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találtam akkora hasonlatosságot két iró között, mint dr. Holmes és a mi 
kiváló kritikusunk és irónk, Gyulai Pál között, ugy termetét, mint szel-
lemi tulajdonságait s társalgási modorát illetőleg. Fel is hoztam neki a 
nagy hasonlatosságot. Azt mondta, ha nem lenne oly idős, eljönne Ma-
gyarországba, hogy megismerkedjék hasonmásával. Mintha most is ma-
gam előtt látnám az eleven természetű, élénk és kedves kis embert, a ki 
nemcsak a tustnek volt orvosa, hanem a lelket, a kedélyt és a szivet is 
gyógyította szellemével és ezután is gyógyítani fogja azokat, a kik mű-
veit olvassák. ír , T . 

KOVÁCS J Á N O S . 

Gyöngymondatok. 
(Újkori íróktól.) 

É l e t k o r . 

Minden életkornak megvannak saját j ava i : a kezdo-korban az 
érzelmek és képzeletek, a középkorban a nagyravágyás és vélemé-
nyek, az utókorban az okosság és nyugalmasság gyönyörei. Lambert 
őry rójné. 

Az idosség nem. öregség 
A férfiak nemében, 

Mig az életláng vigan ég 
Lelkében és szivében ; 

Az idosség csak érettség, 
Mig idő van és tehetség: 

Lelki s testi szegénység 
Korán, későn a vénség. Kisfuhidi Sándor. 

É l e t m ó d . E l e t s z a b á l y . 

Az embernek vagy foglalkozni kell, vagy koldulni, vrgy lopni. 
Mirabeau. 

Az életmód nem alázza le az embert, de az ember maga leal-
jasitja életmódját. Minden tisztességes jövedelmet hozó akár kézi, 
akár szellemi munkálkodás, tiszteletet érdemel. A kézi lehet szurtos, 
ha a sziv tisztán marad. A festék-anyag, a máz könnyebben lemos-
ható, mint az erkölcsi szeny. Smites'. 

A királyi itjak dúsabban élnek, fényesebben öltözködnek ; de 
nem élnek sem tovább, sem jobban, sem vidorabban, sem pedig (a 
mi való), biztosabban vagy becsületesebben, sőt bizony szentebbül 
sem. Ezek helyett egy van, a mivel másokat túlszárnyalnak : pom-
pásabban, azaz bolondabbul élnek. Mindenkinek mértéke saját élet-
mód ja ; de csak azért, hogy nagyobb, még nem jobb. Innen van, 
hogy a kunyhóban gyakran vidorságot látunk, a királyi lakban szo-
mort. Petrárka. 

Szivnyugalom és hajlam a nevetésre a ficzkó-borból nektár t 
csinálnak. Indus közmondás. 
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Hogy csapásokra és hibákra panaszolni okod ne legyen, a nó're 
még virággal se üss. Indus közmondás. 

Kelj fel reggel 5 órakor, reggelizz 9-kor, vacsorálj esti 5-kor, 
feküdj le 9-kor: igy élhetsz még 99-kor. Franczia elv és gyakorlat. 

E l i s m e r é s . 

Az ember bűne érczbe van vésve; erényét vizbe irják. 
Shakespere. 

A világ szereti feketíteni azt, a mi tündökl ik ; és a mi fel-
emelkedett, a porba taszítani; s mégse fél j ' Vannak még szivek, 
melyeket a magas és dicső dolgok hevitnek. Schiller. 

Gyakran, a nagy müvekről és szép tényekről beszélve, magun-
kat az elismerés alól felmentjük, mondván: Mindent a nagyravágyás 
cs inál t ! Ez a hálátlanok logikája. Voltaire. 

Az emberek többnyire mások által és nem magukra értesülnek 
mások érdeme felől. Inkább saját érdemökkel foglalkoznak. Ezért 
nagy érclemmel s még nagyobb szerénységgel, némelyek hosszasan 
félreismertetnek. La Bruyere. 

E l l e n m o n d á s . 

Mentől tovább látja az ember a világot, annál több ellenmon-
dást és következetlenséget lát benne. Ha valamely irodalmi társulat 
hozzá akar fogni egy ellenmondási szótárhoz, én húsz ívrétü kötetre 
aláirok; mert a világ csupa ellenmondásokból áll. Voltaire. 

A világ tele van ellenmondásokkal; hogyne mondana tehát el-
lent magának is ? Göthe. 

Csak kétnemű ingatlan lényt ismerek a földön : a mérnököket 
és az állatokat; ezek változhatlan szabályok által vezéreltetnek, egyik 
a kimutatás, a más az ösztön által. Voltaire. 

E l l e n s é g . 

A rokonokból támadt ellenségek gonoszabbak az idegeneknél. 
Jókai. 

Nem jó az ellenségről megvetőleg szólni. Jókai, 
Hinni, hogy egy csekély ellenség nem árthat, annyi, mint hinni, 

hogy egy szikra nem okozhat égést. Saphir. 
Kibékülünk ellenségünkkel, a ki szive tulajdonaiban, vagy szel-

lemében kisebb, mint mi; sohasem bocsátunk meg annak, a ki 
minket lélekben vagy szellemben felülmúl. Chateaubriand. 

Gyűj töt te : Kiss M I H Á L Y . 



Irodalmi értesitő. 
Énekes könyvünk új kiadása megjelent, s kapható Stein János 

m. k. egyetemi könyvkereskedésében Kolozsvárt Nagy változáson nem 
ment keresztül, talán azért, hogy a régi ki idás ne legyen hasznavehe-
tetlen ; ámbár azt hisszük, hogy azt hamar ki fogja szoritni. E körül-
mény magyarázza meg azt is, hogy a bizottság csak 5—6 uj éneket 
vett föl e kiadásba. Ugy látszik a szerkesztő' bizottságnak az volt a 
főfeladata, hogy a feltűnőbb hibákat, avult kifejezéseket s dogmaellenes 
állításokat javítgassa ki. Készséggel ismerjük el, hogy a javítások a 
legtöbb helyen sikerültek. Legnagyobb előnye, hogy betűi nagyobbak, 
mint a réginek, kisebb gyermekek is nehézség nélkül olvashatják. E 
könyv új kiadása is ékes bizonyítéka Ferencz József püspök gondos-
ságának, ki nagy utánjárással végezte a javításokat s rendezte az 
egészet sajtó alá. Mi, a kik az énekügy javítását mindig szükségnek 
mondottuk, s folyóiratunkban több új énekszöveget és dallamot közlöttünk, 
örömmel üdvözöljük az új kiadást,mint egy előre tett lépést az énekügyben. 

Emlékbeszéd Id. Báró Vuy Miklós felett. Irta Ballngi Géza. 
Különlenyomat a „Protestáns Szemle" 1894. évi 7—8. füzetéből. Kap-
ható Trócsányi B. könyvkereskedésében Sárospatakon. Ara 60 kr. 

Az igazi nagyságot nemcsak életében, de halála után is a leg-
nagyobb tisztelet veszi körül. E tétel igazságát látjuk bebizonyulva, 
midőn e jókora nagyságú füzetet olvassuk. A nagy hazafi s még nagyobb 
diplomata, lelkes egyháztag és református főgondnok, Id. br. Yay Miklós 
iránti hódoló tisztelet sugárzik ki az emlékbeszéd minden egyes sorából. 

Szerző élethű arczkép festésre törekszik, s ennélfogva eléállitandó 
képéhez keresi az igazi vonásokat. S ezt tevén, mindjárt bevezetésében 
jellemzi őt, mint embert, s azt mondja róla, hogy aristokrata volt min-
den izében. Aristokrata, a ki nem támaszkodott kizárólag közjogi ki-
váltságaira, de előzékenységben, udvariasságban senki sem multa felül. 
Leereszkedő volt mindenki irányában, de leereszkedésével nem saját 
felsőbbségét kivánta éreztetni, hanem fel akar ta emelni azt, a kit érde-
mesnek talált rá. Majd szól a politikusról, s e tekintetben oda nyilat-




