
G y ö n g y m o n d a t o k . 

(Újkori Íróktól.) 

D i c s ő s é g . 
Ingatag dicsőséget szomjazni, vagy kincset selyem zacskókba 

tömni : ezeknek csak bolond és halál örvendhetnek. Shakespere. 
Dicsőség a szemet elvakító semmi. Petőfi. 
Mi a dicsőség? tündöklő szivárvány, a napnak könnyekben 

megtört sugara. Petőfi. 
Mint habgyűrüzés, olyan a dicsőség, szüntelen terjed és halad, 

mig szélesülve semmiségbe vesz. Shakespere. 
Féregdicsőség, a miben ragyogsz; álom csupán, mit életnek 

nevezsz: ma élsz és holnap eltűnsz, és senki sem szól rólad, hogy ki 
voltál. Jukai. 

Amely király szereti a dicsőséget, szereti a közjót. Voltaire. 
Hová lennének el az erényes és dicséretes tények, ha a dicsőséget 

különösen nem szeretnők. Il-ik Fridrik. 
A dicsőség egyedüli juta lma a szép tényeknek, minden más 

hasznok elmúlnak, vagy épen keserűséggel vegyülnek: a dicsőség 
megmarad, mikor tisztán áll. Voltaire. 

Mentől nagyobb az akadály, annál nagyobb a dicsőség. Moliére. 
A dicsőség léptei, mint a gyönyöréi csak a sírba vezetnek. 

Chateaubriand. 
A dicsvágy minden államban nő, vagy fogy a szabadsággal ; a 

szolgai állapottal pedig épen n e m szokott társulni. Montesquieu. 
Mikor az ember a dicsőséggel hal meg, akkor nem hal meg. 

Richer. 
Ha nagy neved keletkezett, ne törpitsd el kevélységgel; ne 

csald, ne ámítsd, hosszasan a közfigyelmet. Petrárka. 
A dicsőségszeretet legkésőbben költözik ki szivünkből, de azt 

a hiuság'gal nem kell összetéveszteni. A hiúság másoktól várja a 
helyeslést; a valódi dicsőség titkos tanuja pedig a lelkiismeret. 
Lambert őrgrófné. 

A kik dicsőségre, nagy tisztességre vágynak, gyakran hiányzik 
befaló kenyerök. Marmontel. 

A mely sziv magát a dicsőség óhajtására adja, csupán magával 
tanácskozik s magának h iszen; s bár nagyok tényei, elpirulhatna, 
ha saját erénye nem sarkalná. Corneille Tamás. 
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D i v a t . 
A múlt, mint ószerü rozsdás pánczél, kiesvén a divatból, csak 

gunytárgyá leszen. Shakespere. 
A divat csak divat, elkopik, elszakad; majd az, melyik most 

nem tetszik, szintén elkopik, e'szakad; jön helyette talán furcsább, 
talán nem is olyan, a milyet kivánunk, de mindenesetre uj. A politikai 
divatok is csak olyanok, mint más divat : mig fényes mig új, az 
egész publikum hordja; mikor kopik leveti, zsibvásárra viszi; egy-két 
elkésett ember hordja még, meg is bámulják érte nagyon, — aztán 
az is csak leteszi, mikor látja, hogy magára maradt. Jókai. 

A divat egészen a bűnökig hatol. Voltaire. 
A divatnak annyiban kell eleget tenni, mint egy unalmas 

szolgálatnak, s csak a meg nem tagadhatót adni meg neki. Lambert 
örgrófné. 

D ő z s ö l é s . 
A dőzsölés hbs^zu böjtöt hoz. Shakespere. 
A dőzsölés, poharazás tönkre tesz. Shakespere. 

E b e r s é g. 
Ugató eb többet ér az alvó oroszlánnál. Amerikai példabeszéd. 

Ég. É g a l j . 
Az elérhetlen, párosítva a megmagyarázhatlannal: ez az ég. 

llugo Victor. 
Az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél 

(sőt a f ö d színénél): a fejünk mindenütt az égben jár (sőt benne 
vagyunk mindenestől !) Jókai. 

Az égalj-szűlte lágyság soha sem szilárdul meg, de a szilárdság 
elpuhul. Voltaire. 

A szellem finomul az égaljjal. Schiller. 
Az ember elvadul a vad zord égalj alatt, nevet a barátságos 

légben és rokonérzetre kel a tisztult légkörben. Schiller. 
Ha az égboltozat előttünk mindig elleplezve volna, ha azon 

látvány, melyet nyújt nekünk egy rendezőtől függene ; az első nézo-
páholynak rendkívüli ára volna. Maistre gróf. 

E g é s z s é g. 
Az egészség mindig ama szilárd és valódi vagyon, mely által 

mindent tehetünk. Sevigné asszony. 
Könnyű az orvostan rovására beszélni mindaddig, mig az ember 

egészséges. Moliére. 
A test szilárd egészségével szemben harczol a vénség a betegség 

ezereivel felvegyverkezve; bámulatosan ide hatnak a gyönyörélvezetek 
rokonjellemü küzdelemmel. Számitatlan a testi jó állapotban gyönyör-
ködés, annyival inkább, mert annak birtokossá nem szokta kímélni, 
sőt rontására gyakran idéz elő különféle betegségeket. Petrárka. 
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A gyenge egészség hatós ösztöne a mérsékletnek ; visszariasztja 
a bujálkodást, s a szerénység tanitó mestere. Petrárka. 

E g y e n l ő s é g . 
Keveset tesz, hogy az egyiket igy nevezik: „ő magassága", — 

a m á s t : „ő szentsége"; hanem az a kemény dolog, hogy egyiknek 
szolgálni kell a mást. Szerencsétlen földgömbünkön lehetetlen, hogy 
a társaságban élő emberek két osztályt ne képezzenek : a gazdagokét, 
mely parancsoljon, — és a szegényekét, mely szolgáljon; és a ke t tő 
feloszlik, még ezer osztályra, s ezen ezernek is mindannyi külön 
árnyalatai vannak. Voltaire. 

Bármit tegyünk is, az egyenlőség mindig hiányos lesz. ha egy 
napig létezhetne, már a más nap eseményei azt megváltoztatnák. Az 
egyenlőség megállapítása szörnyeszme; többre menni i t t nem lehet, 
mint kevesbiteni az egyenlőtlenséget. Bentham. 

Egyenlőségünk abban áll, ha a boldogságra egyenlően vagyunk 
jogositva. Voltaire. 

Az egyenlőség a vallásba befoglalt fogalom ; s oly időben, 
mikor az ember nem ismer más vezért és szabályt, mint, a vallásérzelmet, 
az az egyenlőség, mely neki más időben jognak látszik, ekkor előtte 
mint kötelesség tűnik fel. Constant Béniám. 

Gyűjtöt te: Kiss M I H Á L Y . 



I r o d a l m i É r t e s i t ő . 

Gróf Kuun Géza munkája. A kitűnő tudós iró, kinek neve ol-
vasóink előtt a folyóiratunkban megjelent számos nagyértékü czikké-
ből, s főleg az imáról irt, páratlanul álló tanulmányából ismeretes, egy 
nagy müvet adott közre „Relationum Hungarorum cum oriente Genti-
busque orientális originis história antiquissimau czim alatt. A műből 
most az első kötet jelent meg. de nemsokára követni fogja a második. 
Az első kötet fejezetei: „I. De Hungaris in regione Altaica degentibus. 
II. Quomodo Asia in Hungarorum chronieis describatur, brevarium. III. 
De Hungaris in Jugria, mox in Baskiria habitantibus. IV. De Alania. 
Y. De Hungaris in Alania residuis. VI. De Lebedia, VII. De septem 
generationibus Hungarorum. VIII. De veterum Hungarorum moribus et 
institutis ad sacra et ad re-s militares pertinentibus. IX. De Atelkuzu. 
X. De electione primi ducis Hungarorum in Atelkuzu." A mint ezekből 
látszik is, szerző a latint választotta szövegnyelvül, hogy a külföld tu-
dósai is olvashassák. Sok évi fáradságos munkának eredménye és egy-
szersmind roppant tudásnak bizonysága e könyv, mely a magyarok leg-
régibb történeteit és viszonyait oly alapossággal tárgyalja, hogy a szak-
tudósok részéről bizonyára a legelismerobb méltánylatot fogja kivivni. 
A munkához két index van csatolva, a mi a használatát fogja meg-
könnyiteni. A munkát a „Közművelődés Írod. és Műnyomdai Részvény-
társaság" adta ki Kolozsvárt. Az iskolai és szaktanári könyvtárakból e 
munka nem hiányozhatik. Ara 5 frt. 

Pál apostol élete és levelei czimen dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. 
tanár nagyobb munkát ad k \ Felhívjuk rá a figyelmet. Dr. Masznyik könyve az 
eddig megjelent mutatványokból Ítélve jeles munka lesz. Ara füzetenként 35 
kr ; az egész 3 frt. 

Őrálló czim alatt dr. Bartha Béla sárospataki jogtanár , Csengey Gusztáv 
főmunkatárs közreműködése mellett szabadelvű demokratikus politikai lapot 
indit. Az előfizetésre felhívásból közöljük a következőket tá jékozta tásul : 

„Az a roppant nemzetközi hatalom, melyet ul t ramontánizmusnak neve-
zünk s mely minden modern szabadságnak és haladásnak ellensége s ellen-
sége a szabadon fejlődő nemzeti ál lamoknak is, hazánkban is mind erősebb 
harczot kezd a lelkiismereti szabadság, a politikai egyenlőség, fölvilágosult 
közoktatás, állami önállóság s függetlenség, a nemzeti erősbödés ellen épugy, 




