
Az unitárius kereszténységnek a 19. százévben Angliában 
legnagyobb és minden idők kereszténységének egyik legnagyobb 
egyházi atyja, Dr. Martineau Jakab bevégezte csaknem százévre 
terjedő fényes pályafutását. 

Arius és Athanasius és Augustinus tudalmában ott volt koruk 
egész bölcselme, Martineáuéban a múltból fölhozott és az újkori 
bölcselet, a keresztény vallás igazságainak védelmére. Es a keresz-
tény világnézletet senki e száz évben fényesebben, áthatóbb és 
tisztább látással, erősebb következtetéssel nem védte, mint ő ; 
senkinél inkább nem egyesült a gondolat átlátszósága, az okosko-
dás ereje varázslatosabb stylussal, mint ő nála. Gondolkodásának 
letisztálódása más, mint ama régi egyházi atyáké. Gondolkodásának 
t isztája: az Egy Örök Elő Is ten; néki Jézus nem Isten, de éle-
tének isteni szentsége, elveinek isteni igazsága előtt meghajol és 
követi oly hű engedelmességgel, a milyennél különbbel senki azok 
közül, a kik őt Istennek nevezik. Beszédeit Tennyson, a költő, s 
korának más kitűnő emberei hallgatják és iratait a kereszténység 
minden egyházának tanitói épüléssel olvassák. 

És még inkább fogják olvasni ezután. Munkái : a tisztult 
kereszténység prófétai inspiratioban; élete a vallási elvek gyakor-
lata keresztény szentségben. Az unitárius kereszténység egy nagy 
nevet jegyez be történelmébe, hogy tovább szállitsa az általános 
kereszténység számára a jövő időkre. 
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GYÖNGYMONDATOK. 
(Újkori Íróktól.) 

G ő g . 
Térden csúszást a kövér gőg ugy veszen, mint tartozást. 

Shakespeare. 
Könnyen tűröm, ha nagy ember érezteti velem, hogy ő nagy; 

de nem tudom soha tűrni, ha törpe meredez. Kazinczi. 
Gőgössel szemben legtöbbet ér a megvetés. Mármontel. 

G ú n y . 

A gúnyirat az embereket csak megharagítja, de nem jobbítja. 
Glasbrenner. 

A rágalmazók és gúnyolok szivében titkos gonoszság van. A 
legkellemesebb gúny és bántalom között csak egy lépés van. Lam-
bert örgrófné. 

Az emberek ritkán gondolják meg, hogy ők a gúnyiratok ere-
deti példányképei s ezt magukra rávitelesitsék s ennélfogva köny-
nyebben lesznek rosszabbak, mint jobbak. Kleist. 

G y a l á z a t . 
Az emberek szennyes ruháikat nem szokták a világ szeme 

előtt mosni. 1. Napoleon. 
Sok igazaknak és ártatlanoknak a költött és ármányos rossz 

hír derék hírnevet hozott — a rágalom keserű szégyenülésével. 
Petrárka. 

G y an ú. 
A gyanú hasonlít a galandféreghez, melyet csak részenként 

lehet elűzni s ritkán egészen. Ha az utálatos állatnak a feje vissza-
marad, a szenvedés újra feléled. Ha a gyanúnak csak egy rosz 
szála is fenmarad, viszont utánnő. Baldamus. 

Gyakran az ember többet keres, mint a mennyit megtalálni 
akar. Moliére. 


