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Szereplők: 

Köves Dénes - Znamenák István 

Köves Gábor - Pauer Henrik 

Pierre - Sőth Sándor 

Szukics Magda - Iván Anikó 

anya - Kakassy Ági 

apa - Hetényi Pál 

Bodor László - Őze Lajos 

Rajnák - Rajhona Ádám, Jordán Tamás 

 

Alkotók: 

      RENDEZŐ:Gothár Péter 

      ÍRÓ:Bereményi Géza 

     FORGATÓKÖNYVÍRÓ:Bereményi Géza, Gothár Péter, Kelecsenyi László 

     ZENESZERZŐ:Selmeczi György 

     OPERATŐR:Koltai Lajos 

     VÁGÓ:Nagy Mária 

 

Leírás: 

Budapest, 1956. november 4. Köves István és Bodor László az éjszaka leple alatt, a romos 

utcán elássák fegyvereiket. Köves vöröskeresztes teherautón elhagyja az országot. Felesége 

egyedül marad két fiával, Gáborral és Dinivel. A hatvanas évek elején megjelenik náluk a 

börtönből akkor szabadult Bodor. Ő lesz a család új feje. Gábor az orvosi egyetemre készül, 
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bár tudja, hogy apja miatt nem sok reménye van a felvételre. Dini gimnazista. Szukics 

Magdába szerelmes, és a negyedikes Pierre-t bámulja. Az iskolabálokon rock and roll szól, 

Elvist bálványozzák és utánozzák. Dinit egyre mélyebb válságba sodorják bontakozó 

érzelmei, nevelőapja megalkuvó intelmei és a felnőtt világ sok más ellentmondása. Miután 

egy botrány miatt Pierre-t kizárják a gimnáziumból, egy lopott autón Dini és Magda is elindul 

vele Nyugatra.  

 

Díjak, jelölések: 

Cannes-i fesztivál (1982) - Az év felfedezettje: Gothár Péter 
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80-as évek magyar filmjei – Melyik filmről van szó? 

Kitöltő neve: 

Település: 

Pontszám: 

 

1. A jelenben játszódó történet hősei érettségi előtt álló fiatalok. A szalagavató bálról a 

negyedik cések különbuliba menekülnek, majd együtt visszamennek az iskolába egy 

búcsúőrjöngésre, amelynek során tűz üt ki az osztályteremben. Az iskolai nyomozás 

stílusa miatt az emberi és személyiségi jogaikban többszörösen megsértett diákok 

tanítási óra közben, engedély nélkül elhagyják az iskolaépületet. Hatalmas ambícióval 

szervezkednek, hogy együtt megváltoztassák a világot. Amíg a ballagás csupán 

érzelmileg hat rájuk, az érettségi vizsga már egyéni érdekeiket felismerő 

individuumokat csinál belőlük. 

A film címe:  

2. A Tihanyi Apátság múzeumából ismeretlen tettesek elrabolják a görög eredetű 

aranyszobrot, a Pogány Madonnát. Kardos doktor az éppen lefokozás alatt álló Ötvös 

Csöpit veszi maga mellé, mert mégiscsak Ötvös a legtehetségesebb nyomozója. A 

balatoni főidényben épp vitorlásverseny zajlik. Ide, a versenyhez vezetnek a nyomozás 

szálai. Kardos doktor melléfogásai ellenére, a vízen, a levegőben, és a szárazföldön 

végrehajtott üldözési jelenetei után Ötvös Csöpi végül - Bencének, a fagylaltos 

unokájának közreműködésével - felgöngyölíti a bűnügyet.  

A film címe:  

3. Rendkívüli esemény történt Rátóton. Rozi, nemrég született kisfiának a Józsi nevet 

adta, szakítva azzal a szokással, hogy a faluban minden férfit - a tanácselnök után - 

Bélának hívnak. Józsi felnő, akár a többi gyerek, de mindig kilóg a sorból. Hosszú 

ideig nem érdeklik a lányok, majd mikor összejön Ágikával, csodálatos módon ő 

marad terhes. De vajon a falunak szüksége van-e csodára? 

A film címe:  

4. A XX. századdal egyszerre érkezik Magyarországra Dóra és Lili, az egymástól 

csecsemőkorukban elválasztott ikerpár, akik azóta is külön utakon járnak. Dóra egy 

könnyelmű szélhámosnő, Lili pedig anarchista. Egyszerre szállnak le az Orient 

expressről, de továbbra sem találkoznak. Z. úr, a különös arisztokrata külön-külön 

ismeri meg a két lányt, akik számára eggyé olvadva testesítik meg a Tökéletes Nőt.  

A film címe:  

5. Réb, Makai és Nyikita barátok. 1968 nyarán elhatározzák, hogy kiutaznak 

Magyarországról a Nyugatra. Van azonban egy alapvető probléma: csak Makainak és 

Réb barátnőjének, Marinak van útlevele. Réb nem sokat teketóriázva ellopja Makai 

útlevelét, beragasztja saját fényképét és kiutazik Marival. 

Eltelik nyolc év. Makai a budapesti rádiónál dolgozik - zenei adást vezet, Nyikita 

pedig egy butik tulajdonosa, ahol Mari is dolgozik - visszatért Magyarországra magára 

hagyva Rébet az Egyesült Államokban. Kapcsolata Nyikitával nem korlátozódik 



csupán a közös üzletekre. Egy nap váratlanul megjelenik Budapesten Réb, Marival 

közös 13 éves lányával, Marylou-val. Makai szívélyesen üdvözli, mintha semmi rossz 

sem történt volna közöttük. Visszaemlékeznek a régi szép időkre és kollégákra, akik 

szétszéledtek a világban. Hamar kiderül azonban, hogy Réb nem csak Budapest iránti 

vágyakozásból jött az országba. 

A film címe:  

6. Füge egy vidéki gimnáziumban tanul, elvált szüleit ritkán látogatja. Barátaival sikeres 

zenekart alakítanak. Szerelmes lesz osztálytársnőjébe, Ágotába. Amikor feltűnik a 

lány régi, felnőtt udvarlója, Füge először öngyilkos akar lenni, végül csak szakít a 

lánnyal. Apjához megy tanácsot kérni. A férfi bemutatja őt egy nőnek, aki bevezeti a 

szeretkezés rejtelmeibe. Ágota szereti Fügét, végre egymásra találnak. A lány teherbe 

esik, de el akarja vetetni a gyereket. Füge most anyjához fordul. Ott találja apját is, az 

asszony ugyanis halálos beteg. Füge visszamegy Ágotához, s a lány úgy dönt, hogy 

megtartja a gyereket. Füge feleségül akarja venni. Elutaznak, hogy bemutassa őt 

édesanyjának, de mire odaérnek, az anya már meghalt.  

A film címe:  

7. Weiszkopf órásmester mindig tudja a pontos időt, ezért is nevezik Vekker úrnak. 

Amikor a kisvárosba bevonulnak a megszálló német csapatok, egy náci tiszt privát 

megbízást ad a zsidó órásmesternek. 

A film címe: 

8. Géza feleségével és két gyerekével egy lakótelepi lakásban él. Munkába menet az 

egyik reggel a szomszéd lakásban meglát egy nőt. Aznap a munkahelyén ráborítja az 

asztalt a művezetőre és kilép a gyárból. Feleségének azt mondja, eljött az ideje annak, 

hogy önálló vállalkozásba kezdjen, és elhatározza, hogy falfúró lesz. Vesz egy 

fúrógépet, és a lakótelepi lakások betonfalába fúrogatja a lyukakat, a megrendelő 

lakástulajdonosok igénye szerint. A megrendeléseket a presszóban veszi fel, ahol sok 

kismama üti el az időt. 

A film címe:  

9. A kelet-európai szocializmus víg végjátéka a pusztaság közepén álló "lada" (szemmel 

láthatólag: láda) melléküzemágban játszódik, ahol nejlonpongyolás nők szegelik 

össze, majd feszegetik szét az eladhatatlan ládákat. A tűzveszélyes üzemben lopott 

benzint tároló ügyeletes tűzoltó az üzlet fellendítése érdekében rejtett kamerákat szerel 

fel, és a környék vezetői ládavásárlás fejében kukkolhatják az öltöző-vetkőző nőket, 

akik végül egy ünnepnapi vacsorán felfedezik a kamerákat. Bosszúból másnapra 

sztrájkot hirdetnek, csakhogy az éppen szombat.  

A film címe:  

10. A rockopera főhősei az első magyar király, István, aki az országot a keresztény 

Európába integrálta, és a törzsi-nemzetségi kötelékekhez ragaszkodó, az ősi 

tradíciókat őrző-védelmező Koppány. Az országba Gizellával érkezett lovagokat és 

papokat Asztrik apát vezeti István és a kereszténység pártján, Laborc és Torda táltos 

pedig Koppány mellett sorakozik fel a békétlen magyar főurakkal együtt. Géza halála 

után Koppány ősi szokás szerint feleségül kéreti Saroltot és át akarja venni Géza 

örökét. Véres összeütközésre kerül sor, amelyben István seregei győznek. Bár Réka, 

Koppány kereszténnyé lett leánya méltón el akarja temettetni apját, Sarolt ragaszkodik 



az elrettentő példastatuáláshoz, így Koppányt felnégyelik. István magányosan vívódik 

a rá váró feladatok súlya alatt, de vállalja sorsát. Az 1000. év decemberének 25. 

napján királlyá koronázzák. 

A film címe:  

 


