
Néhány téves elképzelés

1) „Ha nem jártál iskolába, ez azt jelenti, hogy egész nap otthon 
ültél a szüleiddel?”

Ez egy elég furcsa következtetés: az, hogy valaki nem jár iskolába, 
miért jelentené szükségszerűen azt, hogy otthon ül?! Hiszen számos 
más lehetőség kínálkozik azonkívül, hogy „csak az iskolában” vagy 
„csak otthon”. 

És itt egy további téves következtetés is felmerül: az, hogy nem já-
rok iskolába, miért jelentené azt, hogy egész idő alatt a szüleimmel kell 
lennem? Itt is nyilvánvalóan sokkal több lehetőség van, mint vagy a 
tanárokkal, vagy a szülőkkel lenni. 

Mivel önök elolvasták az előző fejezeteket, és megismerhették, 
hogyan zajlott a gyerekkorom, nem kell részleteznem, hogy min-
dennapjaimat az embereknek és helyeknek micsoda sokszínűsége 
határozta meg. 

Úgy gondolom, hogy azokat a gyerekeket, akik idejük nagy ré-
szében mindig ugyanazokkal a társaikkal vannak összezárva, valahol 
máshol kell keresni…

2) „Te ezek szerint csak játszottál? Nem tanultál?”

Számomra ez a szembeállítás teljesen abszurd és téves. 
A játék valamennyi ember- és állatcsemete részére a legfőbb tanulá-

si eszköz! Számomra a játék és a tanulás egy elválaszthatatlan egységet 
alkot. Felfoghatatlan számomra, hogyan alakult ki és marad fenn ez az 
elválasztás a komolynak besorolt és előnyt élvező tanulási tevékenység, 
és a már szinte lenézett és a szünetekre való időtöltésre degradált játék 
között. Ugyanakkor: ki ne hallotta volna már ezt a mondatot: „Ha vé-
geztél a játékkal, akkor nekiállsz a tanulásnak, ugye?”. 
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A legrosszabb az, hogy ezeket a minősítéseket a gyerekek nagyon 
korán magukba szívják. A kicsik előjogának tartott játékot minimális-
ra korlátozzák. És ugyanazok az emberek, akik nagy figyelmet szen-
telnek a házi feladatát író gyereknek, figyelmesek vele, csodálkoznak 
azon, hogy engem otthon senki nem zavart meg és szakított félbe já-
ték közben. Egyébként ezzel szüleim nagy nyugalmat ajándékoztak 
testvéremnek és nekem: mivel nem kellett megküzdenünk a játékra 
szánt időért, nem esett nehezünkre megszakítani a játékot, hogy pél-
dául együnk, vagy aludni menjünk. Tudtuk, hogy étkezés után vagy 
másnap reggel ugyanúgy folytathatjuk, anélkül, hogy közben elveszí-
tenénk a fonalat. 

A biztonságnak ezt az érzését nagyfokú bizalom kísérte. A szüleink 
nem próbáltak meg sem túljárni az eszünkön, sem valamit megmu-
tatni nekünk. Nem bocsátkoztak rémes mendemondákba, nem folya-
modtak cselfogásokhoz, és nem alkudoztak velünk; olyan mondatok, 
hogy „ha ezt megteszed, akkor megkapod ezt vagy azt” soha nem 
hangzottak el nálunk. A szüleink sosem voltak ellenfelek, sosem voltak 
önkényesek, sosem tápláltunk bizalmatlanságot irántuk, és nem kel-
lett a beleszólásuktól vagy túlkapásaiktól tartanunk. Ha bármelyikük 
„nem”-et mondott, akkor tisztában voltunk azzal, hogy erre jó oka van, 
még akkor is, ha azt az okot nem mindig értettük. Engedelmes – ez egy 
utálatos, ugyanakkor nagyon kedvelt szó – ez a mi esetünkben nem 
az alárendeltséget jelentette, hanem annak a hatalmas bizalomnak a 
velejáró következménye volt, amellyel szüleink iránt viseltettünk. 

3) „Nem akarok lemondani a karrieremről azért, hogy a gyerekek 
tanításáról gondoskodjam”

Szüleim nem „gondoskodtak tanításunkról”, ahogyan azt az elő-
ző fejezetekben olvashatták. Ugyanakkor egyikük sem mondott volna 
le arról, hogy gyerekkorunk részese, résztvevője legyen. A karrierjük 
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ezáltal más irányt vett, de semmi esetre sem szakadt meg, hiszen aho-
gyan azt már említettem, mi nem ismerjük a munka és a szabadidő, a 
privát idő és munkaidő, a személyes kibontakozás és a családi élet, a 
gyermek és a felnőtt, a férfi és nő közötti megkülönböztetést. A gyere-
kek érkezésekor új helyzet állt elő, új életvitelt alakítottak ki, amelyhez 
csatlakoztunk anélkül, hogy lemondásokra került volna sor. 

A szüleim fogantatásunk pillanatától kezdve sosem törekedtek ar-
ra, hogy ugyanazt az életet éljék tovább, mint előtte, szemben a mo-
dern társadalom által sugallt lehetőségekkel. 

A jelenlegi társadalom abban az állapotban tartja az embereket, 
hogy kételkedjenek képességeikben. Megnyugtatásképpen egy teljes 
katalógusra való szabványosított opciót bocsát rendelkezésükre, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy a felelősséget felsőbb szerveknek en-
gedjék át, például a fehérköpenyeseknek, akik arra biztatnak, hogy a 
szülőséget ne bízzuk a természetre és ösztöneinkre. Így a szülők talál-
nak valakit, akihez fordulhatnak, aki azért van ott, hogy náluk jobban 
tudja, hogyan kell a várandósságot szabályozni, biztonságos szülést 
levezetni, a nevelést hatékonyan megvalósítani. 

Választási lehetőségek / kirekesztettség

„Meghagyták neked szüleid a választás lehetőségét?”

A szüleim választottak, nem a szokások függvényében, hanem 
meggyőződéseik alapján. És ez rendben van így. Ez az ő felelősségük 
volt. Minden szülő döntéseket hoz gyerekeivel kapcsolatban, így vá-
lasztják meg a keresztnevüket, vagy eldöntik, lakhelyüket nem akna-
mezőn fogják berendezni. És ez rendben van. E döntések összessége 
határozza meg a környezet színét, szagát, ízét, amelybe a gyermek 
beleszületik, amelyben növekszik; ezek határozzák meg származását, 
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