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11. hétfő 18.00 Keleti Márton: A tanítónő, magyar romantikus dráma, 1945, mb, 85’      
 író: Bródy Sándor        
fsz: Szörényi Éva, Jávor Pál 
Az 1905-ben játszódó történet főhőse Flóra, a tanítónő, aki hivatástudatának és 
esküjének megfelelően szeretne tanítani falun. Szépsége és tisztasága miatt 
konfliktushelyzetbe kerül a helyi hatalmasságokkal, valamint a vidék földbirtokos 
családjával. Igazsága tudatában szembeszáll ugyan velük, de csak az öreg pap 
rokonszenvére számíthat. Ifjabb Nagy István, a léha, kicsapongó életet élő 
földbirtokos fiú beleszeret Flórába, és a szerelem megváltoztatja őt: a lány mellé áll, 
leleplezi a kéjsóvár képmutatókat. Végül idősebb Nagy István megkéri a fia számára 
Flóra kezét. 

 
 

12. kedd 18.00 Székely István: Piri mindent tud, magyar vígjáték, 1932, mb, 67’ 
sz: Dajka Margit, Kabos Gyula, Páger Antal, Rátkai Márton, Makláry Zoltán 
„Az állástalan színész felesége, Piri elindul, hogy női varázsát latba vetve kérjen 
fizetési haladékot a háziúrtól. A háziúr anyósa összetéveszti a lakbérfizetési 
halasztásért folyamodó Pirit a férj megfigyelésével megbízott detektívnővel. Piri meg 
akarja szolgálni az anyóstól előlegként felvett pénzösszeget és a férj nyomába 
szegődik. A férj egyelőre ártatlan, de ha Piri nagyon akarja...”PORT.HU 

 
 

18. hétfő 18.00 Bán Frigyes: Mezei próféta, magyar, 1947, mb, 85’ 
Tamási Áron Vitéz lélek című műve nyomán     fsz: Benkő Gyula, Szőke Éva 
„A háború után Gábor hazatér a falujába, de üres házat talál. Gábor új, hittel teli, 
dolgos életet akar kezdeni, ehhez legelőször is vásárol egy szamarat. A szamár, mely 
előzően egy kóborló lévita tulajdona volt, most a falu gúnytárgya. Gábor, 
meghatódva egy apa rajongó szeretetén, megígéri az öreg Ambrusnak, hogy lelki-
feleségül veszi már régóta halott lányát, Idát. Csakhogy közben beleszeret az ács 
lányába, Borókába.”PORT.HU 

 
 

19. kedd 18.00 Bánky Viktor: Makacs Kata, magyar vígjáték, 1943, mb, 77’ 
William Shakespeare műve nyomán 
sz: Buttykay Emmi, Hajmássy Miklós, Mihályfi Béla 
„Juhász Kata rosszabb, mint Shakespeare "makrancos hölgye". Amit művel, az több 
mint botrány. Most is jönnek a rokonok az eljegyzésére, de ő szeszélyeivel elűzte a 
vőlegényt. Hogy ne érkezzenek hiába és az étel-ital is annak rendjén és módján 
kerüljön elfogyasztásra, Kata felbérel egy csavargókülsejű horgászt a Duna-partról, 



ugorjon be és játssza el a vőlegény szerepét, erre az egyetlen egy alkalomra. A 
horgász, a szabadságát töltő Szabó Péter főmérnök heccből elvállalja a dolgot. Aztán 
Kata még jobban "bekavar". Hozzá is megy a csavargóhoz, hogy mielőbb 
megkaphassa anyai örökségét és önálló életet élhessen. De a mérnök nem hagyja 
annyiban, ha már a kezei közé került a madárka, megszelídíti.”PORT.HU 

 
 

25. hétfő 18.00 Révész György: Angyalok földje, magyar, 1962, mb, 99’ 
Kassák Lajos Angyalföld című regényéből 
sz: Végvári Tamás,Tolnay Klári, Zenthe Ferenc, Győry Franciska, Makláry Zoltán, 
Madaras József 
Ballada egy angyalföldi bérház lakóiról. Mitrováczék a mozdonyvezető apa 
keresetéből élnek. Miklós, anyja rosszallása ellenére a kommunista szomszéd kisfiával 
barátkozik. Mitrovácz kapatosan megy munkába, balesetet okoz, és meghal. Egy 
potyautas megzsarolja a feleségét. Néhány család nem tudja kifizetni a lakbért, de a 
többiek befogadják őket, és lakbérfizetési sztrájkot hirdetnek. A csendőrök 
kilakoltatják az egész házat, kivéve Mitrováczékat és egy agglegény könyvelőt, akik 
kimaradtak a sztrájkból. A zsaroló elcsábítja Miklós kedvesét, Arankát és fellépteti 
egy cirkuszi produkcióban. A fiú visszaszerzi a lányt. Imruska súlyosan megbetegszik. 
Miklós meggyőzi az Egyletet, hogy segítsen a kilakoltatottak visszaköltöztetésében. 
Imruska még az éjjel meghal. Az öreg kintornás gyászdala búcsúztatja. 

 
 

26. kedd 18.00 Gaál Béla: Az ember néha téved, magyar vígjáték, 1937, mb, 75’ 
sz: Tőkés Anna, Páger Antal, Dajka Margit, Csortos Gyula, Gózon Gyula,  
Makláry Zoltán, Mály Gerő 
„Gyakran előfordul, hogy szegény lányok kénytelenek érdekházasságot kötni. 
Szegény Anna is hajlandó hozzámenni Pap Istvánhoz, a rádiógyár öregedő 
ügyvédjéhez, csakhogy megmentse apja tönkrement rádióboltját. A gazdag 
vőlegénynek nincs ellenére a házasság, s ezt státuszának megfelelő eljegyzési 
ajándékkal is nyomatékosítja. A platinabross azonban nyomtalanul eltűnik. Egy 
zsebtolvaj kaparintja meg, s ezzel elindul a "gyűrű vándorútra..."PORT.HU 

 

 
 
 
 

 
 


