GYÖNGYMONDATOK.
(Újkori Íróktól.)

Gőg.
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.
Gúny.
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. Lambert örgrófné.
Az emberek ritkán gondolják meg, hogy ők a gúnyiratok eredeti példányképei s ezt magukra rávitelesitsék s ennélfogva könynyebben lesznek rosszabbak, mint jobbak. Kleist.
Gyalázat.
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 a n ú.
A gyanú hasonlít a galandféreghez, melyet csak részenként
lehet elűzni s ritkán egészen. Ha az utálatos állatnak a feje visszamarad, 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.
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Gyermek.
A gyermek mindig tesz valami hibát, csak utánna kell járni;
s a ki ezt elmulasztja, ugy cselekszik, mint a ki sajnálja a gyomot
kitépni a kertjéből, (cserkesz elv) Jókai.
Boldog csecsemő ! neked a bölcső még egy végetlen ür, ha
megemberedel, keskeny lesz a végetlen világ. Schiller.
Sok szülők nem is sejtik, hogy már gyengekoru gyermekeikben maguk körül a legszigorúbb birákat, legélesebb szemű kémeket tartják, kiknek figyelmét semmi tettök el nem kerüli, — s hogy
azokat nem az által képezik jóvá vagy rosszá, a mit nekiek mondanak, hanem a mit előttök cselekesznek. Szemere.
Az ember nagyon szereti jósolgatni a gyermekekről. Rousseau.
Sohasem szabad a gyermek felől kétségbeesni, mig teljeskoruságra nem jutott, csak ekkor fejlődnek ki minden képességei s csak
ekkor lehet felőle helyesen itélni. I. Napoleon.
Természeti értelemben a gyermek az anyáé ; de a polgári törvény értelmében — miután a férfi és nő megegyeztek együtt lakni
a gyermek az apáé, minthogy a családfő az apa. Hőbbet.
A nyájas és csevegő gyermek legkedvesebb családtag; látni,
és hallani őt, gyönyörködtető, veszíteni legfájdalmasb. Pc.trárka.
G y i 1 k o s s á g.
Gyilkos, ki gyilkosnak kegyelmet ád. Shakespeare.
A gyilkosság mindig gyilkosság marad — s annál kegyetlenebb, minél vértelenebbül történik. P. Szathmáiry
Károly.
Iszonyú dolog egy embert megölni. A lelkesülés, büszkeség,
vagy gyűlölség pillanatában kimondatott az eskü (elszántság). Látjuk megjelenni, kit meg kell támadnunk ; közeledünk hozzá s ekkor
borzadunk, mert csak ekkor fogjuk fel, minő bűntényre köteleztük
magunkat. Az óra üt és szembe állunk vele: ekkor a legbátrabbak
is reszketnek, mert a gyilkosság mindig gyilkosság. Id. Dumas S.
G y ó g y á s z a t. •
Gyógyszer halaszthat életet, a halál magát a gyógyászt elviszi.
Shakespeare.
A gyógyász az a szerencsétlen ember, kitől mindennap csodát
kívánnak, például, hogy az egészséget és mértéketlenséget egymással megegyeztesse, Voltaire.
G y ű j t ö t t e : Kiss M I H Á L Y .

KÜLÖNFÉLÉK.
Dr. Martineau Jakab,] az angol unitáriusok hires papja és
tanára, a „Manchester College" theol. intézet volt igazgatója jan. 11-én
Londonban meghalt 95 éves korában. Az egész Angliában mély
megilletődéssel fogadták halála hirét. Nem csak az egyházi lapok
irtak róla, hanem a „Times" és a többi nagy lapok is terjedelmesebb
czikkekben méltányolták e huegenotta eredetű nagy írót és kiváló
embert. Temetése jam 16-án ment végbe a közrészvét megható nyilatkozatával. Martineau neve ismeretes volt a külföldön is. Hazánkban
folyóiratunk közölt több tanulmányt tó'le és a „Prot. Egyh. és Isk.
Lap" adott közre munkáiból egyes részleteket. Eletéről és munkáiról
bővebb ismertetésben fogunk megemlékezni.
Sir Henry Tate. E név egy angol unitárius nagy jóltevonek a
a neve, ki a mult év végén nyolczvanegy éves korában költözött el
az élők' sorából. Szorgalmas munkával és helyes számítással gazdag
lett és gazdagságával együtt növekedett jótékonysága. Egyes gyülekezetek számára az aláírásoknál legkevesebb 2000 koronával vett részt.
A „Manchester College" oxfordi épületére 200.000 koronát, ugyanazon intézetnél a „szónoklattan" tanári székére 100.000 koronát, s a
Manchesterben levő Missionary-College-ben csakugyan a „szónoklattan"
tanári székére 100,000 koronát adott. Másnemű adományai is nagyon
jelentékenyek: a „National Gallery of British Art" épületét Ő ajándékozta a nemzetnek; Liverpoolban és Manchesterben könyvtárakra
és iskolákra több százezerre menő összegeket adományozott. Ezelőtt
egy évvel báróságra emelték, melyet most tőle nagyobbik fia William
Henry Tate (Liverpool) örököl. Sir Henry Tate unitárius papnak volt a fia.
Az angol unitáriusok temlomépitési alapra gyűjtést indítottak
a mi pénzünk szerint 240.000 koronáig. Ez összegből
már
170.000 kor. kigyült. Sir Brunner, Sir Lawrence parlamenti tagok
és Nettlefold 20—20 ezer koronát irtak alá. Az alap Londonra- és
környékére szól. Csakis itt szándékolt templomépitést fognak belőle
segélyezni. Londonban az unitáriusoknak jelenleg 25 templomuk van.
•Es hogy építési alapot teremtenek, az azt mutatja, hogy az angol
fővárosban az unitáriusok száma folyton növekedik és uj istentisztelethelyekről kell gondoskodni.
Dr. Székely Ferenczet, a kitűnő magyar jogászt a király
főügyészszé nevezte ki. A hivatalos esküt a budapesti kir. ítélő
tábla teljes ülése előtt tette le, Varga Ferencz főügyész-helyet-

