
IDÉZETEK

A kiejtés a nyelvtanulásnak egyik legnehezebb feladata; 
nyelvtudásunk egyik fontos próbaköve. Bár a szókincs és 
nyelvtan becsületes ismerete nélkül nem sokat ér, tudásunkat 
az első pillanatban mégis ennek alapján ítélik meg. 

Körülbelül azt a szerepet játssza képességeink elbírálásában, 
mint a külső a nők életében. A csinos nőnek megjelenése 
pillanatában mindenképpen igaza van. Később kiderülhet róla, 
hogy buta, unalmas, vagy éppen rosszindulatú, de az első 
csatát mindenképpen megnyerte.

Lomb Kató

Nem a személyi jövedelemadó az egyetlen, amit életed során 
kifizetsz. Az csak a mocskos anyagiakat fedezi, miközben 
minden cselekedetünknek ára van. Az utazásé a várakozás. A 
közszereplői lété a pletykák és a rosszindulatú sugdolózás. A 
legboldogabb párkapcsolat is megfizeti az alkalmi 
nézeteltérések és a frusztráció díját. 

A lopás a fölösleg ára, illetve az olyan javak birtoklásáé, amikre 
mások is vágynak. A stresszel és egyéb személyes 
szorongásokkal a sikerért fizetünk. És így tovább, a sor szinte 
végtelen. Sokféle adó létezik az életben. Vitathatod őket, sőt 
óriási - végül nagy valószínűséggel hasztalannak bizonyuló - 
erőfeszítéseket tehetsz, hogy elkerüld őket. Dönthetsz azonban 
úgy is, hogy lerovod, amit elvárnak tőled és nyugalomban 
élvezed a zsebedben maradó összeg gyümölcseit.

Ryan Holiday
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A dicsérő kritika legyezi a hiúságom, melengeti a szívemet. A 
negatív véleménynek - ha nem 
buta, rosszindulatú akadékoskodás, akkor -, legyen az akár 
nehezen feldolgozható, örülök. Mert az már nem is kritika, 
hanem jó tanács.

Hámori Gabriella

Bár nekem is olyan jó szívem volna, mint az anyámnak. Ő 
mindenkiben meglátta a jót. Én viszont 
olyan rosszindulatú vagyok, mint egy kígyó, ha övsömörje 
van.

Stephen King

Jóság

Ha érkezik száz kedves üzenet, azt is meg tudja mérgezni 
egy rosszindulatú.

Szabó Zsófia

Lélek

Reméljük, miként Einstein, hogy a világegyetem ravasz, de 
nem rosszindulatú; ám abból, amennyit tudunk róla, akár 
ravaszul rosszindulatú is lehet.

John D. Barrow

A sors - hívjuk akárminek - úgy látszik, örömét leli a nagyság 
megteremtésében és romba döntésében. Beethoven 
megsüketült. A mi mértékeinkkel ez gonosz tréfa, 
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egy rosszindulatú, ütődött mutatványos produkciója.

Clive Staples Lewis

Mások rosszindulatú beszéde rólunk gyakran tulajdonkép 
nem is nekünk szól, hanem olyan bosszúság nyilvánulása, 
amelynek egész más okai vannak.

Friedrich Nietzsche

A rosszindulatú szóbeszéd felettébb helytelen, de olykor 
nagyon sok igazság búvik meg benne.

Agatha Christie

A gonoszság az emberben olyan, mint a rákbetegség, 
a rosszindulatú daganat. Szenvedést okoz.

Agatha Christie

Ha egyben vagy, és tökéletesen tisztában azzal, hogy ki vagy - 
és mit képviselsz, egyetlen rosszindulatú bejegyzés sem tud 
letörni. De addig hosszú az út. Rohadt sok pofonnal, lenézéssel 
tűzdelve vár rád, de ha végigmész rajta, onnantól verhetetlen 
leszel.

Oravecz Nóra

A pletyka nem botrány, és nem is mindig rosszindulatú. 
Sokkal inkább kellemes csevegés az emberi fajról, annak 
szerelmesei között.

Phyllis McGinley
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Csak a kicsinyes embereknek 
vannak rosszindulatú megjegyzései, és csak a kicsinyes 
emberek sértődnek meg ezeken.

Andrew Matthews

Amikor meghallod, hogy az emberek mások romlottságáról 
beszélnek, ne vegyél részt kedvtelésükben! Ha az emberek 
tudatlanságáról hallasz, ne hallgasd végig, és igyekezz 
elfelejteni, amit hallottál! De ha az emberek jótetteiről hallasz, 
jegyezd meg és add tovább! Ha így teszel, hamar hozzászoksz 
ehhez, és amikor rosszindulatú emberekről hallasz, az 
számodra olyan fájó lesz, mintha téged szidnának, és ha 
kiszalad a szádon egy rossz szó ismerősödről, az neked is olyan 
fájdalmat okoz, mintha magadat ütnéd meg.

Mi volna, ha minden évben egyetlen napra felvennénk egy 
pólót, amelyre reggel felírjuk a titkunkat? Hatalmas, színes, 
ragyogó, harsogó felirattal hirdetnénk ki azt, ami miatt a 
leginkább félünk az emberek ítélkező tekintetétől. 
Feltüntetnénk magunkon: "Igen, én ez vagyok, és az év 
háromszázhatvannégy napján szenvedek attól, hogy nem 
fogadtok el." Mindannyian láthatnánk egymás gyöngéit, és 
felismerve, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, az 
előítéleteket, a rosszindulatú pletykálást és az egymásról és 
önmagunkról gyártott hazugságokat felcserélné az együttérzés.
Steiner Kristóf

A gyűlölet olyan, mint a rosszindulatú daganat, 
fékevesztetten terjed, mígnem mindent elgennyesít.

Vavyan Fable
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Ez az egész világ egyéb se, csak egyetlen nagy, 
igazságtalan, rosszindulatú, alantas szemétség. És ebben a 
pokolförtelemben kik a hibásak? Mások! A többiek! Mind, egy 
szálig!

Patrick Süskind

Addig mondják, hogy ostoba vagyok, míg kezdem nem érteni a 
leckét; addig mondják, hogy gyáva vagyok, míg valóban félni 
kezdek; addig mondják, hogy bűnös vagyok, míg kezdem 
fölfedezni magamban a "bűnös gondolatokat" - sőt néha már 
piszkos kis tettekre is elszánom magamat. Megállítani pedig ezt 
a torzító folyamatot igen nehéz, mert ha elhatározom, hogy 
egy rosszindulatú kritika ne hasson rám, a puszta önvédelem 
is rengeteg energiát emészt föl, arról nem is szólva, hogy aki 
túlságosan el van foglalva önmaga megvédésével, az nem 
képes igazi önismerettel foglalkozni - nem tud saját magának 
igazságos bírája lenni. Ha mások bántanak, nem marad erőm 
benső háborúm megvívásához. Az ártatlan áldozat szerepébe 
merevedek, és természetesen visszagyűlölök. Vagyis 
gyűlölködő leszek magam is.

Müller Péter

A természet nem barátságos, de nem is rosszindulatú. Nem 
akar szenvedést okozni, de nem is tesz ellene semmit.

Richard Dawkins

Rosszindulatú megjegyzésekbe még senki nem halt bele - 
egyszerűen hozzátartoznak az élethez, főleg, ha az ember 
sikeres valamiben.
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Paulo Coelho

Ha egy sejt mindazokat a tulajdonságokat elveti, melyek egy 
bizonyos testszövet, például a felhám, a bélhám vagy a 
tejmirigyek részévé tehetnék, akkor szükségszerűen törzs- 
vagy egyedfejlődése korábbi szakaszának megfelelő állapotba 
esik vissza, ami azt jelenti, hogy egysejtűként vagy embrionális 
sejtként kezd el viselkedni, és nekilát az osztódásnak, tekintet 
nélkül a test egészére. Minél nagyobb fokú a visszaesés, annál 
inkább különbözik az újonnan képződő szövet a normálistól, és 
annál inkább rosszindulatú a daganat. (...) Amikor a 
környező szövetek maguk közé tartozónak tekintik, és elkezdik 
táplálni, csak akkor kezdődik a daganat halálos, áttételes 
növekedése. Ezt az analógiát továbbvezetve, az ember, akinek 
társadalmi magatartásnormái megrekednek az infantilizmus 
állapotában, szükségszerűen a társadalom parazitája lesz.

Konrad Lorenz

Rossz-hajlamaidat ne fojtsd el, hanem csiszold jóvá őket. 
Bármily ártalmas, beteg, rosszindulatú hajlamra bukkansz: 
ne feledd, hogy akárminek csak az állapota lehet rossz, de nem 
az alaptermészete.

Weöres Sándor

Ez Ford szerint egyike volt a legérthetetlenebb emberi 
dolgoknak: az a szokás, hogy a legnyilvánvalóbb dolgokat 
leszögezik és ismételgetik, például: "Szép napunk van", vagy 
"Maga nagyon magas" vagy "Ó, kedvesem, harminc láb mélyre 
zuhantál, jól vagy?". A jelenség magyarázatára Ford 
kidolgozott egy elméletet. E szerint az emberi lények szája 
összenő, ha nem járatják. Néhány hónapi megfigyelés és 
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megfontolás eredményeképp elvetette ezt az elméletet, és 
újabbal állt elő. E szerint ha az emberek nem járatják a 
szájukat, akkor az agyuk kezd dolgozni. Később elvetette ezt 
az elméletet is a benne rejlő rosszindulatú cinizmus miatt, és 
úgy döntött, hogy alapvetően kedveli az emberi lényeket.

Douglas Adams

Mind tettünk már rossz dolgokat, de attól még nem 
leszünk rossz emberek.

Így jártam anyátokkal c. film

Néha nem is tudjuk mennyire szeretünk valakit, nem is 
érezzük. Mert ha éreznénk, hogy mennyire szeretjük, abba 
belehalnánk. Ettől nem vagyunk rossz emberek, csak túl nagy 
szívünk van.

Fiúk az életemből c. film

Csak azokhoz akarok jó lenni, akik jók hozzám. Ha az ember 
mindig azt teszi, amit a kegyetlenek és igazságtalanok 
kívánnak tőle, ezzel nagyon is megkönnyíti a rossz 
emberek dolgát. A gonoszoknak akkor nem kell félniük 
semmitől, és így nem is igyekeznek megjavulni, hanem mindig 
gonoszabbak és gonoszabbak lesznek. Én azt gondolom: aki ok 
nélkül bánt, azt vissza kell ütni, olyan keményen, hogy 
elmenjen a kedve a kegyetlenkedéstől.

Charlotte Bronte

Nem hiszem, hogy létezik egy igazi, gondolkodó Isten, aki 
feljegyzi minden madár halálát Ausztráliában, vagy minden 
bogárét Indiában, egy Isten, aki nagy aranykönyvébe beleírja 
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minden bűnünket, és ítélkezik felettünk, amikor meghalunk - 
nem akarok egy olyan Istenben hinni, aki szándékosan rossz 
embereket teremt, hogy aztán szándékosan elküldje őket 
megsülni a pokolba, amelyet szintén ő teremtett -, de azt 
hiszem, hogy kell lennie ott valaminek.

Stephen King

Az emberek szeretik hangoztatni, hogy mindenkin lehet 
javítani, mindenkinek van esélye. Nekem az a tapasztalatom, 
hogy nem így van. A jó emberekkel néha előfordul, hogy a 
rosszat választják, de a rossz emberek nem tudják a jót 
választani.

Darren Shan

Ezen a világon csak igazság és gonoszság van. Gyermekkorom 
óta figyelem a környezetem, és ez az első tény, amire 
rájöttem. Az emberek kivétel nélkül rossz emberekre és jó 
emberekre, erre a két fajtára oszlanak. Még az általános iskola 
apró világát is ez a két fajta alkotta. Hiába tűztem ki nagy 
célokat az osztály diákbizottságában, mindig ott volt az 
ellenség. Fel kell venni a harcot a gonosz ellen. Bár néha úgy 
tűnt, hogy az igazság vereséget szenved, de bármi történt is 
velem, én szívből boldog voltam. "Köszönöm". A szenvedőnek 
ezért az egy szaváért akárhányszor kiálltam volna mellette. 
Minden erőfeszítésre képes voltam ezért. És végül 
bebizonyítottam a magam igazát.

Death Note c. film

Egy igazán jó ember jó marad akkor is, ha hatalmat kap. És 
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fordítva, egy velejéig romlott gazember mindig is a saját önző, 
mocskos céljaira fogja gonoszul felhasználni a mégoly 
nagyszerű tehetségét is. A középszerű és átlagos, kicsit jó, 
kicsit rossz emberek az igazi zsákbamacskák, náluk soha nem 
lehet előre megmondani, mit tesz velük a hatalom. Egy átlagos 
emberbe sokkal nehezebb belelátni.

Laurell Kaye Hamilton

- Sokan akkor is hősök, ha nem lövöldöznek, vagy nem üldözik 
a rossz embereket.

- Azok az emberek, akik nap mint nap dolgoznak, és úgy élik le 
az életüket, hogy nem bántanak másokat, ők az igazi hősök. 
(...) Sokan vannak. És mindegyikükkel előfordul, hogy fél.

Dean Ray Koontz

Vagy boldogtalan, vagy rossz ember az, aki jóízűen nevetni 

nem tud. Az ilyen embert jól megfigyeljétek. Ha boldogtalan: 
legyetek részvéttel; ha rossz: fussatok tőle. De ország dolgát, 
nemzedékek jövendőjét, fiatalok szerencséjét rá ne bízzátok. A 
nevetni nem tudó lélek az emberek közt s a holttest szaga az 
illatok közt: teljesen egyenlő két dolog. De a rossz 
emberek közt, akik nevetni nem tudnak, mégis az a 
legrosszabb ember, aki álnokságból erőltetve nevet. A tigris 
arca, mikor eleven vért iszik, nem oly utálatos, mint az ily 
ember arca.

Eötvös Károly

Amikor a rossz emberek összeállnak, a jóknak társulniuk kell, 
különben egyenként elbuknak, cseppet sem sajnált áldozatként 
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egy hitvány küzdelemben.

Edmund Burke

Hiába vannak rossz emberek a világon, a jók azért többen 
vannak.

Lucifer c. film

Nem hiszek abban, hogy ha jóságos vagy, akkor jó dolgok 
fognak történni veled. Minden teljesen esetleges és 
véletlenszerű. Néha rossz dolgok történnek jó emberekkel és 
néha jó dolgok rossz emberekkel. De ha jó dolgokat próbálsz 
tenni, akkor legalább olyasmivel töltöd az idődet, ami megéri.

Helen Mirren

Jóság

Csak jó könyveket olvass és csak jó társaságba járj, mert a 
rossz könyvek és a rossz emberek többet ronthatnak, mint a 
mennyit a jó művek s a tisztességes emberek javíthatnak 
rajtad.

Milkó Izidor

Az élet nem tökéletes. Ez a lényeg. Az élet a szuper és a szar 
tökéletes keveréke. A csúcspontokat mindig mélypontok 
követik. A boldogságot szomorúság. Az élet nagyon jó tud 
lenni, aztán meg elég szar is. Vagyis néha minden ok nélkül, 
aztán hirtelen fordul a kocka, és nincs bennünk más, csak 
elégedetlenség. De a tény, hogy az élet ilyen, jó hír, hiszen az, 
hogy körbe-körbe jár a jótól a rosszig, és hogy a világ épp 
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annyira van tele rossz emberekkel, mint jókkal, arra 
emlékeztet minket, hogy ez az egész egy zseniálisan 
megalkotott álom.

John C. Parkin

Aki nem hisz Istenben, (...) még viselkedhet jó vagy rossz 
embereként. A nem hívőknek a lelkiismeretüket kell 
követniük.

Ferenc pápa

Bárcsak ilyen egyszerű lenne! Bárcsak lennének a rossz 
emberek, akik valahol ármánykodva űzik gonoszságaikat, 
nekünk pedig csak annyi lenne a dolgunk, hogy elkülönítsük 
őket a többiektől, és elpusztítsuk őket. De a Jó és a Rossz 
közötti választóvonal ott húzódik minden ember szívében. És ki 
lenne hajlandó elpusztítani a saját szíve egy darabját?

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin

Az emberek egy része azzal van elfoglalva, miért történnek jó 
dolgok rossz emberekkel, míg mások arra kíváncsiak, miért 
történnek rossz dolgok jó emberekkel.

Robert Fulghum

A jó és a rossz embereknek, tudod, van egy közös 
tulajdonságuk is - mindnyájan követnek el hibákat. Csak épp a 
jók beismerik, meg tudják beszélni a hibáikat, és képesek 
tanulni belőle.

Melissa Müller
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Jóság

Vannak pillanatok, amikor mindannyian rossz emberekké 
tudunk válni.

Candace Camp

Már értem, miért használják annyi horrorfilmben ezt az 
eszközt: a titokzatos kopogtatást. Azért, mert olyan súlya van, 
mint egy rémálomnak. Az ember nem tudja, mi van odakint, de 
azt igen, hogy ajtót fog nyitni. Arra gondol, amire én: a rossz 
emberek nem szoktak bekopogni.

Gillian Flynn

Ha körülnézek, mindenütt azt látom, hogy a jó emberekkel 
rossz dolgok történnek, a rossz emberek pedig megússzák, 
ha rosszat tesznek.

Charles Martin

Igaz, hogy az emberek rendszerint pontosan ítélnek, amikor 
külsőnkről, képességeinkről, anyagi helyzetünkről mondanak 
véleményt. De sosincs igazuk, amikor ezek alapján meghozzák 
azt a bizonyos második ítéletet: hogy jó vagy rossz 
emberek vagyunk.

Paul Hauc

A büntetőügyvédek a legjobbat feltételezik rossz emberekről, 
a válóperes ügyvédek pedig a legrosszabbat jó emberekről.

Házassági történet c. film
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Miért bűn bármi is? Mert tudjuk, hogy az. A kínzás, a 
gyilkosság, a hazugság, a lopás. Ha kínzással rossz 
emberekből kicsikarunk valami fontosat és jót, akkor is 
tudjuk, hogy bűnös úton jutottunk hozzá. Tudjuk, mert maga 
Isten tanított rá.

Ian McEwan

Nem létezik olyan, hogy jó és rossz vallás, és nem a hitünk 
határozza meg, hogy jó vagy rossz emberek vagyunk-e, 
hanem csakis az, ami a szívünkben lakozik.

Jeanne Kalogridis

Jóság

A dolgokat úgy lehet megoldani, ha politikailag hasznossá 
teszed a rossz embereknek, hogy jó dolgokat tegyenek.

Milton Friedman

Rossz kutyák nincsenek (...), csak rossz emberek! Szeretetre 
van szükségük.

W. Bruce Cameron

Az egyház is olyan, mint maga a társadalom. Vannak jó papok 
és kevésbé jók, mint ahogyan léteznek jó és rossz emberek. 
Miénk a felelősség, hogy ismerjük fel őket.

Márki-Zay Péter

Krónikus betegséggel küzdő sorstársaim hajlamosak rá, hogy 
már azelőtt eldöntsék magukban, a többiek mit gondolnak a 
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problémájukról, mielőtt esélyt adtak volna nekik, hogy 
véleményt alkossanak, vagy kimutassák az érzéseiket. Én 
biztosan ilyen vagyok. Ez távol tartja a rossz embereket, az 
biztos. Viszont a jó embereket is távol tarthatja.

Lara Parker (laraeparker)

A bűnöző viselkedés ésszerűségére vonatkozó felfogás a 
közgazdaságtanból szivárgott át a viselkedés- és 
jogtudományba. De elfogadható-e ez az ésszerűségfeltevés? 
Hol az ésszerű számítás a szenvedély diktálta cselekvésben, a 
féltékenységből elkövetett gyilkosság esetén? 

A büntetőjog alapvetően az ésszerű embereket akarja 
visszatartani, ideszámítva azokat is, akik amúgy elvetemült, 
égetnivaló rossz emberek lennének. Amellett az értelem 
fortélyos: ha a viselkedés költségének növelésével nem is lehet 
befolyásolni azt, aki szenvedélyből cselekszik, a jog még 
mindig elérheti, hogy az előtt befolyásoljon, hogy a jövendő 
bűnelkövető elvesztené az uralmat önmaga fölött.

Sajó András

Úgy tűnik, természetes számunkra a gondolat, hogy a rossz 
dolgok mögött mindig rossz szándékú rossz emberek állnak. 
Szeretjük azt hinni, hogy a dolgok azért történnek úgy, ahogy 
történnek, mert valakik azt akarták, és hogy az embereknek 
hatalmukban áll az is, hogy beavatkozzanak a dolgokba - ha 
nem így gondolnánk, a világ túlságosan kiszámíthatatlannak, 
kaotikusnak és ijesztőnek tűnne.

Hans Rosling

A rosszindulatú téveszme, alulértékeli a valódi életet, és 
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eltántorít azoktól a tettektől, amelyek hosszabb, 
biztonságosabb és boldogabb életet biztosítanának.

Steven Pinker
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