ez a szép nem. Ha pályát téveszténk, a nő rokonszenve, sze- 
retete lesz a szabadító hid. Kérdezd a kétkedőt, jutalmaz-e 
a cserkoszorú s babér úgy, mint egy szerető hölgy boldogító 
pillanata. Ök a boldogság angyalai, tiszta lelkűk szerelme 
boldogságot teremt lángoló szivünknek. Emelem poharamat 
e tisztelt női vendégkoszorúra, a melynek legdíszesebb virá
gait ők képezik. Tiszta szivemből kívánom, hogy bájaik, sze- 
retetreméltóságuk sohase szűnjenek meg, hogy szeretetükkel 
sokáig törjenek át a mi lelkünkre nehezedő sötét látkörön, 
— boldogság, öröm, megelégedés kisérje őket sokáig egy 
hosszú életen át. Isten éltesse az itt jelenlévő földi angya
lainkat !

7*
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201. Más.
E földi lét kertjében felemelkedik ugyan a lélek a ter

mészet szépségeinél, de a mi elragad, az annak változato
san díszlő virágai, a melyek körében lelkünk egészen átszel
lemül. A földi javak bőségében, a jólétben is bizonyos hiányt 
érezünk, a mit mindenkép kipótolni törekszünk. — E hiányt 
egy szerető női szív képezi, csak ez képes az elfojtott tett- 
erőnék új tért nyitni, s a szebb jövő hite iránt a kedélyekbe 
új erőt önteni. -— Emelem poharamat a férfi-boldogságnak 
tényezőire, az itt megjelent igen tisztelt hölgyekre, a kik 
kedvességükkel és szeretetreméltóságukkal a társaság han
gulatát felvillanyozzák, — őket a Mindenható igen soká 
éltesse !

202. Más.
l  : • • 'i

Az élet mindennapi ridegségébe meleget, a háborgó ke
délybe nyugalmat, a kebel keserűségére gyógyirt ki nyújt ne
künk ? Mindig a gyöngéd női kéz. — Igaz, az idő minden seb
nek a leghatalmasabb orvosa, de szivünk sebére hathatós 
gyógyító balzsamot csak a nő képes csepegtetni, ők  ösztö
nöznek bennünket a lankadatlan munkásságra, az ő jóságuk, 
szeretetük csodákat műveltet velünk. Emelem tehát pohara
mat e vendégkoszorú díszes virágaira, a nőkre, a kik egy 
szebb jövő reményének hitét élesztik bennünk; a mindenek 
teremtője sokáig éltesse, s kívánom, hogy szivüknek minden 
vágya beteljesedjen, a csalódás keserű valóságára sohase éb
redjenek, jóságukat és szeretetreméltóságukat sohase vonják 
meg tőlünk. Legyen életük hosszú, s egy perezre se nélkü
lözzék a boldogságot |
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203. Más.

Az ember keblében van egy érzés, a melyet e földön 
senki és semmi sem képes kiirtani. Ez a szerelem. A szenve
dést az életben az szünteti meg, az érzelem mélységét az fej
leszti keblünkben. — A vigasztalás édes magvát az fogamzza 
meg szivünkben. Ki lobbantja lángra szivünket? Nemde a 
nők, a kik bájaik varázsával lelkünket elbűvölik. Ha szivün
ket a bánat sötét felhője borítja, vigaszt nyújtanak elsötétült 
kedélyünkre. Ha a lelki rokonság lánczát a sors irgalmat
lanul széttépi, ha lelkünk oltárát szívtelenül lerombolja, ha 
a fájdalom tengere árjával elborítja szivünket, ha reményünk 
s boldogságunk az örvénybe sülyedni készül, ha örömvirá
gaink hervadoznak, elcsüggedt lelkűnkbe erőt, kitartást ők 
öntenek. E vendégkoszorú díszes virágait, a nőket, a kiket 
az élet zivatarai között mentőangyalainknak teremtett az ég, 
a kik életünk sötét világát lelkűk jóságával beragyogják, az 
isten hosszú, megelégedett élettel áldja meg, hogy az a lelki 
jóság, a mely szép szemeikből most is kisugárzik, holtig tartó 
legyen, szívbeli nemes tulajdonságaik mindinkább növeked
jenek, ne legyenek közönyösek az érettük lángoló hű szivek
ért. Még egyszer kívánom, hogy az ég a leghosszabb ember
korig éltesse őket!

204. Más.

A remény és bizonytalanság hullámai hányják-vetik 
életünk sajkáját. A remény és bizonytalanság rémei ha ül
döznek bennünket, oltalmat és vigaszt a nők nyújtanak ne
künk. — Az ég csudatevő erővel ruházta fel őket. A nők sze
líd körében a hangulat is nemesebb irányt nyer, a kedély vi
dámabb, a lélek emelkedettebb. — Emelem poharamat e 
díszes társaságban levő úrnőkre, a kiknek müveit körében 
érzéseink nemesednek s sziveink művelődnek, s kívánom,
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hogy a kik eszményképüket megtalálták az életben, — az 
óhajtott boldogság édenkertjében élvezhessék a földi meny
országot. A kik pedig eszményképük megvalósulását óhajt
ják — ez óhajuk mielőbb teljesedjen, és ha szép lelkűk az 
első szerelem hevében csupa lelket, csupa tökélyt, csupa esz
ményt lát, ez ne legyen káprázat szivükben, — hanem való
ság, •— találják meg egymásban azon szívbeli tulajdonokat, 
a melyek a családi életet boldoggá varázsolják. Isten éltesse 
őket sokáig !

205. Más.
Vannak e díszes vendégkoszorúban fejlődő virágbimbók, 

a melyeknek bájai csodálatra ragadnak bennünket. Igaz, e 
bimbók az élet esélyei romboló hatalmának vannak kitéve, 
mint minden e földön. — Sokszor látjuk, mikép tépi szét a 
zivatar a legszebb virágot, a melybe az élet minden szépségei 
összpontosulnak. Hogy e zivatar sohase merülhessen fel e 
tisztelt vendégkoszorú bimbóira — az itt megjelent hölgyek
nek életében, engedje az ég a maguk díszében virulni, fej
lődni az emberiség és haza javára és boldogságára, tiszta 
szivemből kívánom. Isten éltesse őket!

206. Más.
Azt mondják, hogy a búskomorság a szív szükségleté

ből, a természet követelményeiből veszi forrását, és hogy nincs 
zavartalan boldogság az életben. — És ha megfordítjuk az 
érem oldalát, azt látjuk és érezzük, hogy nincs oly bánat, nincs 
oly fájdalom, a melyre a női kezek gyógyírt ne találnának. 
Ez az ő varázserejükben rejlik. Ök az élet gyöngyei, a kiknek 
vonzerő s ragyogás a végzetük. — Ök életünk tavaszának 
üde virágai, ők tesznek boldoggá bennünket a messze távol
ban, a nélkül, hogy tudnánk, hol állapodunk meg, — felkor-
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bácsolják az érzelem hevét, elrabolják nyugalmunkat. És 
mindezekért csak ők jutalmazhatnak meg bennünket jó lel
kűkkel s nemes szivükkel. — Emelem poharamat az ezen 
társaságot kedves jelenlétükkel feldíszítő hölgyekért, a kik
nek magas műveltségük, legtisztább, legmagasztosabb érzel
mük azon erős hitet éleszti keblemben, hogy ők nem a mai 
világ hiúságával fogják mérlegelni azon érzelmeket, a melyek
hez sokan reményük és boldogságuk horgonyát kötik. — 
Nem hervasztják majd el örömvirágait azoknak, a kik bájaik
nak és nemes lelki tulajdonaiknak hódolnak. Nem teszik 
örömtelenné életüket azoknak, a kik jövőjüket nekik áldoz
zák fel, — mert a halál üdvösebb, mint az örömtelen élet. 
Emelem poharamat ezen úri társaság díszeire, a nőkre, kí
vánván, hogy az élet szenvedései sohase jussanak nekik osz
tályrészül, lelkűk nyugalmát soha semmi se zavarhassa meg 
az életben. Isten éltesse őket!

207. Vendégségnél (a házigazdára).

A mai napon kedélyem egészen átalakult. Lelkem fel
frissült. A rózsa szende pírja ma élénkebb, az ibolya szerény
sége szebb. A nefelejts hűséget jelent ugyan, magamén kívül 
másokéról nem szólhatok, de azt bátran be merem vallani, 
hogy hű vagyok hazámhoz, hű ahhoz, a ki szivét velem meg
osztja, és hű örökké a tiszta, önzetlen barátsághoz. Mert nem 
lehet nemesebbet képzelni, mint igaz barátot. A hol a szives 
házigazda előzékenysége, barátsága, vidámsága fogadja az 
érkezőket, ott könnyű vígnak, jókedvűnek lenni, kivált midőn 
a társaságnak fénypontját ily gyönyörű hölgykoszorú képezi. 
— Emelem poharamat N. N. úr, igen tisztelt házigazdánknak 
egészségére, a ki bennünket vendégszerető házához meghívni 

, szíveskedett, s bennünket barátságával elhalmoz, — kíván
ván, hogy a jó isten az ő és kedves családja számára hosszú
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életpályát jelöljön ki és távoztasson el tőlük mindent, a mi 
családi nyugalmukat megzavarhatná.

208. Más.
Ha elgondolom magamban, micsoda élet az, mely egyet

len egyszer se, egy rövidke pillanatra se érezte a barátság 
melegét, keblemet égő fájdalom lepi el, ily helyzetre gondolva. 
—• És ha ennek ellentétét állítom magam elé, kedélyállapotom 
felvidul, és ha a barátság körében vagyok, minden keserűség 
elpárolog keblemből. Érzem én ezt leginkább jelen alkalom
mal, a barátságos érintkezésben, a melyet tekintetes N. N. 
úr vendégszerető házában tapasztalni szerencsém van. — A 
mai napot tehát a barátság ünnepének tekintem, mert oly 
szives baráti fogadtatásban részesülök, a minőben még alig 
részesültem. Emelem tehát poharamat a mi szeretve tisztelt 
házigazdánkra, tekintetes N. N. úrra és kedves nejére, hogy 
vágyai, óhajtásai ne legyenek légvárak a képzelet csalfa, hű
vös holdvilágában, hanem azok teljesüljenek úgy, a mint kí
vánja. Isten éltesse őt egész családjával !

209. Más.

Az élet kertjében az élő virágok varázserőt gyakorol
nak lelkünkre; ha megpillantjuk őket, kellemes kábultság 
vesz rajtunk erőt, melyben az ember hamar érzelgőssé válik ; 
megoldódik, felsugárzik bennünk valami, mint egy hirtelen 
fény, mely a sötétben eltévedt előtt felvillan. így érzem én 
magamat ma e díszes hölgykoszorú körében, a mely koszorú
nak minden virága igéző bájjal tárul fel szemeink előtt, s 
bűvereje lelkűnkig hat. — E díszes hölgykoszorúnak virá
gait a sors zivatarának elhervasztó dere sohase érhesse, a 
fejledező bimbóknak üdeségét ne rabolhassa el semmi az
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életben — az égő fájdalom romboló hatalma ne vehessen erőt 
keblükön; ezt tisza szivemből kívánom !

210. Más.
Az óhajtások sajkáját az élet gyakran a bizonytalan

ság szirtjére veti ki, az emberi akarat a sorsot nem szabhatja 
meg, — és ha azt látjuk, hogy az összefüggést az élettel el
vesztettük, és reményeink végső húrja zörögve lepattan, — 
akkor a vigaszt csak a barátság kebelében találhatjuk fe l; — 
ez a forrás, a melyből mindennapi gondolatainkat, zamat- 
talan érzelmeinket felfrissíthetjük. Ily felfrissülést, lehangolt 
kedélyem felvillanyozását érzem ma e tisztelt körben, hol a 
finom hangulat fátyola borul lelkemre, mely gondolataimat 
új életre ébreszti. — Kívánom, hogy e tisztelt vendégkoszorú 
minden tagja boldog és megelégedett legyen, s adja az ég, 
hogy hosszú évek során át ily gyakori baráti összejövetel vi
dítsa fel az élet fáradalmaitól ellankadt testünket. Isten él
tesse önöket !

211. Válaszok.
A mi a kedély hangulatát emeli, az azon szívélyes rész

vét, a mely jó barátaim részéről özönlik felém. Jó kivánataik 
nyilvánításánál arról győződtem meg, hogy azok nem szokás
ból mondattak el, hanem szívből erednek. Legyenek meggyő
ződve, hogy én is ily baráti érzelmeket táplálok önök iránt. 
Azon hatásnak, a melyet őszinte szavaik bennem keltettek, 
maradandó emlékét szivem örökre megőrzi. — Az ily baráti 
összejövetelnek, és ezen alkalommal tanúsított rokonszen- 
vöknek kettős értéke var. Először megismerni tanítja az 
őszinte jó barátokat, másodszor lelkünket felvidítja, s teen
dőink és működésünkben lelkünket hatványozza. így mérle
gelve a mai baráti érzelmek lendületes nyilvánulásait, nem
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csalódom, ha jó barátaim számát is növekedni látom. — Én 
ezen jó és őszinte baráti érzelmeket és jó kivánatokat ha- 
solóval viszonozni óhajtván, kivánom és óhajtom, hogy az 
a rokonszenv, a melyet irányomban tanúsítottak, marandandó 
és örökös legyen. — Adja az ég, hogy önök mindnyájan és 
egyenként hiányt soha semmiben se szenvedjenek az élet
ben, működésüknek minden lépése eredményteljes legyen; 
áldja meg az ég önöket és kedves családjukat hosszú élettel, 
és az a családi élet boldogságával legyen fűszerezve, — irá- 
nyombani baráti szeretetük, rokonszenvük pedig ne csök
kenjen soha, sőt inkább öregbedjen. Isten éltesse önöket, 
tartsanak meg engemet családommal együtt további szives ba
rátságukban !

212. Más.
A mostani prózai korban, az anyagiság világában, hol 

az irigység, önzés, érdekeltség foglal helyet, — hol az őszinte 
barátok oly ritkák, oly jól esik a mai napon az ellenkezőről 
meggyőződnöm, arról, hogy vannak még jó barátok is, a kik
nél a baráti szeretet szilárd, és a kik őszinte rokonszenvet 
tudnak táplálni lelkűkben jó barátaik iránt. — A mai nap, 
megvallom, forduló pontot fog képezni életemben, mert el
fásult szivemet újra felmelegíti, s azon reményeimet, hogy 
vannak még jó barátaim, a kikre az élet súlyosabb körülmé
nyeiben számíthatok — újra feléleszti. A kiknek jellemük 
tisztasága s szilárdsága ezen hitemet megerősíti. Higyjék el, 
azon vonzalom, azon rokonszenv, a melyet irányomban ta
núsítani kegyeskedtek, oly jól esik szivemnek. Az által kár
pótolva érzem magamat az élet eddigi csalódásaiért s kiállott 
szenvedésekért. Ha elsötétült életem egén a korány biztató 
sugarai lövelnek felém, ha sokat zaklatott szivem ismét meg
nyugvást talál, ha az emberek iránti hitem újra éled keblem
ben, az az önök szives barátságának, tanúsított, rokonszen- 
vüknek eredménye leend; fogadják mindezekért legforróbb
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köszönetemet. És midőn önök engemet eléggé meg nem be
csülhető barátságukkal halmoznak el, legyenek meggyőződve,, 
hogy én is hasonló érzelmeket táplálok keblemben önök 
iránt; mert azt most, midőn már a kiállott fájdalom éles 
ekéje szivemet felszakgatta, a vigasztalás édes magvát hinti 
keblembe, és ez meg fogja teremni az önzetlen baráti szere
tet gyümölcsét, mit szivvéremmel öntözve terebélyes fává 
növesztendek, a melynek árnyékában a sors küzdelmei ellei» 
menhelyet találok. Vegyék tehát forró köszönetemet szives 
barátságukért, a melyet életem legnagyobb kincsének tekin
tek. Fogadják szívesen azon viszont-kivánatomat, hogy ked
ves barátimat számos éveken át egészséggel megjelenni en
gedje szegény házamnál, — és hogy azon baráti érzés, a me
lyet a mai napon irányomban tanúsítani szíveskedtek, sohase 
haljon ki. Sokáig élvezhessék a boldog családi életet, s hogy 
kedves gyermekeik előmenetele tetézze örömüket és boldog
ságukat. Ne vonják meg tőlem ezután se kedves barátságu
kat. Isten éltesse önöket!

213. Más.

Igaz, változásnak van minden kitéve, — e változást leg
inkább az emberekben látjuk. Elkorhadt nagyobbrészt az 
emberi jellem fája, meg vannak mételyezve az erkölcsök, ha
nyatlásnak indulnak a nemesebb érzések. Szükséges, hogy a 
mai sülyedő korban a nemesebb jellemek állást foglaljanak, 
és nemes törekvésükkel eloszlatni igyekezzenek az emberi
ség egére boruló sötét fellegeket. — E tisztes vendégkoszo
rúban, mely ma szegény házamat díszíti, örömmel tapasz
talom, hogy még nemesebb érzések feszítik a kebleket, — a 
világ hiúsága tért nem foglal keblükben, — hogy a férfias jel
lem, az önérzet szilárd gyökeret vert. Hogy az önzetlen 
barátság szivükben él még, mi tiszteletre, bizalomra ösztö
nöz mindenkit, a ki a mai baráti összejövetelünknek tanúja
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volt. És én legmelegebb érzéssel fogadom szives baráti ér
zelmeik nyilvánulását, melylyel valódi, önzetlen barátságuk
nak adtak kifejezést. — Legyen tartós e láncz, a mely ma 
bennünket szorosabbra fűz, legyen bensőbb az az érzés, a 
mely keblünket hevíti. És hogy ez sokáig tartson, legfőbb vá
gyam és óhajtásom. — Irányomban kifejezett szives barát
ságukat s jó kivánataikat lelkemből viszonzom, s kívánom, 
hogy életük perczeit tegye kedvessé a megelégedés; a béke 
angyala őrizze meg családjukat minden veszélytől, s ne le
gyen a sorsnak hatalma lerombolni a boldogságnak önök felé 
mosolygó csarnokát. Tartsanak meg engemet további barát
ságukban. Isten éltesse önöket 1

214. Más.

A részvét érzelme egészen elérzékenyíti és békítőleg 
hat az ember szivére, lelkületére. Az emberi élet hullámzó 
tengerén a sors játéklapdájának vagyunk kitéve, — és e küz
delemben legbiztosabb óvszer a résztvevő kebel, a mely bá
torít, és segélyt nyújtó kezével sokszor a vész örvényéből 
kiránt bennünket. — Lelkünk túlfeszültsége nem lehet tar
tós a baráti körben, a hol kedélyünk vidámabbá válik, meg- 
könnyül feledése a szomorú múltnak. — Emelem poharamat 
az én szeretve tisztelt barátaim egészségére, a kik szives 
megjelenésükkel engem megtiszteltek, személyesen jöttek el, 
hogy bebizonyítsák őszinte barátságukat. Higyjék el, e ba
rátság keblemben visszhangra talált, s minden erőmet arra 
fogom szentelni, hogy azt én is oly mérvben viszonozhassam, 
a mint azok valóban tettekben is nyilvánultak. Barátságuk 
újabb tért fog nyitni az elfojtott tetterőnek, s a szebb jövő 
hite kedélyembe új erőt fog önteni. — Kívánom, hogy a bol
dogtalanságot híréből se ismerjék, egészségük legyen zavarta
lan, házi életük boldogságának csendjét ne zavarhassa meg 
soha semmi. — Kedves családjukat önökkel egyetemben bő



109

áldásában részesítse az ég. Tartsanak meg engemet továbbra 
is barátságukban. -— Isten éltesse önöket !

215. Más.

Az az önzetlenség, a melynek ma tanúja valék, mélyen 
meghatott. Az a hévmérője azon kedves viszonyoknak, me
lyekben az itt megjelent tisztelt barátaimmal állok. A hév
mérőben, melyet a barátság meleg áramlata körülvesz, ma
gasra emelkedik a kéneső, a baráti kebel melegsége pezsdül- 
tebbé teszi az életét, a lélek ziláltsága a kiengesztelődésnek 
enged helyet. — így érzem én magamat ma, a baráti szere
tet légkörében, hol derülni kezd előttem a világnézlet, jobb 
fordulatot igér a sors által szövevényessé vált jövő, s remélni 
engedi a kibontakozást. — És hogy a szellemi fejlődésnek,, 
érzéseimnek és gondolkozásomnak iránya megtisztul, s hogy 
a szilárd eredményekre reményeim megújulnak, azt a ti ön
zetlen barátságtoknak, részvéteteknek s rokonszenveteknek 
köszönöm. — Fogadjátok ezért legforróbb köszönetemet. 
Legyetek meggyőződve, hogy ezen szivességteket meghálálni 
soha el nem mulasztandom. Én nem vagyok képes érzései
met szavakban úgy kifejezni, mint a hogy azok keblemben 
élnek. — Keblem egy nyitott könyv, abból kiolvashatjátok 
azon őszinte, irányotokban soha nem lankadó jóindulatokat, 
kivánatokat, a melyek soha megszűnni nem fognak. — Le
gyetek ti is mindnyájan kedves családotokkal boldogok és a 
szerencse kisérjen benneteket az élet hosszú útain. Családi 
életetek úgy folyjon le, mint a legkellemesebb, legtisztább ta
vaszi nap. Tartsatok -meg engemet továbbra is becses barát
ságtokban. — Isten éltessen benneteket!
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216. Más. Válasz.
Azon tisztelt barátaimnak, a kik ma szives részvétüket 

«s rokonszenvüket irányomban nyilvánították, és igaz és 
őszinte barátságuknak jelét adták, legforróbb köszönetemet 
nyilvánítom. Legyenek meggyőződve, hogy én is irányukban 
hasonló baráti érzelemmel viseltetem. — Emeli e nap jelen
tőségét azon víg kedély, az a jó  hangulat, a mely bennünket 
felvillanyozott. Emelem tehát poharamat az itt megjelent úr
hölgyek és barátaim egészségére. Óhajtom, hogy a közös ba
rátsághoz mindig hűek maradjanak, és hogy mindinkább szo
rosabbá fűződjék azon kötelék, a mely bennünket a barátság 
koszorújában egybefűz; mert csak e közös barátság adja meg 
az életnek zománczát és képesít nagyobb tettekre. — Az a 
lelkesedés, víg kedély, a mely ma e tisztelt társaságot átlengi, 
sohase múljon el. Kívánok önöknek minden jót ez életben, a 
mit az ember kívánhat: legyen életük hosszú, friss és jó 
egészségük sohase rendüljön meg, részesítse önöket kedves 
•családjukkal egyetemben tartós boldogságban és megelége
désben. Tartsanak meg engemet továbbra is becses barátsá
gukban. Isten éltesse önöket !

217. Más.
Ha az élet fásulttá teszi szivünket, azt a részvét ismét 

fogékonynyá teszi, s megkönnyebbíti azt, — az enyhíti a gon
gokat, a melyek keblünket, kedélyünket lehangolják, s nyug
talanságunkat eloszlatja. — Érzem én ezt, s új életerőt nye
rek e tisztelt baráti körben, a hol a jókedv kifogyhatlanná 
Tált, kétkedő lelkemről eloszlatja a borút, a mely oly nyo
masztólag hatott reám. Valóban, e szellemes, müveit társa
ságban érzelmeink melegsége fokozódik, lelkünk nemesül, 
szivünk megnyugszik. Emelem poharamat szeretve tisztelt 
barátaimra, a kik becses jelenlétükkel szegény házamat
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megtisztelni szíveskedtek; — kívánom, hogy őket a magya
rok istene számos éveken át úri családjukkal együtt boldo
gan élni engedje. — Tartsanak meg engemet továbbra is szi
ves barátságukban. Engedje az ég, hogy számtalanszor tisz
telhessem önöket, kedves barátaimat szegény házamnál. Isten 
éltesse önöket!

218. Más. Válasz.

A mai nap forrongásba hozta véremet, mert magányom 
andalító körét a barátság gyöngéden éltető eleme villanyozta 
fel. — A hol a kedélyt a külviszonyok zavaró légköre vonja 
be, és így a jövőt kérdésessé teszi, hol a küzdelem a létért 
mindig nagyobb tért hódít, ott valóban nagy jótékonyságot 
gyakorol a baráti részvét. — Az irányomban nyilvánított ér
zések meghatották szivemet, a melyekért hálámat kifejezni 
eléggé képes nem vagyok. Emelem poharamat a barátságra, 
az itt megjelent tisztelt barátaim egészségére s kívánom, hogy 
azok a meleg érzések, a melyek ajkaikról ma felém hang
zottak, keblükben örökké éljenek. Életük egén ragyogóan 
tündököljön mindig a barátság napja, s az élet küzdelmeiben 
veszteséget sohase szenvedjenek, s szenvedésük ne hatolhas
son át keblükön; életük legyen szép, boldog és dicső. Isten 
éltesse önöket!

219. Más. Válasz.

A viszontlátás határtalan örömöt okoz nekem, oly jól 
esik körömben tisztelni azon barátaimat, a kiket a sors 
oly rég időtől fogva elválasztott tőlem, — a kiknek szivük 
mint égi álló csillag tündöklik a sötétségben, bemelegítve 
a kebleket, besugározva a lehangolt kedélyeket. — Eme
lem poharamat az én kedves barátaimra, a kik engemet
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kedves jelenlétükkel a mai napon annyira megvigasztaltak. 
Tiszta szivemből kívánom, hogy az emberi irigység ne fér
kőzhessen soha tiszta lelkükhöz, adjon önöknek erőt és 
egészséget. Számos évekig éljenek!

220. Más.

Az önzetlen barátságnak szentelt e nap roppant jelen
tőséggel bir reám nézve. Határtalan örömöm felölti a víg 
kedély mosolygó képét, a mai vidám percek megédesítik éle
temet, s a megelégedés csarnokába vezérelnek. — Mondha
tom, alig találok szavakat, hogy tolmácsolhassam azon benső 
örömömet, a melyet ma őszinte szívből szeretett kedves 
barátaim jelenlétükkel nekem okoztak és jó kivánataikkal 
engemet elhalmoztak. — Mindezek bizonyságul szolgálnak 
nekem, és azon édes meggyőződést keltik bennem, hogy van
nak még jó barátaim, a kik irántam teljes bizalommal visel
tetnek. — Legyenek meggyőződve, hogy ezen meg nem be- 
csülhelő bizalom értékét fel tudom fogni — és fogom tudni 
azt hasonló baráti szeretettel és bizalommal viszonozni. 
Emelem poharamat az önök és kedves családjuk egészségére 
és boldogságára. Kívánom, hogy ez életben sohase menjen 
dolguk rosszul, ne sújthassák önöket az élet zivatarainak vil
lámai, és hogy azon baráti viszony, a mely köztük és közöt
tem szorosabbá fűződött, sértetlenül egy hosszú korig fenn
álljon. Isten éltesse önöket!
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D iszm ű ve k .
Gracza György. Az 1848—49-iki 

Szabadságharcz Története, 400 
képpel és mellékletekkel. Két 
kötet. Egy-egy kötet Ara fűzve 
5 frt 60 kr., diszkötésben 7 frt. 

Szalay-Baróti. A magyar nemzet 
története 65 füzetben. Több 
mint 600 illusztráczióval és 
színes műmellékletekkel. Két- 
hetenkint egy füzet jelenik 
meg. Egy-egy füzet ára 30 kr. 

Jakab Ö. Argirus. Fénynyomatu 
képekkel, fűzve 3 frt, diszk. 5frt. 

Költők albuma. A jelenkori köl
tők legszebb verseivel Szer
keszti Radó Antal 16°-ü disz- 
kiadás 3 frt, 16°-ü emlékkiadás 
selyembetéttel 4 frt 50 kr. 8°-ü 
diszkiadás 5 frt, 8°-ü emlék
kiadás, selyembetéttel 6 frtSOkr. 

Idegen költők albuma, fordította 
Radó Antal. A szöveg közzé 
nyomott illusztrácziókkal, fűzve 
3 frt 60 kr., diszkötésben 5 frt. 

Rudolf trónörökös Utazás a Ke
leten, fűzve 7 frt. diszköt. 10 frt. 

IJjabb nemzeti dalkönyvecske.
Szerkeszti Radó Antal, ára 1.20. 

Emke daloskönyv, 200 dal kot
tákkal. Szerkeszti Deák Gerő, 
fűzve 80 kr., vászonkötésben 
1 frt. diszkötésben 1 frt 50 kr. 

Leopardi lyrai költeményei, for
dította Radó Antal, fűzve 1 frt 
60 kr., diszkötésben 2 frt 40 kr. 

Emlékkönyv. A barátság tükre. 
Ára 2 frt 40 kr.

Kossuth Lajos életrajza irta Gra
cza György. Közönséges kiadás 
fűzve 1 frt 20 kr., diszkiadás 
fűzve 2 frt, diszkiad. kötve 3 frt. 

Környel János. Nemzeti kincs
szekrény diszkötésben 1 frt 20 kr. 

Endrödy Sándor Tücsök-dalok, 
diszkötésben 1 frt 80 kr.

Szépirodalmi müvek. 
Ágai. Igat történetek, húsz elbe

szélés 3 frt 40 kr.
Bródy Sándor. Szinészvér, Két 

szőke asszony s más kisebb 
elbeszélések 2 frt.

Gutius. A vádlottak padján. Hu
moros törvényszéki karczo- 
latok. 1 frt.

Gabányi Árpád. A művészet nyo
morultjai. 2 kötet 2 frt 40 kr.

Alvinczy Sándor. Franczia nők, 
fűzve 1.50, diszkötésben 2 frt. 

Alvinczy Sándor. Franczia tár
sadalom, fűzve 1.50, diszk. 2 frt. 

Kosutány Géza. Nevezetesebb bűn
esetek tára: I. Emyi György 
meggyilkoltatása 1 frt. II. Mihály 
szerb fejedelem meggyilkolta
tása 1 frt. III. Öt kisebb bűneset 
1 frt IV. Kisebb bűnesetek 1 frt. 

Murai Károly. Ejnye be jó. Adoma
gyűjtemény I—II. kötet á60kr. 

Murai Károly. Mosolygó történe
tek. I—II. kötet á 60 kr.

A Nevető Magyarország. Adoma- 
gyűjtemény. Szerk. Gracza és 
Follinusz. Kötve 2 frt, diszk. 3 frt.

Vegyesek.
A pesti művelt'társalgó Szerzé 

egy pesti arszlán. Társasjáté
kok és szavalmánydarabok. Ára 
kötve 1 frt 20 kr.

Kártyajátékok könyve. Szerkeszti 
Parlaghy Kálmán. Mokány Bér
ezi előszavával, fűzve 1 frt 40 kr., 
diszkiadásban 1 frt 80 kr. 

Hölgyek titkára. (Női levelező).
Ára kötve 80 kr.

Levelező és házi titkár. Irta 
Kassay A., ára 80kr., kötve 1 frt 

Önügyvéd. Legújabb házi tanács
adó. Irta Kassay Adolf. Ara 
1 frt, kötve 1 frt 20 kr.

Képes budapesti szakácskönyv. 
Szerkesztette St. Hiiaire Jozefa 
és többen. Ára 1.40, kötve 1.80, 
diszkötésb. 2.40. Német nyelven 
is k.apbató ugyan, árak mellett. 

Háziklncstár. Több száz titkos szer 
Szerk. Hankó V. Ára kötve 1 frt. 

Czigányjósnő. A kártyavetés. A 
kártyahuzás. Ára 50 kr. 

Pohárköszöntések. Fel köszöntő 
könyv Mélyacsaitól, Ára 60 kr., 
kötve 80 kr.

A felülmúlhatatlan ezermester 
bűvészkamrája. Ára 30 kr.

Mulattató. Kérdések és feleletek. 
Ars. 20 kr.

A kis magyar mint köszöntő.
Szerk. BáesiJ. Ára kötve 80 kr. 

Magyarország térképe Hátsek 
J.-töl. Ára 20 kr.

Budapest tervrajza. Ára 30 kr.
Ugyanaz látképekkel 50 kr. 

Magyarország vasnti zónatérképe. 
Ara 50 kr.

Virágnyelv. Ára 40 kr.


