Csak annyit akartam mondani ...



2000. június 14.-i kezdettel került megrendezésre  a három napos Nemzetközi Cigány Oktatási és Kultúrális Konferencia, melynek volt szerencsém egyik meghívottja lenni. 

  Mindjárt az elsõ napon, tehát 14.-én több aktualitás is szóba került, mint például az egyik, tán legfontosabb probléma ( s nem csak a Cigány kisebbség, de az Ország teljes lakosságának körében ) a teljes elszegényedés, s az ennek kapcsán újra és újra fenyegetõ kilakoltatási veszély.  Vélemények, tervek és terv-javaslatok hangzottak el, úgy tûnik, tán megoldás is van, csak némi igyekezet, és jószándék szükségeltetik Államunk vezetõ politikai rétege részérõl . Itt, e kérdésben tehát jóformán tökéletes volt az összhang a felszólalók között. 

   Nem így a másik, szintén olyan fontos ( ha nem még fontosabb ) kérdésben, nevesül az oktatás problémájának mibenléte, s annak megoldása tárgyában. E téma keretén belül, vagy inkább annak egyenes folytatásaként az identitás kérdése is felmerült. A felszólaló e tárgyban Aranyos Erzsébet volt, aki váltig azt fejtegette, hogy véleménye szerint már a kiskolás, sõt : már az óvodás gyermekekben erõsíteni, éleszteni kell a nemzeti hovatartozás érzését, mire Lakatos Menyhért író heveny vitát kezdeményezett. 
A közismert író azon véleményének adott hangot, hogy teljességgel szükségtelen e kérdést forszírozni, hisz a cigány származású gyermekek így is, úgy is tudják; hová, mely nemzetiséghez tartoznak. Tudják, s e tudást nem egy, és nem két esetben keserû könnyek árán kell  ha nem is megszerezniük, hisz már vérükbe írva hozzák azt magukkal, de mélyen, s nem épp kedvezõ felhanggal tudatuk legmélyére írniuk. Lakatos Menyhért kifejtette, miszerint õ azt várja el a tanártól, s úgy egyáltalán az iskolától, hogy írni, olvasni megtanítsa a gyermeket, s nem azt, hogy egy egyébként is nyilvánvaló dologra akarja rányitni a szemét.

   Tökéletesen egyetértettem kedves írótársammal, bár én még néhány észrevétellel szerettem volna megtoldani az általa elmondottakat. Már-már feltettem a kezem hogy szót kérjek, aztán meggondoltam magam. 
- Inkább leírom, - gondoltam -  hogy azokhoz is elérhessen véleményem, akik nem voltak jelen a Kongresszuson.  Csak annyit akartam mondani, hogy az én véleményem szerint sem a tanár dolga a gyermekek identitás-tudatának erõsítése. 
       Legalábbis : ma még nem ... !

Ma az elsõ és legfontosabb feladat ( úgy a cigány, mint a nem cigány nemzetiségû )  felnõttek  gondolkodásában, pontosabban  tudatában rögzõdött, az általánosításból adódó elõítéletek megszüntetése.
Nem csak a pedagógus, hanem a szülõ feladata is a gyermek tudatának formálása, ami ma ( sajnos ) igencsak negatív képet mutat : a magyar gyermek otthon csak a cigányság szapulását hallja, hát ezt adja vissza - tovább a mellette élõ cigány nemzetiségû gyermeknek ...
A cigány nemzetiségû szülõk, akik gyermek fejjel maguk is ki voltak téve úgy a szóbeli, mint esetleg a tettleges atrocitásoknak, már jó elõre felkészítik gyermekeiket a védekezésre ... 
És itt akár be is zárhatnám a sort, hisz az így nevelt magyar származású gyermek szintén eszerint fogja nevelni  egy napon a saját gyermekét, amint a most védekezni kényszerülõ cigány származású gyermek is csak a védekezésre oktathatja a saját gyermekét. 
       És ez aztán így megy, így gyûrûzik míg világ a világ ...
Ezért kell ( kelene ) elsõsorban a felnõttek körében elkezdeni a felvilágosító munkát, hogy aztán õk már egy emelkedett, vagy ha úgy tetszik; megtisztult , és a Valóság talaján csiszolt tudattal oktathassák gyermekeiket az együttélés legelemibb szabályaira, hogy legalább egy igen komoly akadályt elháríthassunk mindkét nemzetiség gyermekeinek további szellemi, lelki, és tudati fejlõdésének útjából. 

A gyermek ugyanis önmagától soha sem alkot elõítéletet, csak ha azt látja - hallja a körötte élõ felnõttektõl. Tehát a gyermek nem támad, ha nem uszítják, és nem menekül ok nélkül védekezésbe, ha nem tanították rá.
Nem, mert a gyermek , legyen az bármely nemzetiség szülötte, még tiszta  és igazságos. Csak mi, felnõttek oktathatjuk õket akár erre, akár arra a magatartás-formára, aszerint, amit mi magunk is tudunk. 
    Így, ennek alapján gondolom hát, hogy nem a tiszta gyermeket kell nevelni, de az évszázadok óta tévhitekben élõ, de tán még megtisztítható felnõtteket ...
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