
Gyöngymondatok. 
(Újkori íróktól.) 

E l b i z a k o d á s . 

Miért oly durvák a gazdagok a szegényekhez ? mert nem fél-
nek, hogy szegényekké lesznek. Miért veti meg annyira a nemesség 
a népet? mert a nemes ember soha se lesz polgárrendűvé. Miért 
könyörületlenek a királyok alattvalóikhoz ? mert arra számítnak, hogy 
soha se lesznek oly emberekké. Rousseau. 

Á bölcseséget a bizakodással megegyeztetni oly bajos, mint a 
bűnnel a szerénységet. Hume. 

Mint a szemdagadás a látásnak, úgy a dagályos lélek az érze-
lemnek homályosítója. Hogy a fenyíték hasson, le kell szorítani a 
térről minden felfuvalkodást. Petrárka. 

E l é g ü l t s é g. E l é g ü l e t l e n s é g . 

Az elégült nem fején, hanem szívében hordja a láthatlan ko-
ronát, mely nem indiai kövekkel, nem gyémánttal ékes. Ez a korona 
ritkán királyi. Shakespere. 

A világ oly nagy és fenséges, hogy gyönyörködve néz reá az 
ember, — s a ki azt egészen birná, túlgazdag volna: én pedig ab-
ból egy darabkával megelégedném. Blumauer. 

Megelégedésünk avval, a mik lehetünk, és a mivel bírhatunk, 
kedélynehézségeink ellen a legjobb orvosság. Pockels. 

Használjuk a lélek elégültségét, mikor megjön az ; őrizkedjünk 
vétségeink által azt magunktól elidézni De ne tervezgessünk annak 
birtokunkban meglánezolására, mert az ily tervek valóságos bolond-
ságok. Rousseau. 

Mentől többet szerzünk, annál több szükségünk keletkezik, s 
annál inkább fut tőlünk a boldogság. Argens. 

Az egészség és jó kedély előnyösbek a szerencsénél, s ezekre 
figyelj, s a többit ne számítsd. Hume. 

Az elégületlen az udvarokhoz és palotákhoz sietve tolul, a hol 
is arany, zománcz és fényes pompa a veszélyt és szolgaságot tün-
döklévé teszik. Hagedorn. 

A kinek elég a kevés, nem lehet sok hiával. Azt szokták hiány-
zónak mondani, a mi a fösvénységnél hiányzik. Ez az oka, hogy az 
embernél nem sok, hanem minden hiányzik: az is, a mi van, az 
is, a mit kiván, amazt nem érinti, ezt nem birhat ja — egyfelől 
szándékosan, másfelől kényszerülten szűkölködik. Petrarka. 

Gyűjtötte; Kiss M I H Á L Y . 



Irodalmi Értesitő. 

Kriza János költeményei. Összegyűjtötte Kovács János. Kiadja a Kis-
faludy-Társaság. Budapest, 1894. Ara fűzve 1 fr t ; kötve 1 f r t 60 kr. Kapható 
bármelyik könyváras ut ján. A „Vadrózsák" halhatatlan gyűjtője iránt kegyele-
tes kötelességet teljesitett a Kisfaludy-Társaság, midőn egykori jeles tagjának 
eredeti és fordiiott költeményeit kiadta Nem a mi feladatunk azoknak a bí-
rálatába bocsátkozni. A tizennégy ives és csinosan kiállított kötet elején levő 
klasszikus emlékbeszéd, melyet a jeles kritikus, Gyulai Pál, a Kisfaludy-Tár-
saságban tartott, oly szépen méltatja Kriza elévülhetetlen érdemeit, hogy ahoz 
nekünk nincs semmi hozzáadni valónk. „Kriza, igy végzi Gyulai emlékbeszéd-
jét, egyik elöharczosa s hü fegyverhordozója volt költészetünk nép-nemzeti irányá-
nak, egész a diadalig, Nem vívott koszorúért, de engedjék önök, hogy épen azért 
lehetessem sírjára a hü és buzyó harczos koszorúját. E koszorúnak nem az ád be -
eset, hogy én fontam, de a hely, honnan nyújtom, és az, hogy önök nevében nyújtom, 
a kik a magyar költészet és mübirálat legkiválóbb képviselői 

Az Unitárius Kis Könyvtár ismét egy értékes kis művel gyarapodott. 
Ugyanis annak LIV—LVII. füzetei gyanánt a szerkesztő Derzsi Károly, buda-
pesti unitárius lelkész, kiadta J. Freeman Clarkénak a „Mi Atyánk-"ról irt 
müvét jó magyar fordításban. 61 lapon 8 fejezetben tárgyalja a Miatyánk 8 
fő kérését, az utolsó fejezetben megemlékezvén a doxologiáról is. A mű egészen 
a modern gondolkozás keretében mozog s rendkívül nagy előnye, hogy gon-
dolata bár az Aiyáról, i^tenországáról, bűnről, megbocsátásról, megbánásról 
stb. errészen felvilágosultak, mégsem igyekeznek azok romboló kritikával az 
Uriimádsng tekintélyét rontani, hanem hittel emelni. Mindazok, kiknek a Mi-
atyánk minta arra, hogy miként közeledjünk Istenhez, élvezettel fogják ol-
vasni e füzetet, mely fontos tárgyának igen sikorült kidolgozása. Kapható a 
Szerkesztőségnél (Bpest V., Kohári-utcza 4.) és Kókai Lajos u t ján minden könyv-
kereskedőnél. Ara 20 kr. 

Chalmers András wakefieldi lelkész, ki 1879-ben hazánkat is megláto-
gatta, egy Hymnus gyűjteményt adott ki. Modern Hymns compiled by An-
drew Chalmers. A 620 hymnusból 25-öt Ő maga irt. A sajtó nagyon rokon-
szenvesen fogadta a szépen összeállított gyűjteményt. Mi is örömmel veszünk 
tudomást a jeles tehetségű lelkész munkásságáról. 

Néplap. Gazdasági heti közlöny a földmivelő nép számára. Megjelenik 
minden vasárnap. Felelős szerkesztő: István gazda (Rombay Dezső.) Előfizetési 
d i j ak : Egész évre 2 f r t . Kiadóhivatal: Budapest, üllői-ut 25. sz. 


