Változások…

„Az egyetlen állandó a változás maga”
(Hérakleitosz)

Régen történt, akkor, amikor még könyveket és újságokat olvastak az emberek a buszra várva, sôt,
talán még beszélgettek is egymással, akkor, amikor még a tantermekben legalább egy doboz kréta
volt kikészítve a tábla elé (úgy rémlik, nem mellékeltek hozzá „adagolás per napok száma” ukázt),
akkor, amikor még nem borogattak ki annyi tejet az iskolában, sôt, labdával fociztak a gyerekek, nem
pedig étellel, még csak nem is tejjel. Bizony, régen volt, amikor kedves barátaim arról gyôzködtek
engem, hogy a mobiltelefon az igenis jó, kell, ne akarjak már gátat szabni a fejlôdésnek (mintha bármi esélyem is lett volna erre…). Gondolkodj haladó szellemben! — mondták. Én ehhez merev voltam.
És nem szerettem, hogy egy idô múlva mégis a kezemben tartottam az elsô mobilomat, mert már
„mindenkinek” volt, az otthoni vezetékes pedig gyakorlatilag elnémult. Azóta sem szeretem. Elismerem minden elônyét, minden kényelmét, de megvoltam én enélkül sokáig — eztán is meglennék, ha…
mindenki más is meglenne. De nincs. Mondhatnánk, hogy ez csupán választás kérdése, s a döntés
az én kezemben van, de ez csak félig igaz. Ez is egy változás, melyre hatni nem igazán tudok. Mindez azonban nem sok ahhoz képest, amilyen változások a gyermekeink életében történnek — nyilván
egy általunk elképzelt világ viszonylatában. Az elmúlt néhány hétben a gyermek szó talán még többet
forgott közszájon, mint korábban. Gyermekvállalás, egy, kettô, sôt, mindjárt három; gyermekéhezés,
melybôl már egy is sok, de ennél jóval több eset van; gyermekek az iskolában, gyermekek a menzán.
Ami pedig minden, gyermeket emlegetô felszólalásban közös: a gyermeknek mindenki jót, a legjobbat akarja — nyilván. A probléma a hogyannal van. Gyermekeink reggel ¾ 8-ra megérkeznek az iskolába, ahol 4—5—6—7—8 órát van szerencséjük eltölteni, attól függôen, hány éve vesznek részt a magyar
oktatásban. Vesznek részt. Apró kis mellékszereplôi ôk ennek a hosszú, évekig eltartó folyamatnak,
amelyben van sok-sok könyv, irdatlan mennyiségû házi feladat, számos lelkiismeretes, de rettenetesen fáradt tanár, néhány borzasztóan kiégett pedagógus, napi egy kréta, kevés fénymásoló papír,
még kevesebb idô felszabadulni, tízórait és ebédet enni. Fôszereplôi is lehetnének az oktatásnak, de
sajnos erre sincs elég idô. Mert ott, ahol az iskolával kapcsolatos kérdések dôlnek el vagy nem sûrûn
látnak gyereket vagy sûrûn látnak, de valahogy más fiziológiai és mentális (urambocsá lelki) „adatokat” társítanak hozzájuk, mint amivel a Teremtô megáldotta ôket valójában… A menzák pedig legyenek kedvesek változtatni az elmúlt évtizedek gyakorlatán — érkezik a „kérés” rendelet formájában, s
tessenek végre egészséges ételeket készíteni, mégpedig a kiadott dokumentum (rendelet) pontjai
szerint, mert az, hogy mi az egészséges, e leírásban benne foglaltatik, melynek betartása természetesen ellenôriztetik, be nem tartása pedig következményekkel jár. Nos, a menzák elkezdték. Vagy folytatták. Készülnek az egészséges ételek, a só és cukor kevésbé, míg maga a készétel viszonylag
sûrûbben borul — ki, a moslékba. Az, hogy melyik konyha hol, hogyan, mennyibôl, milyen gépekkel,
mennyi emberrel, milyen nyûgökkel mûködik, ugyanannyira mellékes, mint az, hogy melyik gyermek
mit, mennyit, mivel, hogyan hajlandó megenni. A dolgok — felülrôl — ismét fordítva történnek. Nos, ettôl
sem egészségesebbek, sem okosabbak és sikeresebbek nem lesznek gyermekeink. Ezért vagyok én
híve inkább az alulról jövô kezdeményezéseknek. Azoknak, amelyek közel mennek a gyerekhez, megfogják a kezét, belenéznek a szemébe, idôt szánnak arra, akirôl az elképzelésük szól, majd szépen,
fokozatosan elkezdenek valamit építeni(!). Nem rombolni vagy rombolva építgetni, hanem építeni! Például egy ovikertet, aztán kettôt, majd még többet. Pozitív elôjellel. Valahogy így lenne jó folytatni ezt
az új évet! Hatni — pozitívan, ott, ahol lehet!
Nebehaj Tímea
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