
G y ö n g y m o n d a t o k . 
(Újkori íróktól.) 

I r i g y s é g . 

Nincs szánandóbb az irigységnél; mert minden más bűnöknél 
fcltételeztetik valami jó, ha csalfa is, — az irigységnek kirekesztőleg 
rossz eledele a gyötrelem, s neki jut a rossz, a mit másoknak 
óhajt. Petrárka. 

Az irigység sárga ördög, moly a mások jólétét epével és bús-
komorsággal zavarja s keseríti. Lafontaine. 

í r ó . I r o d a 1 o m. 

A ..talán" a legigazabb szó sok Írásban. (így jó hézagpótló 
fogantyú a „gyakran".) Voltaire. 

A mely iró saját műveit jól rendezett kiadási összegbon maga 
előtt feküdni látja, olyan mint a sok gyermekű apa, a ki még életé-
ben minden gyermekeit illendően elhelyezetteknek és kiházasitottak-
nak tudja. Baldamus. 

Négy elemből merit minden szellem : magából, a természetből, 
Istenből, és a jövőből. Schiller. 

A pártütőket meg kell büntetni; de azért, hogy az irodalom-
mal visszaélhetnek az emberek, meg kell-e tiltani annak használatát ? 
Voltaire. 

Nyelvészet nélkül a legistonibb szerző is — bármit tegyen — 
csak egy rossz iró. Boileau. 

Boldogok, és ismét boldogok, kik a szép irodalmat békében 
és szabadságban mivolik. Voltaire. 

Egy irodalmi ember élete örökös csatározás, és kezében 
fegyverrel hal meg. Voltaire. 

Az irodalmárok között most hallgatag, majd zajos harcz foly, 
mint a királyok között i s ; de amazoknak egy előnyük van, melyet 
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a királyok nem birnak, kik fegyverrel harczolnak, de az irodalomnál 
az érvek határoznak. Voltaire. 

Az iró csak akkor alkalmas a maga művét illőleg megbírálni, 
miután azt már el is feledte. Voltaire. 

Ha a könyv jó, a bírálat elesik; ha rossz, a vádbeszéd ezt 
nem igazolhatja. Chateaubriand. 

Igaz és egyenes legyen az iró, a ki pennáját felveszi. A ki 
e kenetet nem érzi magában, ne nyúljon mozsdatlan kézzel ehez a 
szent hivatalhoz, —- vívjon meg bátran a tudatlansággal és erő-
szakkal, — hagyja az örökös „úgy van! igen is!" mondásokat a 
tányérnyaló elvnélkülieknek. Sisegjenek bár a kígyók, köpdössék 
fekete mérgeiket, huhogjanak a sötétség madarai, károgjanak a 
varjak és körülte ordítsanak az ég felé az éjféli ebek: Ő szóljon 
igazat, vagy hallgasson. Kármán József. 

Az írók egy osztálya mindig kíván ellenállani a közsugalom-
nak, s oly véleményeket támogat, melyekot megbán megtarthatás 
nél k ű 1. Constant Béniám. 

Közepes szellemű emberrel elhitethetjük, hogy ő istenileg ír ; 
jó szellemű ember csak annyit hiszen el magáról, bogy ő értelmes 
iró. La Bruyere. 

Amaz írónak, ki nem tekint egyébre, mint a jelen század ízlé-
sére, nagyobb gondja van önmagára, mint saját írásaira. La Bruyere. 

I s m e r e t . 

Az emberi ismeret csak kicsiny tények halmaza, melyet az 
egymás után következő nemzedékek összetett munkássága — meg-
őrizvén mindenik a reámaradt s általa szerzett kincset — elvégre 
óriás gúlává nevelt. Smiles. 

Sok dolog nem tudását kárhoztatni nem lehet az emberben ; 
de igen azok felőli téves fogalmakat és makacs ítéleteket. Malebranche. 

A mi hibánk értéktelennek tartja sok javát, — s akkor ismer-
jük fel mindazt, ha sirba szállt. Shakespere. 

Gyűjtötte: Kiss M I H Á L Y . 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Dr. Kőváry László legújabb műve : „Magyarország története 

nemzetközi helyzetünk szempontjából" 2-dik füzetében is megjelent 
a következő tartalommal: „Fenmaradásunkért való küzdelmünk az 
Árpád utódok alatt 1038—1301.)" Nagy 8r. 87—198. 1. 

E legérdekesb kort, az Árpádház boldog uralkodását és gyá-
szos kihalását tárgyalja beható ismerettel és széles látókörrel tudós 
történetírónk. A jövő év a halhatatlan honszerző Árpád halálának 
ezeréves fordulása. E nevezetos emlékünnepre jelent meg e mű az 
Árpádházról, mely történetíróink Nestorának hazafias érzését oly 
szépen tanúsítja. E legújabb munkája a néhány éve feltűnt „A 
millennium lefolyásának története" mellé, annak méltó párjaként 
sorakozik. K. 

Essex—Hall Year Book 1906. Szerk. Bowie Copeland W. 
a brit és külföldi unitárius társulat titkára. Az angol unitáriusok 
Névkönyve mind teljesebb tartalmat és formát nyer Bowie titkár 
szerkesztésében. A berendezés beszédessé teszi a Névkönyben a 
száraz adatokat. Es a hol a tárgy természete engedi, egj^es rovatok 
tanulságos olvasmányokként vannak megírva. A külföldi unitáriusok-
ról szóló rovat megállapítja azt a tényt, hogy unitárius egyház-
községek Európán, Amerikán, Australián kiviil, vannak Ázsiában 
és Afrikában is; Ázsiában India és Japánban, Áfrikában a déli 
angol gyarmatokon. 

A politikai helyzet 1906 január elején czimen Bodnár 
Zsigmond, budapesti egyetemi magántanár egy füzetet irt. Cziméből 
azt lehetne következtetni, hogy politikai mű; de nem az, hanem 
bölcseleti. Az ő „erkölcsi törvény" elméletét alkalmazza a jelen 
politikai viszonyokra. A mostani állapot a Hobbes mondását idézi 
emlékezetébe: Bellum omnium contra omnes. A királyi tekintély 
és a nemzet ereje nyer összehasonlítást. Akár egyezik az olvasó 
bölcselőnk fejtegetéseivel, akár nem, füzete gondolkodásra keltő. 
Phythikus n}rilatkozatai erre elég anyagot nyújtanak. Végén a sionis-


