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A legmélyebb bizalmas, a legböl-
csebb bajtárs, a legjobb játszótárs, 
a legizgalmasabb családi titkok 
és történetek tudója – ez mind a 
nagyi, akinek a szerepe genetikai-
lag és érzelmileg is a legfontosab-
bak egyike minden ember életében.

A

MIÉRT KÜLÖNLEGES  
A NAGYSZÜLŐ-UNOKA KAPCSOLAT? 

AZ ALMA ÉS A FÁJA

mikor megszületik a kisgyermek, 
az újdonsült anyukák és apukák 
gyakran tapasztalják meglepőd-

ve, hogy a baba nem annyira rájuk, inkább 
valamelyik nagyszülőjére hasonlít, ami az 
idő múlásával egyre egyértelműbbé válik. 
Mindez nem véletlen, hiszen ma már ku-
tatások sora bizonyítja, hogy genetikai ál-
lományunk nagy részben nagyszüleinktől 



A MEGJELENÉST A POSTA BIZTOSÍTÓ TÁMOGATTA

kapott becses örökség, legnagyobbrészt 
az anyai ági nagymamánktól kapjuk.

A DNS-szerkezetnél is fontosabb azon-
ban az az erős érzelmi kötelék, amely az 
unokákat nagyszüleikhez fűzi, s amely az 
ember mentális fejlődésében játszik ki-
emelkedően fontos szerepet.

A nagyszülő ugyanis az a felnőtt, aki na-
gyon közel áll az unokához, de nem a szülői 
hatalmat képviseli, így alkalmas arra, hogy 
a kérdésekkel teli, olykor bizonytalanul té-
velygő emberpalánta számára szinte tabuk 
nélküli szövetségessé, feltétlen bizalmassá 
és tökéletesen elfogadó szerető személlyé 
váljon.

Az unoka életében jó, ha a nagyszülő 
egyfajta barátként van jelen, ami külö-
nösen családi, baráti, szerelmi és iskolai 
krízishelyzetben fontos. Minden ember 
életében előfordulhatnak ugyanis számá-
ra kedvezőtlen, kudarccal, veszteségél-
ménnyel fenyegető helyzetek, amelyekre 
nem lehet előre felkészülni. Ilyenkor senki 
mással nem helyettesíthető a nagyi vagy a 
nagypapa, aki észrevétlenül válhat biztos 
ponttá, mentőhálóvá az unokája számára, 
és segíti őt abban, hogy a nehéz helyzete-
ket is úgy élje meg, hogy azokból épüljön 
és megerősödjön.

A nagyszülő-unoka kapcsolat másik 
fontos értéke, hogy gyökereket, ezáltal 
magabiztosságot ad a gyermeknek. A szü-
lők, nagyszülők gyermekkorával kapcsola-
tos, időről időre újra és újra elmesélt régi 
történetek, a nevettető családi anekdoták, 
az egykori szokások, használati eszközök 
felidézése mind-mind olyan kapaszkodót 
jelentenek a felnövekvő nemzedékek szá-
mára, amit csak a nagyszülők nyújthatnak 
feléjük.

A legutóbbi kutatások szerint az uno-
kákkal való kapcsolat minél teljesebb át-
élése a másik fél, a nagyszülő számára is 
fontos, hiszen számára is felemelő és – in-
tellektuálisan és érzelmileg is – inspiráló él-
mény, hogy felhalmozott életbölcsességét, 
tapasztalatait átadhatja egy formálódó 
embernek.

Ahogy a híres német költő, Goethe 
mondta egykor, „a legtöbb, amit a gyerme-
keinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak”. 
Nos, ez az a kincs, amelyet nekünk, nagy-
szülőknek kell megadnunk unokáinknak. 
Tegyünk meg mindent azért, hogy minél 
többet kapjanak ebből tőlünk. Kezdemé-
nyezzünk minél több közös programot, be-
szélgetést akkor is, ha épp durcásak, akkor 
is, ha látszólag elfordulnak, s akkor is, ha a 
telefonjukat bújják.
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Minden gyermek a DNS-
állományának körülbelül 25%-át  
a nagyszüleitől örökli.
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