
We don’t need more education – olvasom 
egy trikó hátán. A trikót egy nem Hargita 
megyei iskola tizenkettedik osztályosai viselték 
egyenruhaként a kicsengetésük előtti héten. 
Hogy jól érezték magukat a bőrükben, az is jel-
zi, hogy a trikó elején az élménygyerekek felirat 
díszelgett. De én mégis az angol nyelvű feliraton 
gondolkoztam el. Nincs szükségünk több neve-
lésre, hirdetik a 19 évesek. Nevelték őket mióta 
megszülettek: előbb otthon, hogy meglegyen az 
annyira szükséges gyerekszoba, aztán nevelték 
az óvodában, majd az elemiben, az általános 
iskola felső tagozatán, végül a középiskolában. 
Nyakig vannak a neveléssel, és úgy érzik, végre 
szabadok szeretnének lenni, amikor csak a saját 
értékrendjük szab korlátokat cselekedeteiknek. 

Miközben szárnyaikat bontogatják, va-
jon gondolnak-e arra, éppen ez a – már túl 
soknak érzett – nevelés segíti őket, hogy ka-
paszkodójuk legyen ebben az eszement világ-

ban, hogy nagyjából tudjanak különbséget 
tenni a jó és a rossz között. 

Hogy nincs szükségük több nevelésre? 
Természetesen így érzik most. Talán még jó 
is, hogy nem tudják, az igazi nagy nevelés 
csak ezután jön. Mikor maguknak kell dön-
teniük sok mindenről, és döntésük felelősségét 
vállalniuk is kell. Mikor helyt kell állniuk ne-
héz helyzetekben, és a dolguk sokkal több lesz, 
mint a tanulás. Bizonyára erről is beszéltek ne-
kik tanáraik és szüleik egyaránt. Legfőképpen 
az, aki iskolán kívül viselte büszkén az osztály 
feliratos trikóját, és akinek elöl, a név helyén 
azt írta: Oszi. A nyugdíjhoz viszonylag közel 
álló pedagógus sokat tudna még mesélni arról, 
hogy meddig is tart egy ember nevelése. A bal-
lagásig? Az egyetem végéig? A nyugdíjazásig? 
Mintha látnám ezt az osztályt, amint 30-40 
éves érettségi találkozójuk egyentrikóján ezt 
írja: We need more education.
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Hollywood Olaszországba költözött
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Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, 
délutántól azonban felszakadozik, elvékonyodik a 
felhőzet, elszórtan zápor, helyenként zivatar is kiala-
kulhat. A tartós hideg miatt fejfájás, rossz közérzet 
jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás.
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Egyre népesebb az Olaszországban birto-
kot vásárló hollywoodi sztárok tábora. 
George Lucas rendező egy teljes kolos-

tort épített át magának Umbriában.
Ötszáz éve ugyanazok a falak övezik a kapu-

cinus szerzetesek egykori rendházát, ugyanazok 
az évszázados ciprusfák és olajfák sorakoznak 
körülötte: az umbriai Passignano sul Trasimeno 
kisvárosában úgy tűnik, semmi sem töri meg a 
hagyományt. Az is csak most derült ki, hogy 
George Lucas már két éve itt él. A Csillagok há-
borúja filmsorozat atyja tízmillió euróért újítot-
ta fel a rendházat és a hozzá tartozó birtokot. A 
vetítőteremmel és medencével bővített épület-
ből azonban semmi sem látszik a kapucinusok 
változatlanul hagyott kőfalán kívülről. 

Amióta kiderült, hogy Lucas a Perugia 
közeli kisvárosban tölti a nyarat, a környéket 
megszállták a paparazzók. Az utóbbi hétvégét 

Steven Spielberg, Robert De Niro, Francis 
Ford Coppola és Ron Howard is Lucas birto-
kán töltötte. Egyébként Hans Cristian Ander-
sen is Passignanóban írta A rút kiskacsa című 
meséjét. Mellesleg George Clooney amerikai 
filmszínész a Comói-tónál vásárolt villát, és a 
toszkán Figline Valdarnóban telepedett le a 
popénekes Sting.

Az idei generáció is életre képes beküldte: kelemen kinga, CsíkkarCfalva
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