
nő

a nő ereje: szépsége. 
a férfi szépsége: ereje. / Trikói József

a nő nem a szenvedélyek játékszere. a nő az Isten anyjának 
a testvérhúga! / Faulhaber bíboros

a nők a modort csiszolják, a jólét érzését adják, a jóízlésnek 
igazi tanítói és mindenféle önfeláldozásnak ösztönzői. az a 
férfi, aki ezeket gyengéd szeretettel fogadja, ritkán vagy 
aligha lehet barbár. / E. Legouvé

a nők szélsőségesek. Vagy jobbak, vagy rosszabbak, mint a 
férfiak. / La Bruyére

a nőknek Évától kezdve nagyobb befolyása volt a világra, 
mint nekünk, Ádám büszke fiainak. / L. Windthorst

a nőknek nagy szükségük van büszkeségre. Büszkék akar-
nak lenni önmagukra, férjeikre, környezetükre. Ritkán 
büszkék a láthatatlan dolgokra. / G. Greene
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14a nő

amikor a nő azon mesterkedik, hogy harcoljon saját életkora 
ellen, ebben a párviadalban van valami megható. de mikor 
férfiről van szó, az ilyen harc nevetségessé válik. olyasmi ez, 
mint mikor legvégső illúzióinak ad valaki utolsó kenetet ab-
ban a titkos reményben, hogy azok úgyis megmaradnak. 
/ F. van Bosch

az igazság az, hogy a természet mindig bonyolultabb, mint 
ahogy mi gyanítjuk. Ma is vannak egyszerű fiatal leányok, 
akik erősen gondolkoznak és alig álmodoznak. Minden idő-
ben voltak idegbajos nők. Csak más nevet adtak nekik és ke-
vésbé törődtek velük. az erkölcsök változnak, a nők termé-
szetében van valami, ami alig változik. Mindig ugyanaz és 
mindig más. ez éppoly jellemző rá, mint az életre nézve, 
amelynek ő a forrása. / A. France

Gyönge nemnek nevezni az asszonyt: rágalom. Igazságtalan-
ság ez a férfi részéről az asszony iránt. Ha az erőt brutális 
erőnek mondjuk, akkor bizony a nő a férfinél különb. Ha az 
erőszaknélküliség az emberiség törvénye, a jövő a nőké. Ki 
kopogtathat a férfiak szívén nagyobb hatékonysággal, mint 
a nő? / M. Gandhi

Ha azt akarod, hogy békédet semmi meg ne zavarja, higgy 
Istenben, de ne a nőkben. / R. Campoamor

Ha csakugyan mink vagyunk a bibliai bukott angyalok, a fér-
fi magasabbról bukott, mint a nő. de a nőnek a szárnyból 
többje maradt. / Gárdonyi Géza
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15 a nő

Háromfajta lény van, akik mikor úgy látszik, hogy elmennek, 
akkor jönnek. ezek a diplomaták, a nők és a rákok. / John Hay

Megfigyelhetjük, hogy a legsúlyosabb, legutálatosabb házi-
munkák a nők vállán nyugszanak minden időkben, a népek 
hallgatag megegyezése szerint. / A. France

semmi sem oly kiállhatatlan, mint a pedáns nő. ami azonban 
a negédeseket illeti, különbséget kell tenni. a szépelgés nem 
fest mindig rosszul és a jólbeszélés némi kedvelése nem árt a 
nőnek. Ha Lafayette asszony az affektálók közé tartozik (már-
pedig a maga korában oda számították), a legkevésbé sincs 
kedvem, hogy haragudjam az affektálókra. Minden hivalko-
dás kárhoztatnivaló. az is, amely tollal cselekszi, éppen úgy, 
mint az, amelyik a törlőrongyot lobogtatja. / A. France

szerelem, gyengédség, szelídség, ezek a fő elemek, amelyek-
ből az Isten a nő lelkét megalkotta. szeretni, gyógyítani, vi-
gasztalni ‒ ez a földi hivatásuk. / H. Conscience

Óh, Istennek nagyszerű teremtményei a nők. Érdemes értük 
élni. de leginkább csak azokért, akiket még nem ismerünk. 
És mindenek fölött azokért, akiket sohse fogunk megismer-
ni . / Ady Endre

a nőknek a boldogság a költészetük, ahogy a szép ruha a 
díszük. / H. Balzac
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16a nő

FElEség

Intsétek meg nőitek, a férfire-hiúkat, 
ha szülnek, csak lányt szüljenek és sohasem fiúkat. 
a lányka szelíd feleség, ara lesz.
Nem több a fiú soha utcai pornál. 
Belőle harctereink sara lesz. / Tu Fu

Nősülj csak meg. Ha jó feleséget találsz, boldog leszel. Ha 
rosszat találsz, bölcs leszel. az ember számára ez is jót jelent. 
/ Szókratész

olyan asszonyt válassz feleségnek, aki, ha férfi volna, bará-
tul választanád. / J. Joubert

a feleség olyan, mint a monokli. elegáns viselet, de nélküle 
jobban lát az ember. / Molnár Ferenc

a jó házasság feltétele, hogy a férj süket legyen, a feleség 
pedig vak. / Szókratész

Feleséged olyan lesz, mint a bőven termő szőlőtő házad ol-
dalán, fiaid, mint az olajfacsemeték asztalod körül. / Zsolt 
128,3
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17 a nő

Asszony

az asszony barátsága rokon a szerelemmel. / Morus Szent 
Tamás

azt szeretném az asszonyoknak tanácsolni, mikor maguk-
ban felvetik a kérdést, micsoda hatással vannak az évek a 
bájaikra, hogy ne a tükörbe nézzenek, hanem kortársaik ar-
cát vizsgálják. / M. d’Agoult

előbb megkérdezem egy vén embertől, hogy mikor hal meg, 
mintsem egy már nem egészen fiatal asszonytól, hogy mikor 
született. / G. de Pitaval

Isten az asszonyt csak azért teremtette, hogy a férfiakat 
megszelídítse. / Voltaire

Isten azért teremté az asszonyt, hogy a férfi helyett is tudjon 
félni, s megengedé neki, hogy sejthesse előre a veszélyt. / Jó-
kai Mór
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