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2. Tűnődés a gyermekekről és az unokákról 
 

Nemzedékek különböző gondolkodás- és magatartásformáiról beszéltem di-
ákjaimnak néhány hónappal ezelőtt. Többek között elmondtam, hogy egészen 
másként viszonyulnak hozzám az unokáim, mint a gyermekeim. Fiaink s lánya-
ink ugyanis csak egész kicsi korukban tegeztek bennünket, később rászoktak az 
idősebbeket megillető magázásra. Ezzel szemben serdülő unokáink nem igye-
keznek átváltani a kisgyermekkori tegezésről a magázásra. Furcsa helyzet: gyer-
mekeim ma sem tegeznek, de az unokáim igen. Úgy vélem, sok magamkorú em-
bernek szintén ez a tapasztalata. Nemzedékek váltásával a szokások, magatartá-
sok is változnak. 
Egészen más világ az, amibe az unokáim beleszülettek és amiben élnek. Egyi-

kük sem tudja elképzelni, hogyan lehetett élni valamikor pl. televízió nélkül. Ne-
kik egy napjuk sem telhet el a tévézés mellőzésével. Hiába is próbálnám elmesél-
ni, hogy felnőttként, értelmiségiként is éveken át éltem villanyáram nélkül. Fo-
galmuk sincs a petróleumlámpáról, a gázharisnyás lámpásról, amivel a kicsi 
templomunkat világítottuk, a körégős lámpáról, amit nagy nehézséggel tudtunk 
csak beszerezni, de azzal az örömmel szolgált, hogy áramot is fejlesztett, s az 
áram megszólaltatta a „telepes” rádiónkat. Nem tudnak arról, hogy is lehetett él-
ni fürdőszoba és fürdőkád nélkül, számítógép és zsebtelefon nélkül a kb. 40 év-
vel ezelőtt született gyermekeknek. Hiszen őket mindez már készen várta. Amint 
megtanulnak valamilyen eszközzel bánni, szüleik azonnal meg is szerzik azt szá-
mukra. Sőt, néha megfordul a helyzet: hamarabb van valamijük, mielőtt megta-
nulnának bánni vele. Ezért aztán nem is becsülik oly sokra a milliós értékeket, 
mint ahogy gyermekeink annak idején az 5-10 lejes játékokat, vagy a pár száz lej-
be kerülő lemezjátszót, hangszert. A fogyasztói társadalom kétségtelen hozadéka  
mindez. A mai fiatal ma kap egy zsebtelefont, aztán pár hét múlva elhagyja, el-
veszti — de nem bánkódik túlságosan utána: majd vesznek neki (vagy vesz ő 
maga a jelentős összegű innen-onnan összegyűjtött zseb-pénzéből) másikat. Az 
előbbi már úgyis kiment divatból. És minden technikai csoda azonnal megszer-
zendő: hiszen az osztály felének már ez is, az is van. Folyik a versengés, senki 
sem akar lemaradni. 
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Mindezt látva, tapasztalva, néha azon merengek: nem voltam-e — a saját szü-
leim takarékos, beosztó életmódját követve — túlságosan szigorú a gyer-
mekeimhez? Bizony, ők nem kaptak olyan drága ajándékokat, mint az osz-
tálytársak némelyike: dúsgazdag, az egyetlenkét tejbe-vajba fürösztő szülők 
gyermekei. Nem kapták meg azt a drága játékot, amire igényt tartottak, azt a ki-
rándulást, amire pedig többen jelentkeztek. Meg kellett tanulniuk: X. Y. egyetlen 
gyermek, vele megtehetik, ti négyen vagytok testvérek… Egyik volt tanárom, 
akinek öt gyermeke volt, mesélte, hogy ugyanígy érvelt előttük, mire egyiküktől 
ezt a választ kapta: Minek kellett apjának ennyi gyermek?... Még örülhetek, hogy 
az enyémek nem tették fel nekem ezt a kérdést. 
Most utólag mégis arra gondolok (bűnbánatot is érezve), hogy adhattam vol-

na többet is. Aztán jön a másik gondolat: jót tettem volna velük? Lehet, hogy így 
jobban megszokták, hogy az „életben” sem kapnak meg minden megkívánt dol-
got. Hogy néha erről-arról le kell mondani, valami magasabb cél érdekében. 
Nem feltétlenül a szigorú, spártai nevelés az ideálom. Mégis, úgy vélem, néha kell 
tudni gyermekeink igényére nem-et mondani. Szokják meg, hogy az élet nem 
„Terülj, terülj asztalkám...” Egy pedagógiai tárgyú könyvben olvastam, hogy igazi 
szülő néha akarattal vág nem egyforma szelet kenyeret a gyermekeinek. Miért? 
Hadd vegyék tudomásul, hogy az élet nagy küzdelmében sem egyformán kapjuk 
a jutalmat. Néha többet, nehezebbet dolgozunk másoknál, kevesebb kényele-
mért, jövedelemért. Nincs „nivellálás”; amíg élünk, különböző a sorsunk, a tisz-
tünk, a megbecsülésünk, a jutalmazásunk, az egészségünk, a sikerünk és a kudar-
cunk. Amit tenni lehet, az közhely. Bárki is mondta először, igaza van: amin nem 
tudsz változtatni, azon ne merengj, hanem fogadd el, amin tudsz változtatni, 
azon se elmélkedj, hanem változtass; a legfőbb pedig, hogy tudj különbséget 
tenni a kettő között. 
Azt azonban csodálom, hogy gyermekeink,  amikor kiértékelték, hogy mikép-

pen neveltük őket, nem marasztaltak el bennünket. Sőt: egy családi ünnep (talán 
a 25. házassági évfordulónk) alkalmával „Szülői díszoklevelet” is szerkesztettek 
számunkra. Volt néhány elismerésben részem eddigi életemben (ezután már 
nemigen lesz), de ezért vagyok a leghálásabb. Gyermekeink, a kapott fenyítések, 
tiltások, megtagadott kívánságaik ellenére is szeretnek, értékelnek bennünket, 
szüleiket. Istennek nem győzök hálát adni azért, hogy jó gyermekek, egymásnak 
szerető testvérei. Szükségben és bajban mindig a nehézségben lévő mellé állnak. 
(Áronka, 8 és féléves unokánk mondta a napokban az édesanyjának, Jutkának: 
Jól választottál, amikor Apuhoz mentél feleségül, mert neki ilyen szerető, jó test-
vérei vannak!) 
Nos, igen. Isten még a hibáinkat, gyarlóságainkat is felhasználja az Ő csodála-

tos pedagógiájában. Amit mi elrontottunk, Ő jóváteszi. Most fiaim, lányom töb-
bet megadhatnak gyermekeiknek, mint ami nekik jutott annak idején. Ők akkor 
azt sem kapták meg mindig, amit már „feltaláltak”. Az unokák már szinte azon-
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nal részesülnek a CD-lemezek, a hifitornyok és egyéb technikai csodák áldásai-
ban (?), ahogy azok a piacon megjelennek.  
Azt nem tudom, hogy az unokáim elégedettebbek is, mint annak idején a 

gyermekeim voltak? Amijük van, megszokták, természetesnek veszik, hogy van; 
amit másnál látnak, azt azonnal maguknak is igénylik. Jó ez? Nem tudom. Hiszen 
ezért tűnődöm, most éppen rájuk gondolva. Mi lesz, amikor kudarc, sikertelen-
ség éri őket? Hogyan fognak megállni, amikor életútjuk „néha sötét völgybe tér”? 
— Én azt már valószínűleg nem fogom ebben a létformában megérni... De hát 
ilyen vagyok: tudni szeretném. 

 

 
 
 

Beke Sándor 
 

Ne ítéld meg!Ne ítéld meg!Ne ítéld meg!Ne ítéld meg!    
 
Isten, 
ne ítéld meg 
a törtető embert, 
inkább derülj azon, 
hogy meg akarja hódítani 
a földön 
a föld burkát, 
a föld alagútjaiban 
a föld szívét, 
az óceánban 
messze lent 
a folyékony halmazállapotot, 
s a vízi kincseket, 
az égen 
az angyalokkal kacérkodó 
mennyországot, 
a türkiz végtelent 
s a világmindenséget — 
 

Ne ítéld meg, 
derülj inkább az emberen, 
Istenem!


