
1. A tapasztalat nehéz tanàr, mivel először jön a teszt, és csak utana a lecke.  

(Vernon Sanders Law) 

Beküldő: Rita Pucsinszki  

 

2. A vilàg a legjobb iskola, és az élet a legjobb tanìtó azok szàmàra akik nem félnek tőlle.  

(John William Gardner) 

Beküldő: Rita Pucsinszki  

 

3. Az élet rajzművészet, radìr nelkül.  

( John W.Gardner) 

Beküldő: Rita Pucsinszki  

 

4. A rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nemsokára kiderül, s jobb napokat 

fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, 

hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie."  

Gabriel García Márquez 

Beküldő: Kováts Tamás 

 

5. "Mindenik embernek a lelkében dal van, 

és a saját lelkét hallja minden dalban. 

És akinek szép a lelkében az ének, 

az hallja a mások énekét is szépnek."  

Babits Mihály 

Beküldő: Szabóné Márti 

 

6. "Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni."  

(Walt Disney) 

Beküldő: Fajth Mónika 

 

7. ” Az élet számos kudarcának oka az hogy az emberek nem vették észre, milyen közel jártak 

a sikerhez, amikor feladták.”  

(Thomas Edison) 

Beküldő: Fajth Mónika 

 

8. Az élet belülről kifelé fejlődik, megnyílik a fénynek és kitárul a szemnek. 

(Le Corbusier) 

Beküldő: Tarjányi Tünde 

 

9. Az ember úgy dolgozzon, hogy szórakoztassa a jó Istent. És az pedig örökkévaló, és 

fenntartja és kormányozza ezt a világot, ha őt sikerül szórakoztatni, akkor az egész világ kapott 

valamit.  

( Makovecz Imre) 

Beküldő: Tarjányi Tünde 

 



10. Ezékiel 25:17 

"Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról szegélyezi az önző emberek igazságtalansága és 

a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki az irgalmasság és a jóakarat nevében átvezeti a 

gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban testvérének őrizője és az elveszett gyermekek 

meglelője. Én pedig lesújtok majd tereád hatalmas bosszúval és rettentő haraggal és amazokra 

is, akik testvéreim ármányos elpusztítására törnek, és majd megtudjátok, hogy az én nevem az 

Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok!" 

(Jules Winnfield) 

Beküldő: Mayer Tamás (bár sztem a Ponyvaregényből van és a szöveg nem fedi teljesen a 

bibliai szöveget, bár én is szeretem - Dóra)  

 

11. "Színház az egész világ. És színész benne minden férfi és nő: Fellép s lelép: s mindenkit 

sok szerep vár Életében... "  

William Shakespeare 

Beküldő: Mrázné Varga Andrea 

 

12. Az élet egy rajz, radírgumi nélkül.  

John W. Gardner 

Beküldő: Garajszki Ágnes 

 

13. "Ennyi csak, mi tudható: szeretni kell, és szeretve lenni jó. "  

(Moulin Rouge ) 

Beküldő: Kucsera Helga 

 

14. Ha nem tudod,hová mész,oda bármilyen úton eljuthatsz.  

(LEWIS CARROLL) 

Beküldő: Livia Judit Kondorosi  

 

15. “Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.” 

Széchenyi István  

Beküldő: Kovács Istvánné Magdi 

 

16. Üzenem az otthoni hegyeknek: a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, 

esőnek, hónak, fellegeknek, és nincs ború, örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad...  

(Wass Albert:ÜZENET HAZA ) 

Beküldő: Szőke Szabolcs 

 

17. "A barátság egy selyemszalag, 

amely könnyen elszakad. 

s bár összekötni össze lehet, 

a csomó mégis megmarad."  

(Stephenie Meyer ) 

Beküldő:Garajszkiné Revák Erika 

 



18. “Tarkán hullámzik el mellettem 

A sok bohó, festett alak. 

Forognak színes tömkelegben, 

Kik a divatért bomlanak. 

S én arra gondolok, – ha egy nap 

Nem vón álarc az arcokon: 

Vajjon megismerné-e egymást 

A jó barát, testvér, rokon?…” 

(Gyóni Géza: Álarcosok között) 

Beküldő:Garajszkiné Revák Erika 

 

19. “Hibáztatni bárkit vagy bármi mást a szerencsétlenségedért egy menekülés és tagadás, te 

magad vagy önmagadért felelős, és hogy mi történik veled. Türelemre van szükség - a változás 

nem egyik napról a másikra történik, adj magadnak időt, hogy megtörténjen.”  

Cherie Carter-Scott 

Beküldő: Perényi László 

 

20. “Élvezd hogy látsz, szagolsz, érzel, kelsz, fekszel. Hogy a szeretet rád mosolyog ezerszer. 

Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad repülj el rabmadár!” 

Punnany massif 

Beküldő: Balogh Péter 

 

21. Minden ember lelkében dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. S akinek szép a 

lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.\" /Babits Mihály/ 

Beküldő: Pitka Hajnalka 

 

22. Aki képes haszontalanul elherdálni egy órát, 

még nem jött rá, milyen értékes az élet. 

Charles Darwin 

Beküldő: Pitka Hajnalka 

 

23. Mindig arra kell törekedned, hogy a legjobb legyél, de sosem szabad elhinned, hogy az is 

vagy. 

(Juan Manuel Fangio) 

Beküldő: Pitka Hajnalka 

 

24. A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és 

képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. 

(Albert Schweitzer) 

Beküldő: Pitka Hajnalka 

 

 

 

 



25. "Az évek jöttek, mentek, elmaradtál 

emlékeimből lassan, elfakult 

arcképed a szívemben, elmosódott 

a vállaidnak íve, elsuhant 

a hangod és én nem mentem utánad 

az élet egyre mélyebb erdejében. (...) " 

Juhász Gyula 

Beküldő: Dobos Csilla 

 

26. Akár azt hiszed képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.  

(Henry Ford) 

Beküldő: Baski Ilona 

 

27."Ne add fel a reményt, ha az út túlzottan kemény. 

Csak nevess, nevess, hogy boldog lehess!" 

(Pontos forrást nem tudok, egy filmben hallottam.) 

Beküldő: Paskó Viki 

 

28. Simon Márton ( slammer ): 

- Egy szerelem hány mondat?  

- Semmi olyat nem keresek, 

ami létezik. 

- Csak ilyen távolról mutatom, 

hogy ne lássam egészen én sem. 

- Egyenlők vagyunk. Látod. Ha kivonlak magamból, a semmi marad. 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

29. Quimby: 

"Káprázat pusztán a történelem, 

Míg némán a vállára hajtom fejem, 

Elringat, marasztal, egésszé gyúr, 

Aztán unottan szétszed, mint legót az úr." 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

30. ,,Nem veszekszem veled 

a szerelem zsoldján, 

én szerettelek, igaz, 

a magam módján." 

 

,,Szeretlek én, Élet,  

mert te olyan jó vagy hozzám.  

Ha néha el is vettél,  

később mindent bepótoltál." 

Beküldő: Huszák Marcell 



 

31. Anna and the Barbies: 

,,Jó néha sötétben a Holdat nézni, 

hosszan egy távoli csillagot idézni, 

jó néha fázni, a semmin elmélázni, 

tavaszi esőben olykor bőrig ázni, 

tele szájjal enni, hangosan szeretni, 

jó néha magamat csak úgy elnevetni, 

sírni, ha fáj, remegni, ha félek, 

olyan jó néha érezni, hogy élek." 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

32. Kispál és a Borz: 

"Szeretlek, mondom, ő meg mondja: 

Szeress nyugodtan, majd nem 

figyelek oda." 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

33. Punnany Massif: 

,,Néha tömegben is olyan, mint egy lakatlan szigeten." 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

34. ,,Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, 

Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparázz." 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

35. ,,Engedd el, jöjjön, minek jönnie kell szabadon, 

Nem megakadni nőkön, hozzád címzett átkos szavakon, 

Csak lazán, mély levegő és ének, nincs itt félelem, 

Hisz szabad vagy, az élet örök, a lélek végtelen." 

Beküldő: Huszák Marcell 

 

36. "Az élet értelme,nem a puszta létezés és túlélés,hanem a haladás,a felemelkedés,élérni és 

meghódítani valamit." 

Arnold Schwarzenegger 

Beküldő: Vágó Peti 

 

37. Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember 

ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken. 

Legyen a zene mindenkié! 

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra 

meg újra meg nem szerzi magának." 

Kodály Zoltán 

Beküldő: Nagyné Fábián Kata  



 

38. “Mi dolgunk a világban Küzdeni erőink szerint a legnemesbekért.” 

Vörösmarty 

Beküldő: Tárnoki Józsefné (Rádió Dabas oldaláról) 

 

39. “Ami fent, úgy lent.” 

Hermes Trismegistos 

Beküldő: Csongrádi János (Trafik oldaláról) 

 

40. "Aki sokat utazik, egyszer találkozik magával." (Ne dudgi, de a Török Szultán!) 

Beküldő: Stier Attila (Trafik oldaláról) 

 

41. "Nem az a leghatalmasabb, 

aki ország-világ ura. 

Nem az a leghatalmasabb, 

aki szelek, tengerek 

fölött uralkodik. 

Nem az a leghatalmasabb, 

akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van, 

az sem, akinek legnagyobb 

a kincse, gazdagsága. 

Hanem az a leghatalmasabb, 

aki embert szül a világra." Szakály Dezső 

Beküldő: Rizmajer Éva (Trafik oldaláról) 

 

42. „Ki kell mondani a szívből a szót, különben megfúl az ember.”  

Móricz  

Beküldő: Szűcs Brigitta Zita 

 

43. “"A tökéletesség nem az, amihez nincs mit hozzátenni, hanem amiből nincs mit elvenni." 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

Beküldő: Markó Zsófia 

 

44. " Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Weöres Sándor 

Beküldő: Karlik Dóra :) 

 

45. "Én majd őrzöm; legyen álma 

Tündérszép, megnyugtató, 

S ha fölébred, álmánál még  

Százszorta szebb a való." 

Vay Sándor/Sarolta 

Beküldő: a Karlik :) 

 



46. Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az, aki szeretnél, mert csak egy 

életed van, s csak egy lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél!"  

Paulo Coelho  

Beküldő: Pintér Edvárd 

 

47. "A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy mennyi élet 

volt éveidben."  

Abraham Lincoln  

Beküldő: Pintér Edvárd 

 

48. "Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és 

megértem."  

Konfuciusz  

Beküldő: Pintér Edvárd 

 

49."A szív, 

Mint egy kilakoltatott  

Postaládája roskad. 

Emlékeimben tisztára moslak." 

Szendrői Csaba 

Beküldő: Pintér Edvárd 

 

50. “Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat." 

József Attila: Nem én kiáltok 

Beküldő: Bennárik Boglárka 

 

51. A lehetetlen csupán egy nagy szó, amellyel a kis emberek dobálóznak, mert számukra 

könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A 

lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A 

lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. 

Muhammad Ali 

Beküldő: Schulcz István 

 

52. "Formát keresni minden gondolatnak"  

Juhász Gyula 

Beküldő: Bennárik Boglárka 

 

53. "A béke azokra talál rá, akik rálépnek a szeretet útjára, akik a szeretet zarándokútját járják, 

nem pedig azokra, akik a hatalom és a pozíció útján próbálnak előrehaladni."  

(Osho) 

Beküldő: Kubik Judit 

 

 



54. "Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra." 

Weöres Sándor 

Beküldő: Agyal Kati 

 

55. "Azokból a kövekből, melyek utunkba kerülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk." 

Széchenyi István 

Beküldő: Agyal Kati 

 

56. Jól őrizd meg magadban kincseidet, a jóságot és a szeretetet. Tanuld meg, hogyan kell 

habozás nélkül adni, sajnálat nélkül veszíteni, kapzsiság nélkül szerezni."  

George Sand 

Beküldő: Agyal Kati 

 

57. "Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a 

változásokra."  

Darwin 

Beküldő: Agyal Kati 

 

58. "Mi más nagyobb emberi győzelem van még a világon, mint szeretetre lelni egy 

közösségben, valahova tartozni?"  

Váczi Mihály 

Beküldő: Agyal Kati 

 

59. "Minden holt nemzedék hagyománya, lidércnyomásként nehezedik az élők agyára"  

(Marx)  

Beküldő: Puskás zoltán 

 

60. "Gyógyító erő a szeretet. Ki teste, ki lelke egészségét köszönheti e csodának, ki teljes 

emberségét."  

Tatiosz 

Beküldő: Agyal Kati 

 

61. "Jól tudom: a fényt a szemem itta, a dalt a fülem fogta, a simogatást a kezem érezte, szép 

utakon a lábam vitt, és a gondolatok a fejemben születtek, mint az ég távoli villódzása, de 

mindezt a szívem gyűjtötte össze, és belőle lett minden, ami szeretet."  

Fekete István 

Beküldő: Agyal Kati 

 

62. Amikor azt mondod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább 

egy."  

Edison 

Beküldő: Agyal Kati 

 

 



63. "Csak az valósulhat meg, ami egyszer már álom volt."   

Carl Sandburg 

Beküldő: Garamszegi Maria 

 

64. Merj élni, meghalni bárki tud.-  

Frida Kahlo festő 

Beküldő: Kelemenné B Kata  

 

65. Már nem érdekel, hogy meghalok, mondta Korin, majd hosszú csend után egy közeli 

bányatóra mutatott: – Azok ott hattyúk? 

Krasznahorkai László 

Beküldő: Puskás Zoltán 

 

66.  „Ki a megmondhatója, milyennek látja 

az életet a másik? Ha egy pillanatra  

egymás szemével nézhetnénk a világot! 

Képzelhető-e csodásabb?” 

Henry David Thoreau 

Beküldő: Hajdú Ferenc 

 

67. "A múltat tiszteld a jelenben,s tartsd a jövőnek." 

Vörösmarty Mihály 

Beküldő: Póra Éva 

 

68. "Az ember nem a természetben él,hanem a történelemben." 

Paszternak 

Beküldő: Póra Éva 

 

69. A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás ilúziója.  

(Stephen Hawking) 

Beküldő: Erdélyi Magdolna 

 

70. A szerelem sem úgy pottyan az emberre, mint cserép a háztetőről, hanem már igen 

szerelmesnek kell lennünk ahhoz, hogy a számtalan szembejövő közül épp mi ketten tudjuk azt 

mondani egymásnak: te vagy az! ( Fodor Ákos) 

Beküldő: Kokavecz Ágnes 

 

71. Tiszteletem! Nekem ez az egyik kedvenc idézetem  

"Némelykor bizonytalanság tölti be lelkünket, és éjjeli sétákra, bolyongásra csábít a csillagok 

fényében. A fiatalság folyton valami csodára vár. Ezért bolyong éjszaka szívesen, cél nélkül." 

(Victor Hugo) 

Beküldő: Nagy Gábor 

 



72. Tisztelt Szerkesztőség! Alább küldök én is egy idézetet: "Két ember nem találkozhat egy 

nappal sem előbb, csak mikor megértek e találkozásra. Megértek: nem éppen hajlamaikkal, 

vagy szeszélyeikkel, hanem belülről. Valamilyen kivédhetetlen csillagászati törvény parancsa 

szerint. Ahogy az égitestek találkoznak a végtelen térben és időben hajszálnyi pontossággal, 

ugyanabban a másodpercben, amely az ő másodpercük az évmilliárdok és a tér végtelenségei 

között. Nem hiszek véletlen találkozásokban." (Márai Sándor - Eszter hagyatéka) Ha túl 

hosszúnak találják, szerintem az utolsó mondat is elég sokatmondó. Kellemes napot kívánva, 

Üdvözlettel: Kecskés Krisztina 

 

73. “Győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért érdemes.”-Kimi Raikkönen. 

Beküldő: Greiner Ákos 

 

74. Idézet Bábel Balázs érsektől: "A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él." 

Beküldő: Bábel Márta 

 

75. „Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá!" Batthyány-Strattmann László 

Beküldő: Jankulár Bozsik Margit 

 

76. “Miközben mosogatsz, imádkozz! Adj hálát a mosogatni való tányérokért, hiszen ez azt 

jelenti, hogy volt bennük étel, hogy tápláltál valakit, hogy szeretettel gondoskodtál valakiről: 

főztél, és asztalt terítettél. Képzeld el, hány ember van a földön, akinek nincs mit elmosnia, vagy 

nincs kinek megterítenie…” (Paulo Coelho) 

Beküldő: Jankulár Bozsik Margit 

 

 

77. "Hinni nem azt jelenti, hogy nincsenek nehéz pillanataink, hanem azt, hogy van erőnk 

szembenézni vele, tudva, hogy nem vagyunk egyedül." Ferenc pápa 

Beküldő: Jankulár Bozsik Margit 

 

78. "a győzni-tudó nem támad, a vezetni-tudó alázatos" (Lao-ce: Tao Te King fordította: Weöres 

Sándor) Beküldő: Illés Györgyi (Dabas) 

 

79. Vissza kell térni a hithez, kezdetnek azokkal, akikben nincs zsigeri ellenérzés az Isten-

gondolattal szemben. Össze kell gyűjtenünk azokat az embereket, akik épülni és építeni 

akarnak. Tömegből közösséggé kell válni, ehhez pedig hit kell. (Kovács Ákos) 

Beküldő: Kubik Judit 

 

80. A világ dolgai annyit érnek, amilyen mértékben az ember valóban felhasználhatja őket; 

akármennyit halmozunk is fel belőlük, hogy majdan másokra szálljon, mi csak annyit élvezünk, 

amennyit valóban felhasználhatunk, nem többet." (Daniel Defoe) 

Beküldő: Trepák Zsuzsanna 

 

 



81. Az örökké-valóság ugrik, mint a bolha, mire odakapnál már vagy a pokolba'." (Borbély 

Szilárd: Aeternitas) 

Beküldő: Puskás Zoltán 

 

82. Ami törvényszerű, azt nem meggátolni, hanem elősegíteni kell." De Gaulle 

Beküldő: Bálint Zoltán 

 

83. Józan ember féltékeny nem lehet, mert tudja, hogy az, akit félteni kell, nem érdemes arra, 

hogy szeressék." Goethe 

Beküldő: Bálint Zoltán 

 

84. "A papír nem pirulós természetű." Cicero 

Beküldő: Bálint Zoltán 

 

85. Gyűlölök és szeretek. Nem tudom, miért van ez. Csak érzem, szerte feszít ez a kín." 

Vergilius 

Beküldő: Bálint Zoltán 

 

86. A becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél: előre hajtja az embert.  

/ Hans Christian Andersen/ 

Beküldő: Kalecz Szandra 

 

87. "Ami nem öl meg, az még lehet kurva szar." Dancsó Péter  

Beküldő: Molnár Mirtill 

 

88. Hooligans "Elvarázsolsz teljesen." 

Beküldő: Balogh Dávid 

 

89. "A felhők felett mindig kék az ég..." ( Dupla Kávé) 

Beküldő: Hartmanné Hartvein Erika (Oroszlányból)  

 

90. "Ha nem lehet úgy ahogy akarom , akkor úgy akarom ahogy lehet , mert így lesz szép az 

élet, s a szerelem" 

Beküldő: Belsebub János (gyanítom, ez nem a valódi neve :D)  

 

91. "Egy ifjú szív teljesen rajt csügg egy leányon, napjának minden óráját nála tölti, minden 

erejét, minden kincsét rápazarolja, hogy minden pillanatban éreztesse vele, mily teljesen átadja 

neki magát." Goethe 

Beküldő: Majeczki Martin 

 

92. "Az úti cél sosem egy hely,hanem egy új látásmód".(Henry Miller) 

Beküldő: Barsi Mónika 

 

 



93. "változtass a gondolkodásodon,változtass az életeden!"(Lao-ce) 

Beküldő: barsi Mónika 

 

94. Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni. Joanne Kathleen Rowling 

(Harry Potter) 

Beküldő: Szentesi Olívia 

 

95. „A legmagasabb fal sem képes az idő folyását megakasztani.” 

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

96. „Egy ország és népe újjászületése nemzedékek műve.” 

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

97.  „Nincs olyan falu, melynek templomai nem érdemelnék meg az utat, bármennyire messze 

feküdjenek is.” 

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

98. „A fáradhatatlan, folytonos alkotás a nemzet dinamikus ereje, valamennyi jelenségnél a 

legfontosabb.” 

 Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

99.   „Csak amíg érez a nép és bír ideálokkal, lesz képes nagy tettekre.” 

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

100. „Ha egy országot és népét meg akarjuk ismerni, az élet, mely közöttük folyik, adja a 

legjobb felvilágosítást.”  

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

101.  „Nincs út, melynek ne lennének akadályai, nincsen pálya, melyet ne akasztanának meg 

nehézségek. Mennél hosszabb az út, annál több az akadály, mennél magasabban ragyog a cél, 

annál nagyobbak a nehézségek.”  

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

102. „Változtatni a természet törvényein ember nem képes.”  

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 



103. „Amit érzünk, gyakran többet ér annál, amit látunk, és a lélektani igazság rendszerint 

fontosabb az anyagi tényeknél.”  

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

104. „Ahol fehér ember megélni nem tud, ott a khinai még mindig tőkét szerez magának.”  

Gróf Vay Péter 

Beküldő: Valentyik Ferenc (e-mail) 

 

105. Ha szárnyak nélkül születtél, ne akadályozd, hogy kinőjenek!"  Coco Chanel     

Beküldő: Kovács Éva (e-mail) 

 

106. Ha a lelked  derűs, és tiszták a céljaid, jókora utat tehetsz meg előre." Gárdonyi Géza 

Beküldő: Kovács Éva (e-mail) 

 

107. "Tudom, semmi, de semmi közötök hozzám, butuska tücskök a fű között, mégis jólesik azt 

képzelni, hogy mikor igy este, ablakot nyitok, nekem üzentek, sok hű kis barát, lelkendezve, 

hogy csak szép a világ 

Szabo Lőrinc 

Beküldő: Elisabeth Parragh Pataki (e-mail) 

 

108. Sose fuss se férfi, se busz után, úgy is jön a következő! 

(Ismeretlen szerző) 

Beküldő: Varga Zsuzsanna 

 

109. "Meglátni és megszeretni egy pillanat műve volt." Joseph Heller: A 22-es csapdája 

Beküldő: Szabó Ferenc 

 

110. "A valosag a, ami akkor sem tunik el, ha nem hiszunk benne." Philip K. Dick 

beküldő: Szemerey János Dániel 

 

111. "A boldogság olyan pillangó, melyet ha kergetünk, soha nem érhetünk el, de ha leülünk 

csendben, leereszkedik ránk. Hawthorne, Nathaniel" 

beküldő: Tókáné Rózsa Andrea 

 

112. "Azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen." (Kurt 

Vonnegut) 

beküldő: Fenyvesi Bga 

 

 

 

 

 



113. Akármilyen vagy, beléptél az életembe és megváltoztattad a pályát, amin futok. Merre 

hajolt, merre futott volna találkozásunk nélkül, ki tudja? Egymás mellé kerül két bolygó és 

megváltozik a világegyetem: ha vonzásuk túl erős, egymásba zuhannak és eggyé robbannak 

össze. De ha nem is, elhajlik addigi pályájuk és megváltozik a világ tőle. És akármennyire 

távolodnak az űrben, akárhogy felejtenek és tagadnak, pályájuk kitörölhetetlenné teszi a 

pillanatot, mikor közel kerültek. Hankiss János: Hajnali három 

Beküldő: Szolga Ildikó 

 

114. "Aki mindig csak kér de sosem ad,annak ritkán adatik" Késmárki László 

Beküldő: Kacsó Edit 

 

115. "Minden nagy teljesítmény egy álommal kezdődik" James Allen 

Beküldő: Kacsó Edit 

 

116. A férfi olyan, mint a zongora: áll, tátja a száját, hallgat és csak akkor szólal, ha az ember 

belesóz a billentyűkbe. Török Rezső: Jó házból való tanársegéd 

Beküldő: Ipniarski Mónika  

 

117. Abban a pillanatban - magyarázta -, amikor elkezdtük mérni az időt, elvesztettük a 

képességünket, hogy átéljük az elégedettség érzését. Folyton-folyvást több időt követelünk, 

kapkodunk, hogy minél többet végezhessünk egy nap. Az élet egyszerű öröme odalett." Mitch 

Albom: Az Idő Ura 

Beküldő: Ipniarski Mónika  

 

118. Valahányszor a többség pártján találod magad, ideje megállnod és eltöprengened. " Mark 

Twain 

Beküldő: Novak-Nagy Irén 

 

119. "Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat. Ha nincs 

igazad, nem engedhetnek meg, hogy elveszítsd." Mahatma Gandhi 

Beküldő: Gőcze László Imre  

 

120. Tudom, hogy nincs kis és nagy tenger, nincs kis és nagy távolság. Bennünk van valami 

végtelen és kötetlen.” Márai Sándor  

 

121. „Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” Márai Sándor 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

122. „Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.” Márai Sándor  

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 

 

 



123. „A nagy szavak nem érnek semmit, 

Elszállnak, mint az őszi szél 

De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, 

Elkíséri az embert, amíg él.” József Attila 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

124. „A harcot, melyet őseink vívtak, 

békévé oldja az emlékezés.” József Attila 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 

125. „A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a művészetet, és 

azért szeretik, mert keresik az emberséget.” József Attila  

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

126. „Te jól tudod, a költő sose lódit: 

az igazat mondd, ne csak a valódit, 

a fényt, amelytől világlik agyunk, 

hisz egymás nélkül sötétben vagyunk.” József Attila 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

127. Végzem, amit végeznem kell, amit végeznem jó és illő, mert a bennem lévő 

nyugalomérzés igazolja, hogy helyes úton járok.” Szeretném, ha hitem akkorára 

növekedhetnék, mint egy mustármagocska, hogy hegyeket mozdíthassák vele. S jólesik arra 

gondolni, hogy talán azok a mustármagocskák, amiket életem során könyveimbe ültetgetve 

szertehullattam, egy napon valóban visszamozdítják az én hegyeimet a Balkánról Közép-

Európába, ahová tartoznak.” Vass Albert  

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

128. „Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön. Pedig csak egyetlen igazi 

jogod van: békében élni. De éppen erről feledkeznek meg leggyakrabban.” Vass Albert 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

129. „Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor 

is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit.” Vass Albert 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

130. „Egy tökéletes 

nap sem csak tökéletes 

percekből épül.” Fodor Ákos 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 

 



131. „Attól még, hogy orvos vagy, 

beteg is lehetsz. 

Attól még, hogy bíró vagy, 

bűnös is lehetsz. 

Attól még, hogy ember vagy, 

boldog is lehetsz.” Fodor Ákos  

„Legyen erőd lent 

hagyni, amit nincs erőd 

följebb emelni.” Fodor Ákos 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

132. “Today I will do what others won't, so tomorrow I can accomplish what others can't” 

― Jerry Rice 

Beküldő: Kereszty Samu 

 

133. Néha, amikor az ember szeretetre szomjazik, de nem kaphatja meg, úgy érzi, ha ad 

valamit, majd szeretni fogják. Mitch Albom: Az Idő Ura 

Beküldő: Ipniarski Mónika  

 

134. “Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal.” 

Earl Nightingale 

Beküldő: Kereszty Samu 

 

135. "Annak, aki nem érti, minden könyv üres." (Nyulász Péter) 

Beküldő: Gáspár család 

 

136. “Jól kell kérdezni, kiscsillagom. Az emberek nagyon hálásak, ha valaki meghallgatja őket. " 

(Balázs Ágnes) 

Beküldő: Gáspár család 

 

137. "...ott lépj be az erdőbe, ahol a legsötétebb, és út sincs. Ahol van ösvény, az másvalaki 

útja..." Joseph Campbell 

Beküldő: Szőnyi Dóra 

 

138. A kísértés kivételével mindennek ellen tudok állni." Oscar Wilde 

Beküldő: Nagy Edit Zsuzsa  

 

139. "És akkor eljön a nap, amikor a tolerancia nem erény lesz csupán, hanem társadalmi 

gyakorlat is." 

Kertész Imre 

Beküldő Sági Richárd (email) 

 

140. “Az emberiségnek egyetlen hatásos fegyvere van, és ez a nevetés" - Mark Twain 

Beküldő: Oszlánszki Éva  



 

141. "Eszembe jut minden apró dolog köztem és közte,és úgy érzem,az apró dolgok teszik ki az 

élet summáját." Dickens 

Beküldő: Kacsó Edith 

 

142. Amit most gondolsz, holnapi életedet formálja. "- Buddha 

Beküldő: Kollár Bence 

 

143. Ismerd meg önmagad s tudni fogod sorsodat mert a sorsod te vagy! 

Beküldő: Hornyák Annamari 

 

145. "a korszakaink a mindennapok apró mozaikdarabkáiból állnak össze, melyek csak 

árnyalataikban mások" (szerző: a lakótársam:)) 

Beküldő: Urbán Csilla  

 

146. "Te egyszer s mindenkorra felelő lettél azért, amit megszelídítettél." Exupéry 

Beküldő: Nagyné Szántó Bernadett  

 

147. "A boldogsagot nem penzel lehet megteremteni" 

beküldő: Faragó Ádám  

 

148. Arany János:  „Egy koszorút megkötni könnyebb sokkal, mint találkozni rá méltó 

homlokkal.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

149. Babits Mihály:  „Vétkesek közt, cinkos, aki néma.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

 

150. Diderot:  „A munka az a csodaszer, amivel megrövidíthetjük napjainkat, de 

meghosszabbíthatjuk életünket.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

151. Juhász Gyula:  „Eljő még az idő, midőn egyetlen nagyhatalom lesz a földön: a munka. 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

152. Jászai Mari:  „A szerelem az egyetlen csoda a földön.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

153. Buda Ferenc:  A „Falak könyve” c. sorozatból. 

„Egy biztos van csupán, az egyszeregy.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

 



154. Buda Ferenc:  A „Falak könyve” c. sorozatból. 

„Asztalhoz ül az itélő idő, a földgolyónyi tárgyalóteremben.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

  

155.  Buda Ferenc:  A „Falak könyve” c. sorozatból. 

„Hálószemek közé szorult a pályáms  csak légy vagyok a pókok lakomáján.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

156.  Horátius: „A jelent élvezd vígan, a holnap sose kínozzon. A keservet enyhítsd bölcs 

mosolygással.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

157. Wachot: „Bátran, s biztosan lépj, tudd nincs lábad üvegből. Ám hogy vasból sincs, azt se 

feledd soha.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

158. Shakespeare:  „Mind bolond, ki a farkas szelídségében, lova lábaiban, legény 

szerelmében, a rima esküjében bízik.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

159. Joseph Conrad: „A hajókkal sosincs baj, csak az emberekkel, akik rajtuk vannak.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

160. Holbach:  „Boldog ember az, aki tud örülni a természet jótéteményeinek.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

161. Adam Smith: „A becsületesség a legjobb politika.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

162. Büchner:  „Sok jó ember kis helyen is elfér.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

163. Büchner: „A haláltól nem félek, csak a fájdalomtól.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

164. Kierkegaard: „Minél alacsonyabb szinten van az emberi élet, annál kevésbé jelenik 

meg a munka szükségessége, minél magasabban áll, annál inkább szükségessé válik a 

munka.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

165. Richard Wagner:  „Légy igaz, könyörtelenül igaz.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 



166. Richard Wagner: „A színházi előadásokat ingyenessé kellene tennünk a közönség 

számára.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

167. Bismarck: „A felelősségtől való irtózás, korunk egyik betegsége.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

168. Grillparzer: „A test szépsége jókora vagyon.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

169. Grillparzer: „O,jaj az öregnek, hogy szándék és erő nem ugyanaz már.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

170. Széchenyi:  „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

171. Széchenyi:  „Tőlünk függ minden, csak akarjunk.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

172. Scribe: „Az öregség a tévedések korszaka, az ifjúság a csalódásoké.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

173. Carlyle: „A természet nem tűr hazugságot.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

174. Kölcsey:  „Minden ismeret kutfeje a tapasztalás.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

175. Pfeffel.:  „Aki mindenkivel barátkozni akar, senkinek sem barátja.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

176. Beaumarchais:  „Ahol nem szabad a bírálat, ott nem édes a dicséret.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

177. Wieland:  „A fáktól nem látni az erdőt.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

178. Lessing: „Nekem nincs szükségem kegyre: én csak igazságot kívánok.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

179. Pascal:  „Semmi sem olyan fontos az ember számára, mint a sorsa, semmi sem olyan 

félelmetes, mint az örök élet.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 



180. Horatius:  „Az arany középben vagyon a boldogság.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

181. Tompa Mihály:  „Szívet cseréljen az, aki hazát cserél.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

182. Dosztojevszkij:  „Gyermekeim, ó drága barátaim, ne féljetek az élettől! 

 Olyan szép az élet, amikor valami jót és igazat cselekszik az ember.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

183. Madách:  „Nem adhatok mást, csak mi lényegem.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

184. Madách:  „A tett halála az okoskodás.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

185. Madách:  „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

186. Petőfi Sándor: „Ha a föld Isten kalapja, hazánk a bokréta rajta.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

187.  Petőfi Sándor: „Elhull a virág, eliramlik az élet.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

188. Petőfi Sándor: „Habár felül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

189. Jókai Mór:  „Titkos írás az arc, de annak, aki kulcsát bírja, nyitott könyv.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

190.  Jókai Mór: „Öreg  ember nem vén ember.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

191. Jókai Mór:  „A hazugság a gyöngék fegyvere.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

192. Jókai Mór: „A szerelem sok embert kényszerített már életrevalóvá lenni.” 

Beküldő: Bencsik Ferenc  

 

 

 

 



193. "Megvárni, egy angyal és egy szent türelmével, amíg a dolgok - emberek, eszmék, 

helyzetek -, melyek hozzád tartoznak, eljutnak hozzád. Egyetlen lépést sem sietni feléjük, 

egyetlen mozdulattal, szóval sem siettetni közeledtüket. Mert bizonyos emberek, eszmék, 

helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan 

útban vannak feléd. Könyvek. Férfiak. Nők. Barátságok. Megismerések, igazságok. Ez mind 

feléd tart, lassú hömpölygéssel, s találkoznotok kell egy napon. De te ne kapkodj, ne siettesd 

útjukat és közeledésüket. Ha nagyon sietsz feléjük, elkerülheted azt, ami fontos és 

személyesen a tiéd. Várj, nagy erővel, figyelmesen, egész sorsoddal és életeddel." (Márai 

Sándor) 

Beküldő: Markó Petra 

 

194. Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.ˇ (Tamási Áron) 

Beküldő: Fritz Éva 

 

195. A boldogsagot nem penzel lehet megteremteni! 

Beküldő: Faragó Ádám 

 

196. ,016 Most kezd szép lenni." Simon Márton-Polaroidok 

Beküldő: Fabók Kata 

 

197.  ,,391 Álmodni annyi, mint jelen lenni valahol, ami nincs." Simon Márton-Polaroidok 

Beküldő: Fabók Kata 

 

198. Az örök jelen az a tér, amelyben az életed kibontakozik, az egyetlen tényező, amely 

állandó marad. Az élet most van. Soha nem volt olyan időpont, amikor az élted nem most volt, 

és nem is lesz ilyen. Másrészt a most az egyetlen pont, ahol kiléphetsz az elme korlátozott 

keretei közül. Ez számodra az egyetlen bejárat a Lét időtlen és forma nélküli birodalmába. 

Eckhart Tolle 

Beküldő: Csizmadia Sándor 

 

 

199. Amikor tudatára ébredsz a Létnek, akkor valójában az történik, hogy a Lét tudatára ébred 

önmagának. Amikor a Lét tudatára ébred önmagának, az a jelenlét. 

Eckhart Tolle 

Beküldő: Csizmadia Sándor 

 

200. Lényegi természeted a belső csend. Mi a belső csend? Az a belső tér vagy tudatosság, 

amelyben az itt olvasható szavakat észleled, s ahol azok gondola¬tokká válnak. Ezen 

tudatosság nélkül nem lenne ész¬Ielés, nem lennének gondolatok, nem lenne világ. 

Te ez a tudatosság vagy - személynek álcázva. 

Eckhart Tolle 

Beküldő: Csizmadia Sándor 

 



201. Ha figyelmeddel a mostba lépsz, azonnal rájössz, hogy az élet szent. Amikor jelen vagy, 

megszentelt¬séget találsz mindenben, amit csak észlelsz. Minél inkább a mostban élsz, annál 

jobban érzékeled a Lét egyszerű, ám mégis mély örömét, és az egész élet megszenteltségét. 

Eckhart Tolle 

Beküldő: Csizmadia Sándor 

 

202. Nem a gondolataim, az érzelmeim, az érzékszervi érzékeléseim és az élményeim vagyok. 

Nem az életem tartalma vagyok. Élet vagyok. Az a tér, amelyben minden dolog történik. 

Tudatosság vagyok. A most vagyok. ÉN VAGYOK. 

Eckhart Tolle 

Beküldő: Csizmadia Sándor 

 

203. Az igazság az, hogy neked nincs életed, te élet vagy. Az az egy élet, az az egy 

tudatosság, ami az egész univerzumot átitatja, és átmeneti formákat ölt, hogy megtapasztalja 

önmagát kőként, fűszálként, állatként, emberként, csillagként vagy galaxisként. 

Eckhart Tolle 

Beküldő: Csizmadia Sándor 

 

204. "AMIT SZERETNÉL, HOGY TEGYENEK VELED AZ EMBEREK, AZT TE IS TEDD MEG 

VELÜK!" 

Máté ev. 

Beküldő: Garajszki László  

 

205.  Gyòni Géza :Csak egy éjszakára című versèből egy részlet,vagy az egész vers ! 

Beküldő (féleség): Dombai Kucsák Mártika  

 

206. “Panaszkodtam, hogy nincs cipőm, amíg nem találkoztam olyannal, akinek nincs lába.” 

(Perzsa közmondás) 

Beküldő: Bukovszki Pál 

 

207. Annyi sok minden! 

Nem is sok, nem is minden. 

Nem kell sok, nem kell minden. Orci József  

Beküldő: Kosztolányi Edit 

 

208. A szomorúság jó, mert haragtalan. Aki szomorú, az kilépett a perből. Ancsel Éva 

Beküldő: Kosztolányi Edit 

 

209. Ahhoz, hogy lelkileg gazdagodj, mindig el kell dobni valami régit, hogy megkaphasd az 

újat.  

Müller Péter 

Beküldő: Horvátné Pálffi Anita 

 

 



 

211. Az életnek az a sajátossága, hogy életveszélyes " Popper P. 

Beküldő: Tóthné Kiss Virág 

 

212. "A férfi gondolkodhat zseniálisan, de nem tudja úgy összeszeretni, egybeszeretni a világot, 

ahogyan a nő." (Müller Péter) 

Beküldő: Pollák Sarolta 

 

213.  Amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen 

alszik." /Anatole France/ 

Beküldő: Lajkó Bea 

 

214. Akinek sok van a markában, nem érzi,  

csak a hiány hagy érezhető nyomot. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 

215. Nem az életkor adja a tapasztalatokat, 

hanem ahogy az életet éled. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

216.Aki nem szereti a szépet, nem élvezi a jót, 

és nem használ ki minden lehetőséget, 

az sosem fogja megérteni, hogy miért tart ott, 

ahol van. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

217.Nem biztos, hogy ami rosszul esik, 

az rossz is. Lehet, hogy éppen 

a katasztrófától ment meg. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

218. Az emlékezés rontja a valóság hitelét. 

Nem is ez a lényeg, hanem hogy legyen mire emlékezni. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

219.A határtalan lelkesedésnek csak a lelkesedés szab határt. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 



 

220.A boldogság több annál, mint amit az ember érez. Még annál is több, 

mint amit szavakkal kifejezhetne. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

221.A kivágott fa akkor kezd sírni, amikor feldarabolják.  

Az ember meg akkor hiányzik, amikor már nincs. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

222.A gyerek megpróbál mielőbb felnőtt lenni, 

ám a felnőtt ember örömmel lenne még sokáig gyerek. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

223.Van, aki egész életében lánggal ég,, van, 

aki csak pislákol, van, akinek állandóan fújni kell a parazsát.  

Egy azonban mindenkinél közös: a tűz. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

224.Van, aki nem tud ellenállni a könnynek, 

de van, akinek elég egy mosoly. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

225.Hiába nem szereted a vereséget, el kell tudni viselni. 

Merj bukni, hogy győzni tudj! 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

226. A legjobb szándék mellett is előfordulnak rossz dolgok, 

amit a szándék és eredménye ellensúlyoz. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

227.A kudarc is egy lépcső a sikerhez, 

mely ugyan kihagyható, ám a kudarccal 

értékesebb a siker. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 



228.Az élet minden állomásán hagyunk egy-egy csomagot,  

de a terhünk soha nem fogy el. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

229.Az embernek kell hatalmába kerítenie a betegséget és nem a betegségnek az embert. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

230.A tapasztalatok gazdagítanak, 

a bölcsességek erősítenek, de mindketten együtt a döntésképességünket növelik. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

231.Mindegy, hogy a zene milyen hangszeren szólal meg, csak a fülemen át a szívemig jusson 

a muzsika. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

232.Vetés nélkül ne várj aratásra! 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

233.A léleknek is van bölcsessége,  

de könnyelműen nem tárja fel,  

mert annál bölcsebb. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

234.Ha engem tanítasz, te is tanulsz vele, 

s amit te megtanulsz, azzal én is többet tudok. 

Így ketten nyerünk belőle. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

235.Már attól is okosodik az ember, 

hogy öregszik, csak a tudása kopik. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

236.A nagy dolgokkal büszkélkedünk, pedig kicsik nélkül nagyok sem léteznének. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 



237.Okulni semmiből sem szégyen,  

de tanulni bölcs dolog. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

238.A hagyományok bennünk élnek, és mi éltetjük a hagyományokat. 

Rozvány György „Gondolatok - aforizmák – bölcsességek – szállóigék” című gyűjteményéből 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

239. "Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, 

hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted 

az ég, benned a létra." /Weöres Sándor - A teljesség felé (részlet)/ 

Beküldő: Valentyik Anna 

 

240. " To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all." 

Oscar Wilde 

Beküldő: Dezméri Sándor 

 

241. "Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz, fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, 

erő és varázslat rejlik." Goethe 

Beküldő: Angyal Kati 

 

242. "A világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az 

mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol 

barátságos emberekre talál." 

Beküldő: Fucskóné Bogdán Emília 

 

243. “Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem 

azoknak, akik 

nem.” ( Charles Caleb Colton) 

Beküldő: Fucskóné Bogdán Emília 

 

244. “"A világot nem a gonosz fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a 

gonoszságokat, és nem csinálnak semmit." Albert Einstein  

Beküldő: Farkas Máté 

 

245. "Ne nyugtalankodj! Úgyis másképp történik minden, mint ahogy elgondolod." Audrey 

Hepburn  

Beküldő: Harazin Anett  

 

246. "Fordítsd az arcodat a nap felé és minden árnyék mögéd kerül." Goldstein 

Beküldő: Angyal Kati 

 

 



247. "Minden napnak van valami öröme. Neveld rá a szemed, hogy meglássa azt." Wass Albert 

Beküldő: Angyal Kati 

 

248. "A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja, elérhetetlen, a gyáva úgy, ismeretlen, a 

bátor lehetőségnek nevezi." Victor Hugo 

Beküldő: Angyal Kati 

 

249. "Fél világot is bejárhatod, más ember földjén testvértelen leszel, s elfúj a szél, mint kósza 

őszi lombot, ha nemzetedről megfeledkezel." Wass Albert 

Beküldő: Angyal Kati 

 

250. "Ha mindazt megtennénk, amire képesek vagyunk, szó szerint saját magunkat is 

elkápráztatnánk." Edison 

Beküldő: Angyal Kati 

 

251.  "Egyetlen jó szó három téli hónapot fel tud melegíteni." japán közmondás 

Beküldő: Angyal Kati 

 

252. "A szeretet az egyetlen erő, amely egy ellenséget is baráttá tehet." M. Luther King 

Beküldő: Angyal Kati 

 

253. Különösen szeressétek a gyermekeket,mert vétek nélkül valók mint az angyalok. Fjodor 

Mihajlovics Dosztojevszkij 

Beküldő: Kardos Brigitta 

 

254. "A legjobb dolgok az életben nem dolgok." - Art Buchwald 

Beküldő: Sas Mónika 

 

255.  Változnak az idök vele változom énis " 

Beküldő: Kronvalter Máté Donát  

 

256. Csak a halott látja a háorú végét. Plato  

Beküldő: Tóth Patrik 

 

257. Amig vannak férfiak háborúk is lesznek. 

Beküldő: Tóth Patrik 

 

258. Soha sincs túl későn vagy túl korán.Minden akkor történik amikor történnie kell. Mitch 

Albom 

Beküldő: Kardos Brigitta 

 

 

 

 



259. „Mondd el és elfelejtem, 

mutasd meg és megjegyzem, 

hagyd hogy csináljam és megértem”.  

(Konfuciusz) 

Beküldő: Sas Mónika 

 

260. "Az összevisszaságban találd meg az egyszerűséget, a hangzavarban a harmóniát. A 

nehézségek közt mindig ott van a lehetőség." 

Albert Einstein 

Beküldő: Lázár Anikó 

 

261. "Álljatok egymás mellett, de ne túl közel, mert a fák sem nőnek egymás árnyékában."  

Kahlil Gibran 

Beküldő: Demecs Norbi 

 

262. Egy napon felébredtem... és mosolyogtam. Már nem fájt semmi. És egyszerre értettem, 

hogy nincsen igazi. Sem a földön, sem az égben. Nincs ő sehol, az a bizonyos. Csak emberek 

vannak, s minden emberben van egy szemernyi az igaziból, s egyikben sincs meg az, amit a 

másiktól várunk, remélünk. Nincs teljes ember, és nincs az a bizonyos, az az egyetlen, az a 

csodálatos, boldogító és egyedülvaló. Csak emberek vannak, s egy emberben minden benne 

van, salak és sugár, minden. 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

263. Tudod, egy napon megértettem, hogy senki nem segíthet.  

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

264. Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz. 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

265. Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

266. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. 

Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva 

és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja 

magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van 

gyengédségre, nem tud meglenni nélküle. 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 



267. Ha nagy csapás, lelki fájdalom ér, mindenekelőtt gondolj arra, hogy ez természetes, mert 

ember vagy. Mit is képzeltél? ... Ember vagy, tehát szenvedned kell; s szenvedésed nem tart 

örökké, mert ember vagy. 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

268. Az emberi dolgokat nem lehet idő előtt befejezni, de befejezetlenül hagyni sem lehet... az 

emberek között van valamilyen rend és rendtartás, mely elől nem lehet megszökni... sokkal 

nehezebb egy érzésből, melyet nem intéztünk el, idő előtt elmenekülni, mint az ólomkamrákból, 

éjjel, kötélhágcsón! 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

269. Egy napon felébredtem, és észrevettem, hogy hiányzik. Ez a legnyomorultabb érzés. Mikor 

hiányzik valaki. Körülnézel, nem érted. Kinyújtod a kezed, egy pohár vizet keresel tétova 

mozdulattal, egy könyvet. Minden a helyén van az életedben, a tárgyak, a személyek, a 

megszokott időbeosztás, a világhoz való viszonyod nem változott. Csak éppen hiányzik valami. 

Márai Sándor 

Beküldő Markó Petra 

 

270. *Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. 

Weöres Sándor 

Beküldő: Leányvári Viktória 

 

271. Dolgozni csak pontosan, szépen, 

ahogy a csillag megy az égen, 

úgy érdemes.” József Attila 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

272. "Nem szabad idegenként visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltunk." Wass Albert 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

273.Minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés.” Móra Ferenc 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

274. Abban mutatkozik meg műveltségünk, ahogyan a műveletlenekkel bánunk.” Móra Ferenc 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

275. „Szép volna az élet, ha minden ember csak fél olyan jó volna, mint amilyennek felebarátját 

szeretné.” Móra Ferenc 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 



276. Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik pedig megelőzik őket.” (Albert 

Einstein) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

277. Az, aki még sosem követett el hibát, valószínűleg még sosem próbált semmi új dolgot.” 

(Albert Einstein) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

278. A békét nem lehet erőszakos eszközökkel fenntartani; csakis megértéssel lehet elérni.” 

(Albert Einstein) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

279. Törődés az emberiséggel és annak sorsával - ez álljon az érdeklődése középpontjában 

minden technikai erőfeszítésnek.” (Albert Einstein) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

280. “Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. 

Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.” (Albert Einstein) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

281. “Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek 

akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor 

barátokat, hanem a barátjainkban leltük fel az egész világot.” (Kölcsey Ferenc) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

282.  “A barátság legnagyobb próbája nem az, ha a magunk hibáit tárjuk fel barátunknak, 

hanem ha neki tárjuk fel az övéit.” (La Rochefoucauld) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

283. “Tanuljuk meg, hogy a barátságunkat más iránt addig mutassuk ki, amíg él, és nem halála 

után.” (Scott Fitzgerald) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

284. A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat.” (Seneca) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

285. Előtted a küzdés, előtted a pálya, 

Az erőtlen csügged, az erős megállja. 

És tudod: az erő micsoda? - Akarat, 

Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.” 

(Arany János) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

 



286. “A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt 

az egyet, de ez nem kevés.” (Ingmar Bergman) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

287. “A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka: adni, mindig csak adni, jó szót, 

bátorítást, mosolyt, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.” (Goethe) 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

288.  „A köszönet legszebb formája: az őszinteség.” Kosztolányi Dezső 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

289. Van egy falu - fehér falú 

Templom van a közepében. 

Nekem az a kicsiny haza 

Legkedvesebb menedékem.” Gyóni Géza 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

290. „Az élet titka: őszinteség – 

S kerülik egymást a testvérek. 

Csak akkor ismernek egymásra, 

Mikor szállóban van a lélek.” Gyóni Géza 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 

 

291. Ami nem öl meg, az megerősít! 

Beküldő: Kuzmanné Huber Mónika  

 

292. "Az élet egyik legszebb kárpótlása az, hogy egyetlen ember sem tud őszintén segíteni egy 

másikon anélkül, hogy ne segítene ezzel saját magán is." - Ralph Waldo Emerson 

Beküldő: garamszegi Mária 

 

293. „Szeretetet lehet adni és lehet kapni. Csak egyet nem lehet: szeretetet zsarolni.” Márai 

Sándor 

Beküldő: Hornyákné Bollók Mária 


