
Kedves Olvasó! 

A minap azon szerencsések közé tartoztam, akik a Budapestről hozzánk érkező Kerekes 

Barnabás tanár úr előadásán részt vettek. A hallgatóság zöme csupa füllel, érdeklődve 

hallgatta előadónk mondanivalóját. A publikum vegyes volt: a 9.-es fiúktól és lányoktól 12.-es 

végzős társaikig, illetve a tanári kar néhány tagjáig terjedt. Nagyon érdekes és aktuális 

témákról hallhattunk, de azok, akik lemaradtak, ne csüggedjenek, mert a következő kis 

irományomban igyekszem átadni és összefoglalni az elhangzottakat, miközben kiegészítem 

azt szerény véleményemmel. Mindezt annak tudatában, hogy ezzel nem lehet visszaadni az 

„élő” szó, az előadás hangulatát.         

 Miről is volt tehát szó? Hogy is volt? Próbálom felidézni. Könnyebb dolgom lenne, ha 

jegyzeteltem volna, de erre sajnos nem került sor. Szóval, amennyire emlékszem, az előadás 

remek retorikai fogásokkal és figyelemfelkeltéssel kezdődött, de itt most nem ezt, hanem az 

elbeszélés mondanivalóját fogom kifejteni.  

Mivel is kezdjem? Talán magukkal a tinédzserekkel. Ez volt a fő téma: a felnövekvő 

fiatalság gondolkodása, viselkedése, világnézete. Magam is tapasztalom saját magamon, 

mennyire is kezelhetetlen egy serdülőkorú. Sokszor azt kívánjuk, senki ne parancsoljon 

nekünk, mert már felnőttek vagyunk. Ne hasonlítgassanak másokhoz, ne hasonlítsanak a 

másik osztályhoz. Én ÉN vagyok, egyéniség vagyok, hagyjanak lógva. Hajlamosak vagyunk 

tiszteletlennek, gőgösnek, nagyképűnek lenni. Ahogyan tanár úr is mondta, néhány fiatalnak 

az ajtót tágabbra kéne nyitni, hogy beférjen rajta az arca. De mire vagyunk ilyen nagyképűek? 

Miért érezzük magunkat társainknál, sőt néha a felnőtteknél is jobbnak? Miért nem jellemző 

közöttünk az empátia? Miért van az, hogy valakinek egy barátja sincs, valakinek akad egy 

tucat is? Talán mert ezt látjuk társainktól, azt fogadják be a fiatalok maguk közé, aki „menő”, 

mert minden hétvégén bulizik. Az, hogy közben „szétcsúszik”, már senkit sem érdekel. Talán 

mert a média is a sekély értékeket közvetíti felénk, erkölcstelen és semmitmondó, szó mi szó, 

embert butító műsorokkal és kereskedelmi csatornákkal. ( Mivel  nem akarok ujjal mutogatni, 

ezért pontos neveket nem mondok: Éjjel-nappal „Butapest”; „Birka” Krisztián ; VV ; az 

Asztro show-ról nem beszélve.) A szennyet, az erkölcsileg értéktelent sugározzák felénk. 

Hazardírozz! Ne dolgozz meg a sikereidért! A munka rossz. Te nyerj! Bulizz, mert az a jó! 

Egyszer élsz! Gyorsan tedd tönkre azt, amid van, mert több lehetőség nem lesz rá! Élj a 

mának! Tipord el társaidat, csak így érvényesülhetsz! Vess be mindent a siker érdekében! 

Legyél gazdag mindenáron és vidd sokra! Ez folyik mindenhonnan a médiában, és butít 

mindenkit, aki csak nézi vagy hallgatja, vagy olvassa.  

Figyelni már nem figyelünk egymásra, álarcot hordunk és nem vesszük észre, hogy a 

mosolygó álcát viselő barátunk lelke sír a sarokban.  

Ennyi lenne az emberek célja? Felelj meg másoknak és kövesd a birka társadalmat?! Élj a 

mának? Na ne! Mi lesz 10 év múlva? Most, 2014 szeptemberében te vagy a király, megteszel 

bármit, szétcsúszol a hétvégéken, mert másoknak az tetszik. Nem tanulsz, mert az minek? 

Inkább versenyezzünk, ki kap több 1-est, egy bukás nem bukás alapon. De lesz 2034. 

szeptember is. Sőt, ha Isten is úgy akarja, még több is. Mi lesz akkor? Akkor is bulizni fogsz? 

Nem fogsz dolgozni, te nyerni fogsz, neked menni fog minden, mint a karikacsapás? 

Megsúgok valamit. Nem nyerhet mindenki! És ha nem teszel érte, nem fog az öledbe hullani a 

siker. Ha mégis, akkor én kérek elnézést. Ahogy Kerekes tanár úr mondta,  majd megnézheted 

az egyetemet kívülről, nagyon szép az onnan is.  

Persze azt szeretném megjegyezni, hogy nem minden középiskolás ilyen. Talán erős volt a 

tanár úr részéről minden tinédzsert egy kalap alá venni. Én személy szerint kicsit sértve 

éreztem magam. Viszont komoly dolgokról van itt szó, amin el kell gondolkodni.  

A legtöbb fiatal, beleértve magamat is, egy Kossuth-díjast se tudna mondani, de a „celebek” 

zömét ismeri. Erről részben a műsorszolgáltatók tehetnek, mert annak természetesen 



mindenki könnyen megjegyzi a nevét, aki nap mint nap bohóckodik a tévében vagy egyéb 

médiumban, legyen az újság vagy rádió.  

Arról, hogy a nemzedékünk lázadó és könnyelmű, nem csak mi tehetünk. Ezzel kapcsolatban 

elhangzott egy eléggé sokkoló adat: a szülők átlagosan 7 percet beszélgetnek gyermekeikkel 

naponta. Hoppá! Ha ez az átlag, akkor gondolkodjunk el azon, mi lehet a minimum! 

Előfordulhat, hogy a szülő egy percet sem szán naponta a gyermekére! Akkor miről 

beszélünk? Beszélgetés hiányában persze, hogy a médiából tanulnak a fiatalok. És ott van 

még a közösségi oldalak romboló hatása is. Szerintem a suli 50%-a több mint napi 1 órát ül a 

Facebook előtt ahelyett, hogy személyesen beszélgetnének társaikkal. Egyes országokban már 

felvetették az „internetes tanulás” elméletét is. Tehát iskolákra sincs szükség. A gyerek 

megtalálhatja azt a tudásanyagot az interneten is, amire szüksége van. Ez csak azért nem 

működik, mert nagyon sok gyerekben nincs meg a több tudás utáni vágy. Az internetet 

legtöbben nem tanulásra, hanem közösségi oldalakra, játékra, filmezésre használják.  

A legelgondolkodtatóbb mondat az előadásban az volt számomra, hogy „ami most 

neveletlenség, az a következő nemzedéknél norma” lehet. Ezen kellene elgondolkodni és 

védeni a fiatalokat az értéktelen ismeretektől és a „szennytől”. 

          Összegezve az elhangzottakat:  azt állapíthatjuk meg, hogy a mai fiatalság rossz irányba 

halad. Ha egyszer felnőnek és szülőkké válnak, a rosszat, az értéktelent adják át gyerekeiknek 

mint elfogadott normákat!  

Ezen változtatni kell! Nem szabad elérni, hogy élő műsorban mutassák, amint az ember 

embert öl.   Mert sajnos ebbe az irányba haladunk.         Már a szexualitás sem tabu a valóság- 

show-kban, sőt elvárás, ha tovább bent akarsz maradni. Mindezt látva, az a kérdés vetődik fel 

bennem, a gyilkosság mikor válik normává? Nézzünk már szét magunk körül! Változtatásra 

szorul a közösségi média. Mindenkinek célja van. Senki nem akar semmitmondó kis életet 

élni. De kevesen tudják, hogy az ember és a sikeres ember között a különbség: a munka.  

Egy idézettel zárom összefoglalómat:  

 „A siker létráját nem lehet zsebre tett kézzel megmászni. Az élet értelme, nem a puszta 

létezés és túlélés, hanem a haladás, a felemelkedés, elérni és meghódítani valamit” – mondta 

Arnold Schwarzenegger.  

Kívánom, hogy ezen tudás birtokában érje el minden mai fiatal céljait, és adja át az emberi 

értékeket utódainak. 
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