
G y ö n g y m o n d a t o k . { 

(Újkori íróktól, t 

E g y e t é r t é s . E g y e z s é g . 

Vajba mind egy akaraton és pedig jó akaraton volnánk ! minő 
pusztulása lenne a porkoláboknak és bitófáknak ! Shakespere. 

Az önkénytó'l függő kikötés semmivé teszi az alkut . Czuczor. 
Vannak uralkodó családok, világi szokás szerint, kiket egyez-

ségre hozni lehetetlennek tarthatunk ; s ime kiegyeztek ! Hogy volt 
ez lehetséges? holott a vallás is, velek felsült, eredménytelenül meg-
szégyenült. No de itt érdek szerepelt, a mi könnyen megteremtette az 
eredményt. La Brmjere. 

E g y h á z . E g y h á z i r e n d . 

A fölség határozottan tiltsa meg, hogy bármely egyházi rend 
is idegen főnöktől ne függjön; mert ez annyi, mint fölségsértés bűn-
ténye. Voltaire. 

Az egyházi testületek javai és szerzeményei a világi hatóság 
felügyelete alá kell hogy tartozzanak, hogy azok értéke és haszná-
lata ismerhető legyen, Ha ezen gazdagság forgalomból kivett tömege 
igen erős lenne, ha jövedelmök helyes szükségeiket jóval fölül múlná, 
ha gyüjteményök a többi polgárokat elszegényitené : mindekkor kö-
telessége volna a világi hatóságnak, mint közös honatyának, ezen 
gazdagságokat kevesbiteni, megosztani, forgalomba hozni ,— a rni az 
államéletet teszi — sőt másnemű használatokra fordítani a társada-
lom javára. Voltaire. 

Az egyház a tudákkórosak menhelye; de a királyok annak 
támaszai : és majd a minisWi padok az egyháznagyok padjaivá 
lesznek. Beranger. 

Nem vagyok elfogult az egyház kiváltságaival szemben, sőt akar-
nám. hogy hatáskörük egyszer szabályoztassék. Montesquieu. 

E g y s z e r ü s é g. 

Az egyszerűség kedves, tudomány és mesterség nélkül. Boileau. 
A paloták fénye meghat, de ott az unalom szokott nyögni. Le-

het asz talkendő nélkül enni és szalmán aludni. Beranger. 
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É h s é g . 

Az éhség és szomj eloltására az ember oly tényekhez nyul, me-
lyeken az emberiség elirtózik : akarata ellen áruló, gyilkos, vad mar-
czangoló lesz. Schiller. 

Midó'n az éhség mérges fogaival lassanként rágódik az életen, 
és kék ajkaival csöppenként szívja a vért az erekből, midőn a lelket 
csak úgy csalogatja keskeny csontházából: az oly halál ret tenetes. 
Kisfal udi Károly. 

É k s z e r . 

Az ékszerek gazdagsága muta tha t dús embert és a külcsín vá-
lasztékos ízietet; de az ép és erős embernek más jelvényei vannak. 
A közemberek és munkások öltönyei alatt, nem pedig az udvaronczok 
aranyozott meze alat t kell az erős és élénk testet keresni. Rousseau. 

Felékíteni a személyt és nem fel cserélni: im, ez az ékszerész 
és piperész mestersége! Sand György. 

É l e z . 

Élez uraság egykor karjára vévén udvariatlanság asszonyságot, 
megsétálták magukat, s azon útjokban keletkezett a gúnyélczelet 
(epigram). Saphir. 

Élczelődő csak az lehet, a ki tapasztalt, — s valóban élezés 
csak az, ki sok keserűt kóstolt. Hogy is lehetne valaki élczelődő a 
nélkül, hogy vele az élet élezelődött volna ? Saphir 

Az emberek könnyebben felednek egy bántalmat , mint egy él-
czet. Kotzebue. 

Jó az élez, csakhogy sértő ne legyen : amaz ébreszt, ez lan-
kaszt. Fojdenelle. 

E l b á n á s . 

Légy kímélő, mert te magad erőtelen lévén, hasonló erőt el e-
nekkel élsz. Helretius. 

Hol a szigor nyájassággal, az erő szelídséggel párosul, ott jó 
hangulat van. Schiller. 

Édes a mézes madzag; az ellenség is bekapja, s mig azt nyalja, 
téged nem bánt. Czuczor. 

Gyűjtötte : Kiss M i h á l y . 



Irodalmi Értesitő. y I 

Anyolorszáy történelme a legrégibb időktől az új korig. I r ta dr. 
Lázár Gyula tanár . Dr. Lázár Gyula, a kolozsvári állami tanitónó'-ne-
velő intézet tanára már több kisebb és nagyobb történelmi munkát 
adott közre. Terjedelmes kötetekben megírta az osmán birodalom tör-
ténelmét és ezelőtt egy pár évvel az orosz birodalomét. A most meg-
jelent mű méltán sorakozik az elébb emiitettekhez, négy vaskos kö-
tetben tárgyalva a világ egyik legmiveltebb nemzetének történelmét. 
Nem a mi feladatunk e munkát egészében méltatni. A mi benne min-
ket közelebbről érdekel, az az angol reformatio történelme. A legtöbb 
kézikönyvben az angol hi t javi tás magyarázata : hogy VIII. Henrik első 
nejétől el akarván válni, emia t t a pápával meghasonlott és a róm. kath. 
egyháztól elszakadt. E munka igen helyesen Wyckliffe fellépésére és 
tanainak mély hatására vezeti vissza azt a szellemet, mely Angliában 
a 16-ik százévben a hi t javi tást létrehozta és a mely ennek megerősi-
sére eszközül használta fel az állami politika-kínálta alkalmakot. 
A hit javitást tárgyazó fejezetek valamint az egész mű érdekesen van 
megírva, ugy hogy az olvasó a legnagyobb készséggel követi az írót 
Anglia oly gazdag történelmének külömböző változatain keresztül. 

Derzsi János emléke. Kiadja az Unitáriusok egyh. képv. tanácsa. Az uni-
táriusok egyik jóltevője felett mondott beszédeket s alapítványa leírását, tar-
talmazza a Ferencz József püspök által irt előszóval. 

Hangulatok czimen Szabolcs ka Mihály egy kötet lyrai verset fog kiadni. 
A kik olvastak Szabolcska költeményeiből, sietni fognak ujabb kötetét megsze-
rezni. Oly üde költészet ömlik verseiből, milyet kevés költőnél találhatni. A 
kötet ára fűzve 3 korona, diszkütésben 5 korona. Megrendelések „Szabolcska 
Mihály" czimen Szász-Régenbe küldendők. 

A Theol. ismeretek tárából Zovángi Jenő theol m. tanár, kolozsváii ref. 
lelkész szerkesztésében megjelent a III-ik füzet ugyanazzal a gondossággal szer-
kesztve mint az elébbiek. E füzetekben a szabadelvű theologusok éppen ügy-
helyet, foglalnak mint az orthodoxok. A III-ik füzettől a kiadást is a szerkesztő 
vette át. Ennélfogva az előfizetések 5 frtban hozzá küldendők. 

Pál apostol élete és levelei cziuiii munkából dr. Masznyik Endre pozsonyi 
theol. akad. r. tanártól megjelent, az I. és II-rlik füzet. Nagy tanulmánynyal 
dolgozott munka. Alkalmilag visszatérünk rá. Ara 3 frt. füz. 35 kr. 




