
Minap újságolvasás közben sikerült fel-
háborodnom, s napok múltán sem csitult a 
mérgem. Biztos, az önkínzó emberek csapa-
tát erősítem, mert újra kézbe vettem a lapot, s 
megint elolvastam bosszúságom okozóját. Az 
író azt fejtegeti benne, hogy meglazult az isko-
lai fegyelem, nincs tisztelet a tanár iránt, a frá-
nya diákság úgy el van kanászodva, hogy isten 
őrizz, ráadásul a törvények is a nebulók pártját 
fogják, már nádpálcát sem használhat a pe-
dagógus, csak tűr szerencsétlen megalázottan, 
leforrázottan. Furcsa törés áll be az emberek 
elméjébe, miután kikerülnek az iskolapadból, 
s főleg hogyha katedra mögött lelik meg az új 
helyüket, még inkább elfelejtik diákkorukat. 
Megváltozik az értékítélet, elvárás, s ugyanaz 

a tett más-más minősítést nyer attól függően, 
hogy diák-e vagy felnőtt az elkövető. 

Olvasom, hogy ezek a fránya diákok nem 
bírnak 50 percig pisszenés nélkül ülni. Miért, a 
felnőttek tudnak? Ha unalmas, semmitmondó 
egy előadás, a felnőtt feláll, kimegy. Ő karakán, 
aki így adja az előadó tudtára véleményét. 
Ha ugyanezt egy diák tenné meg óra közepén, 
szemtelen jelzőt s még ki tudja mi mindent 
akasztanának nyakába. Vagy ott van a tanár 
iránti feltétel nélküli tisztelet. A tisztelő diák 
fegyelmezett, felnőtt esetén viszont kicsit sem 
erényes, ha feltétel nélkül, akár a hitványság 
oldalára is átáll érdekei szerint. Érdek és érdem 
– valahol itt tévedünk el iskolapad és katedra 
között félúton.
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a Gotti-filmet
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Több napsütésre lehet számítani, a hegyvidéki tér-
ségekben gomoly-, néhol fátyolfelhők is megjelennek, 
de csapadék nem várható. Hidegfront jellegű hatásra 
számíthatunk. A vérnyomás-ingadozásnak, fejfájásnak 
időjárási okai is lehetnek. Fokozódhatnak a reumatikus 
panaszok.
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Barry Levinson rendezi a John Gottiról 
szóló játékfilmet. Mint azt az Oscar-díjas 
rendező közölte, azért vállalta a filmet, 

mert az belső nézőpontból, a maffiafőnök fiának 
szemszögéből mutatja be a bűnöző életét.

A Gotti: Three Generations című életrajzi drá-
ma rendezői székében eredetileg Nick Cassavetes 
ült volna, ám ő két hete közölte, hogy egyeztetési 
nehézségek miatt ki kell szállnia a produkcióból. 
A film főszerepét, a 2002-ben börtönben el-
hunyt idősebb John Gottit John Travolta alakít-
ja, a további szerepekben mások mellett Lindsay 
Lohan és Joe Pesci látható majd.

A forgatás ősszel kezdődik New Yorkban, és 
a film várhatóan 2012 végén kerül a mozikba. A 
forgatókönyv ifjabb John Gotti élettörténetén 
alapul, amelynek megfilmesítési jogait a Fiore 

Films vásárolta meg. Levinson Esőember című 
filmje 1988-ban négy Oscar-díjat nyert el, köz-
tük a legjobb filmét és a legjobb rendezőét. A 69 
esztendős filmes nevéhez olyan alkotások fűződ-
nek, mint a Bádogemberek, a Jó reggelt, Vietnam!, 
a Bugsy vagy a Banditák.
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