
Idézetek a gyermekről 

 

"Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented 
magát a világot!" 

 

"A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: 
-Mi leszel, ha nagy leszel? 

Nagy bátorságot tanúsítana, aki ilyenkor 
a felnőtt szemébe nézne, és azt mondaná: 

-Én nem leszek, hanem már vagyok valami!" 

David Elkind 

 

"A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja." 

 

“Ha sosem engeded szabadjára a gyermekeidet, hogyan tanulják meg, hogy 
mindig visszajöhetnek hozzád?” (ismeretlen) 

 

Az anya nemcsak egy gyermeknek ad életet, hanem a szeretetnek és az 
örömnek, amit valaha magának remélt.” (ismeretlen) 

 

“Édes átok: 
Utolsó napig és hajszálig 

Gyermek-szemmel 
Nézni a világot.” 

(Ady Endre: Az örök gyermekség) 

 

“A gyermektársaság gyógyír a lélekre.” (Dosztojevszkij 



“Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a 
gyermekek ragaszkodását; kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a 
hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani 
egy kicsit a világon – egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal, 

hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben 
lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.” 

 (Ralph Waldo Emerson) 

 

“Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt érzünk, 
akik megérintették a lelkünket. A tanterv nagyon fontos, új ismeretanyag, de a 

melegség életfeltétel a sarjadó növény és a gyermeki lélek számára.” 
(Carl Gustav Jung) 

 

“Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot 
hagy.” (kínai közmondás) 

 

“A Földet nem örökségül kaptuk, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük azt.” 
(indián közmondás) 

 

“Hogy megértsd szüleid szeretetét, nevelj saját gyerekeket.” 
(kínai közmondás) 

 

“Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira 
ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.” 

(Márai Sándor: A bűvész) 

 

“Igazából sosem növünk fel, csak megtanuljuk, hogyan kell viselkedni 
nyilvános helyen.” 

 (Bryan White) 

 



“A szülők rengeteget tanulnak a gyermekeiktől arról, hogyan állják meg a 
helyüket az életben.” 

 (Muriel Spark) 

 

“A gyermek, akit szültél tíz fontot nyom. Ebből nyolc font víz, a többi egy 
maréknyi szén, nitrogén, kén, foszfor, kálium és vas. Így tehát nyolc font vizet 
és két font hamut hoztál a világra. És ennek a te gyermekednek minden cseppje 

valaha egy felhő párája, hókristálya – köd, harmat, forrás vagy egy városnyi 
szennyvíz csatorna vize volt. A szén és nitrogén minden atomja valaha milliónyi 
különböző vegyület része volt. Te csak összegyűjtötted azt, ami már megvolt… 

És az emberek milliói között mit is hoztál a világra? Egy szalmaszálat, egy 
porszemet, egy semmit. Olyan elesett, hogy még egy baktérium is megölheti, 

amely olyan kicsiny, hogy ezerszeres nagyításban is csak pontnak tűnik a 
látómezőben. Ez a semmi azonban hús-vér testvére a tenger hullámainak, a 

viharnak, a villámnak, a Napnak és a Tejútnak. Ez a porszem testvére a 
búzakalásznak, a fűnek, a tölgynek, a pálmafának, a sárgarigófiókának, az 

oroszlánkölyöknek, a csikónak és a kiskutyának. Van benne valami, ami érez, 
vizsgálódik, tűr, vágyik, örül, szeret, bízik, gyűlöl, hisz, kételkedik, vonz és 

taszít. Ez a porszem gondolataival mindent átfog: a csillagokat és az óceánokat, 
a hegyeket és a szakadékokat. És mi lenne a lélek tartalma, ha nem a 

világmindenség, csak dimenziótlanul?” 

 (Janus Korcak) 

 

“Az egyik legértékesebb ajándék, amit anya a gyermekének adhat, a jó példa.” 
(ismeretlen) 

 

“A felnőtt ember arca sohasem lehet olyan őszinte, mint a kisgyermeké, éppen 
azért, mert a világ tükörrendszerében kialakult az egója, s innen kezdve – 
anélkül, hogy ezt észrevenné – tudathasadásos állapotban él; nem akkor 

mosolyog, amikor kívül, nem akkor ásít, sír, unatkozik, gyűlöl, tombol, szeret, 
követel, vagy közönyös kívül, mint belül. És ez nem csupán akkor van, ha 

mások is ott vannak, akkor is, ha nincs ott senki. A kifelé nézés és a kifelé élés 
az ego legerősebb pillantása: ő maga is tükrökből állt össze, s örökké e 
tükröknek akar megfelelni. Igazi arcát csak akkor mutatja az ember, ha 

önfeledtté válik. Ha dühében kiborul, ha végső kétségbeesésében felzokog, ha 
fájdalmában felüvölt, vagy valami ellenállhatatlan kényszernek 



engedelmeskedve, hangosan röhögni kezd. Mindig akkor, ha túlcsordul a pohár 
– ha az ego hatalma megtörik.” 

(Müller Péter: Boldogság) 

 

„Abból tudhatod, hogy a gyermekeid kezdenek felnőni, hogy olyanokat 
kérdeznek, amikre van válasz.”  

(John J. Plomp) 

 

“Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az élet önmaga iránti 
vágyakozásának 

fiai és leányai. Általatok érkeznek, de nem belőletek. És bár veletek vannak, 
nem birtokaitok. Adhattok nékik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. 
Mert nekik saját gondolataik vannak. Testüknek adhattok otthont, de lelküknek 

nem. Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, 
még álmaitokban sem. Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok 
őket olyanná tenni, mint ti vagytok. Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem 

meg nem reked a tegnapban. Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven 
nyílként röppennek el. Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg 

benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak. Legyen 
az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása: Mert ő egyként szereti a repülő 

nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.” 

 (Kahlil Gibran) 

“Szeretném a magyarság figyelmét az élet felé fordítani. A gyermeki élet pedig 
maga a csoda. Minden gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret 

bennünket. Gyermeket nevelni – Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki 
egyetlent is befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.” 

 (Böjte Csaba) 

“Az anya azt is megérti, amit gyermeke nem mond ki.” (jiddis közmondás) 

 

“Akármit is ért el az életben, egy anya a gyermekei jóságában méri a sikerét.” 
(ismeretlen) 

 



“Nem számít, hogy felnőtt, érett ember vagy, anyád szemében még mindig csak 
egy kisgyerek.” (ismeretlen) 

 

A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, a feltétlen szeretet, a 
széttárt karok és egy készséges fül.” (ismeretlen) 

 

"Jöjj, gyermek, messzi tájra 
Zúgó vizek otthonába 

Tündér vezet, fogja kezed 
Mert a Földön oly sok a jaj, 

fel sem foghatja eszed..." 

Steven Spielberg A.I. – Mesterséges értelem 

 

„Abból tudhatod, hogy a gyermekeid kezdenek felnőni, hogy olyanokat 
kérdeznek, amikre van válasz.” 

John J. Plomp 

„Kitaláltam a legjobb módszert, hogyan adjunk tanácsot gyermekünknek. 
Először találjuk ki, mit akar, aztán tanácsoljuk neki, hogy tegye azt.” 

Harry Truman 

"Ha azt szeretnénk, hogy a gyerekünk ne hallja, amit mondunk, tegyünk úgy, 
mintha hozzájuk beszélnénk!" 

Ismeretlen 

Gyermekeid nem a tieid. Általad érkeznek ide, de nem tőled. 
Jóllehet, nálad vannak, de nem rendelkezel velük, mint tulajdonaiddal. 

Csak szereteted adhatod nekik, gondolataidat nem, mert nekik saját gondolataik 
vannak. 

Testüknek hajlékot adhatsz, de lelküknek nem, mert lelkük a holnap házában 
lakik, melyet nem látogathatsz meg, még álmaidban sem. Megkísérelheted 

ugyan, hogy velük azonos légy, és őket azonossá tedd magaddal. 
De az élet nem megy visszafelé és nem áll meg a tegnapnál. 

TE vagy az íj, mely gyermekeidet, mint élő nyilakat a jövőbe röpíti. 



(Kahlil Gibran) 

"Egyetlen társadalom számára sincs hasznosabb befektetés, mint csecsemőkbe 
tejet adagolni" 

Churchill 

"Szeretnétek bepillantani az ember szívébe? Hallgassátok meg amikor 
felebarátjáról beszél." 

Vianney Szt. János 

"A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott. Egyik keze az apja kezét fogja, a 
másik az anyjáét. Nem lehet ezt a láncot büntetlenül elszakítani." 

Ha a gyermek életéből hiányzott a korai biztonság szakasza, de megfelelően 
tevékeny volt a függetlenülés szakaszában, könnyűszerrel lép új és új társas 

kapcsolatokra, de azokat nem képes fenntartani, illetve igazán elmélyíteni. Ha a 
korai szakaszban nagy biztonságban volt része, de tovább kényeztették a 

kelleténél, csak a legnagyobb nehézségek árán tud majd új, felnőtt kapcsolatokat 
létesíteni, és afelé hajlik, hogy a régi kapcsolatait mindenáron megőrizze. 

Sohase mondd rá semmire, hogy "elvesztettem", hanem csak azt, hogy 
"visszaadtam". Meghalt a gyermeked? Visszaadtad. Elhunyt a feleséged? 

Visszaadtad. Elvették a birtokod? Visszaadtad azt is. 
Azt mondod, hogy gazfickó vette el? Mi közöd hozzá, hogy ki által vette vissza 
az, aki neked adta? Ameddig adja, addig is úgy tekintsd, mint a másét: úgy, mint 

az utasok a fogadót. 

Desmond Moris 

 


