
 

 

Kempis Tamás: Nem lehet egyszerre elnyerni a töviskoronát  

és a harminc ezüst pénzt is. 

 

Raymond Aron: A fajgyőlölet a szegények sznobizmusa. 

August Bebel: Az antiszemitizmus a hülyék szocializmusa. 

 

Arthur Koestler: A filozófia komolyabb dolog annál, hogy a                           

  filozófusokra bízzuk. 

Georges Clémenceau: A háború komolyabb dolog annál, hogy a 

  katonákra bízzuk. 

Czeizel Endre: Az egészség komolyabb dolog annál, hogy az  

  orvosokra bízzuk. 

Oscar Wilde: Az élet fontosabb dolog annál, hogy 

  komolyan vegyük. 

 

Csányi Vilmos: Kedvenc élılényem az ember,  

  de a kutyákat is nagyon kedvelem. 

George B. Shaw: Minél inkább mgismerem az embereket,  

  annál jobban szeretem a kutyákat. 

Harry S. Truman: Ha barátra van szükséged Washingtonban, 

  szerezz egy kutyát. 

 

Winston Churchill: A demokráciával szembeni legjobb érv  

egy átlagos választóval való ötperces beszélgetés. 

Prófétával vitatkozni hasztalan; csak azt tehetjük,  

hogy nem hiszünk neki. 

 

Arthur Schopenhauer: Jobb is, hogy nincs Isten,  

  ha nem én vagyok az. 

Luis Bunuel: Hála Istennek, ateista vagyok. 

Joseph Conrad: God is for men and religion is for women. 

 

Eldridge Cleaver: Vagy a megoldás, vagy a probléma része vagy. 

 

 

 



 

Esterházy Péter: Kutya nehéz hazudni annak,  

aki nem ismeri az igazságot. 

 

Nagy Frigyes (porosz király): Kevés ember gondolkozik, 

és mégis mind dönteni akar. 

 

Benjamin Franklin: Milyen jó okosnak lenni: mindig találunk 

okot mindenre, amit meg akarunk tenni. 

Az ital a bizonyíték arra, hogy Isten szeret minket,  

és azt akarja, hogy boldogok legyünk. 

 

Anatole France: Kínos dolog megöregedni, de ez az egyetlen 

módja annak, hogy sokáig éljen az ember. 

Arnold Toynbee: Az átlagosnál hosszabb életnek az az ára,  

hogy az ember egyre idegenebb világban találja magát 

 

Ernest Hemingway: Courage is grace under pressure. 

 

Georg W. F. Hegel: A történelem legfıbb tanulsága, hogy a népek 

  és kormányok soha semmit sem tanultak belıle. 

George Santayana: Akik nem emlékeznek a múltra,  

  arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt. 

[Kiegészítésem: Azok is, akik emlékeznek; mert ık vannak  

  kevesebben.] 

 

Platón: Azoknak a bölcs embereknek, akik visszautasítják az  

  államügyekben való részvételt, az a büntetése, hogy 

  buta emberek által kormányzott államban kell élniük. 

Sam Rayburn: Bad people is elected to office by good people  

  who stay home on the election day. 

Paul Valéry: Minden politika az érintettek többségének  

  közönyére épít. 

Joseph de Maistre: Minden nemzetnek olyan a kormányzata,  

  amilyet érdemel. [George B. Shaw megjegyzése: A  

  demokrácia az a rendszer, amely ezt biztosítja.] 

 

 



 

Leszek Kolakowski: Tedd, amit tenned kell, és majd lesz,  

ami lehet. 

Aszerint vagyok konzervatív, liberális, vagy szociáldemokrata, 

hogy milyen problémát kell megoldanom. 

 

Mark Twain: Több jó védekezés van a kísértésekkel szemben,  

de a legbiztosabb a gyávaság. 

 

Marvin Minsky: Az akarat szabadsága az a mítosz, hogy az 

emberi akarás alapját valamely, az okságtól és a véletlentıl 

különbözı harmadik lehetıség képezi. 

 

Makláry Zoltán: Nem irígylem a fiatalokat, mert övék a jövı. 

 

Luther Márton: Ha holnap elpusztulna is a világ,  

én ma még elültetném az almafát. 

 

Bonaparte Napoléon: „Ce n'est pas possible” — cela n'est pas 

français. 

Egy idegen városban sohase unatkozz; inkább nézz körül 

alaposan, hátha egyszer még el kell foglalnod. 

 

George Orwell: A múltat nehéz elıre látni. 

 

Kurt Vonnegut: So it goes. 

 

Paul Valéry: A lelkiismeret uralkodik, de nem kormányoz. 

Louis de Saint-Just: Senki sem uralkodhat bőntelenül. 

 

Viktória (angol királynı): A megfelelı embert a megfelelı helyre,  

s akkor mindig lesz libapásztor is. 

 

Erich Segal: Love means never having to say you are sorry. 

 

 

 



 

Pollák György: A népköltészet legfontosabb prózai mőfajai  

a népmese, a vicc és a rémhír. 

 

Podmaniczky Frigyes: Shakespeare-t vagy jól, vagy sehogy,  

de adni kell. 

 

Arthur Schopenhauer: Minden nemzet nevet a többieken, és 

mindnek igaza van. 

Könyvek vásárlása jó dolog lenne, ha idıt is tudnánk vásárolni  

az elolvasásukra. 

Minden igazságnak három stádiuma van: elıször kinevetik,  

aztán dühödten ellenzik, végül elfogadják, mint magától értetıdıt. 

 

Szerb Antal: Ha az ember él, akkor még mindig történhet valami. 

Lukács György: Az élet abból áll, hogy mindig közbejön valami. 

 

John Steinbeck: Aki sosem volt még balek,  

nem is érezheti jól magát. 

 

Vidal Sassoon: Az egyetlen hely, ahol az eredmény elıbb jön,  

mint a munka, a szótár. 

 

Lev Trockij: Aki nyugodt életet akar, rosszul tette, hogy a 

huszadik századba született. 

 

Oscar Wilde: Barátaimat a kellemes, ismerıseimet a jellemes, 

  ellenségeimet az intelligens emberek közül választom. 

Baróti Dezsı: Az embereket két csoportra osztom: egyik részük  

  le van ... , a másik kinyalhatja a ... .  

  A barátaim választhatnak. 

 

Luis de Zulueta: Az egyház üldöztetésrıl panaszkodik,  

ha nem üldözhet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


