
gyetlen tetteiket afféle 
„imposztorkodásnak". A 
film nem valóságos tör-
ténelmi alakokat akar 
életre kelteni, a szerep-
lők sem viselik bizonyos 
személyek makszkjait. a 

rendező és az író első-
sorban a korszak felele-
venítésére törekszik. 
Markos Miklós és Ga-
lambos Lajos Pokolrév 
című filmje ugyancsak 
az ötven évvel ezelőtti 

/látogatás a filmgyárban 
Változatos, izgalmas, 

érdekes tematikájú új 
magyar filmeket fejez-
tek be, vagy kezdtek 
hozzá a forgatásukhoz. 
Idén már eddig hat 
1968-ban készült filmet 
mutattak be, az év vé-
géig további hét kerül 
bemutatásra, és tíz olyan 
új film forgatásához 
kezdenek még ebben az 
évben, amelyeknek jö-
vőre lesz a bemutató-
juk. 

A várható történelmi 
évfordulónak megfele-
lően, több film is foglal-
kozik az 1919-es Tanács-
köztársaság tematikájá-
val. Máriássy Félix és 
Máriássy Judit Imposz-
torok című filmje ere-
deti napló-jegyzetek 
alapján a Prónay külö-
nítmény tevékenységét 
viszi vászonra. „Imposz-
toroknak" maga Prónay 
nevezi legényeit s ke-

Kabos László és Verebes 
Károly Hlnlsch György: 
V veréb is madár clmü 

filmjében 



Latinovits Zoltán és Szakáts Miklós — Mamcserov Fri-
gyes Alfa Romeo és Júlia című filmjében 

időket eleveníti fel. A tatásokban a Népszabad-
film alapjául szolgáló ságban, s mint annak, a 
novella megjelent foly- filmnek is, egy révmes-

ter Mária nevű leánya 
a hőse, aki a tizenkilen-
ces proletárdiktatúra 
idején emberré érik és 
szembefordul az urak-
kal. A harmadik tizen-
kilences témájú filmet 
Virágvasárnap címen 
Gyöngyössy Imre ren-
dezi. Hőse egy pap, aki 
a Tanácsköztársaság 
alatt a nép mellé áll. 

Ezúttal végre mind 
gyakrabban látjuk az el-
készült vagy forgatás 
alatt levő filmek mel-
lett a biztató szót: víg-
játék. Ilyen Palásthy 
György nemrégen elké-
szült filmje, a Hazai 
pálya, Latinovits Zoltán-
nal és Pécsi Sándorral a 
főszerepben. A mai vi-
dék életét mutatja be, 
szatirikusán mulatságos 
elemekkel. Palásthy 

Jancsó Miklós: Fényes sze-
lek 

in 



Jelenet a Fényes szelek-bfil 

máris hozzákezdett kő- nek. Az idegenimádatot, fiai körül csinált nagy 
vetkező vígjátéka: Az a hazai vendéglátóipart, cécókat és hűhókat gú-
örökös forgatásához. A az idegenbe szakadt, nyolja ki Hintsch 
bonyodalom egy mesés majd hazatérő hazánk- György A veréb is madár 
örökség körül zajlik, az 
örökség milliókban és 
dollárokban érkezik, s 
aki kapja, nem akar mi-
atta kapitalista lenni. . . 
Almási Éva, Latinovits 
Zoltán és Sinkovits Im-
re játsszák a film fő-
szerepeit. Mamcserov 
Frigyes és Hámos 
György új filmje Alfa 
Romeo és Júlia a mai 
orvostudomány nagy 
kísérleteit, a szervátül-
tetéseket használja fel 
mulatságos elemként. 
Egy fiatalemberen és ku-
tyáján egyszerre hasonló 
jellegű műtétet hajtanak 
végre. A főszereplők: 
Ruttkai Éva, Latinovits 
Zoltán, Ajtay Andor. 
Mezey Mária, továbbá 
egy hároméves foxi és 
— egy Trabant amelyet 
Alfa Rómeónak becéz-

PsoU Íréi 
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Harsányi Gábor, Kállai Fe-
renc, Moúr Marlanne és 
Márkus László. Jelenet Bán 
Róbert: Ml lesi vele<l Esz-

terke? című vígjátékából 

i és Görbe János — Makk Károly: Isten és ember előtt című 
filmjében 

című vígjátékában. A 
film címe kicsit szimbo-
likus, azt akarja mon-
dani: az itthon maradt 

Kari, a 
fOsze-

Ken-
i és záros 

magyar is magyar. A fő-
szerepet Kabos László 
alakítja. Bessenyei Fe-
renccel a főszerepben — 

az öregedő férfi és a fia-
tal nő nem egészen új, 
de gyakran szomorúan 
mulatságos témáját vi-
szi vászonra Gertler 
Viktor Utolsó kör című 
filmjében. Már közön-
ség elé került Bán Ró-
bert Mi lesz veled Esz-
terke? című filmje, 
amely egy magárama-
radt vidéki tanítónőt és 
a körülötte legyeskedő 
idős és fiatal férfiakat 
gúnyolja ki mulatságo-
san; Halász Jutka, Kál-
lai Ferenc, Tahi-Tóth 
László játssza a főszere-
peket. 

Az évad, sőt talán az 
eddigi magyar filmgyár-
tás legnagyobbszabású 
produkciójának ígérke-
zik Várkonyi Zoltán 
színes, kétrészes, az év 
végén bemutatásra ke-
rülő filmie. a Gárdonvi 



Géza regényéből készült 
Egri csillagok. A film a 
regénynél nagyobb hite-
lességre törekszik; a 
rendező és a film írója 
Nemeskürty István csu-
pán annyit vettek át a 
regényből, amennyi és 
ami történelmileg is bf-

Sütz Ha — Gyarmathy Lívia: 
Ismeri-e a szandi-mandit? 
című filmjének egyik fősze-

replője 

zonyítható. Szereplői 
Euttkai Éva, Sinkovits 
Imre, Venczel Vera, Si-
peki Levente, Mádi Sza-
bó Gábor. Bitskey Tibor, 
Bárdy György, Szemera 
Vera, hogy csak néhá-
nyat említsünk közü-
lük . . . Népszerű magyar 
regény feldolgozása a 
Mikszáth-műből készült 
Beszélő köntös is, ré-
szint a budai Vár újjá-
épített szárnyában, Má-
tyás király egykori vár-
kápolnájában, részint a 
kecskemétkörnyéki Bu-
gac pusztán forgatta Fe-
jér Tamás. A történetnek 
egyébként hiteles nyo-
mára akadtak Kecske-
mét városkönyvében. 
Gyenge Árpád, Fónay 
Márta, Inke László, Det-
re Anna, Iglódi István, 
Császár Angéla játsszák 
a főbb szerepeket. 

S ha már a regényből 
készült filmeknél tar-
tunk, említsük meg 
Fábri Zoltán Pál utcai 

fiúk-ját, amelynek 
ugyancsak befejeződött 
a forgatása, de előrelát-
hatóan már csak a jövő 
évben kerül a közönség 
elé. 

Sok magyar film írója 
és rendezője igyekszik 
a mai társadalom egyes 
problémáit feszegetni. A 
Magyarországon élő gö-
rög kolónia beilleszke-
dése a társadalomba és 
két ember drámája 
Makk Károly és Galam-
bos Lajos Isten és em-
ber előtt című filmjének 
témája; Görbe Jánossal, 
Psota Irénnel a főszerep-
ben. Mai értelmiségiek 
lelkivilágát ábrázolja a 
Somogyi Tóth Sándor 
regényéből készült Pró-
féta voltál, szivem; Zol-
nay Pál filmjét nemré-
gen mutatták be Darvas 
Ivánnal, Torday Terivel 
és Berek Katival a fő-
szerepben. A dokumen-
tumfilmes Elek Judit el-
ső játékfilmjének A szi-
get a szárazföldön-nek 
témája a magányosság, 
Kiss Manyival a fősze-
repben. A helyszínek: a 
Lehel téri piac, egy pesti 



Máriássy Félix: Imposz-
torok 

bérház, a Marx téri la-
kásbörze. 

A közelmúlt nagyon is 
élö és sokunkat foglal-
koztató valóság-motívu-
mait felhasználva készí-
tette el Jancsó Miklós 
Hernádi Gyula forgató-
könyvéből az 1947-ben 
játszódó Fényes szelek-
et. A népi kollégiumok 
világában játszódó film 
főhelyszíne a veszprémi 
püspöki palota és Veszp-
rém utcái. 

Mészáros Márta új 
filmjének, a Holdudvar-
nak hőse egy özvegy-
asszony, aki magárama-
radva megpróbál változ-
tatni az életén. A film 
egyik különössége, hogy 
Törőcsik Mari anyasze-
repet játszik benne, a 
fiatalokat Balázsovits 
Lajos és Kovács Kati 
alakítják. 

Egy vegyipari üzem 
belső életét, a gépies 

napi munkából külön-
böző hobbykba és szó-
rakozásokba menekülő 
fiatalokat mutatja be 
Gyarmathy Livia Is-
meri-e a szandi-mandit? 
című filmjében. A fő-
szereplők: Kiss Manyi, 
Dayka Margit, Nagy 
Anna. Vészi Endre Füst-

szagúak című művéből 
készít filmet az elsőfil-
mes Gábor Pál Tiltott 
terület címen: a film azt 
kutatja, kit terhel a fe-
lelősség az ipari üzem 
leégéséért és egy ember 
haláláért. Nem krimi, 
inkább társadalmi, pszi-
chológiai elemzés. 

Latinovits Zoltán, a Hazai pálya című vígjáték fősze-
replője. Rendező: Palásthy György 


