
F I I T I L I K I F I I I L i J 
A Budapesti Filmstúdióban ké-

szülő Gebék és paripák című rövid 
játékfilmet a gyár fiatal művészei 
készítik, akiknek ez az első játék-
filmjük és akik alig egy éve fejezték 
be tanulmányaikat. A forgatóköny-
vet fiatal írógenerációnk egyik te-
hetséges tagja, Csurka István irta. 

Filmje Sajti Gábor parasztgazdá-
ról szól, aki mielőtt belépne a tsz-be, 
kitűnő paripáit elcseréli két csont-
bőr gebére. 

Nem sokkal ezután a tsz. tagjai 
cifra szerszámú fogatokkal hajtanak 
a lakodalomba és a jókedvű, boros 
hangulatú tréfamester, Cs. Varga, 
egész úton Sajti szánalmas gebéin 
köszörüli a nyelvét és vele együtt 
évődik a társaság is. Sajti p gúnyos 
kacajokat tovább nem állhatja és 
nagy dühhel visszafordul, pogy Kiss 
sógorral kicserélje a gebéket. 

A ravasz sógor erre a cserére csak 
akkor hajlandó, ha öt busásan kár-

talanítja. Sajti most már mindent 
vállal, fizet, ráfizet, de sikerül visz-
.szaszereznie, s most már nagy vág-
tában rohan a lakodalmas tanya felé 
és közben szorgalmaséin csókolgatja 
a demijon száját. Aztán a táncoló 
lakodalmas nép közé vezeti be gyö-
nyörű paripáit, bizonyságul annak, 
hogy igazán, szívvel is belépett a kö-
zösbe. 

A film rendezője, György István, 
nem könnyű feladatot választott, 
amikor ezt a történetet akarta filmre 
vinni. Hoffmann Vladimir, akinek 
ugyancsak ez az első játékfilmje, 
nagy tehetséget és gyakorlati tudást 
eláruló képeivel bizonyítja be, hogy 
művésze a filmnek. Az aszisztensek 
Lestár János, Rémiás Gyula, Sára 
Sándor, a díszletek tervezője Vajo 
András és Fakan Balázs, a drama-
turg a gyár legfrisebb generációját 
képviselik. Ezért a fiatalok filmje a 
Gebék és paripák. 
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A Ml KIS C S A L A D U N K 
A nyugatnémet filmvígjáték egy egyetemi tanár — a pedagógia profesz-

szora — és népes családja mindennapi életét örökíti meg. A professzor a gya-
korlati életben vizsgázik a pedagógiából, s bár az elmélet és a gyakorlat 
nem mindig fedi egymást, végeredményben jeles osztályzatot nyer a gyere-
keitől. 




