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adomány

Csak akkor élvezd kellemesen javadat, ha részt  
juttatsz belőle másnak is. / Seneca



Csúnya adós, aki hitelezője ellen üt lármát. / Seneca


Mily édes, mily szép dolog, ha valaki  
nem engedi, hogy hálálkodjanak neki, s míg ad,  

elfelejti, hogy adott. / Seneca


Mindig csak kapni, és sohasem adni csúnya dolog. / Martialis


Nem fogadjuk szívesen azt a jótéteményt, amely sokáig  
tapadt az adakozó kezéhez, amelyet csak nagy nehezen ad 

valaki, mintha csak önmagát rabolná ki vele. / Seneca


Nemcsak nem kedves, de egyenesen gyűlöletes a gőgös  
ember kezéből vett adomány. / Seneca



Oktalanság olyat adni valakinek, amit az illető  
nem tud elfogadni. / Seneca



Sokkal kedvesebb, amit szíves kézből kapunk,  
mint amit tele marokkal nyújtanak. / Seneca



Úgy adjunk, amint kapni szeretnénk: mindenek előtt  
szívesen, azonnal, habozás nélkül. / Seneca

alkalom

Minden olyan dolog után, amelynek elérésére könnyen 
kínálkozik alkalom, lanyhul a vágyunk. / Plinius



Nehezen kínálkozik az alkalom, könnyen  
kisiklik a kezünkből. / Publilius Syrus
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állam

A békés, rendezett állam képe olyan,  
mint a derült, ragyogó ég. / Seneca



Ha az állam csak jó emberekből állana, a polgárok  
éppúgy húzódoznának a kormányzástól, mint ahogy 

napjainkban versenyeznek érte. / Platón


Olyan az állam törvény nélkül, mint a test lélek nélkül. / Cicero

arany

A márvány és arany alatt szolgaság lakozik. / Seneca


A próbakő ugyanaz az aranynak, ami az arany  
az embernek, mondja a spártai Chilo: a próbakő az aranyat,  

az arany az ember jellemét teszi próbára. / Stobaeus


Az arany és ezüst csak földi teher. / Sixtus


Az arany nem szabadítja ki a lelket a bajból. / Sixtus


Az arany, az ezüst és más egyebek, amik kincs  
számba mennek, csak annak használnak, aki tudja,  

hogyan kell velük élni. / Sixtus


Az aranynak csak akkor hódolnak be az emberek,  
ha már kiveszett belőlük az istenfélelem. / Propertius



Sem az arany, sem az ezüst, sem semmi más,  
amit kapunk, nem jótétemény;  

jótétemény maga az adakozó szándéka. / Seneca


Tudd meg, hogy éppúgy védi az embert  
a szalmatető, mint az arany mennyezet. / Seneca
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asszony

A férfiakat minden egyes bűnre más és más  
szenvedély csábítja, míg az asszonyokat miden gonosz  

tettre egyetlenegy vágyódás ösztönzi. / Cicero


A férj hibája, ha a nő játssza az urat. / Tacitus


A hűséges asszony díszruhája a szemérem legyen. / Sixtus


A nő sokkal hajlamosabb a csalárdságra,  
mint a férfi. / Démokritosz



A nő vagy szeret, vagy gyűlöl, harmadik eset nincs. / Seneca


A nőnek igazi ékessége a szemérem  
és nem a ruha. / Iustinianus



A régi rómaiaknál azt az asszonyt, aki rossz hírben volt,  
a rokonok nem csókolták meg. / Cicero



A spártaiak törvénye – a házasság körül – három büntetést  
írt elő: az első azt érte, aki nőtlen maradt, a második azt,  

aki későn nősült, míg a harmadik és legsúlyosabb büntetést  
az kapta, aki rossz nőt vett el. / Stobaeus



Akkor boldog a házasélet, ha férj és feleség  
egyetértenek. / Euripidész



Amint senki sem érzi, hol szorít a cipő,  
ha fel nem húzza, úgy az asszony jellemét is csak a nős  

ember ismeri meg. / Plutarkhosz


Asszonyok ne szóljanak bele a kormányzásba. / Arisztotelész


Az asszony mindig más és más, folyton változik. / Vergilius
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Az asszonyt ne az arany ékszer, drágakő, hímzett  
bársonyruha díszítse, hanem szerénység,  

férje iránti tisztelet, gyermekeinek szeretete,  
engedelmesség és a mértékletes élet. / Cato censor



Az az asszony, aki ocsmány gyönyörnek adta át testét,  
méltán félhet az ítélettől. / Cicero



Azok a nők, akik férjük modorától megsértődve  
rövidesen elválnak, éppúgy tesznek, mint aki egy  

méhcsípésre otthagyja a mézet. / Plutarkhosz


A szemérem az asszony szépségének védőfala. / Stobaeus


Ha az asszony lelke megromlott, teste sem lehet tiszta. / Cicero


Ha az asszonyon kevés a ruha, ruhájával együtt  
szemérmét is leveti. / Horatius



Egyenrangú osztályból nősüljön az ember. Ha magasabb  
rendű családból nősülsz, nem házassági  

rokonokat, hanem urakat szerzel magad fölé. / Stobaeus


Az az igazi dísz, ami díszít, s az díszít, ami  
tiszteletreméltóbbá teszi az asszonyt. Ilyenné pedig  

nem az arany, nem a smaragd, nem az arcfesték teszi,  
hanem ami a komolyságnak, a mérsékletnek,  

a szeméremnek jellegét viseli magán. / Stobaeus


Mihelyt a nők egyenlők kezdenek velünk lenni,  
már a nyakunkra is nőnek. / Livius



Nem akarok feleségem felesége lenni. Gazdag  
asszony nem jó feleségnek. / Martialis



Nem való az állam kormánya asszonyi kezekbe. / Arisztotelész


