
Előszó

a TINTa Könyvkiadó Iránytű sorozatának tagjaként jelenik 
meg a Nem jó az embernek egyedül lennie... című idézetgyűj-
temény. a kötet címe bibliai szövegrészlet a Teremtés köny-
vének 2. fejezetéből:

azon a napon, amikor az Úristen a földet és az eget megal-
kotta, még nem volt a földön semmiféle vad bozót, és nem 
nőtt semmiféle mezei növény, mert az Úristen még nem 
adott esőt a földnek, s nem volt ember sem, hogy a földet 
művelje. egyszer pára szállt fel a földről és megáztatta a 
föld egész felszínét. akkor az Úristen megalkotta az embert 
a föld porából és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az 
ember élőlénnyé. az Úristen kertet telepített Édenben, kele-
ten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. És az Úristen 
a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és 
táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a 
kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. ... azután 
így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek egyedül lennie . 
alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő.” az Úristen megte-
remtette még a földből a mező minden állatát, s az ég minden 
madarát. az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen ne-
vet ad nekik. az lett a nevük, amit az ember adott nekik. az 
ember tehát minden állatnak, az ég minden madarának és a 
mező minden vadjának nevet adott. de a maga számára az 
ember nem talált segítőtársat, aki hasonló lett volna hozzá. 
ezért az Úristen álmot bocsátott az emberre, s mikor elaludt, 
kivette egyik oldalcsontját, s a helyét hússal töltötte ki. az-
után az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta 
az asszonyt, és az emberhez vezette. az ember így szólt: „ez 
már csont a csontomból és hús a húsomból. asszony a neve, 
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mivel a férfiből lett.” ezért a férfi elhagyja apját és anyját és 
feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. 

a Nem jó az embernek egyedül lennie... olyan idézetek, böl-
csességek, aforizmák gyűjteménye, amelyek elkalauzolnak 
bennünket a gyerekkortól kezdve, a fiatalkori szerelmen, 
párválasztáson, szülői teendőkön át egészen az idősödő há-
zaspárok előtt álló kihívásokig. az idézetek rávilágítanak, 
hogy az ember mint teremtmény nem magányos, hanem 
társas lény. Társa a házastársa, együtt családot alkotnak a 
gyermekeikkel. a családot körülveszik barátok, ismerősök.
a kötet széles körben merít a világ minden tájáról szárma-
zó híres szerzők gondolataiból. az ókortól kezdve egészen a 
20. századig több mint 250 szerzőtől találunk iránytűként 
szolgáló idézeteket tematikus elrendezésben a kiadványban.

Néhány példa a különböző korokból, szerzőktől:

Az emberi lét forrása a család; azoknak az ingadozó lépé-
seknek, amelyekkel az ember megkezdi földi pályáját, színte-
re a családi kör. Az a legnagyobb iskola, amelyben az ember 
emberré lett, az édesanyának öle. És a legnagyobb tanító, 
aki oly ügyesen és mesteri módon tud tanítani, megint csak 
az anya, az atya, a szülői tekintély. / prohászka ottokár

Az apai és anyai szeretetnek éppúgy megvan a maga félté-
kenysége, mint a szerelemnek. / Balzac

A szeretet az összes erények neve egyben. / H. Newman

Az élet kezdete a hit. Befejezése pedig a szeretet. A kettő 
együttvéve teszi az embert Isten tulajdonává. / Loyolai 
szent Ignác

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket; 
de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt 
látva Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Enged-
jétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa. / Mk 10,13‒14
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Nősülj csak meg. Ha jó feleséget találsz, boldog leszel. Ha 
rosszat találsz, bölcs leszel. Az ember számára ez is jót je-
lent. / szókratész

a Nem jó az embernek egyedül lennie... című kiadványban 750 
idézet található, többek között olyanok, melyek rávilágíta-
nak a szülők kötelességeire, feladataikra, a gyermek helyes 
viselkedésére, és leírják a családban lévő kapcsolatainkat. 
Inspiráló gondolatokat olvashatunk a következőkről:

– Mi a férfi és a nő kötelessége?
– Milyen a jó feleség és a jó férj?
– Mitől lesz boldog egy házasság?
– Milyen a jó szülő?
– Mik a szülők kötelességei?
– Hogyan nevelhetnek a szülők boldog gyermeket?
– Miként viselkedjen a gyermek?
– Mi a helyes kapcsolattartás másokkal?

Válogatásunk elsődleges forrása dr. Bánk József (1911–2002) 
neves egyházjogász, érsek-püspök Fegyelem és kegyelem 
című 1973-ban megjelent munkája volt.

a kötet végén álló Idézett szerzők részben megtaláljuk, 
hogy az írók és költők mellett államférfiak, zenészek, fes-
tők, filozófusok, egyházi személyek mondásai és gondolatai 
is szerepelnek a kötetben; a szerzők neve mellett lévő rövid 
ismertetés segítségével pedig térben és időben is el tudjuk 
helyezni őket.

az olvasó ismerős élethelyzeteket láthat maga előtt meg-
elevenedni az idézetek által, vagy az éppen még előtte álló 
döntésekhez, feladatokhoz kaphat segítséget, iránymuta-
tást. ajánljuk mindenkinek, aki kíváncsi arra, hogy a legne-
vesebb magyar és külföldi szerzők miként gondolkodtak az 
emberi kapcsolatokról, elköteleződésről, családról.
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