
Bezzeg az én időmben 

 

„Bezzeg az én időmben” - hányszor hangzik el szüleink, nagyszüleink szájából ez a mondat. 

Sokat hallom ezt otthon is. A fiatalok és az idősek nem mindenben értenek egyet. A generációk 

között már évtizedek óta nem mértek ilyen nagyarányú nézetkülönbséget – állítják ezt nyugat-

európai, amerikai közvélemény-kutató cégek, de magyar kutatások is alátámasztják ezt a 

vélekedést. 

Úgy érzem, régen a fiatalok jobban tisztelték az idősebb generációt. Nagyobb volt az általános 

intelligencia, a férfiak átadták a nőknek a helyüket a buszon, a fiatalabbak az idősebbeknek 

szintén. Többnyire magázódtak az emberek egymással. 

Abban az időben még nem voltak a házaknál számítógépek. Nem volt internet, mobiltelefon. 

Mennyivel jobb volt az az idő. Az emberek személyesen kommunikáltak egymással. 

Találkoztak, élményeket szereztek, nem pedig chateltek, e-maileztek. Abban az időben 

leveleket írtak egymásnak, amit a mai napig őriznek az idősebb emberek, amiket aztán jó 

visszaolvasni. Az ünnepekre írt képeslapokat is mindig eltették.  

Az iskola elvégzése után általában volt mindenkinek munkája, sőt elvárás volt, hogy mindenki 

dolgozzon. A fiataloknak időben haza kellett érni, nem maradhattak ki egész éjszakára. Nem 

volt ennyi autó az utakon, nem volt ekkora szmog a városokban. Nem volt közel sem ilyen 

mértékű a környezetszennyezés.  

Úgy érzem, régen jóval boldogabban éltek az emberek. Többet beszélgettek, a családoknál több 

volt a közös program, kirándulás. A lányok sütöttek-főztek az édesanyjukkal, a férfiak pedig 

sokat tanultak az édesapjuktól. A mai világban ezt nem így érzem. Most a családok 

széthúzóbbak. Nem minden családban van édesanya, édesapa, a válások száma is emelkedett.  

A mai kornak persze vannak előnyei, mint pl. a fejlett technika. Jó és hasznos dolog az internet, 

a mobiltelefon. Gyorsabb és egyszerűbb a kommunikáció. Bármilyen információhoz 

egyszerűen, gyorsan hozzájuthatunk. A közösségi oldalaknak köszönhetően sok mindent 

megtudhatunk rég’ nem látott ismerőseinkről is. Persze ennek sok veszélye is van. Vigyázni 

kell arra, hogy mennyit tárunk a világ elé magánéletünkből. 

Több lehetőségük van a mai fiataloknak.  Szabadon gyakorolhatják vallásukat. Többet 

utazhatnak, többet láthatnak a világból. Ugyanakkor sokkal veszélyesebb világban élünk, mint 

régen. Véleményem szerint a régi világ jobb volt. Voltak hátrányai, de én szívesebben élnék a 

szüleim idejében, mint most. 
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