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A Filmarchívumban kutatni olyan, mintha a nagyszüleink padlásán kutakodnánk és a 
poros ládákban régi kincsekre akadnánk. Csak itt száz év filmanyagait őrizzük, alapos és 
időigényes munkával felújítjuk és digitalizáljuk, hogy a nemzeti filmörökséghez minden 
érdeklődő hozzáférhessen. A filmgyártás Európában kezdődött, és Magyarország gyor-
san összekapcsolta az új technikai vívmányt a művészi törekvésekkel. Innen indult 
Kertész Mihály és Korda Sándor, a magyar tehetség rajtuk keresztül is eljutott Londonba, 
Hollywoodba. Vaskos könyvek születnek arról, hogy mit jelentett az amerikai filmipar 
számára a magyar filmesek megjelenése. Az idei Klasszikus Film Maraton a frissen felújí-
tott magyar közönségkedvenceken kívül az európai filmarchívumok csodálatos váloga-
tását is bemutatja, és ingyenes szabadtéri vetítésekkel kedveskedik a magyar nézőknek. 
Most először lesz felújítva látható Szabó István Oscar-díjas Mephisto-ja. Sok magyar 
vonatkozású anyagot hoznak el a meghívott archívumok képviselői, és szakmai napon 
is bemutatjuk a filmarchívumokban folyó munkát. Budapest Magyarország fővárosa, 
egyben filmes főváros is. Sztárok adják egymásnak a kilincset, sok forgatás zajlik nap 
mint nap. A város lakói, akik részesei lettek ennek a filmes életnek, reméljük, eljönnek 
a Klasszikus Film Maraton vetítéseire. Találkozunk az Urániában, a Toldi moziban és a 
Szent István téren, hogy együtt éljük át a mozizás közös, különleges élményét!

Carrying out research in the Film Archive is like rummaging through the attic of one’s 
grandparents’ house and coming across old treasures hidden away in dusty trunks. 
It’s just that here we preserve film material of the past one hundred years, restoring 
and digitalizing it with painstaking care and time-consuming work so as to make 
the national film heritage accessible to all. Film production started in Europe and 
Hungary quickly combined the new technical invention with an artistic approach. This 
was the departure point of Michael Curtiz (Mihály Kertész) and Alexander (Sándor) 
Korda, and through them, as well as many others, Hungarian creativity flowed all 
the way to London and Hollywood. There are a number of tomes detailing what the 
presence of Hungarian filmmakers meant to the American film industry. This year’s 
Classical Film Marathon features newly restored Hungarian audience favourites plus 
a superb selection of works from European film archives, while local audiences are 
expected to flock to the free open-air screenings. This will be the first showing of the 
fully restored Mephisto, István Szabó’s Oscar-winning masterpiece. Representatives of 
invited national archives are bringing with them much material with Hungarian asso-
ciations, and during a professional day we reveal the specialist work carried out in film 
archives. Budapest is both the capital of Hungary and at the same time a filmmaking 
capital. Stars come and go, something is always being filmed here. We look forward 
to welcoming the residents of the city, who have become players in this movie life, to 
screenings of the Classical Film Marathon. Let’s meet up in the Uránia and Toldi cine-
mas as well as on Szent István Square, so that together we can live through the shared, 
very special experience of moviegoing!

HAVAS Ágnes
Vezérigazgató / General Manager 
Magyar Nemzeti Filmalap 
/ Hungarian National Film Fund 

 © Németh András Péter 
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A Filmarchívum elsődleges feladata a filmörökség átmentése az utókor számára, ennek 
fontos feltétele a digitális restaurálás. Ezt a feladatot a Magyar Nemzeti Filmalap igaz-
gatóságaként tervezhetően, hatékonyan tudjuk elvégezni. Egy film azonban közönség 
nélkül „csupán” raktárban pihenő műtárgy. Ezért teszünk erőfeszítéseket annak érde-
kében, hogy sokféle módon, így természetes közegükben, mozivásznon is bemutathas-
suk őket. Az idei Maratonon több mit 60 film szerepel – immár szabadtéren is. A Szent 
István tér négy estére óriási mozivá alakul, ahol ingyen tehetünk utazást a filmtörténet-
ben. Modern zenei kísérettel lesz látható Korda Sándor Az aranyembere, felcsendül a 
Volt egyszer egy Vadnyugat hátborzongató harmónika dallama, együtt nevethetünk a 
Moszkva tér hőseinek történetén vagy lehetünk újra elvarázsolva A nagy kékség által. 
Itt lesz Claudia Cardinale és Jean-Marc Barr, az Oscar-díjas Mephisto főszereplője, Klaus 
Maria Brandauer. A Cannes Classics idei progjamjából és az európai archívumok kata-
lógusai közül is láthatunk felújított filmklasszisokat. Ingmar Bergman egyik legszebb 
filmje, A varázsfuvola előtt magyar származású munkatársával, Katinka Faragóval talál-
kozhatunk. Külön blokkal tisztelgünk a filmművészet kiemelkedő női alkotói előtt és 
próbáljuk megfej teni a Hollywood aranykorát megalapozó közép-európai „titkot”. 6 nap 
alatt több, mint 60 előadás, számtalan csodálatos felfedezés és találkozás várja Önöket 
– jó böngészést, kellemes filmnézést kívánok!

The primary goal of the Film Archive is the preservation of the film heritage for posteri-
ty. One key vehicle of this is digital restoration. As directorate of the Hungarian National 
Film Fund, we carry out this task in a planned and efficient manner. However, a film 
without an audience is ‘merely’ a work of art sitting in a storeroom. This is why we 
make every effort to present them in a variety of ways, including of course in their 
‘natural environment’, projected on the screen. More than 60 films are featured in this 
year’s Marathon, some of them being screened in the open-air. Szent István Square is 
transformed into a massive cinema for four nights, where audiences can take a jour-
ney through film history. Sándor Korda’s Az aranyember can be viewed with modern 
music accompaniment, the eerie harmonica melody of Once Upon a Time in the 
West sounds, we’ll be able to laugh together at the antics of the heroes of Moszkva 
tér (Moscow Square) or be entranced all over again by The Big Blue. The Marathon 
has invited Claudia Cardinale and Jean-Marc Barr, as well as Klaus Maria Brandauer, 
protagonist in the Oscar-winning film Mephisto. Restored film classics from this year’s 
Cannes Classics programme and the catalogues of European film archives will be on 
show. Prior to screening of one of the finest films made by Ingmar Bergman, The Magic 
Flute, we can meet Katinka Farago, his close colleague of Hungarian extraction. We 
pay tribute to leading female artists of film in a separate section, and we attempt 
to decipher the Central European ‘secret’ on which the golden age of Hollywood was 
founded. To sum up, there will be more than 60 screenings and countless exciting and 
entertaining discoveries and meetings over six days – I wish you good browsing and 
pleasant film-watching! 

RÁDULY György
igazgató / Director 

Magyar Nemzeti Filmarchívum
/ Hungarian National Film Archive 

 © Szilágyi Lenke 
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„A Mephisto napjaink egyik legjelentősebb filmje. Honnan van 
ilyen átütő ereje? Egyrészt onnan, hogy a regény átdolgozása 
remekül sikerült, másrészt pedig jól érezhető mind a színész, 
mind a rendező fehéren izzó elkötelezettsége a művészet és 
hatalom viszonya iránt.” – mondta Ingmar Bergman egy interjú-
ban, miután Szabó meglátogatta őt a Fanny és Alexander forga-
tásán, és hosszan elbeszélgettek. A Mephisto ekkoriban nyerte el 
a legjobb külföldi filmnek járó Oscart, számos, világszerte ismert 
Szabó-film után. A rendező életművében a korai lírai filmek 
vallomásos, mégis kollektívabb történelemképét (Álmodozások 
kora, Apa, Szerelmesfilm, Tűzoltó utca 25) fokozatosan váltotta 
fel az a törekvés, hogy több, a történelmet elszenvedő kisember 
helyett egy-egy különös, megfelelni vágyó személyiséget, arcot 
helyezzen a közép-európai történelem reflektorfényébe. Az első 
ilyen film a Bizalom volt, amely Berlinben Ezüst Medve-díjat 
nyert 1980-ban, és még abban az évben Oscar-díjra jelölték. Ezzel 
kezdődött egy olyan példa nélkül álló sorozat (a világ filmtörté-
netében is), hogy egy rendezőnek egymást követő négy filmje 
jutott egy kategóriában az Oscarért versengő legszűkebb öt film 
mezőnyébe. A Mephisto, a Redl ezredes, a Hanussen idén 80 éves 
rendezője későbbi filmjeivel is nagy sikereket aratott. (Találkozás 
Vénusszal, A Napfény íze, Szembesítés, Csodálatos Júlia, Az ajtó).

“Mephisto is one of the most important films of our day. Where 
does its resounding power come from? On the one hand, the 
adaptation of the novel is hugely successful, and on the other 
hand, the total and absolute commitment towards the rela-
tionship between art and authority shown by the actor and the 
director is clearly evident,” said Ingmar Bergman in a lengthy 
interview when Szabó visited him during filming of Fanny and 
Alexander. At the time, Mephisto had just won an Oscar for best 
foreign film. In Szabó’s oeuvre, the confessional yet more collec-
tive historical image of early lyrical films (Álmodozások kora/
The Age of Daydreaming, Apa/Father, Szerelmesfilm/Love Film, 
Tűzoltó utca 25/25 Fireman’s Street) was gradually replaced by 
an endeavour to position that particular personality desirous 
of conformity into the spotlight of Central European history 
instead of the insignificant person suffering the trials and trib-
ulations of history. Bizalom/Confidence was the first such film: 
it won a Silver Bear in Berlin in 1980 and was nominated for an 
Oscar in the same year. This ushered in an unprecedented (also 
in international film history) series where four successive films 
of a single director in one category made it onto the shortlist-
ed five works battling for an Oscar. The director of Mephisto, 
Redl ezredes/Colonel Redl and Hanussen (who celebrates his 
80th birthday this year) garnered great success with his later 
films, too (Találkozás Vénusszal/Meeting Venus, A Napfény íze/
Sunshine, Szembesítés/Taking Sides, Csodálatos Júlia/Being 
Julia, Az ajtó/The Door).

FAZEKAS Eszter

SZABÓ ISTVÁN
István Szabó



SZABÓ ISTVÁN
István Szabó

© B. Müller Magda
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Egy Truffaut-film gyengédségével és intimitásával készült a 
magyar újhullám egyik leglíraibb, számos díjat nyert filmje. 
Szabó István szubjektív kamerája a gyermeki képzelet szárnyán 
utazik. Az ötvenes években a mozirajongó kisfiú különböző film-
műfajok és híradók stílusában egész mítoszt sző a háború végén 
meghalt apja köré. Hol hős partizánnak, a nép bölcs vezérének, a 
betegeket a kórházban bújtató híres orvosnak látja. A kisfiú és a 
felnövő egyetemista élményein, érzelmein keresztül felidéződik a 
diktatúrák traumatikus időszaka: Auschwitz, 1956, a létező szoci-
alizmus ellentmondásai: egy apátlan nemzedék létbizonytalan-
ságának története. 

One of the most lyrical films of the Hungarian New Wave, winner 
of numerous prizes, was made with the affection and intimacy 
of a Truffaut film. István Szabó’s subjective camera flies on the 
wings of childlike imagination. In the 1950s, the cinema-crazy 
boy weaves an entire myth – in the style of the different film 
genres and newsreels – around his father who was killed at the 
end of the war. Sometimes he pictures him as heroic partisan, 
sometimes as the wise leader of the people, sometimes as a 
famous doctor hiding patients in the hospital. The traumatic 
period of dictatorship is evoked through the experiences and 
emotions of the young boy and university student: Auschwitz, 
1956, the contradictions of existing socialism. It is the story of the 
insecurity of a fatherless generation.

Rendező/Directed by: Szabó István
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Szabó István
Operatőr/Director of photography: Sára Sándor
Zene/Music by: Gustav Mahler, Gonda János
Szereplők/Cast: Gábor Miklós, Bálint András,
Erdély Dániel, Tolnay Klári, Sólyom Katalin, 
Ráthonyi Zsuzsa
Műfaj/Genre: lélektani, történelmi dráma 
/psychological, historical drama
Gyártó cég/Production: MAFILM 3. Játékfilmstúdió
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1, 
2K restaurált/2K restored

APA
Father
1966, magyar 
magyar hang/English Subtitles (86’)

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 18.15 Toldi mozi – Kisterem 

 © Szóvári Gyula 
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Szabó István vallomásos, a francia újhullám stílusában pásztázó 
kamerája az érzelmek intim nyelvén jeleníti meg a magánéletet 
szétdúló kelet-európai sorsot. Alteregója, Oláh Jancsi végre robog-
hat a vonaton Franciaország felé, hogy több mint tíz éve látott 
nagy szerelmét – akit 1956 szakított el tőle – viszontláthassa. Utazás 
közben megelevenednek gyerekkori emlékei: az ostrom alatt átélt 
félelmek, amikor „nem volt szabad hátranézni”, a gyerekkori szere-
lem kedves és komoly pillanatai, intim játékai, a kedves nevelőnő 
halála, az ifjúkori szerelem, majd 1956 – az utcasarkon beforduló 
tank... 

István Szabó’s confessional camera panning in the French 
New Wave style depicts the Eastern European fate destructive 
of private life in the intimate language of emotions. His alter 
ego, Jancsi Oláh, can finally travel by train to France in order 
to meet his great love not seen for more than a decade, and 
who was separated from him by 1956. In the course of his jour-
ney he relives his childhood memories: the terror of the siege 
when it was ‘forbidden to look back’, the humorous and serious 
moments, as well as intimate games, of his childhood love, the 
death of his beloved governess, young love, then 1956 as the 
tank turns on the street corner... 

Rendező/Directed by: Szabó István
Forgatókönyv/Screenplay by: Szabó István

Operatőr/Director of photography: Lőrinc József
Zene/Music by: Gonda János

Szereplők/Cast: Bálint András, Halász Judit, Kelemen Edit, 
Szamosfalvy András, Békés Rita, Lycina Winnicka

Műfaj/Genre: lélektani, történelmi dráma 
/psychological, historical drama

Gyártó cég/Production: MAFILM 3. Játékfilmstúdió
Formátum/Format: színes/colour, 1.85:1, 

4K restaurált/4K restored

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 14.30 Toldi mozi – Nagyterem   

SZERELMESFILM
Love Film
1970, magyar 
magyar hang/English Subtitles (118’)

 © Markovics Ferenc 
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A Klaus Mann azonos című regénye nyomán készült Oscar-díjas 
film az örök fausti kérdésre keresi a választ: mivé formálódik 
a személyiség Közép-Európában a történelem nyomása alatt. 
Hendrik Höfgen, a rendkívüli tehetségű, megfelelni vágyó színész 
pályája magasan ível az 1930-as évek Németországában... A 
Klaus Maria Brandauer által páratlan tehetséggel megformált 
Mephistót még két Oscar-díjra jelölt film követte: a Redl ezredes 
(1984) és a Hanussen (1988). Ezekben, a rendre elbukó színész-ka-
tona-látnok figurákban Szabó európai távlatokban fogalmazta 
meg, miért, mikor, milyen karakterekre van szüksége a totális 
rendszereknek céljaik megvalósításához.

This Oscar winner film based on the novel of the same title by 
Klaus Mann seeks an answer to the eternal Faustian  question: 
how are personalities shaped by the pressure of history in 
Central Europe. The career of Hendrik Höfgen, the hugely talent-
ed albeit ingratiating actor, is flying high in Germany of the 
1930s... Mephisto, played with unequalled talent by Klaus Maria 
Brandauer, was followed by a further two films nominated for 
Oscars: Redl ezredes (Colonel Redl, 1984) and Hanussen (1988). In 
these figures, eternally failing actors, soldiers, prophets, Szabó 
formulated from a European perspective why, when and what 
sort of characters totalitarian systems are in need of to achieve 
their objectives. 

Rendező/Directed by: Szabó István
Író/Written by: Klaus Mann (regény/novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Szabó István, Dobai Péter
Operatőr/Director of photography: Koltai Lajos
Zene/Music by: Tamássy Zdenkó
Szereplők/Cast: Klaus Maria Brandauer, Bánsági Ildikó, 
Krystyna Janda, Rolf Hoppe, Cserhalmi György, Andorai Péter
Műfaj/Genre: történelmi dráma/historical drama
Gyártó cég/Production: Manfred Durniok Produktion 
für Film und Fernsehen, Objektív Stúdió
Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1, 
4K restaurált/4K restored

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.04. 19.00, Uránia Nemzeti Filmszínház 

MEPHISTO
Mephisto
1981, magyar-NSZK-osztrák 
magyar/német hang/magyar felirat/English Subtitles (140’)

GÁLAVETÍTÉS/GALA SCREENING
Szabó István köszöntése/Tribute to István Szabó
Díszvendégek/Special Guests: Klaus Maria Brandauer, 
Bánsági  Ildikó, Koltai Lajos, David Robinson



 © B. Müller Magda 
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Egon Erwin Kisch, az Osztrák-Magyar Monarchia legismertebb 
újságírójának naplói nyomán készült a hírhedt kémfőnök törté-
nete. A rutén vasutascsaládból a Monarchia ezredesévé nőtt Alfred 
Redl példátlan karrierjében a film a „tulajdonságok nélküli ember”, 
az alattvaló karakterére koncentrál. Redl már kisfiú korában 
dicsőítő verset farag uralkodójáról, s már a kadétiskolában külön-
leges vonzalom fűzi arisztokrata diáktársához, a magyar Kubinyi 
Kristófhoz és nővéréhez, Katalinhoz. Olyan akar lenni, mint ők, 
kitörli múltját, családját az emlékezetéből. Az érvényesülési vágy 
és az alattvalói alázat oda vezet, hogy belemegy az őt is föláldozó 
hatalmi játékokba, hogy megmentse az agonizáló Monarchiát az 
1.  világháború kitörésének küszöbén. A filmet a Mephistót köve-
tően ismét jelölték Oscar-díjra, s számos nemzetközi díjat nyert. 

The story of the infamous spy chief was based on the diaries 
of Egon Erwin Kisch, the most prolific journalist of the Austro-
Hungarian Monarchy. In the unparalleled career of Alfred 
Redl, who rose from a Ruthenian family whose father worked 
on the railways to become a colonel in the imperial army, the 
film concentrates on the ‘person without characteristics’, the 
subject character. Even in his childhood, Redl penned poems of 
praise for the ruler, and his days in cadet school were marked 
by a particular attraction to his fellow aristocratic students, the 
Hungarian Kristóf Kubinyi and his sister, Katalin. He wants to be 
just like them, erasing his past and family from his memory. His 
ambition and submissive approach eventually lead to a point 
where he enters into a power play that ends in his sacrifice, too, 
in order to rescue a failing Monarchy on the threshold of the 
outbreak of World War One. This film, in the wake of the Oscar 
winning Mephisto, was similarly nominated and it won virtually 
every international award. 

Rendező/Directed by: Szabó István
Író/Written by: John Osborne, Egon Erwin Kisch, 

Robert B. Asprey
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Dobai Péter, Szabó István

Operatőr/Director of photography: Koltai Lajos
Zene/Music by: Tamássy Zdenkó

Szereplők/Cast: Klaus Maria Brandauer, Benkő Gyula, 
Hans Christian Blech, Gudrun Landgrebe, Mensáros László, 

Armin Mueller-Stahl
Műfaj/Genre: történelmi dráma/historical drama

Gyártó cég/Production: Manfred Durniok Produktion 
für Film und Fernsehen, MOKÉP, Objektív Stúdió,  

ORF, ZDF
Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1, 

4K restaurált/4K restored

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.05. 18.30 Uránia Nemzeti Filmszínház

REDL EZREDES
Oberst Redl / Colonel Redl
1984, magyar-jugoszláv-osztrák-NSZK 
magyar hang/English Subtitles (144’)



 © Bartók István 
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Szabó István részben párizsi Tannhäuser-rendezésének élménye 
nyomán forgatta a filmet, amely témájában és hangvételében is 
teljesen új volt pályáján a Klaus Maria Brandauer főszereplésével 
forgatott történelmi tablók után. A szellemes, keserű humorú 
parabola az egyesülésre készülő Európa, az „Opera Europa” 
ironikus látlelete, ahol egy kelet-európai művész a helyét keresi. 
A Tannhäusert dirigáló magyar karmester (Niels Arestrup) az 
„Ex-East” szellemében csodálkozik rá arra, mennyire a bürokrácia, 
az intrikák, s szerelmi, nemzeti és politikai vetélkedések zűrzavara 
közepette működik „Nyugaton” a művészvilág. Ezek a problémák 
a sztárénekesnővel (Glenn Close) kialakuló szerelmi kapcsolatát 
is átszövik.  A Velencei Filmfesztiválon bemutatott filmet több 
kritikus úgy minősítette, hogy ez Szabó „8 és 1/2”-je.

István Szabó shot this film after his experience of directing the 
Tannhäuser production in Paris; the subject and the overall tone 
of the movie were a completely new departure in his career in 
the wake of historical tableaux starring Klaus Maria Brandauer. 
The spirited, bittersweet parable is an ironic look at the EU 
preparing for unification, the ‘Opera Europa’, where an Eastern 
European artist seeks his place. The Hungarian conductor (Niels 
Aestrup) directing Tannhäuser stares – in the spirit of ‘Ex-East’ – 
in amazement that the ‘Western’ artistic world still manages to 
function amidst the chaos of bureaucracy, intrigues, and love, 
national and political infighting. His burgeoning love affair with 
the star singer (Glenn Close) is woven through with these prob-
lems. Several critics considered that the film, premiered at the 
Venice Film Festival, was Szabó’s ‘8 ½’.

Rendező/Directed by: Szabó István
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Michael Hirst, Szabó István
Operatőr/Director of photography: Koltai Lajos, 
Bélafalvy Balázs, Sára Balázs
Zene/Music by: Richard Wagner
Szereplők/Cast: Glenn Close, Niels Arestrup, Erland 
Josephson, Moscu Alcalay, Macha Meril, Johanna ter Steege
Műfaj/Cast: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Fujisankei Communications Group, 
British Broadcasting Corporation, County Natwest Ventures, 
Enigma
Formátum/Format: színes, 1.85:1/colour, 1.85:1

TALÁLKOZÁS VÉNUSSZAL
Meeting Venus
1991, magyar-angol-japán-amerikai 
In English/magyar felirat (120’)

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.05. 20.00 Toldi mozi – Kisterem 



 © Peter Sorel 
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Szabó István összegző alkotása hatalmas történelmi vízió a 20. 
századról, melyet egy magyar zsidó család ábrázolásával követ 
nyomon. Szabó itt is a biztonságérzetet kereső egyén nézőpont-
jából ábrázolja a diktatúrák sorozatát elszenvedő Sonnenschein 
családot. Mindhárom fő alakot (nagyapa-apa-fiú) Ralph Fiennes 
alakítja. Az Osztrák-Magyar Monarchia császárhű bírója, Ignác a 
munka megszállottja, erős megfelelési vágyát a Monarchia iránt 
szigorú önkontroll mögé rejti. Nevét Sorsra magyarosítja. Fia, a 
vívóbajnok Ádám hiába keresztelkedik ki, s lesz olimpiai bajnok, 
egy haláltáborban végzi, ahol fia szeme láttára ölik meg. Az unoka 
ávósként törleszt családja elpusztításáért, de a diktatúrából kiáb-
rándulva 1956-ban a forradalom mellé áll.

István Szabó’s synthesis work is a vast historical panorama of 
the 20th century, the outline of which he traces through the 
depiction of a single Jewish family. Here, Szabó illuminates the 
Sonnenschein family suffering under a series of dictatorships 
from the point of view – once again – of an individual’s search for 
a sense of security.  All three main characters (grandfather-fa-
ther-son) are played by Ralph Fiennes. Ignác, the magistrate 
fiercely loyal to the Austro-Hungarian Monarchy, is a workaholic; 
his strong desire to conform to the monarchy is kept under 
strict control. He is the one to Hungarianize the family name to 
Sors (Fate). His son Ádám, a champion fencer, is baptised and 
becomes an Olympic winner, but all in vain: he ends his days 
in a Nazi death camp, where he is killed in front of his son. The 
grandchild redeems the destruction of the family as a member 
of the state security apparatus ÁVO, yet disillusioned with the 
dictatorship, in the final analysis he stands by the 1956 Uprising.

Rendező/Directed by: Szabó István
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Szabó István, 

Israel Horovitz
Operatőr/Director of photography: Koltai Lajos

Zene/Music by: Maurice Jarre
Szereplők/Cast: Ralph Fiennes, Jennifer Ehle, Rosemary 

Harris, Rachel Weisz, Molly Parker, Törőcsik Mari
Műfaj/Genre: történelmi dráma/historical drama

Gyártó cég/Production: Alliance Atlantis, Serendipity 
Point Films, Kinowelt Filmproduktion

Formátum/Format: fekete-fehér/színes 
/black and white/colour, 1.85:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 19.00 Toldi mozi – Nagyterem

A NAPFÉNY ÍZE
Sunshine
1999, magyar-német-osztrák-kanadai-francia-angol-amerikai
In English/magyar felirat (172’)
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Claudia Cardinale, az isteni CC: Claudia, Marcello Mastroianni – 
azaz Guido, a filmrendező – múzsája a 8 és 1/2-ben. Angelica, Alain 
Delon – azaz Tancredi Falconeri – szerelme A párducban. Vénus, 
Jean-Paul Belmondo szerelme a Cartouche-ban. Jill, minden férfi 
álma a Volt egyszer egy Vadnyugatban. Ginetta a Rocco és fivére-
iben. Gabriella az Éjfélkor indul útjára a gyönyörben. Molly, Klaus 
Kinski – a címszereplő – társa a Fitzcarraldóban. Doroteia Manoel 
de Oliveira legutolsó filmjében, a Gebo és az árnyékban.  Claudia 
Cardinale Federico Fellini, Luchino Visconti, Werner Herzog, 
Sergio Leone, Claude Lelouch múzsája volt, a modern filmművé-
szet egyik legnagyobb sztárja. A Filmmaraton most egyik legelső 
filmjével és néhány remekművel tiszteleg előtte.

Claudia Cardinale, the divine CC. She is Claudia, the muse of 
Marcello Mastroianni – that is, Guido, the film director – in 8 ½; 
Angelica, the love of Alain Delon – that is, Tancredi Falconeri – in 
The Leopard; Venus, Jean-Paul Belmondo’s love in Cartouche; 
Jill, every man’s dream in Once Upon a Time in the West; Ginetta 
in Rocco and His Brothers; Gabriella in The Immortal Batchelor; 
Molly, title character Klaus Kinski’s paramour in Fitzcarraldo; 
Doroteia in the last feature film directed by Manoel de Oliveira, 
Gebo and the Shadow. Claudia Cardinale was the muse of 
Federico Fellini, Luchino Visconti, Werner Herzog, Sergio Leone, 
and Claude Lelouch. Claudia Cardinale is one of the greatest 
stars of modern cinema. The Film Marathon pays tribute to her 
with one of her earliest films plus true masterpieces.

MUSZATICS Péter

A TÖKÉLETES DÍVA
La diva assoluta: Claudia Cardinale



A TÖKÉLETES DÍVA
La diva assoluta: Claudia Cardinale

 © Estate Angelo Novi 
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A Maraton illusztris vendégét, Claudia Cardinalét a filmtörténet 
nagy korszakának, a hatvanas éveknek legfontosabb filmjei közé 
tartozó 8 és ½,  illetve a Volt egyszer egy Vadnyugat tette igazán 
ismertté. A szicíliai apától és francia anyától Tuniszban született 
Claudia bírta a helyi arab dialektust is: a Goha című, az arab 
világban játszódó, kedves filmben debütált. Már ugyanebben az 
évben játszott Mario Monicelli alkotásában, Vittorio Gasmannal 
és Mastroiannival. A bájos, ám kissé esetlen Goha, az első film, 
olyan, mint egy Ezeregyéjszaka mese: megelevenednek benne 
festmények, az arab utcák olyanok, mintha Harun al Rasid korá-
ban járnánk. Éppen ettől eleven és érdekes, mágikusan realista 
film ez az első film, amiben a szépséges Claudia először látható.

Claudia Cardinale, illustrious guest of the Film Marathon, was 
made famous by starring in some of the most important films 
of the great age of cinema, the 1960s, such as Fellini’s 8 ½ and 
Once Upon a Time in the West. Claudia, whose father was Sicilian 
and mother French, was born in Tunisia and could speak the 
local dialect of Arabic: she actually debuted in Goha, which is 
set in the Arab world. In the same year, she played in a comedy 
by Mario Monicelli along with Vittorio Gasman and Mastroianni. 
The charming but slightly gauche Goha is the first film some-
what like the tales of One Thousand and One Nights: it evokes 
paintings and Arab streets as though from the age of Harun 
al-Rashid. This lively and interesting, magically realistic film is 
the first movie in which we see the first screen appearance of 
the gorgeous Claudia.

Rendező/Directed by: Jacques Baratier
Író/Written by: Albert Adès, Albert Josipovici (regény/novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Georges Schéhadé
Operatőr/Director of photography: Jean Bourgoin
Zene/Music: Maurice Ohana
Szereplők/Cast: Omar Sharif, Claudia Cardinale, Zina 
Bouzaiade, Lauro Gazzolo, Gabriel Jabbour, Daniel Emilfork
Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Films Franco-Africains, 
Union Générale Cinématographique (UGC),  
Secrétariat d’État à l’information du Gouvernement 
Tunisien
Formátum/Format: színes/colour, 1.37:1

GOHA
Goha
1958, francia-tunéziai 
arab hang/magyar felirat/English Subtitles (83’)

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.08. 16.45, Toldi mozi – Nagyterem 



15

Asanisimasa – ez a filmtörténet legismertebb értelmetlen szava. 
Valószínűleg ugyanúgy Federico Fellini egyik álmából származik, 
akár 8 és feledik filmjének egésze: nem csak a története, ami tulaj-
donképpen a 8 és ½ című film elkészültének története, hanem a 
figurái, képei, az atmoszférája is. Fellini analízisbe egy neves Jung-
tanítványhoz járt, aki arra biztatta, hogy írja le az álmait. Ez a ma 
már hozzáférhető és kutatható álomlista lesz számos Fellini-film 
alapja. De leginkább a Casanováé és ezé a filmé. A film számos 
emlékezetes jelenete – Mastorianni ostorcsattogtatása, a dúskeblű 
trafikos nő, a haláltáncként is értelmezhető körtánc a film végén 
– szinte már levált a filmről, akárcsak ez a mágikusnak ható szó, a 
lélek szóból származtatható szó: Asanisimasa. 

Asa Nisi Masa – this is the most famous nonsense phrase in film 
history. It probably derives from one of Federico Fellini’s dreams, 
just like the entire film 8 ½; and not only the storyline but as 
a matter of fact the story of completing 8 ½, not forgetting 
the figures, images and atmosphere. Fellini went to a famous 
student of Jung for analysis, and this doctor encouraged him 
to write down his dreams. This dream list that can still be 
accessed and researched today formed the basis of numerous 
Fellini films, primarily Casanova and this film. The numerous 
memorable scenes from the movie – Mastroianni cracking a 
whip, the curvaceous tobacconist, the circle dance interpretable 
as a danse macabre at the end of the film – live virtually inde-
pendently of the film, as does the magical word Asa Nisi Masa 
with its associations to the magical word for ‘soul’.

Rendező/Directed by: Federico Fellini
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Federico Fellini, 

Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Brunello Rondi
Operatőr/Director of photography: Gianni Di Venanzo

Zene/Music by: Nino Rota
Szereplők/Cast: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, 
Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele

Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Cineriz, Francinex

Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.85:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.07. 18.00, Toldi mozi – Nagyterem

8 ÉS ½
Otto e mezzo / 8 ½
1963, olasz-francia 
olasz/francia/angol/német hang/magyar felirat/English Subtitles 
(138’)
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Ha egykönyves szerzőkről van szó, vagyis olyan írókról, akiknek a 
nevét egy könyvük tette feledhetetlenné, szinte azonnal előkerül 
Lampedusa herceg neve. A kalandregénynek látszó, de valójá-
ban nagyon erősen önéletrajzi A párduc című – egy régi erkölcsi 
rendet és életmódot magasztaló és ugyanakkor elsirató, szerel-
mes – regénye. A nyaralások, bálok és fogadások, udvariassági 
látogatások meghatározta világ Garibaldi partraszállásakor kezd 
megváltozni: pontosabban ekkor tűnnek fel az enyészet nyomai. 
Don Fabriziót az olasz regényirodalom és az olasz film fontos és 
ízig-vérig olasz alakját nem egy olasz, hanem Burt Lancester kelti 
életre. Ám igazán emlékezetes e filmből nem is ő, hanem Claudia 
Cardinale és a Tancredit alakító fiatal Alain Delon. 

If one were to think of single-work authors, that is, writers whose 
name was made unforgettable by just a single work, the name 
of the Prince of Lampedusa springs to mind. The love story in 
question is The Leopard, an apparent adventure novel yet in 
truth very autobiographical, which extols and at the same time 
mourns a past moral order and lifestyle. The world defined by 
holidays, balls, receptions and formal visits starts to change with 
the landing of Garibaldi: or more precisely, that is when traces 
of decay start to appear. The important and out-and-out Italian 
figure of the Italian novel genre and film Don Fabrizio was not 
actually played by an Italian but by Burt Lancaster. However, 
what is truly memorable in this film is not the American actor 
but rather Claudia Cardinale and the young Alain Delon playing 
Tancredi Falconeri.

Rendező/Directed by: Luchino Visconti
Író/Written by: Giuseppe Tomasi di Lampedusa (regény/
novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Suso Cecchi D’Amico, 
Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli, Massimo 
Franciosa, Luchino Visconti 
Operatőr/Director of photography: Giuseppe Rotunno
Zene/Music by: Nino Rota
Szereplők/Cast: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, 
Alain Delon, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Terence Hill
Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Titanus, Société Nouvelle Pathé 
Cinéma, Société Générale de Cinématographie
Formátum/Format: színes/colour, 2.20:1

A PÁRDUC
Il gattopardo / The Leopard 
1963, olasz-francia 
olasz/latin/francia hang/magyar felirat/English Subtitles (185’) 

GÁLAVETÍTÉS/GALA SCREENING
Claudia Cardinale köszöntése/tribute to Claudia Cardinale

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 19.00, Uránia Nemzeti Filmszínház 
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Többféle olvasata lehetséges az egyik legismertebb westernnek, A 
Volt egyszer egy Vadnyugatnak: olvasható szerelmi történetként, 
bosszútörténetként, de akár a kapitalizmust és a globalizációt 
bíráló filmként is nézhetjük. Olyan filmként, aminek alapállítása, a 
tőke, a modernizáció érdekei szemben állnak az egyén érdekeivel. 
A minél nagyobb haszonra szert tenni akaró vállalkozó a nagyobb 
haszon érdekében nem ismer emberséget és kíméletet. Még akkor 
sem, ha egyébként kíméletlenségének már megfizette az árát: 
az nyomorékká tette őt. A vonatnak – ami modernizáció, a kolo-
nizáció és a szenvtelen gépek metaforája is – tovább kell mennie. 
Sergio Leone műve így akár kiáltványként is érvényes és érdekes. 
Mindamellett persze, hogy a mai napig az egyik leghatásosabb és 
legszebb spagettiwestern. 

There are several ways of reading one of the best-known 
Westerns, Once Upon a Time in the West: it can be seen as a love 
story, a tale of revenge, but it can even be viewed as a film crit-
icizing capitalism and globalization. A film in which the funda-
mental statement is the interests of capital and modernization 
standing against the interests of the individual. An entrepreneur 
intent on the greatest possible profit, and disregarding human-
ity and consideration in the interest of maximizing the return. 
Even when he has already paid the price of his own ruthless-
ness that crippled him. The train – standing as a metaphor of 
modernization, colonization and emotionless machinery – must 
keep rolling. This work by Sergio Leone is also valid and interest-
ing as a proclamation. Quite apart from the fact, naturally, that 
it is one of the most influential and finest spaghetti Westerns 
ever made. 

Rendező/Directed by: Sergio Leone
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Sergio Donati, 

Sergio Leone
Operatőr/Director of photography: Tonino Delli Colli 

Zene/Music by: Ennio Morricone
Szereplők/Cast: Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason 

Robards, Charles Bronson, Gabriele Ferzetti, Paolo Stoppa
Műfaj/Genre: western

Gyártó cég/Production: Rafran Cinematografica, Finanzia 
San Marco, Paramount Pictures

Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 19.30, Szabadtéri vetítés – Szent István tér

VOLT EGYSZER EGY 
VADNYUGAT
Once Upon a Time in the West
1968, olasz-amerikai 
In English/magyar felirat (165’)

 © Estate Angelo Novi 



18

„Azt hiszem, ön napjaink legnagyobb filmalkotója” – többek 
között ez a mondat is szerepelt abban a levélben, melyet Stanley 
Kubrick küldött 1960 februárjában svéd kollégájának, Ingmar 
Bergmannak. Bergman ekkor már elkészítette az Egy nyári éj 
mosolyát, A hetedik pecsétet és A nap végét, és éppen ekkoriban 
mutatták be a Szűzforrást, amelyért 1961-ben elnyerte a legjobb 
külföldi film Oscar-díját. Egy évvel később a Tükör által homá-
lyosan című filmért ismét Oscart nyert. Az Úrvacsora, A csend, a 
Persona, a Suttogások és sikolyok, a Jelenetek egy házasságból, 
a Fanny és Alexander és még számos remekmű alkotója éppen 
száz éve, 1918. július 14-én született Uppsalában. Nála mélyebben 
kevesen ábrázolták a modern ember értelem- és istenkeresését, 
magányát és társtalanságát, a 20. század emberi állapotát. A 
Filmmaraton az elbűvölő Mozart-film, A varázsfuvola vetítésé-
vel, egy vadonatúj portréfilmmel és egy beszélgetéssel tiszteleg 
Bergman előtt. A beszélgetésen a rendező közeli munkatársa, 
a magyar származású Katinka Faragó, és az Ingmar Bergmant 
mélyen ismerő magyar barát, Szabó István idézik fel minden idők 
egyik legnagyobb filmrendezőjét.

“I believe you are greatest film-maker at work today.” This is one of 
the lines in a letter Stanley Kubrick sent to his Swedish colleague 
Ingmar Bergman in February 1960. By then, Bergman had 
already made Smiles of a Summer Night, The Seventh Seal and 
Wild Strawberries, and it was exactly when he debuted The Virgin 
Spring, which won an Oscar for best foreign film in 1961. One year 
later he took another Oscar for Through a Glass Darkly. The genius 
behind Winter Light, The Silence, Persona, Cries and Whispers, 
Scenes from a Marriage, Fanny and Alexander and numerous 
other masterpieces was born in Uppsala exactly 100 years ago, 
on 14 July 1918. Only a handful of other directors have managed 
to depict with such empathy the search for sense and God, the 
loneliness and solitariness of modern man, and the human state 
of the 20th century. The Marathon pays tribute to Bergman with 
a screening of the charming Mozart movie The  Magic  Flute, a 
brand-new portrait film and a discussion. During this conversa-
tion, Hungarian-born Katinka Faragó, who was a close colleague 
of the director, and István Szabó, a Hungarian friend and 
colleague with a profound insight into Ingmar Bergman, talk 
about one of the greatest film directors of all time.

MUSZATICS Péter

BERGMAN 100



BERGMAN 100
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Katinka Faragó és Petrányi Viktória beszélgetése szakmáról, bizalomról, sikerről
Katinka Faragó and Viktória Petrányi discuss trust and success in a producer’s life

Katinka Faragó hosszú karrierje során olyan jelentős rendezők alkotótársa volt, mint 
Bille August, Jan Troell, Aki Kaurismaki valamint Andrej Tarkovszkij és az egyetemes 
filmművészet egyik legnagyobb alakja, Ingmar Bergman, akivel mintegy harminc évig 
dolgozott együtt. 

A Fast Forward Program és a Budapest Klasszikus Film Maraton együttműködésében 
szeptember 5-én a Toldi moziban Petrányi Viktória filmproducer beszélget vele, aki 
többek között Mundruczó Kornél producereként és alkotótársaként tett szert nemzet-
közi szakmai hírnévre. A beszélgetés során – részben a négyszeres Oscar-díjas Bergman-
remekmű, a Fanny és Alexander apropóján – alkotói munkakapcsolatról, országok és 
generációk különbségeiről, szakmai bizalomról és együttműködésről, a filmes alko-
tói-gyártási folyamatról lesz szó.

In her long career, Katinka Faragó enjoyed creative partnerships with leading direc-
tors such as Bille August, Jan Troell, Aki Kaurismaki, Andrei Tarkovsky and one of the 
greatest figures in film history, Ingmar Bergman, with whom she worked for around 
30 years. 

In a collaboration between Fast Forward Program and Budapest Classical Film 
Marathon, film producer Viktória Petrányi talks with Katinka Faragó, who made 
an international reputation for herself as producer and creative partner of Kornél 
Mundruczó, among others (Toldi Cinema, 5 September). During their conversation, and 
partly referencing the four-times Oscar winning masterpiece by Bergman, Fanny and 
Alexander, topics covered will include the creative working relationship, the differences 
between countries and generations, professional trust and collaboration, as well as the 
creative-production process of filming.

A mesterkurzus angol nyelvű 
(tolmácsolás nélkül) 
Masterclass in English (no 
interpretation)

A rendezvény ingyenes, 
regisztrációhoz kötött. 
The event is free of charge, but you 
must register beforehand. 

Regisztráció és további információ 
Registration and further information:  
MNF.HU/FFP

 09.05. 18.30 Toldi mozi – Kisterem

Fast Forward Program - Mater Class

ALKOTÓTÁRSAK RÉGEN ÉS MOST
Creative partnerships then and now
Forgatókönyvtől 4 Oscarig: Fanny és Alexander 
From script to winning 4 Academy Awards: Fanny and Alexander
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A regényíróként és színházi rendezőként is jelentős Ingmar 
Bergmanhoz Mozart, és Mozart operája, A varázsfuvola, azért is 
állhatott közel, mert Bergman e művet a humanizmus kiteljese-
désének olvasta. És kétségtelen, ebben a beavatási operában a 
szabadkőműves eszmék és jelképek megjelenése is azt erősíti: 
olvasható és megrendezhető a Fény győzelmének operájaként. 
És mindebből következően Bergman rendezése derűs. Már az 
első percekben azt láthatjuk, hogyan hat Mozart a hallgatókra. A 
becsukott szemű, nyitányt hallgató nézők arcáról sugárzik a derű. 
Ahogy mindenkiből: aki megnézi ezt a némely jelenetében kife-
jezetten bájos – a Sarastrót alakító énekes a szünetben a Parsifalt 
olvassa – operafilmet.

Mozart, and the Mozart opera The Magic Flute, must have been 
close to Ingmar Bergman, a significant artist both as novelist 
and theatre director, because Bergman read this work as the 
fulfilment of Humanism. There can be no doubt that in this 
opera of initiation, the appearance of the ideals and symbols 
of Freemasonry reinforces that it can be read and directed as 
the opera of victory of light over darkness. As a consequence, 
Bergman’s direction is most sanguine. In the first few minutes 
it is apparent what effect Mozart has on audiences. Pleasure 
radiates from the faces of those listening to the overture with 
closed eyes. The same is true for everyone else on seeing this 
opera film most charming in some of the scenes, as the singer 
who plays Sarastro reads Parsifal in the interval. 

Rendező/Directed by: Ingmar Bergman 
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Ingmar Bergman

Operatőr/Director of photography: Sven Nykvist
Zene/Music by: Wolfgang Amadeus Mozart

Szereplők/Cast: Josef Köstlinger, Irma Urrila, 
Håkan Hagegård, Elisabeth Erikson, 

Britt-Marie Aruhn, Kirsten Vaupel
Műfaj/Genre: operafilm/opera film

Gyártó cég/Production: Sveriges Radio
Formátum/Format: színes/colour, 1.37:1

ARCOK
Faces
Beszélgetés Ingmar Bergmanról Katinka Faragóval és Szabó 
Istvánnal / Q&A with Katinka Faragó and István Szabó about 
Ingmar Bergman

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 19.00 Uránia Nemzeti Filmszínház  

A VARÁZSFUVOLA
Trollflöjten / The Magic Flute
1975, svéd, 
svéd hang/magyar felirat/English Subtitles (135’)
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 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 16.00 Toldi mozi – Kisterem

Rendező/Directed by: Sopsits Árpád
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Sopsits Árpád
Operatőr/Director of photography: Dobos Tamás
Zenei szerkesztő/Music editor: Sopsits Árpád
Műfaj/Genre: dokumentumfilm/documentary
Gyártó cég/Production: Soart Theater and Film Ltd., 
Budapesti Kamaraszínház, Hunnia Filmstúdió
Formátum/Format: fekete-fehér/színes 
/black and white/colour 1,85:1

SÉTÁK BERGMAN KÖRÜL
Walks around Bergman
2007, 
magyar hang (54’)

Bevezető beszélgetés/Q&A with Sopsits Árpád

A film arra tesz kísérletet, hogy betekintést nyújtson Bergman 
alkotói módszerébe legközvetlenebb munkatársai segítségével, 
közben felrajzolja egy ellentmondásos, összetett, olykor kímélet-
len, de zseniális személyiség portréját. „Amikor a filmet forgattam, 
2007 őszén, Bergman még élt, de már nem tudott kamera elé állni, 
mert gégeműtéten esett át, ezért jutott eszembe egy klasszikus 
portréfilm helyett ez a megoldás. Remélem Bergman szellemi-
sége így is áthatja az anyagot. Úgy is mondhatnánk, hogy a film 
egyfajta ’Bergman-hiány’ és így jelenlét” – mondja a rendező.

The Hungarian documantary film tries to analyze Bergman’s 
creative process and methods with the participation of his clos-
est colleagues and delineates the portrait of a controversial, 
sometimes harsh, complicated genius. „During the filming of 
this portrait - as Árpád Sopsits, the director says - Bergman was 
still alive, but due to an operation he was not able to appear in 
the film. So it is a kind of Bergman ’hiatus’ and Bergman pres-
ence in the same time.”



 © Börres Weiffenbach 
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  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 15.00 Toldi mozi – Nagyterem 

INGMAR BERGMAN 
NYOMÁBAN
Ingmar Bergman – Vermächtnis eines Jahrhundertgenies 
Searching for Ingmar Bergman
2018, német-francia,  
angol/német/francia hang /English Subtitles (99’)

Rendező/Directed by: Felix Moeller, 
Margarethe von Trotta

Forgatókönyvíró/Screenplay by: Felix 
Moeller, Margarethe von Trotta

Operatőr/Director of photography: 
Börres Weiffenbach

Szereplők/Cast: Liv Ullmann, Olivier 
Assayas, Ruben Östlund, 

Mia Hansen-Løve, Gunnel Lindblom,  
Carlos Saura, Katinka Faragó

Műfaj/Genre: dokumentumfilm 
/documentary

Gyártó cég/Production: C-Films, 
Mondex&cie

Formátum/Format: színes/fekete-fehér 
/colour/black and white, 1.85:1

Ez a Bergman-portréfilm legalább annyira szól magáról a svéd rendezőről, mint német 
rajongójáról, a film alkotójáról, Margarethe von Trottáról. Nem is lehet ez másként, 
hiszen Trotta is az európai művészfilm jelese, többek között a Katarina Blum elvesztett 
tisztessége és a Bergman-hatásokat mutató Nővérek, avagy a boldogság egyensú-
lya rendezője. Elmegy a helyre, ahol A hetedik pecsét forgott, és szakértő filmesként 
kielemzi a tengerparton a híres jeleneteket. Bemehetünk vele Bergman lakásába, 
megláthatjuk a házat, ahol a rendező felnőtt, ami a Fanny és Alexander helyszíne lett, és 
közben nem csak Bergmanról, nem csak alkotótársairól, mondjuk Liv Ullmannról, Jean 
Claude Carrière-ről, Katinka Faragóról és Bergmanhoz fűződő viszonyukról tudunk meg 
sokat, lényegeset, hanem magáról a rendezőnőről is, aki nem kis büszkeséggel veszi le 
az albumot, amibe Bergman a kedvenc filmjeit gyűjtötte össze: és Sjöström, Kuroszava 
remekművei mellett persze ott van a Nővérek is. Remek alkalom, hogy Trotta régebbi 
filmjeit is újranézzük, meg persze az olyan újabbakat is, mint a misztikus Vízió. 

This Bergman portrait film is as much about the Swedish director himself as it is about 
his German enthusiast and creator of the documentary, Margarete von Trotta. It could 
not be otherwise since Trotta is a major figure of European art film and director of, 
among others, The Lost Honor of Katharina Blum and The Sisters Films showing clear 
Bergman influences. She goes to the location where The Seventh Seal was filmed and 
analyses – with an expert’s eye – the famous scenes on the seashore. We follow her on a 
tour of Bergman’s flat, we see the house where Bergman grew up and which became 
the location for Fanny and Alexander, and in the meantime we learn much not only 
about Bergman and his fellow artists, about Liv Ullmann and Jean-Claude Carriere, 
about Katinka Faragó and their relations with Bergman, but also about the director 
herself, who proudly takes down the album in which Bergman collected his favour-
ite films: there, alongside masterpieces by Sjöström and Kurosawa, naturally we find 
Sisters as well. This is the perfect occasion to review some of the older films by Trotta, 
and of course a few of her latest efforts such as the mystical Vision. 
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Ha meglátunk egy Sára Sándor által fényképezett képsort, külö-
nös erővel érezzük benne a táj líráját és a történelem pulzálását. 
Nincs még egy olyan magyar filmes, aki annyira a tájjal mondta 
volna el Magyarország történetét, mint Sára Sándor, Kossuth-
nagydíjas, idén 85 éves rendező-operatőr. A hatvanas évek eleje 
óta filmjeiben a nagy történelmi-társadalmi viharoknak kiszol-
gáltatott kisemberre koncentrált. Képein nemcsak a táj hatalmas 
geometrikus nagytotáljai telítődtek az átélt igazságtalanságok és 
tragédiák sötét lírájával, hanem az emberek arca is. A magyar táj 
és történelem ott lüktetett a hatvanas évek lírai dokumentarizmu-
sát elindító Cigányokban, a Sodrásban geometrikus ég nélküli 
Tisza-partjának, a Tízezer nap házsorainak és embertömegeinek 
nagytotáljaiban, a 80 huszár megmászhatatlan sziklahátaiban, 
a Feldobott kő sötét jegenyefasorában vagy a Szindbád oniri-
kus tájaiban. Filmjeiben ugyanilyen vizuális erővel telítettek az 
ember arcok is: a közép-kelet-európai sors szólal meg a Cigányok, 
a Feldobott kő vagy a történelmünk sötét foltjait feldolgozó 
dokumentumfilmek, a Pergőtűz, a Magyar nők a Gulágon vagy a 
Te még élsz? emberarcain. Sárának nemcsak a rendezői, hanem 
igen sokszínű operatőri művészete is az európai filmművészet 
kiemelkedő darabjaivá vált Gaál István Sodrásbanjától Szabó 
István Apa vagy Tűzoltó utca 25. című filmjén át a Huszárik Zoltán 
Szindbádjáig, Kósa Ferenc Tízezer napjától Gaál István Orfeusz és 
Eurydiké című operafilmjéig.

On seeing a series of shots captured by Sára, one is immedi-
ately struck by the lyricism of the landscape and pulsation of 
history. No other Hungarian filmmaker can say as much about 
the history of Hungary through its landscape than Sándor Sára, 
Kossuth Prize laureate, director-cinematographer who turns 
85 this year. Since the early 1960s, his films have concentrat-
ed on the man in the street totally at the mercy of the great 
socio-historical storms sweeping the country. In his pictures, 
not only are the vast geometrical extreme longshots of the 
landscape infused with a dark lyricism of injustice and trage-
dy, but the faces of people, too. The Hungarian landscape and 
history pulsated throughout Cigányok/Gypsies sparking the lyric 
documentary style of the 1960s, in the extreme long shots of the 
river Tisza without geometric sky in Current, the rows of houses 
and masses of people in Tízezer nap/Ten Thousand Suns, in the 
unscalable crags of 80 huszár/80 Hussars, in the dark rows of 
poplar in Feldobott kő/The Upthrown Stone and in the self-ironic 
landscapes of Szindbád. His films show faces filled with the same 
visual power: one can read the fate of Central-Eastern Europe 
in the expressions of figures in Gypsies, The Upthrown Stone 
or documentaries examining the dark corners of our history, 
Pergőtűz, Magyar nők a Gulágon/Hungarian Women in the Gulag 
and Te még élsz?/You’re Still Alive? Both the directorial and 
hugely multidimensional cinematographic art of Sára became 
outstanding elements of European film art, in the same way as 
István Gaál’s Sodrásban/Current, István Szabó’s Apa/Father and 
Tűzoltó utca 25./25 Fireman’s Street, Zoltán Huszárik’s Szindbád, 
Ferenc Kósa’s Ten Thousand Suns and István Gaál’s opera film 
Orpheus and Eurydice.

FAZEKAS Eszter

SÁRA SÁNDOR
Sándor Sára



SÁRA SÁNDOR
Sándor Sára



 © Lugossy István  
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A magyar újhullám kiemelkedő modernista alkotása Sára Sándor 
rendező-operatőr önéletrajzi ihletésű első játékfilmje. Pásztor 
Balázs apja az ötvenes években ártatlanul szenved börtönt, 
Balázst nem veszik fel filmrendező szakra. Földmérői munkája 
során, az erőszakos téeszesítés idején tanyaközpontot szervez 
egy görög partizán házaspárral, akit a tanyasiak megölnek. Sára 
hosszú, geometrikus, állóképekből építkezve ábrázolja a szen-
vedő embereket, a korszak abszurditását.

Director and cinematographer Sándor Sára’s first feature film 
is an extraordinary modernist production and autobiographical 
work from the Hungarian new wave. Balázs Pásztor’s father 
is innocently imprisoned in the 1950s, while Balázs is rejected 
by the University of Film when he applies to study directing. 
Working as a land surveyor during the communist collectivisa-
tion, he attempts to organise a farm base with a Greek partisan 
couple, who are eventually killed by farm workers. Sára works 
with long, geometrical stills to portray suffering and the absurd-
ity of the age.

Rendező/Directed by: Sára Sándor
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Sára Sándor, 
Csoóri Sándor, Kósa Ferenc
Operatőr/Director of photography: Sára Sándor
Zene/Music by: Szőllőssy András
Szereplők/Cast: Balázsovits Lajos, Todor Todorov,  
Nagyezsda Kazaszjan, Berek Kati, Pásztor János,  
Bihari József, Bánhidi László, Molnár Tibor
Műfaj/Genre: drama/drama
Gyártó cég/Production: MAFILM 3. Játékfilmstúdió
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 2.35:1, 
4K restaurált/4K restored 

FELDOBOTT KŐ
The Upthrown Stone 
1968, magyar
magyar/román/görög/orosz hang/English Subtitles (84’)

Sára Sándor köszöntése/tribute to Sándor Sára

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.05. 17.00 Toldi mozi – Nagyterem 



 © B. Müller Magda 
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A rendező-operatőr monumentális történelmi filmje, a 80 huszár 
az 1848-as szabadságharcokra Lengyelországból hazaszökő 
Lenkey-huszárszázad valóságos történetét eleveníti fel. Az oszt-
rák birodalmi haderők fokozatosan felmorzsolják, és kivégzik 
a dezertőröket. Történetükben Sára a honvágy, a hazaszeretet 
megszállott és átgondolatlan érvényesítését naturálisan ábrázolja. 
A film jelenetsorain 1956 és '68 történelmi tapasztalatai is átszű-
rődnek. 

The director-cinematographer’s monumental historic film 80 
Hussars’ (1978) is based on the true story of the Lenkey regiment 
of hussars rushing from Poland to Hungary during the War of 
Independence of 1848. Only eighty of them made it back after 
enduring untold hardships, swimming across rivers, getting lost 
on mountain roads where both men and horses were injured 
on the rocky terrain, fleeing and hungry with invisible pursuers 
chasing after them, only to end up being caught in the midst of 
a snare set for them by the Habsburg Empire’s military forces. 
Through their stories Sára problematizes the irrationality and 
obsession beneath the surface of homesickness in a naturalistic 
way, looking back on the age through the lens of the events of 
1956 and 1968.

Rendező/Directed by: Sára Sándor
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Csoóri Sándor, Sára Sándor

Operatőr/Director of photography: Sára Sándor
Zene/Music by: Szőllőssy András

Szereplők/Cast: Dózsa László, Tordy Géza, Madaras József, 
Cserhalmi György, Oszter Sándor, Juhász Jácint, 

Szabó Sándor
Műfaj/Genre: történelmi drama/historical drama

Gyártó cég/Production: Objektív Stúdió
Formátum/Format: színes/colour, 1.85:1, 

4K restaurált/4K restored

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 17.00, Uránia Nemzeti Filmszínház

80 HUSZÁR
80 Hussars 
1978, magyar 
magyar hang/English Subtitles (124’)
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A filmtörténetben, már a legkorábbi időszakában is, felbukkan-
tak hangsúlyos női témák és karakteres nők a kamera mindkét 
oldalán, rendezők, színésznők és más alkotók egyaránt. Mégis, a 
szakmát sokáig (máig) férfiak uralták, és a történetek döntő része 
a férfiak szemszögéből ábrázolta a világot. A Maraton program-
jában Mészáros Márta frissen restaurált Ők ketten című filmje 
mellett két olyan korai némafilm szerepel, ahol már az 1910-es, 
20-as években erős és árnyalt volt a női karakter ábrázolása, és két 
olyan friss portréfilmet, melyek Hollywood aranykorának sztárjait, 
karizmatikus és okos, millióknak példát mutató dívákat mutat-
nak be.  

Throughout the history of film, even from the earliest days, 
specifically female-oriented topics have been tackled and 
strong women have been found on both sides of the camera, 
as directors, actors and other creative artists. And yet, men 
have long dominated (and continue to do so today) the profes-
sion, and a significant proportion of stories are depicted from 
the aspect of men. The Film Marathon screens next to Márta 
Mészáros’ restored masterpiece The Two of Them two silent films 
where – in the 1910s and 20s – the female character was strong 
and nuanced, plus two new portrait films showcasing stars of 
the golden age of Hollywood, charismatic and smart divas who 
served as role models for millions.

MUSZATICS Péter  

A NŐ, HA FILMEZ
Women in Film



A NŐ, HA FILMEZ
Women in Film
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Jelzésértékűnek is mondható, hogy a Cipők című némafilm 
kópiája Hollandiában került elő, hiszen a film Van Gogh kopott 
bakancsokat ábrázoló képének egészen közeli rokona. Itt is egy 
cipő, egy a végsőkig elkopott, egyre szakadozottabb magas 
szárú lábbeli a főszereplő, akárcsak a híres képen. A szociálisan 
érzékeny műveket alkotó, a női jogok élharcosának is tekinthető 
egyik első női rendező, Lois Weber filmjében a főszereplő tartja el 
kevéske jövedelméből a családját, és nem jut neki egy új cipőre. 
Egy film, amiben az új cipő megvásárlása tekinthető a happy 
endnek, lehetne akár neorealista mozi is, ám az olasz film nagy 
korszakánál jóval korábban készült: 1916-ban. Főszereplőjének, 
Mary McLarennek az alakítása a szegénység és a méltóság, a 
tartás összekapcsolásának Van Gogh-i magasságokba emelése 
miatt rendkívüli. 

It is somewhat symbolic that the print of the silent film Shoes 
turned up in the Netherlands because the film is closely related 
to the painting by Van Gogh depicting shabby boots. Here, too, 
the focus is on a pair of shoes, worn out and increasingly ragged 
high ankle footwear, just like in the famous picture. In the film 
by Lois Weber, one of the first female directors who can be 
considered a pioneer of women’s rights and creator of socially 
sensitive works, the heroine supports her family from a pittance 
of an income and thus she cannot afford a new pair of shoes. 
This film, in which the purchase of the new pair of shoes could 
be considered a happy end, might even rank as a neorealist 
movie, except for the fact that it was made much earlier than 
that great era of Italian filmmaking, in 1916. The performance 
by the lead actor Mary McLaren is remarkable because of the 
association of poverty and dignity and strength of character, 
lifting this movie onto a plane alongside Van Gogh.

CIPŐK
Shoes 
1916, amerikai 
English Intertiles/magyar felirat (60’)

Bevezető/Introduction by Mark Paul Meyer (EYE Film Institute)

Rendező/Directed by: Lois Weber
Író/Written by: Jane Addams (regény/novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Lois Weber
Operatőr/Director of photography: King D. Gray, 
Stephen S. Norton, Allen G. Siegler
Szereplők/Cast: Mary MacLaren, Harry Griffith, 
Mattie Witting, Jessie Arnold, William V. Mong
Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Universal Film Manufacturing 
Company
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white,  
néma/silent, 1.33:1
Restaurálta/Restored by: EYE Film Institute Netherlands

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.05. 17.00 Toldi mozi – Kisterem 
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Dreyer filmje, A ház ura óriási sikert aratott Franciaországban 
1925-ben, és lehetővé tette, hogy a rendező elkészítse a Jeanne 
d’Arc szenvedéseit. Realizmusa és témafelvetése miatt a film máig 
hatásos, és sokaknak a női témákkal kiemelten foglalkozó Dreyer 
egyik legfontosabb alkotásának számít. A ház ura a házasélet 
szépségeiről is szól, humorral, kiengesztelően, a kölcsönös tisztelet 
fontosságát hangsúlyozva.

An unusually big hit in France in 1925, Master of the House paved 
the way for Dreyer’s Joan of Arc film. Posterity has also treas-
ured it, notably for its realism and theme. For those critics who 
consider Dreyer’s obsession with women to be the fulcrum of 
his oeuvre, the film is naturally a central work. Still, Master of 
the House’s tone of reconciliation and humour is worth empha-
sising. The film stands out as an homage to marital happiness 
founded on mutual respect. (Casper Tybjerg)

A HÁZ URA
Du skal ære din hustru  
Master of the House
1925, dán 
English Intertitles/magyar felirat (107’)

Rendező/Directed by: Carl Theodor Dreyer 
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Svend Rindom

Operatőr/Director of photography: George Schnéevoigt
Zene/Music by: Lars Fjeldmose

Szereplők/Cast: Johannes Meyer, Astrid Holm, 
Karin Nellemose, Mathilde Nielsen, Petrine Sonne, Clara 

Schønfeld
Műfaj/Genre: dráma/drama

Gyártó cég/Production: Palladium Film
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white,  

néma/silent, 1.33:1
Restaurálta/Restored by: DFI Film Archive

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 11.30 Toldi mozi – Nagyterem



 © Szóvári Gyula  
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Két házasság és két, különböző társadalmi osztályból származó 
nő története. Az idősebb befogadja a fiatalabbat, akinek a 
kapcsolata alkoholista férjével kudarcra van ítélve. Nagy színésze-
ket láthatunk ebben a dokumentarista játékfilmben: ez a legen-
dás orosz énekes-színész, Vlagyimir Viszockij és francia szerelme, 
Marina Vlady egyetlen közös filmje. A többi már (film)történelem.

A story of a friendship between two women of different classes 
and of their respective marriages. The older woman gives shel-
ter to the younger one – her marriage with an alcoholic husband 
is an obvious mess. Great actors in a semidocumentary-like 
feature; the only common film of the legendary Russian sing-
er-actor Vladimir Vysotsky and his French love Marina Vlady. 
The rest is film history.

ŐK KETTEN
The Two of Them
1977, magyar 
magyar hang/English Subtitles (92’)

Rendező/Directed by: Mészáros Márta
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Balázs József, Kóródy Ildikó
Operatőr/Director of photography: Kende János
Zene/Music by: Kovács György
Szereplők/Cast: Marina Vlady, Meszléry Judit, 
Czinkóczi Zsuzsa, Jan Nowicki, Monori Lili, Kohut Magda, 
Vlagyimir Viszockij
Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Dialóg Filmstúdió
Formátum/Format: színes/colour, 1.85:1,  
4K restaurált/4K restored

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 16.30, Toldi mozi – Kisterem 
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Hedy Lamarr a világ egyik legszebb színésznője volt. Hedy Lamarr 
találta fel a wi-fit. Már ez a két állítás egymás mellett elég ahhoz, hogy 
azt gondoljuk, ha van valaki, akinek az élete  dokumentumfilmért 
kiált, az Lamarr, az Osztrák-Magyar Monarchia neves osztrák- 
magyar szülötte. És akkor még hozzá sem tettük, kik voltak a férjei, 
kitől, mit tanult, mi lett történetének vége. Miért olyan elkámpicso-
rodott, szomorú minden róla nyilatkozó arca a dokumentumfilm 
végén, a nyilatkozó egykori munkatársaknak, szakértőknek – mint 
Peter Bogdanovich – miért áll sírásra szája, amikor a történelmet is 
befolyásoló, a kubai válságra és a vietnami háborúra, a haditenge-
részetre is ható, kétfrekvenciás jeladó rendszert megalkotó, ugyan-
akkor pompázatos ruhákban, királynő tartással játszó, nőiségét 
felvállaló csodálatos nőről beszél. 

Hedy Lamarr was one of the world’s most beautiful actress-
es. Hedy Lamarr invented wi-fi. These two statements alone 
placed side by side are sufficient to make one think that this 
is a person whose life is crying out for a documentary, that is, 
Hedy Lamarr who was born in the Austro-Hungarian Monarchy. 
And then we haven’t even spoken about her husbands, what 
she learned from whom, and how her story ended. Why is the 
face of everybody who talks about her so sad at the end of the 
documentary, why are former colleagues and experts such as 
Peter Bogdanovich so down in the mouth when giving inter-
views, when in fact they are talking about a beautiful woman 
who even had an influence on history, an impact on the Cuban 
missile crisis, the Vietnam War and naval forces, who invented 
the double-frequency signalling system, and at the same time 
wore stunning costumes, performed with a regal bearing and 
gloried in her femininity?

A BOMBÁZÓ:
HEDY LAMARR TÖRTÉNETE
Bombshell: The Hedy Lamarr Story 
2017, amerikai 
In English/magyar felirat (88’) 

Rendező/Directed by: Alexandra Dean
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Alexandra Dean

Operatőr/Director of photography: Buddy Squires, 
Alex Stikich

Zene/Music by: Jeremy Bullock, Keegan DeWitt
Szereplők/Cast: Nino Amareno, Charles Amirkhanian, 

Jeanine Basinger, Bill Birnes, Peter Bogdanovich, Mel Brooks
Műfaj/Genre: életrajzi dokumentumfilm 

/documentary/biography 
Gyártó cég/Production: Reframed Pictures

Formátum/Format: színes/colour

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 17.00, Toldi mozi – Kisterem
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Gyönyörűen restaurált némafilmek élőzenei kísérettel, a neorealiz-
mus egyik legszebb  remekműve, egy csehszlovák és egy jugoszláv 
örökzöld, történelmi filmek és tanulságos portrék: ebben a blokk-
ban csupa kincs várja az újrafelfedezést. Korda Sándor, a későb-
bi Sir Alexander Korda Az aranyembere olyan szép, mintha ma 
készült volna, pedig száz éves, a Biciklitolvajok egyszerűsége ma is 
megrázó, a Tűz van, babám! örök parabola, a Találkoztam boldog 
cigányokkal is nem véletlenül nyerte el a Nagydíjat Cannes-ban, 
André de Tóth, azaz Tóth Endre pedig remek portrét készített az 
éppen 200 éve született Semmelweis Ignácról. Jónéhány filmet 
a partnerarchívumok vezetői, szakértői vezetnek be, nemcsak a 
filmekről, hanem a filmfelújítás munkájáról is beszélve. 

Beautifully restored silent films with live music accompaniment, 
one of the most touching masterpieces of the neorealism, two 
Czechoslovakian and Jugoslavian evergreens, historical portraits 
and biopics: here are many films to rediscover. Sándor Korda’s, so 
Sir Alexander Korda’s Man of Gold, made in 1918, is as  stunning 
as a new film, De Sica’s Bicycle Thieves is still staggering, The 
Firemen’s Ball is an eternal parabola, I Even Met Happy Gypsies 
won the Grand Prix in Cannes not by accident, Endre Tóth, aka 
André de Toth directed a fine portrait of Ignác Semmelweis, born 
200 years ago. Some of the films are introduced by directors and 
experts of partner Archives; they speak not only about the films, 
but about the restoration process as well.  

MUSZATICS Péter

NYITOTT ARCHÍVUMOK 
Open Archives



NYITOTT ARCHÍVUMOK
Open Archives
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A Mania cím nem egy mentális betegségre utal: Maniának 
hívják a Pola Negri alakította dohánygyári munkáslányt, aki két 
férfi közt őrlődik. Szerelmes a zeneszerző Hans van den Hofba. 
De annak darabját csak akkor mutatja be a mecénás, Morelli, ha 
Mania odaadja magát neki: vagyis e melodráma nem keveset 
merít Puccini Toscájából is. A színészek kezében az igazira cserélt 
kellék-pisztoly itt dördül el először filmen. A rendező, a berlini 
UFA-nak dolgozó debreceni születésű Illés Jenő később a másik 
híres vamppal, Asta Nielsennel is dolgozott. 

The title Mania does not refer to a mental illness: Mania, played 
by Pola Negri, was the name of the cigarette girl torn between 
men. She falls in love with the composer Hans van den Hof. 
Morelli, patron of the arts, will only present the composer’s work 
if Mania gives herself to him: in other words, this melodrama 
draws deeply on Puccini’s Tosca. This was the first time on film 
that a prop pistol switched for a real one went off in the hands 
of the actors. 
The director, Debrecen-born Jenő (Eugen) Illés working for UFA 
in Berlin, later collaborated with another famous vamp, Asta 
Nielsen.

MANIA
Mania / Die Geschichte einer 
Zigarettenarbeiterin
1918, német
German Intertitles/magyar felirat/English Subtitles (85’) 
Némafilm élőzenei kísérettel/Silent movie with live music 
accompaniment: Czerwie Band

Bevezető/Introduction by Elżbieta Wysocka 
(Lengyel Nemzeti Filmarchívum / Polish National Film Archive)

Rendező/Directed by: Eugen Illés (Illés Jenő)
Író/Written by: Hans Brennert
Operatőr/Director of photography: Eugen Illés (Illés Jenő)
Szereplők/Cast: Pola Negri, Arthur Schröder, Ernst Wendt, 
Werner Hollmann
Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Projektions-AG Union 
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white,  
néma/silent, 1.33:1
Restaurálta/Restored by: Polish National Film Archive

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 20.30 Toldi mozi – Nagyterem 
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A film hőse a török birodalomból menekülő dúsgazdag basa kincse-
ihez jut, s hamarosan az ország egyik leggazdagabb vállalkozója lesz. 
Feleségül veszi a basa lányát, házassága azonban boldogtalan: hiába 
akar folyvást növekvő gazdagságával mindent megadni az asszony-
nak, csak a hála és rokonszenv szálai kötik össze őket. Végül az Al-Duna 
egy dús termékenységű, rejtett zugában, a Senki szigetén találja meg 
a boldogságot egy, a társadalmon kívül élő fiatalasszony mellett. 
Jókai regényéből három filmváltozat is készült. A Korda Sándor által 
100 éve rendezett első változat eredeti helyszíneken felvett, festői 
igényességgel megkomponált, dekoratív képsoraiból Jókai századá-
nak levegője árad. Kordáék naivabb, gyermekibb szemmel olvasták 
Jókait, filmjükben hitelesebb a keleti pompa, vadregényesebb a 
Duna, és titokzatosabb a Senki szigete, mint a későbbi változatokban. 
A film Németországban forgalmazott, rövidített változata maradt 
fenn, melynek most látható, digitálisan restaurált kópiája a Magyar 
Filmlaborban 2018-ban készült.
The hero of the film comes into possession of treasures of the 
immensely rich pasha fleeing the Ottoman empire, and quickly he 
becomes one of the wealthiest businessmen in the country. He takes 
the pasha’s daughter as his wife, but the marriage is unhappy: he 
would give everything to his wife from his massive fortune, but the 
only things that join them are gratitude and sympathy. Finally, he 
finds true happiness alongside a young woman living outside socie-
ty in a hidden corner of the Lower Danube, on Senki (Nobody) Island. 
Three film versions were made from the Mór Jókai novel. The pure 
ambience of Jókai’s century is exuded from the shots of the first 
version directed by Sándor (Alexander) Korda 100 years ago, filmed 
in original locations and composed with particular fastidiousness. 
Korda and his fellows read Jókai with a more naive and childish eye, 
the oriental opulence is more authentic in their film, the Danube is 
more romantic, and Senki Island is more mysterious than in later 
versions. The digitally remastered print shown here was made in the 
Hungarian FilmLab in 2018.

AZ ARANYEMBER
Man of Gold 
1918, magyar, English Intertitles/magyar inzert (100’)
Némafilm élőzenei kísérettel/Silent movie with live music 
accompaniment: CHANGING GREY (Zságer Balázs & Genser András)

Rendező/Directed by: Korda Sándor (Alexander Korda)
Író/Written by: Jókai Mór (regény/novel)

Forgatókönyvíró/Screenplay by: Vajda László 
(Ladislaus Vajda)

Operatőr/Director of photography: Kovács Gusztáv 
Szereplők/Cast: Beregi Oszkár, Makay Margit, R. Lenkeffy Ica, 

Rajnay Gábor, Szöreghy Gyula, Bartos Gyula
Műfaj/Genre: dráma/drama

Gyártó cég/Production: Corvin Film
Formátum: fekete-fehér/black and white, néma/silent, 1.33:1 

2K restaurált/2K restored

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.05. 19.30 Szabadtéri vetítés – Szent István tér 
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II. Lipót belga királyt tartják a világtörténelem egyik legnagyobb 
tömeggyilkosának: arról, hogy mi folyik a kongói gyarmatokon, 
hogyan zsákmányolják ki, ölik meg az ott élőket, a diplomata 
Roger Casement tudósított elsőként, az első valódi világfelhá-
borodást kiváltó tudósításában. Élményei inspirálták Conrad A 
sötétség mélyén című könyvét. André Gide elsősorban a termé-
szet szépsége miatt indul el kongói útjára, de a naplementék 
színorgiáján túl meglátja az emberi nyomorúságot, az afrikai 
valóságot is. 1927-ben jelent meg André Gide a filmmel együtt 
készült naplója, a Kongói utazás. “Nagyon megváltozottnak talá-
lom, vonásai feszültek és fáradtak, tekintete elkalandozó” – így írt 
a kongói és csádi utazásáról hazatérő Gide-ről 1928-ban Roger 
Martin du Gard, a jó barát. 

Belgian monarch Leopold II is considered one of the biggest 
mass murderers of all time: the diplomat Roger Casement was 
the first to report on abuses happening in the Congo colonies, 
how the local people were being ruthlessly exploited and killed, 
in the first reporting to create genuine international outrage. 
His experiences were the inspiration behind Conrad’s novel 
Heart of Darkness. André Gide left for his journey to the Congo 
primarily for the natural wonders therein, but beside the riot of 
colours he witnessed at sundown he also saw the affliction of 
the people, the reality of Africa. Andre Gide’s diary Travels in the 
Congo was published in 1927. “I find him very much changed, 
his features tense and tired, his gaze wandering,” wrote Roger 
Martin du Gard about his good friend Gide on his return after 
travelling in the Congo and Chad in 1928.

KONGÓI UTAZÁS
Voyage ou Congo
Travels in the Congo
1927, francia 
French Intertitles/magyar felirat/English Subtitles (100’)

Rendező/Directed by: Marc Allégret 
Forgatókönyvíró/Screenplay by: André Gide, Marc Allégret
Operatőr/Director of photography: Marc Allégret
Műfaj/Genre: dokumentumfim/documentary
Gyártó cég/Production: Néofilms, Société du Cinéma 
du Panthéon
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white,  
néma/silent, 1.33:1
Restaurálta/Restored by: Cinémathèque française, CNC

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 21.30 Toldi mozi – Kisterem 
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A Pandora szelencéje és Alban Berg: a filmnek és Berg egyik legje-
lentősebb operájának, a Lulunak az alapanyaga ugyanaz, Frank 
Wedekind szörnytragédiája. És amennyire modern, előremutató 
és izgalmas a Lulu az operák között, olyan modern és izgalmas 
a filmek között a Pandora szelencéje. Ez az a film, ami a jazzkor-
szaknak nevezhető harmincas évek sztárjává tette a bubifrizurát 
divatba hozó Louise Brooksot. Ez az a korszak, amely később annyi 
gengszter- és noir filmben feltűnik: és erről a vad, dévaj korról 
szól hiteles tanúként, beavatottként, Georg Wilhelm Pabst filmje. 
A forgatókönyvet az a Vajda László jegyzi, akinek az egyik első 
jelentős magyar filmünket, Korda Sándor Az aranyemberét is 
köszönhetjük.

Pandora’s Box and Alban Berg. The root of both the film and 
one of Berg’s most important operas, Lulu, is the same: the trag-
edy by Frank Wedekind. And just as Lulu is modern, progressive 
and exciting amongst operas, so Pandora’s Box is modern and 
exciting amongst films. This is the movie that made Louise 
Brooks – who made the bob haircut fashionable – a star of the 
1930s jazz era. This is the period that features later on in so many 
gangster and noir films: but this is the film by Georg Wilhelm 
Pabst about this wild, edgy age as authentic witness and insid-
er. The screenplay was written by László Vajda, who is also the 
genius behind one of the first really significant Hungarian films, 
Sándor Korda’s Az aranyember.

PANDORA SZELENCÉJE
Die Büchse von Pandora
Pandora’s Box 
1929, német 
German Intertitles/magyar felirat/English Subtitles (155’)

Bevezető/Introduction by Martin Koerber (Deutsche Kinemathek)

Rendező/Directed by: Georg Wilhelm Pabst
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Ladislaus Vajda 

(Vajda László)
Operatőr/Director of photography: Günther Krampf

Szereplők/Cast: Louise Brooks, Fritz Kortner, Francis Lederer, 
Carl Goetz, Gustav Diessl, Alice Roberts

Műfaj/Genre: bűnügyi filmdráma/crime/drama
Gyártó cég/Production: Nero-Film AG

Formátum/Format: fekete-fehér/black and white,  
néma/silent, 1.33:1

Restaurálta/Restored by: Deutsche Kinemathek  

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 17.30 Toldi mozi – Nagyterem
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Nincs színésznő, aki hosszabb pályafutást mondhatna magáénak, 
mint a 2017-ben százesztendősen elhunyt Danielle Darrieux, aki 
férjével, Henri Decoinnal forgatta Budapesten és vidéki helyszíne-
ken, még 1938-ban, bájos filmjét, az Egy pesti éjszakát. Az általa 
alakított Anita, a fiatal parasztlány, nagynénje temetésére érkezik 
a fővárosba, de lekési a hazafelé induló vonatot, ezért ragad egy 
bűvös éjszakára a fővárosban. Különösen a film azon jelenete 
emlékezetes, amelyben a francia színésznő cigánymuzsikusokkal 
énekel egy francia sanzont, a Dans mon couer-t. Egy jeles pálya 
kezdete ez a nem feltétlenül filmművészeti remeknek tekinthető, 
de mindenképpen kedves és kellemes alkotás.

No actress could boast of a longer career than Danielle Darrieux, 
who recently passed away at 100 years old. In 1938 she made 
her charming film She Returned at Dawn in Budapest and other 
places in Hungary with her husband Henri Decoin. Her charac-
ter Anita is a young peasant girl who arrives in Budapest for 
her aunt’s funeral. She misses the train home and so stays for a 
magic night in the capital. Particularly memorable is the scene 
where the French actress sings a chanson, Dans mon coeur, with 
gypsy musicians accompanying her. This fine and lovely film is, 
though not a masterpiece, the beginning of an excellent career.

EGY PESTI ÉJSZAKA
Retour à l’aube
She Returned at Dawn 
1938, francia 
In French/magyar felirat/English Subtitles (90’) 

Rendező/Directed by: Henri Decoin
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Vicki Baum, Henri Decoin, 
Pierre Wolff
Operatőr/Director of photography: Léonce-Henri Burel
Zene/Music by: Paul Misraki 
Szereplők/Cast: Danielle Darrieux, Pierre Dux, 
Jacques Dumesnil, Pierre Mingand, Raymond Cordy
Műfaj/Genre: dráma/románc/drama/romance
Gyártó cég/Production: Union des Distributeurs 
Indépendants
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.08. 12.45 Toldi mozi – Nagyterem 
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Tóth Endre filmje új szín a korabeli magyar film műfaji palettáján. 
A kísérletező kedvű fiatal rendező egyéves magyarországi pályája 
során kémfilm és krimi után ezúttal az életrajzi filmmel, ennek is 
a Hollywoodban virágzó alfajával, az orvosfilmmel próbálkozott 
sikerrel. Lendületesen, drámai erővel, időnként horrorfilmi hatáse-
lemeket is alkalmazva mutatta be a gyermekágyi láz okát és ellen-
szerét felfedező zseniális magyar orvos, az idén 200 éve született 
Semmelweis Ignác küzdelmes életét és 47 éves korában bekö-
vetkezett tragikus halálának körülményeit. Semmelweis alakját 
a Nemzeti Színház művésze, Uray Tivadar alakította nagy beleé-
léssel. Bár a korabeli kritika által felmagasztalt játéka mai szem-
mel néha kissé túlzónak tűnik, sokoldalú színészi képességét 
bizonyítja, hogy a film 1952-es újabb változatában Semmelweis 
ellenfelét formálta meg hitelesen. 

Endre Tóth (André de Toth) brings something new to the genre 
palette of period Hungarian film. In the course of his career in 
Hungary lasting just one year, the young and experimental 
director, in the wake of spy films and detective stories, tried his 
luck with this autobiographical film, a sub-type flourishing in 
Hollywood known as a doctor film. He introduces the hard life 
of Ignaz Semmelweis, the brilliant Hungarian physician (born 
200 years ago) who discovered the reason and cure for child-
bed fever, as well as the circumstances of his tragic death at 
the early age of 47, dynamically, with dramatic power and occa-
sionally employing horror film effects. The figure of Semmelweis 
was played with huge empathy by Tivadar Uray, an artist of the 
Budapest National Theatre. Although his acting style – exalted 
by critics of the day – may seem a touch over the top by modern 
standards, his multifaceted acting abilities are proven by the 
fact that he totally convincingly played the professional rival of 
Semmelweis in a later version of the film in 1952.

Semmelweis 200

SEMMELWEIS
Semmelweis 
1939, magyar 
magyar hang/English Subtitles (77’)

Rendező/Directed by: Tóth Endre (André de Toth)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Babay József, Bihari László, 

Kalmár László, Müller Vilmos, Nagymihály Sándor
Operatőr/Director of photography: Eiben István

Zene/Music by: Pongrácz Zoltán
Szereplők/Cast: Uray Tivadar, Gózon Gyula, Ligeti Juliska, 

Árpád Margit, Bilicsi Tivadar, Somlay Artúr
Műfaj/Genre: életrajzi dráma/biography/drama

Gyártó cég/Production: Mester Film Kft.
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 12.00 Toldi mozi – Nagyterem
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A bukott nő emlékezik: a Lady Hamilton egésze tulajdonképpen 
egy flashback. A Calais kikötőjében bort lopó nőt letartóztatják, 
és egy sorstársának, aki megkérdezi a nevét, meséli el életét az 
előzetesben. Emma Hart félvilági táncosnő és festőmodell volt, 
az előkelő európai társaságok ismerték a nevét. Hamilton nápolyi 
konzul felesége lett, és végzetes szerelem fűzte Nelson admi-
rálishoz. Ez a napóleoni háborúk idején játszódó melodráma a 
tengeri csatajelenetek miatt is emlékezetes. Nelson nem veszi 
le kitüntetéseit, hiába nyújtanak azok kiváló célpontot: csatában 
szereztem őket, viselem is őket a csatában, mondja. Ezt az ízig-vé-
rig angol filmet, ami az angol büszkeségről is szól – a lobogókkal 
azt üzenik a hajók, hogy mindenki teljesítse kötelességét – egy 
magyar születésű angol úr, Sir Alexander Korda rendezte. 

A fallen woman remembers: in fact, the whole of That Hamilton 
Woman is a flashback. The woman caught stealing wine in 
the port of Calais is arrested, and when a fellow prisoner asks 
who she is, she launches into her life story. Emma Hart was a 
dancer and painters’ model of doubtful repute known to all 
of European high society. She married British ambassador to 
Naples Hamilton, and then fell in love with Admiral Nelson. 
This melodrama played out during the Napoleonic Wars is also 
memorable for its dramatic sea battle scenes. Nelson refuses to 
remove his decorations even though they make him a glittering 
target: ‘I won them in battle and I shall wear them in battle,’ he 
says. This out-and-out English film also about British pride – the 
other ships in the fleet are signalled: England expects that every 
man will do his duty – was directed by a British gentleman of 
Hungarian extraction, Sir Alexander Korda. 

LADY HAMILTON
That Hamilton Woman 
1941, angol-amerikai 
In English/magyar felirat (128’)

Rendező/Directed by: Alexander Korda (Korda Sándor)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Walter Reisch, 
R. C. Sherriff
Operatőr/Director of photography: Rudolph Maté 
(Máté  Rudolf)
Zene/Music by: Miklós Rózsa (Rózsa Miklós) 
Szereplők/Cast: Vivien Leigh, Laurence Olivier, 
Alan Mowbray, Sara Allgood, Gladys Cooper, 
Henry Wilcoxon
Műfaj/Genre: romantikus történelmi dráma 
/drama/history/romance
Gyártó cég/Production: Alexander Korda Films, Inc.
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 16.00 Toldi mozi – Kisterem 
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„A Biciklitolvajokban egy római munkanélküli végre foglalkozás-
hoz jut, és ennek ellátásához kerékpárra van szüksége. De miköz-
ben plakátokat ragaszt a falakra, ellopják a kerékpárját. Egész álló 
nap járja Rómát, hogy megtalálja nélkülözhetetlen munkaeszkö-
zét, de hiába. Így lesz ez a hétköznapi esemény egy szívet tépő 
tragédia tárgya” - írja a filmtörténész Georges Sadoul, Vittorio De 
Sica Oscar-díjas remekéről, minden idők egyik legjobb és legegy-
szerűbb filmjéről.

“In The Bicycle Thieves, an unemployed resident of Rome final-
ly finds work, but in order to do it he needs a bicycle. However, 
while pasting posters on walls, his bicycle is stolen. He scours 
Rome for an entire day, searching for his indispensable means 
of transport, but in vain. This is how an everyday occurrence 
becomes the subject of a heart-breaking tragedy,” writes film 
historian Georges Sadoul of Vittorio De Sica’s Oscar-winning 
masterpiece, one of his best and most uncomplicated films of 
all time. 

BICIKLITOLVAJOK
Ladri di biciclette
The Bicycle Thieves
1948, olasz 
olasz hang/magyar felirat/English Subtitles (90’)

Rendező/Directed by: Vittorio De Sica
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Oreste Biancoli,  

Suso Cecchi D’Amico, Vittorio De Sica, Adolfo Franci, 
Gherardo Gherardi, Gerardo Guerrieri, Cesare Zavattini

Operatőr/Director of photography: Carlo Montuori
Zene/Music: Alessandro Cicognini

Szereplők/Cast: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, 
Lianella  Carell, Gino Saltamerenda, 

Elena Altieri, Giulio Chiari
Műfaj/Genre: dráma/drama

Gyártó cég/Production: Produzioni De Sica
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

Restaurálta/Restored by: Cineteca di Bologna

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 17.30 Toldi mozi – Kisterem
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Nemrég zajlott egy vita arról, hogy vajon a cseh újhullám szerzői 
megfutamodtak-e a társadalmi kérdések elől, amikor a közös 
kirándulások önfeledtségéről, a falusi disznóvágásokról és a lassan 
ködbe vesző kisvárosi nyarakról álmodoztak, a nők kivillanó boká-
jának, a sörös korsón lefolyó habnak a szépségéről értekeztek. 
A válasz persze az, hogy nem: különösen az idén elhunyt Miloš 
Forman nem, akinek a Tűz van, babám! című filmje nem csak ma, 
hanem elkészülte idején is olvasható volt az elnyomó rendszerek 
metaforájaként. A tűzoltóbálon megjelenő szinte minden hatal-
masság kicsinyes, sértődékeny. A közösből mindenki nem kiveszi, 
hanem elveszi a magáét. A tombola furiózó jelenete olyan, mint 
egy középkori vásári komédia: azt mutatja meg, hogy az ember, 
esendőségét tekintve, semmit nem változott az évszázadok alatt. 

Not long ago there was a heated dispute about whether Czech 
New Wave filmmakers studiously avoided social issues when 
they were dreaming of the delirium of mass excursions, village 
pig-killing and small-town holidays slowly disappearing in the 
mist. Themes were on the flash of a shapely ankle and the beau-
ty of the head of beer sliding down the side of a pint glass. Of 
course, the answer is a definite no: particularly in the case of 
Miloš Forman, who died this year and whose film The Firemen’s 
Ball was a metaphor for oppressive regimes, not only today but 
when the film was made. Almost all authority figures attending 
the ball are petty minded and quick to take offence. Everyone 
is not taking but stealing from the common good. The farcical 
lottery scene is akin to a medieval comedy: it shows that as 
far as human fallibility is concerned, nothing has changed for 
centuries.

In memoriam Miloš Forman

TŰZ VAN, BABÁM!
Horí, má panenko
The Firemen’s Ball 
1967, csehszlovák 
cseh hang/magyar felirat/English Subtitles (72’)

Bevezető/Introduction by Michael Bregant (Czech National Film 
Archive)

Rendező/Directed by: Miloš Forman
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Miloš Forman, 
Jaroslav Papoušek, Ivan Passer
Operatőr/Director of photography: Miroslav Ondříček
Zene/Music: Karel Mareš
Szereplők/Cast: Jan Vostrčil, Josef Šebánek, Josef Valnoha, 
František Debelka, Josef Kolb, Jan Stöckl
Műfaj/Genre: vígjáték/szatíra/comedy/satire
Gyártó cég/Production: Carlo Ponti Cinematografica, 
Filmové  studio  Barrandov
Formátum/Format: színes/colour, 1.37:1
Restaurálta/Restored by: Czech National Film Archive

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 13.30 Toldi mozi – Nagyterem 



45

Nemcsak Emir Kusturica látta meg, hogy a cigányok világa, a 
cigánytelepek, a szemétszedők és a cihások világa mennyire mági-
kus realista, mennyire balladisztikus világ. Aleksandar Petrović 
filmje a Balkánon játszódik. Ám ez a Balkán pár kilométerre van a 
magyar határtól. Már a film elején, amikor a hevesen udvarló Boro 
autója beérkezik a városba, feltűnik a Sombor várostábla. Vagyis 
ez egy egyáltalán nem távoli világ. Még ha olykor megütközés-
sel vegyes borzongással és kissé mosolyogva is nézzük a folyton 
egymást csépelő házaspárokat, a négyévesen vidáman cigiző 
gyerekeket, a tollban fetrengő férfiakat. A rossz ígéretet tevő Boro 
története a film végén válik igazán balladává: az utolsó jelenetek-
ben némán halad a gépkocsi a sáros utakon, az Istentől elhagyott-
nak tetsző falvakon. 

It is not only Kusturica who recognizes how much the world of 
Gypsies, the world of Gypsy slums and rubbish collectors is a 
magical realist world, how balladlike it is. Aleksandar Petrović’s 
film plays out in the Balkans. But this Balkans is just a few kilo-
metres from the Hungarian border. Right at the start of the film, 
when the car of madly-in-love Bora arrives in town, the name-
plate of the town of Sombor is seen. In other words, this is not 
far removed from us at all. Even when we are watching – with 
a slight smile and shiver mixed with astonishment – couples 
constantly beating each other, four-year-old children happi-
ly smoking, men wallowing in feathers. The story of Bora who 
made a bad promise becomes a true ballad at the end of the 
film: in the final frames, the car travels silently along muddy 
roads and through Godforsaken villages.

TALÁLKOZTAM 
BOLDOG CIGÁNYOKKAL IS
Skupljači perja
I Even Met Happy Gypsies
1967, jugoszláv 
szerb-horvát/román hang/magyar felirat/English Subtitles (96’)

Bevezető/Introduction by Aleksandar Erdeljanović 
(Jugoslovenska Kinoteka)

Rendező/Directed by: Aleksandar Petrović
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Aleksandar Petrović

Operatőr/Director of photography: Tomislav Pinter 
Zene/Music by: Aleksandar Petrović

Szereplők/Cast: Bekim Fehmiu, Olivera Vučo, 
Bata  Živojinović, Mija Aleksic, Gordana Jovanović

Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Avala Film 

Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1
Restaurálta/Restored by: Jugoslovenska Kinoteka

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 15.30 Toldi mozi – Nagyterem
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Tati öt epizódból álló – ebből a leghosszabb, az ötödik, kiteszi 
a film felét –, Playtime című filmje az egyik legfontosabb és 
legbájosabb film a nagyvárosi forgatagról, arról, hogy miként 
és hogyan vész el a nagyvárosi környezetben az ember. A Tati 
játszotta burleszkfilmek főszereplője ugyanis a huszadik századi 
film egyik legfontosabb alakjának, a kisembernek a megteste-
sítője. A Chaplin-figura vele lesz jogfolytonos. Azt mutatja meg 
a figurában, hogy lesz az esendő komikusság, az elveszettség, 
az elesettség nagysággá, hogyan lesz a méltóságáért küzdő 
kisember hérosszá, majdnem burleszk-eposzi hőssé. A nagyvá-
ros, ami elveszi az embertől az egyénivé válás lehetőségét, ami 
megfosztja az embert a személyiségétől, Tati filmjeiben jelenik 
meg egyszerre mélabús háttérként és komikus közegként. A film 
operatőre a magyar Badal János volt.

Consisting of five parts – the fifth is the longest and makes up 
half of the film – Tati’s Playtime is one of the most important and 
most charming films about the whirl of cities and how people 
get lost in their perpetual commotion. The protagonist of the 
burlesque, played by Tati himself, is the embodiment of one of 
the most important figures of the 20th century: the little man. 
Chaplin’s character before him featured how comical inaptitude 
and the state of being lost and forsaken can turn into greatness. 
How the little man fighting for his dignity can turn into a hero, 
almost an epic hero, of the burlesque. The city that deprives 
man of any chance of individuality, even of his own personality, 
appears in Tati’s films as both a melancholic background and 
a comic medium at the same time. Cinematographed by the 
Hungarian-born Jean Badal (Badal János).

PLAYTIME
Playtime 
1967, francia-olasz 
francia/angol/német hang/magyar felirat/English Subtitles (124’) 

Rendező/Directed by: Jacques Tati
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Jacques Tati
Operatőr/Director of photography: Jean Badal 
(Badal János)
Zene/Music by: Francis Lemarque 
Szereplők/Cast: Barbara Dennek, Jacques Tati, 
Rita Maiden, France Rumilly
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Specta Films, Jolly Film
Formátum/Format: színes/colour, 1.85:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.05. 19.00 Toldi mozi – Nagyterem 
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Négy évvel ezelőtt hunyt el George Sluizer holland rendező, akinek 
legismertebb munkája a 1988-as Nyomtalanul című film, aminek 
az a jelenete, melyben a koporsóját az élve eltemetett belülről egy 
öngyújtóval világítja meg, beleégett azok tudatába, akik látták. Ő 
forgatta az utolsó filmet River Phoenixszel. Első, minden szem-
pontból brazil nagyjátékfilmjének, a João és a késnek az emléke-
zetes szekvenciája az, melyben a João – Joffre Soares feledhetetlen 
alakítása – fájdalma odáig fokozódik, hogy énekelni kezd. Kiszakad 
belőle az a dal az éjszakai tűznél, mely a házasságba kényszerítése 
elől az Amazonasba menekülő Mariának emléket állító film ihle-
tője: Odylo Costa Filho költeménye. A soha, senkinek se hazudó 
João története: ballada. Sluizer 2002-ben a filmesztéta-filmíró 
Bíró Yvette forgatókönyvéből dolgozott.

Dutch director George Sluizer died four years ago. His most 
notable work was the 1988 film The Vanishing. The scene where 
the coffin in which a person has been buried alive and is illu-
minated from within by the flame of a lighter is seared into the 
memories of those who have seen it. He shot the last film made 
with River Phoenix. The memorable sequence of his first feature 
film, Brazilian in every aspect, João and the Knife, in which the 
pain of João – in the unforgettable part played by Joffre Soares 
– intensifies until the moment that he begins to sing. The song 
that bursts forth from him at the night-time fire is the poem 
by Odylo Costa Filho who inspired the film which commemo-
rates Mária who fled to the Amazon from a forced marriage. 
The story of João who never once lied to anybody is, quite simply, 
a ballad. In 2002, he worked from the screenplay of Hungarian 
film aesthete and film writer Yvette Bíró.

JOÃO ÉS A KÉS
João en het mes
João and the Knife
1972, brazil-holland 
portugál hang/magyar felirat /English Subtitles (96’)

Bevezető/Introduction by Mark Paul Meyer (EYE Film Institute)

Rendező/Directed by: George Sluizer
Író/Written by: Odylo Costa Filho (regény/novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: George Sluizer 

Operatőr/Director of photography: Jan de Bont 
Zene/Music by: Heitor Villa-Lobos 

Szereplők/Cast: Joffre Soares, Ana Maria Miranda, 
Joao-Augusto Azevedo, Douglas Santos, João Batista 

Műfaj/Genre: dráma/drama
Gyártó cég/Production: Sluizer Films, Roberto Bakker 

Produções Cinematográficas
Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1

Restaurálta/Restored by: EYE Film Institute Netherlands

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.05. 15.00 Toldi mozi – Nagyterem
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A Fábri-életmű egyik csúcsa, a magyar mozi egyik legszebb 
kamaradarabja a II. világháború legsötétebb napjaiban, 1944-ben 
játszódó film, amely a nagybetűs történelemnek kiszolgáltatott 
embert, Fábri örök témáját jeleníti meg. Egy órás, egy könyvügy-
nök, s egy asztalos ül egy külvárosi kocsmában és a kocsmárossal 
arról beszélgetnek, ha módjuk lenne haláluk után feltámadni, 
kinek a sorsát választanák, a gazdag zsarnokét vagy az agyon-
gyötört, de tisztességes rabszolgáét. A hatalmat is szidják kicsit, 
s mivel ezért a közéjük betoppant rokkant honvéd föladja őket, 
másnap már a nyilasok kínzószobáiban kerülnek a felvetett 
válaszút elé. A számos nemzetközi díjat nyert film briliáns alakí-
tásokkal ábrázolja a vészkorszakot. 

One of the highpoints of the Fábri oeuvre, one of the finest 
chamber pieces of Hungarian cinema, plays out in 1944, in the 
darkest days of the Second World War, revealing the actions of 
those people vulnerable to history with a capital H, a recurring 
theme of Fábri. A watchmaker, a book seller and a carpenter 
are drinking in a bar with the owner, discussing whose fate they 
would choose if, after their death, they had the chance to be 
resurrected. Would it be the wealthy tyrant or the oppressed but 
honourable slave? In the course of conversation they slightly 
insult the powers that be, and because of this a disabled soldier 
arriving in their midst reports them and the next day they find 
themselves in the torture chambers of the fascists, facing in 
reality exactly the issue they were discussing theoretically. The 
multiple international prize-winning film depicts the Holocaust 
through brilliant acting. 

AZ ÖTÖDIK PECSÉT
The Fifth Seal 
1976, magyar 
magyar hang/English Subtitles (107’)

Rendező/Directed by: Fábri Zoltán
Író/Written by: Sánta Ferenc (regény/novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Fábri Zoltán
Operatőr/Director of photography: Illés György
Zene/Music by: Vukán György
Szereplők/Cast: Márkus László, Dégi István, Bencze Ferenc, 
Horváth  Sándor, Őze Lajos, Latinovits Zoltán
Műfaj/Genre: háborús dráma/adaptáció 
/war drama/adaptation
Gyártó cég/Production: Budapest Stúdió
Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1,  
4K  restaurált/4K  restored 

  VETÍTÉS/Screening:   
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A libákat legeltető lány hatalmas tőrpárbajnak lesz szemtanúja. 
Már ez az első jelenet sokat megmutatott a később nagy rendezővé 
érő Ridley Scott sokoldalú tehetségéből. A két huszártiszt éveken 
át tartó vetélkedéséről és állandó, ádáz csatájáról szóló film törté-
netében ugyan vannak kivetnivalók, a párbajjelenetek miatt mégis 
kivételesen emlékezetes marad ez a kosztümös, a napóleoni hábo-
rúk idején játszódó film. Méltó párjává vált olyan nagy klasszikus, 
kardos-köpönyeges mozgóképeknek, mint A púpos vagy A fekete 
tulipán. A párbajjelenetek vágása, felépítése, koreográfiája az, ami 
miatt, akik egykor láthatták ezt a filmet, azt gondolhatták: alkotó-
járól még sokat fognak hallani. Igazuk lett.

The girl looking after geese is witness to a titanic duel. From the 
first scene, we can see much of the hugely diverse talents of 
Ridley Scott who went on to become a great director. Although 
there are faults in the plotting of the film, which is about the 
rivalry and constant, ferocious battle between two hussar 
officers lasting years, still the duelling scenes make this costume 
drama set during the Napoleonic Wars highly memorable. In 
fact, it has become a worthy fellow of such classic swashbuck-
ling movies as Le Bossu and The Black Tulip. The cutting, struc-
turing and choreography of the duelling scenes are the reason 
that those watching this film at the time knew they would hear 
much more about this director. And they were right.

PÁRBAJHŐSÖK 
The Duellists 
1977, angol 
In English/magyar felirat (100’)

Rendező/Directed by: Ridley Scott
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Gerald Vaughan-Hughes 

Operatőr/Director of photography: Frank Tidy
Zene/Music by: Howard Blake

Szereplők/Cast: Keith Carradine, Harvey  Keitel, 
Albert  Finney, Edward Fox, Cristina  Raines, 

Robert  Stephens
Műfaj/Genre: történelmi dráma/drama/history

Gyártó cég/Production: Paramount Pictures, 
Enigma  Productions

Formátum/Format: színes/colour, 1.37:1 

 VETÍTÉS/Screening:  
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Ha van felfedezésre érdemes kincse a szlovák animációnak, akkor 
Viktor Kubal műve, a Báthory Erzsébet történetét továbbgon-
doló, de az animációs technikát, a zenehasználatot tekintve A 
kisvakond közvetlen rokonságába tartozó, A véreskezű hölgy 
mindenképpen az. A kis grófnő a film elején mintha a bájos cseh 
animációs filmek mesevilágában élne: társai a kisegér, a pajkos 
medve, az alagútfúró-verseny résztvevői, a vakondokok, ám egy 
hirtelen jött viharban megfázik. Átázva vetődik be egy favágó 
kunyhójába, ahol – szó szerint – otthagyja jó szívét. A kissé elna-
gyolt gesztusok, a playmobil-figurákra emlékeztető karakterek, a 
film véres és a lélek mély félelmeit kifejező szekvenciáiban már 
nem lógnak le a történetről: azt a nyers valóságot közvetítik, 
aminek legalább annyi köze van az ismert vérivó grófnő szomorú 
történetéhez, mint ez eredeti, csonkítatlan Grimm-mesékhez. 

If there is a single jewel worthy of discovery in Slovak animation, 
then The Bloody Lady, a work by Viktor Kubal, the reworking of 
the story of Erzsébet Báthory – as regards its animation tech-
nique and use of music similar to The Mole – is certainly it. At the 
beginning of the movie it is as though the little countess is living 
in the fairy-tale world of charming Czech animation films: her 
companions are the mouse, the mischievous bear, the moles 
taking part in a tunnel-digging competition, but she gets a cold 
in a sudden storm. Soaked to the skin, she is taken to the hut 
of a woodcutter where – literally – she leaves her good heart. 
The slightly sketched-out gestures, characters resembling Lego 
figures, and expressions of the deepest fears of the soul as seen 
in the bloody sequences of the film mediate that raw reality 
which has at least as much to do with the sad tale of the infa-
mous, blood-drinking countess as original, unabridged Grimm 
fairy tales.

A VÉRESKEZŰ HÖLGY
Krvava pani / The Bloody Lady
1980, csehszlovák 
szlovák hang/magyar felirat/English Subtitles (72’)

Bevezető/Introduction by Vanda Vacvalová (Szlovák Filmintézet  
/Slovak Film Institut)

Rendező/Directed by: Viktor Kubal 
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Viktor Kubal 
Operatőr/Director of photography: Otto Geyer
Zene/Music by: Juraj Lexmann
Narrátor/Narrator: Jela Lukesová
Műfaj/Genre: animáció/animation
Gyártó cég/Production: Slovenská filmová tvorba, Štúdio 
krátkych filmov Bratislava
Formátum/Format: színes/colour, 4:3
Restaurálta/Restored by: Slovak Film Institute

  VETÍTÉS/Screening:   
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Ki ölte meg Mozartot? Bár Mozartot nem ölte meg senki, erre a 
kérdésre sokan azonnal rávágják a választ: Salieri. És nem azért, 
mert olvasták Puskin művét vagy megtekintették Peter Shaffer 
drámáját, hanem azért, mert látták a legsikeresebb közép-európai 
emigráns filmes, Miloš Forman filmjét a zeneszerzőről. Az, hogy 
már az első néhány percben hat téves állítás szerepel Mozartról, 
tulajdonképpen nem is érdekes: a zeneszerző kamaszos kacagása 
a fülünkben marad, akárcsak a Török induló dallama. Hamis állí-
tásai ellenére is Forman közelebb hozza a világ egyik legnagyobb 
zeneszerzőjét. Az Amadeusról festett kép nem csak színes és érde-
kes, de végeredményben elég hiteles is. Ilyen lehetett Mozart. Ilyen 
egy zseni.

Who killed Mozart? Although nobody actually killed Mozart, 
many immediately respond to this question with the name: 
Salieri. And not because they had read Pushkin’s work or 
watched Peter Schaffer’s drama, but because they saw the film 
about the composer by Miloš Forman, one of the most success-
ful Central European filmmakers. That in the first minute of 
the movie there are no fewer than six false statements about 
Mozart is actually of no interest whatsoever: the composer’s 
adolescent laughter remains in the ear like the melody of the 
Turkish Rondo. Despite the falsehoods, Forman brings us clos-
er to one of the world’s greatest-ever composers. The picture 
painted of Amadeus is not only broad and fascinating but in the 
final analysis it is reasonably authentic, too. This is what Mozart 
might have been like. This is what a genius is. 

In memoriam Miloš Forman

AMADEUS
Amadeus
Rendezői változat/Director’s Cut
1984, amerikai-francia-csehszlovák
In English/magyar felirat (180’)

Rendező/Directed by: Miloš Forman
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Peter Shaffer

Operatőr/Director of photography: Miroslav Ondrícek
Zene/Music by: Wolfgang Amadeus Mozart

Szereplők/Cast: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth 
Berridge, Roy Dotrice, Simon Callow, Christine Ebersole

Műfaj/Genre: életrajzi dráma/biography/drama
Gyártó cég/Production: AMLF, The Saul Zaentz Company

Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1 

 VETÍTÉS/Screening:  
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„Uram, önnek az orra nagy”. Edmond Rostand klasszikussá 
nemesedett szórakoztató darabja nem is elsősorban a költé-
szet erejéről szól, hanem a férfi-félénkségről. Egyfajta vigasz 
és gyógyír kevésbé jóképű férfiaknak. Képes elhitetni azt – igen 
erőteljesen –, hogy azért is érdemes műveltnek és költőnek lenni, 
mert szövegünk, szavaink legalább annyira hatnak a hölgyekre, 
mint a külsőnk, izmaink. A kardot és a szavakat jól forgató Cyrano 
történetének talán az a legszomorúbb epizódja, amelyikben 
Roxane azt suttogja, hogy udvarlóját, Christiant, valójában a lelke 
miatt szereti. Ez az egykor kirobbanóan sikeres, színes és érzé-
keny adaptáció kevesebbet érne Gérard Depardieu nemes játéka 
nélkül. A filmet nagyrészt Magyarországon, Szilvásváradon és 
Egerben forgatták.

“Sir, your nose is very big”. Edmond Rostand’s entertaining 
piece that went on to become a classic is not primarily about 
the power of poetry, but instead the timidity of man. It is a 
kind of solace and balm for men of a less handsome visage. 
It is capable of making one believe, and quite forcefully, too, 
that it is worth being educated and a poet because what we 
write, our words are at least as impactful on the ladies as our 
looks and muscular appearance. Perhaps the saddest episode 
in the story of Cyrano, who wields the sword and word equally 
effectively, is where Roxane whispers that actually she loves her 
suitor Christian for his soul. This once overwhelmingly success-
ful, colourful and sensitive adaptation would be a paler version 
were it not for the noble acting of Gérard Depardieu. Filmed 
partly in Hungary, in Szilvásvárad and in Eger.

CYRANO DE BERGERAC
Cyrano de Bergerac
1990, francia 
francia hang/magyar felirat/English Subtitles (138’) 

Rendező/Directed by: Jean-Paul Rappeneau
Író/Written by: Edmond Rostand (színmű/play)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Jean-Paul Rappeneau, 
Jean-Claude Carrière
Operatőr/Director of photography: Pierre Lhomme
Zene/Music by: Kurt Kuenne, Jean-Claude Petit
Szereplők/Cast: Gérard Depardieu, Anne Brochet, 
Vincent Perez, Jacques Weber, Roland Bertin, 
Philippe Morier-Genoud 
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Caméra One, Centre National 
de la Cinématographie, DD Productions, Films A2 
Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1
Restaurálta/Restored by: Cinémathèque française, CNC

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.09. 18.45 Toldi mozi – Kisterem 
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A magyar filmtörténet egyik feledhetetlen főhőse a csupaszív, 
talpraesett vállfaárus, aki maga volt az élet hercege. A hatvanas 
„boldog békeévekben” csak fölkapta unokaöccsét, vitte vásárba, 
lóversenyekre, megismertette vele a szabadság, a nők, az élet ízeit. 
Ahol megjelent ruganyos nadrágtartójában, jellegzetes szemüve-
gében, minden női szívet meghódított, és fogytak a vállfák. Koltai 
Róbert legendás kultfilmje a rendszerváltó időszak legsikeresebb 
filmje volt. 

One of the most memorable heroes of Hungarian film history 
is the quick witted and generous, kind-hearted coat hanger 
peddler, a true prince of life. Set in the 1960s and those ‘happy 
days of peace’, he grabs his naive nephew and takes him to the 
fair, the horse races, he shows him freedom, introduces him to 
women and what life is all about. His appearance complete 
with elastic trouser braces and thick-rimmed glasses immedi-
ately melts all women’s hearts and coat hangers start selling 
like hot cakes. Róbert Koltai’s legendary cult film was the most 
successful movie around the time of the collapse of socialism.

SOSE HALUNK MEG 
We Never Die
1992, magyar
magyar hang/English Subtitles (95’)

GÁLAVETÍTÉS/GALA SCREENING
Díszvendégek/Special Guests: Koltai Róbert rendező, 
Halász  Gábor operatőr, Dés László zeneszerző 
és a film színészei: Máté Gábor, Jordán Tamás, Blaskó Péter 
és Pogány Judit

Rendező/Directed by: Koltai Róbert
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Nógrádi Gábor, Koltai 

Róbert
Operatőr/Director of photography: Halász Gábor

Zene/Music by: Dés László
Szereplők/Cast: Koltai Róbert, Szabados Mihály, Máté Gábor, 

Jordán Tamás, Kathleen Gati, Lukáts Andor,  
Blaskó Péter, Pogány Judit

Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Hunnia Filmstúdió, Magic Média

Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1
2K restaurált/2K restored 

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 20.00, Uránia Nemzeti Filmszínház



 © Szalontai Ábel
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Budapest, Moszkva tér, 1989. április 27. Az ország változások, a 18 
éves Petya pedig az érettségi előtt áll. Az 1945 utáni történelem-
tételeket eltörölték. Indul a nagybetűs élet, és egy ország is új 
életet kezd. Török Ferenc érettségiző hősei nem reménytelen, 
a történelemnek kiszolgáltatott alakok, a sors nem nyomja úgy 
őket, mint számos korábbi magyar film szereplőit. Ironikusak és 
játékosak – és sorsuk akár jót is tartogathat nekik. 
A Moszkva tér a 2001-es Magyar Filmszemlén elnyerte a legjobb 
elsőfilmnek járó díjat, egy filmes nemzedékváltás emblematikus 
filmje lett frissessége, pátoszmentessége, részben dokumenta-
rista, részben klipes képi megoldásai miatt, és valami alapvetőt 
mondott a rendszerváltásról, annak megfoghatatlanságáról, 
terhéről és könnyűségéről.

Budapest, Moszkva tér (Moscow Square), 27 April 1989. The 
country faces changes, while 18-year-old Petya takes his final 
exam at secondary school. All of the questions referring to the 
history after 1945 have been omitted. Life is ahead of him and 
new life is ahead of the country. Ferenc Török’s school-leaving 
heroes are no hopeless figures at the mercy of history, since 
they are no longer under the same pressure as the characters 
of many Hungarian films made previously. Ironic and wanton 
as they are, they may even be favoured by their fates. Due to 
its freshness, lack of pathos and part-documentary part-clip-
like visual solutions, it became an emblematic film of the new 
generation of filmmakers, offering a basic narration about the 
change of regime, its elusiveness, its burden and its lightness. 
Moscow Square was awarded the prize for Best First Film at the 
Hungarian Film Week.

MOSZKVA TÉR
Moscow Square
2001, magyar 
magyar hang/English Subtitles (88’)

Találkozás a rendezővel és a színészekkel/Q&A with cast & crew

Rendező/Directed by: Török Ferenc
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Török Ferenc
Operatőr/Director of photography: Garas Dániel
Zene/Music by: Temesvári Balázs
Szereplők/Cast: Karalyos Gábor, Pápai Erzsi, Balla Eszter, 
Csatlós Vilmos, Szabó Simon, Jávor Bence
Műfaj/Genre: dráma, melodráma/drama, melodrama 
Gyártó cég/Production: Hunnia Filmstúdió, SZFE
Formátum/Format: színes/colour, 1:1.85, 
2K restaurált/2K restored

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 19.30, Szabadtéri vetítés – Szent István tér 
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A dokumentumfilm a brit politikus és miniszterelnök Winston 
Churchill és a magyar filmproducer, Korda Sándor együttműkö-
désének, két kivételes, nagyformátumú egyéniség barátságának a 
története. Mindketten szerették a mozit és Nagy-Britanniát, Korda 
választott hazáját. Korábban nem látható dokumentumok segít-
ségével ismerjük meg Churchill írói, politikusi és Korda produceri 
tehetségének egymásra hatását. Churchill és Korda olyan filmeket 
készítettek, melyek a háborús morált erősítették, és együttmű-
ködésüknek volt egy távolabbi célja is: Amerika meggyőzése a 
hadbalépés fontosságáról és a Nagy-Britannia melletti kiállásról. 
John Fleet filmje számos érdekes részletet világít meg. 

The story of British Prime Minister Winston Churchill’s time work-
ing as a screenwriter for Hungarian film producer Alexander 
Korda. This film explores a unique collaboration between these 
two larger-than-life characters. They both shared a love of cine-
ma, but also a passionate devotion to Britain, Korda’s adopted 
country. Previously unseen documents reveal how Churchill’s 
interest in storytelling greatly shaped his approach to politics 
and guided him when he took to the stage for real during the 
war. Korda and Churchill collaborated in creating morale-boost-
ing films at home but also devised a spy mission to Hollywood 
to bring America into the war. The results are explored here in 
glorious Technicolor in a documentary by British film-maker 
John Fleet.

CHURCHILL 
ÉS KORDA SÁNDOR
Churchill and the Movie Mogul 
2018, angol 
In English/magyar felirat (65’)

Bevezető beszélgetés/Q&A with John Fleet, Charles Drazin 
(Queen Mary University)

Rendező/Directed by: John Fleet
Operatőr/Director of photography: Colin Clarke

Zene/Music by: Michael J. McEvoy
Szereplők/Cast: Key Contributors, Charles  Barr, 

Charles  Drazin, Stephen Fry, David  Lough,  
Jonathan  Rose, David Thomson

Műfaj/Genre: dokumentumfim/documentary
Gyártó cég/Production: January Pictures, UK

Formátum/Format: fekete-fehér/színes 
/black and white/colour, 16:9

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.07. 14.30 Toldi mozi – Kisterem
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A Balaton változatos arcáról, városainak sokszínűségéről, halá-
szatának látványos sajátosságairól számos filmfelvétel készült 
az elmúlt száz esztendő alatt. Ezekből szép gyűjteményt őriz a 
Filmarchívum, és az alkotások műfaja legalább annyira változa-
tos, mint maga a téma. Ebben az összeállításban az ötvenes évek 
balatoni hangulatát idézzük fel, amikor valóban az egész társa-
dalom számára vált közkinccsé a magyar tenger. A csak ritkán 
látható propagandafilmekről érdekes képet kapunk a magyar 
tömegüdültetés fejlődéséről is, valamint az ismerős helyszínek és 
régi strandeszközök bizonyára sokakban felejthetetlen emléke-
ket ébresztenek majd.

Over the past 100 years, many films have been made of Lake 
Balaton’s multifaceted image, the diversity of its towns and the 
spectacular characteristics of its fisheries. The Film Archive has 
a fine collection of these works, and the genres represented 
are at least as diverse as the topic itself. In this compilation, we 
evoke the inimitable Balaton feeling from the 1950s, when the 
‘Hungarian sea’ truly became a national treasure for society as 
a whole. These rarely screened propaganda films paint a fasci-
nating picture of the development of Hungarian mass resort 
tourism, and familiar spots and old beach equipment are sure 
to awaken memories in many.

FILMEK A MAGYAR 
TENGERRŐL 
AZ 1950-ES ÉVEKBŐL
Films about the Balaton lake from the 
1950s
(70’)

Bevezető/Introduction by Kurutz Márton (Magyar Nemzeti 
Filmarchívum / Hungarian National Film Archive) 

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.09. 15.30 Toldi mozi – Kisterem 
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A tavalyi siker után újabb filmek után bányászunk a Filmarchívum 
feneketlen gyomrában. Újratöltjük a vetítőgépet olyan ritkán 
látható tekercsekkel, amelyeknek ihletője és főszereplője a magyar 
főváros. Csaknem minden fontosabb filmtörténeti korszakból 
bőven áll rendelkezésre ilyen, sőt még a különböző műfajok között 
is válogathatunk, hiszen oktató filmektől etűdökön át egészen az 
idegenforgalmi propagandafilmekig sok tekercset sikerült össze-
gyűjteni. Az idei összeállítás fókuszában a közvetlenül 1956 után 
készült Budapest-filmek állnak, amelyek így együtt egyszerre 
adnak izgalmas, szomorú, látványos és olykor ijesztő képet 
Budapest mindennapi életéről és a városrendezés történetéből.

Following on from last year’s success, we are again mining the 
cavernous pits of the Film Archive for new gems. We’ve reloaded 
the projector with rarely seen reels inspired by the Hungarian 
capital. There is plenty to choose from as regards virtually every 
major film history period, indeed, we can even select from 
among the different genres because we have succeeded in 
collecting an astonishing range of material from educational 
films through etudes right up to tourism propaganda reels. 
Budapest films made immediately after 1956 are centre stage 
in this year’s compilation. Together, they provide a fascinating, 
sad, spectacular and at times frightening image of everyday life 
in Budapest and the history of urban planning.

A FŐSZEREPBEN BUDAPEST
RÖVIDFILMEK BUDAPESTRŐL A KORAI 
KÁDÁR-KORSZAKBÓL
Starring: Budapest – shorts from 
the Kádár period
(70’)
 
Bevezető/Introduction by Kurutz Márton (Magyar Nemzeti 
Filmarchívum / Hungarian National Film Archive)

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 10.00 Toldi mozi – Kisterem
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A Filmarchívum többezres reklámfilm-gyűjteményéből válogatunk, azon belül is első 
sorban a rendszerváltást közvetlenül megelőző évek reklámjaiból, amelyeket valóban 
nem lehet megunni. Nem gondolnánk, de a rajz-, báb- és tárgymozgatásos technikával 
készített animációs reklámokat ugyanazok a profik készítették, akik gyermekkorunk 
legkedvesebb gyerekfilmjeit. Macskássy Gyula, Dargay Attila és Foky Ottó mellett látható 
lesz majd a közelmúltban elhunyt Sas István néhány reklámja is. Az összeállítás minden 
bizonnyal a legfiatalabb generáció számára is érdekes lesz, hiszen ők már elképzelni sem 
tudják, hogy volt olyan idő, amikor egy üzletben (FŐBUHA) volt kapható a hangszer, játék, 
sportszer és bútor. Vagy amikor sok üzletben egy értelemes dolog sem volt kapható.

We’ve selected from the Film Archive’s collection of film commercials comprising 
several thousand examples, and within this primarily from advertisements from the 
years immediately prior to the change of regime. Truly, they never go out of fashion. 
One wouldn’t believe it, but the very same professionals who made animation film 
commercials using graphic, puppet and object movement techniques were also those 
who put together the favourite films of our childhood. Works by Gyula Macskássy, 
Attila Dargay and Ottó Foky are joined by a few advertisements created by István 
Sas, who died recently. The compilation will certainly prove of interest also for the 
youngest generation since they are unlikely to even imagine there was a time when 
musical instruments, toys, sportswear and furniture were all available in a single shop 
(FŐBUHA). Or, come to it, a time when in many other shops, not a single useful item 
could be found!

EZT NEM LEHET MEGUNNI 
RETRO REKLÁM-ÖSSZEÁLLÍTÁS
We can’t get enough of them – Retro ads
(70’) 
Bevezető/Introduction by Kurutz Márton (Magyar Nemzeti Filmarchívum/Hungarian 
National Film Archive) 

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.08. 10.00 Toldi mozi – Kisterem 
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A magyar filmgyártás első aranykora volt az 1918-as esztendő. A külföldi filmek bojkottja, 
a háború miatt egyre drágább és bizonytalanabb szállítás óriási lökést adott a magyar 
filmiparnak. Az év során közel száz magyar filmet mutattak be, ami azt jelenti, hogy 
minden hétre csaknem két magyar film premierje esett. És nem is akármilyen alkotások 
készültek ebben az időben! A későbbi hollywoodi magyarok legaktívabb korszaka volt ez 
az esztendő, amely az utolsó ilyen volt, hiszen 1919 végén a filmszakma színe-java elindult 
Nyugat-Európa irányába. Idővel maguk a filmek is tönkrementek vagy elkallódtak, így ezt 
az aranykort csak azzal a néhány tekerccsel és fényképpel tudjuk felidézni, ami fennma-
radt ebből a hihetetlenül gazdag esztendőből.

The first golden age of Hungarian filmmaking was in 1918. A boycott of foreign films, 
the increasingly expensive and uncertain delivery due to the war gave the Hungarian 
film industry a massive boost. Over the course of the year, nearly 100 Hungarian films 
were released, meaning that there were premieres of two Hungarian films nearly every 
week. And they were of a high standard, too. This year was the most active period for 
those Hungarians who later moved on to Hollywood; it was also the end, because in 
late 1919 the cream of the film profession departed for the West. Over time, the films 
themselves decayed or were lost, so we can only evoke this golden age with those few 
reels and photos that survived from this astonishingly fertile year. 

A MAGYAR FILM 
ELSŐ ARANYKORA: 1918
The first golden age of Hungarian film: 1918
(50’) 
Előadó/Speakers: Balogh Gyöngyi, Kurutz Márton (Magyar Nemzeti Filmarchívum/
Hungarian National Film Archive)

 
 09.07. 18.15 Toldi mozi – Kisterem
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CANNES CLASSICS-VÁLOGATÁS  
Cannes Classics Presents

Archiválás, megőrzés, digitalizálás, megújítás és feltárás – ez 
minden, amit tehetünk. Erről szól a Cannes Classics szekció 
a Cannes-i Filmfesztivál hivatalos válogatásában: újra útjukra 
bocsátani a régi, jól ismert klasszikusokat, hogy még a közeljövő-
ben mozikba, fesztiválokra, tévécsatornák programjaiba vagy épp 
DVD-blu-ray és VOD/SVOD formában újra a polcokra kerülhesse-
nek. A vállalkozás nem titkolt célja továbbá a filmművészetről 
készült dokumentumfilmek és megemlékező, tribute-felvételek 
nagyközönség elé tárása, illetve alkalom adódik a nemrég, 2018-
ban indult Rendezvous-programokon való részvételre, ahol újra 
találkozhatunk legkedvesebb rendezőinkkel és színészeinkkel, és 
részesei lehetünk kiváló mesterkurzusaiknak. A kezdeményezés 
atyja, Thierry Frémaux már 2014-ben látta, hogy a celluloidból 
a digitalizációba tartó út során lehetőség nyílik a klasszikusok 
bemutatására is. Cannes már évtizedek óta vetít felújított klasszi-
kusokat és filmművészeti témájú dokumentumfilmeket, melyek 
közül néhány önálló programként is szerepelt a fesztiválon (A 
fény művészete, Martin Scorsese filmnaplója, Szelíd motorosok, 
Dühöngő bika). „Leçons de cinema” program keretein belül pedig 
rendezőktől és színészektől vehettünk filmórákat. Most, Thierry 
Frémaux vezényletével, egy cím alá egyesült a szekció, újabb hely-
színen, már a fesztiválpalota szomszédságában található Beach 
Macé területén is megkezdődtek a nagyközönség számára elér-
hetővé vált ingyenes vetítések. A Magyar Nemzeti Filmarchívum 
Cannes Classics-programja olyan örökérvényű remekművek újra-
bemutatását tette lehetővé, mint André de Toth, Jancsó Miklós, 
Makk Károly vagy Fábri Zoltán alkotásait. Reméljük, hogy közö-
sen, méltó tiszteletadással tudunk megemlékezni a filmtörténet 
legnagyobbjairól, és minden kedves nézőnk örömét leli majd a 
múlt klasszikusaiban, ezen drágakövek felfedezésének és újra-fel-
fedezésének pillanataiban.

Archiving, preserving, digitizing, restoring and... showcasing—
more than anything, the Cannes Classics section, part of the 
Official Selection of the Festival de Cannes, is all about giving 
a start to a new exposure to many film classics. Those films will 
find their ways to theaters, festivals, retrospectives, DVD-Blu-
rays, TV channels and VOD/SVOD in the near future. Besides 
that, the section devotes itself to documentaries about cinema, 
tributes and, fresh from 2018, Rendez-vous with famous directors 
and actors, first-class masterclasses open to a large audience. 
Initiated by General Manager Thierry Frémaux in 2004, the man 
in charge of the selection foresaw that, considering the evolution 
from celluloid to digital, classics would move from one medi-
um to another and would be restored to meet new audiences. 
Cannes had screened restored classics for a long time (in 1968, 
the opening film was a restored print of Gone with the Wind!) and 
documentaries dealing with cinema (Visions of Light, A Personal 
Journey with Martin Scorsese Through American Movies or Easy 
Riders, Raging Bulls were events in their own way) as well as what 
used to be called “Leçons de cinema” with directors or actors. 
New prints, brand-new restored films, films introduced by casts 
or artists, these were new ingredients to the section. Under one 
banner, Thierry Frémaux worked to unify the section and give it a 
full boost, even widening the section to films on Beach Macé, next 
to the Palais des Festivals, open to a general audience for free. 
Submissions from all over the world, from producers, distributors, 
cinematheques, archive, sales agents, foundations, directors 
themselves, give the section a rich and colorful palette with vari-
ous themes based on what the world of restoration has to offer. 
With the help and the energy of the Hungarian Film Archives 
Cannes Classics was able to screen masterpieces by André de 
Toth, Miklós Jancsó, Károly Makk and Zoltán Fábri in the recent 
years. We hope this is what you will find in this tribute for you to 
enjoy a selection on the moves, ready to explore the past with 
classics, (re)discoveries and—always—gems. 

Gérald DUCHAUSSOY
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Hitchcock egyik legjobb filmje bemutatásakor nem aratott 
osztatlan sikert. 2012-ben már ez a pszichodráma a valaha készült 
legjobb filmek Sight and Sound-listáját vezette. Számos techni-
kai trükkje és újítása, a tériszonyt érzékeltető kameramozgások 
a filmnyelv szerves részévé váltak: a szédülés-érzés bemutatásá-
hoz a rendező azt a trükköt alkalmazta, hogy gumiobjektívvel 
James Stewart arca felé közelített, ugyanakkor magát a színészét 
is a kamera felé tolta. E trükkel élt például később Spielberg is  
A cápában. Hitchcock nem csupán filmet, hanem képzőművé-
szeti alkotást hozott létre, egy olyan filmet, aminek egy-egy beál-
lítása, nem csak hatása, hanem a szokatlansága miatt is, egészen 
látomás- és festményszerű. 

One of Hitchcock’s very finest films was not exactly an unqual-
ified success at its premiere. In 2012, this psycho-drama was 
placed as the best film ever made by Sight and Sound. Its 
numerous technical tricks and innovations, the camera move-
ments inducing a sense of acrophobia became integral parts 
of filmmaking: in order to engender a sense of vertigo in the 
audience, the director employed the trick of zooming in on the 
face of James Stewart while the actor was also moved towards 
the camera. This trick was used by others later on, for instance, 
Spielberg in Jaws. Hitchcock created not merely a film but a 
work of art, a movie that, through individual settings, and not 
only in its impact but unusualness, too, is visionary and akin to 
a painting.

SZÉDÜLÉS
Vertigo 
1958, amerikai 
In English/magyar felirat (128’)

Rendező/Directed by: Alfred Hitchcock
Író/Written by: Pierre Boileau, Thomas Narcejac
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Samuel A. Taylor, 
Alec  Coppel
Operatőr/Director of photography: Robert Burks
Zene/Music by: Bernard Herrmann
Szereplők/Cast: James Stewart, Kim Novak, 
Barbara  Bel  Geddes, Tom  Helmore, Henry  Jones, 
Raymond  Bailey
Műfaj/Genre: krimi/thriller
Gyártó cég/Production: Alfred J. Hitchcock Productions
Formátum/Format: színes/colour, 1.66:1 

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 21.45 Toldi mozi – Kisterem 
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A legénylakást tartják a vígjátékokban igen erős Billy Wilder egyik 
legjobb filmjének, holott ez a film minden, csak nem vidám. A 
történet – a főnökének a lakását a légyottjaira átadó kisember 
története, aki sokáig nem is tudja, kit tisztelhet a titkos szeretőben 
– kifejezetten komor. A munkahely légköre, a végtelennek tűnő 
folyosók és irodák, a bürokrácia a remény elől minden levegőt 
elszívó atmoszférája egészen lenyomó. És maga a legénylakás sem 
egy derűs hely. Ám mégis, a két nagyszerű színész játéka miatt, van 
az egész filmben valami olyan könnyed életszeretet, valami olyan 
melengető melankólia, ami miatt nem csak azt érezni rögtön, hogy 
remekművel van dolgunk, hanem azt is, hogy valójában nincsenek 
elhibázott életek. Minden idők egyik leghatásosabb díszlete a 
magyar Trauner Sándor (Alexandre Trauner) Oscar-díjas mester-
műve. 

The Apartment is considered one of the best films directed by 
Billy Wilder, who has a reputation in comedies, even though this 
film is anything but a comedy. The storyline – it is about a man 
handing over his apartment to his boss for his trysts, and who 
for a long time does not know the identity of the secret lover – is 
definitely sombre. The milieu of the workplace, the endless corri-
dors and offices, the stifling atmosphere of bureaucracy sucking 
all oxygen from hope is totally depressing. Nor is the apartment 
a cheerful spot, either. Yet, thanks to the acting of the two main 
protagonists, there is some sort of light joie de vivre in the whole 
movie, a sort of warming melancholy that brings one to the 
instant realization: this is a masterpiece and there are actually 
no wasted lives. One of the most effective stage sets of all time 
is the powerful and Oscar winning work of Hungarian Sándor 
Trauner (Alexandre Trauner). 

A LEGÉNYLAKÁS 
The Apartment 
1960, amerikai 
In English/magyar felirat (125’)

Rendező/Directed by: Billy Wilder
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Billy Wilder, I.A.L. Diamond

Operatőr/Director of photography: Joseph LaShelle
Zene/Music by: Adolph Deutsch 

Szereplők/Cast: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, David 
Lewis, Ray Walston, Jack Kruschen, Fred MacMurray

Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: The Mirisch Corporation

Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 2.35:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 13.15 Toldi mozi – Kisterem
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A nálunk jól ismert és már-már magunkénak vallott cseh szerzők 
mellett és mögött voltak kevésbé ismert remek írók (az 1960-as, 
70-es években), mint például a forgatókönyveket is jegyző volt 
auschwitzi fogoly, Arnošt Lustig. Műveiből számos filmes dolgo-
zott, többek közt Az éjszaka gyémántjait jegyző Jan Němec. 
Lustig elmondása szerint: „… a film önéletrajzi jellegű, nagyrészt 
minden úgy történt, ahogy a film mutatja. 1945-ben társaimmal 
leugrottunk a dachaui koncentrációs táborba vivő vonatról. Előtte 
hat napig nem kaptunk enni, ezért szörnyen kiéhezettek voltunk, 
amikor rátaláltunk a falura. Én kaptam a feladatot, hogy öljem meg 
a filmben is szereplő nőt.” Az egyik legjelentősebb holokauszt-film 
szinte minden mozzanata és képe Lustig emlékein alapul. 

Alongside well-known Czech writers there were a few lesser 
recognized yet still superb authors (from the 1960s and 70s), 
such as Arnošt Lustig, also a fine screenwriter and a former pris-
oner at Auschwitz. Numerous filmmakers worked on his books, 
including 
Jan Nemec who directed Diamonds of the Night. According 
to Lustig: “…the film has a biographical nature, everything 
happened largely as it is shown in the film. In 1945, I along 
with my fellow prisoners jumped off the train transporting us 
to Dachau concentration camp. We hadn’t eaten for six days 
prior to this, which is why we were starving when we reached 
the village. I was given the task of killing the woman seen in 
the film.” Virtually every frame of one of the most significant 
Holocaust films is based on the memories of Lustig. 

AZ ÉJSZAKA GYÉMÁNTJAI
Démanty noci
Diamonds of the Night 
1964, Jan Němec, csehszlovák 
német/cseh hang/magyar felirat/English Subtitles (65’)

Bevezető/Introduction by Michal Bregant (Cseh Nemzeti 
Filmarchívum / Czech National Film Archive), beszélgetés 
Eva  Lustigovával, az író Arnošt Lustig lányával / Q&A with 
Eva  Lustigová

Rendező/Directed by: Jan Němec
Író/Written by: Arnošt Lustig
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Jan Němec, Arnošt Lustig
Operatőr/Director of photography: Jaroslav Kučera
Zene/Music: Vlastimil Hála, Jan Rychlík
Szereplők/Cast: Ladislav Jánsky, Antonín Kumbera, 
Ilse  Bischofova, Jan Riha, Ivan Asić, 
August Bischof
Műfaj/Genre: háborús filmdráma/drama/war
Gyártó cég/Production: Ceskoslovenský Filmexport
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1
Restaurálta/Restored by: Czech National Film Archive

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 15.00 Toldi mozi – Kisterem 
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Ha sci-fi-ről van szó, minden filmrajongónak beugrik a kép: a 
levegőben pörgő lábszárcsont képe, és hozzá Strauss zenéje, az 
Ímigyen szóla Zarathustra hatásos bevezetése. Kevés műfaj van, 
amit annyira meghatározna egy film, mint a sci-fi műfaját Stanley 
Kubrick rejtélyes alkotása. Nehéz megmondani, miről is szól a 
2001: Űrodüsszeia. Igaz, Arthur C. Clarke a film után keletkezett 
regénye eligazít és egyértelműsít, de ez a film mégis csak azért 
érdekes, mert minden megtekintéssel más és más értelmet nyer. 
A sci-fi alapkérdéseit úgy teszi fel, hogy bár a műfajon belül az első 
művek egyike, mégis szintetizál. Ma, ötven évvel a bemutatója után 
is aktuális: jelenleg éppen a mesterséges intelligenciával kapcso-
latos kérdései miatt. A film űrben játszódó jeleneteiben az egyik 
legnagyobb magyar zeneszerző, Ligeti György zenéje hallható. 

When the conversation turns to sci-fi, the following image 
invariably leaps into the mind of every film buff: the stunning 
opening of a shinbone spinning in the air and the music of 
Richard Strauss, Also sprach Zarathustra. Few genres have been 
so defined by a film as Stanley Kubrick’s cryptic creation defines 
sci-fi. It is no easy thing to say what exactly 2001: A Space 
Odyssey is about. It is true that Arthur C. Clarke’s novel published 
after the film was released clarifies matters, but it is still interest-
ing because the movie takes on new meaning at every viewing. 
It poses the fundamental questions of sci-fi in such a way that 
although this is one of the first works within the genre, it is still 
a synthesis. Even today, 50 years after its premiere, it remains 
relevant, currently precisely because of the issues it raises vis-a-
vis AI. Music by great Hungarian composer György Ligeti can be 
heard in scenes played out in space. 

2001: ŰRODÜSSZEIA 
2001: A Space Odyssey 
1968, angol-amerikai 
In English/magyar felirat (149’)

Bevezető/Introduction by Gérald Duchaussoy (Cannes Classics)

Rendező/Directed by: Stanley Kubrick
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Stanley Kubrick, 

Arthur C. Clarke
Operatőr/Director of photography: Geoffrey Unsworth

Zene/Music by: Ligeti György, Aram  Hacsaturján, 
Johann  Strauss, Richard Strauss

Szereplők/Cast: Keir Dullea, Gary Lockwood, William 
Sylvester, Daniel Richter, Leonard Rossiter, Margaret Tyzack

Műfaj/Genre: sci-fi
Gyártó cég/Production: Metro-Goldwyn-Mayer, 

Stanley  Kubrick Productions
Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1 

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 20.30 Toldi mozi – Nagyterem
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Vappabalubadevappendu: ez a kiáltás egy egész generáció 
számára jelentette a fiatalságot, a laza estéket, a bulikat. Harminc 
évvel ezelőtt is még alig akadt, aki ne tudta volna, hogy ez a Grease 
című limonádé (mert ne hallgassuk el, hogy a Grease nem képvi-
sel jelentős filmtörténeti értéket, és musicalként sem veheti fel a 
versenyt az akkori versenytársakkal, Lloyd Webber vagy Bernstein 
műveivel) egyik betétdalának, a We go togethernek a kezdete, a 
nyitánya. A Pomádé, Randal Kleiser rendezésében, felszólítás az 
állandó bulira, az öltözködési és menőségi versenyre, és a szere-
lemre. Arra, hogy vállaljuk, merjük vállalni, önmagunkat: még 
akkor is, ha az hülye frizurák viselésével járt együtt.

Rama lama lama ka dinga da dinga dong: this summed up 
youth, cool nights and parties for a whole generation. Thirty 
years ago, there were very few who didn’t know the opening of 
the theme song We Go Together, one of the numbers from the 
frothy-light movie Grease (let’s not kid ourselves, Grease does not 
represent any serious values in film history, nor was it a match 
in any way to works by its then competitors Lloyd Webber or 
Bernstein). Grease, directed by Randal Kleiser, is about non-stop 
partying and competing to look most cool. And love, of course. 
About whether we dare accept ourselves as we are: even if that 
meant sporting a daft haircut.

POMÁDÉ 
Grease 
1978, amerikai 
In English/magyar felirat (110’)

Rendező/Directed by: Randal Kleiser 
Író/Written by: Jim Jacobs, Warren Casey 
Adaptáció/Adaptation: Allan Carr
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Bronte Woodard
Operatőr/Director of photography: Bill Butler
Zene/Music by: Jim Jacobs, Warren Casey, Louis St. Louis, 
John Farrar, Barry Gibb
Szereplők/Cast: John Travolta, Olivia Newton-John, 
Stockard  Channing, Lorenzo Lamas, Jeff Conaway, 
Barry  Pearl
Műfaj/Genre: musical
Gyártó cég/Production: Paramount Pictures, Robert 
Stigwood Organization, Allan Carr Production
Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 20.30 Toldi mozi – Nagyterem 



67

Luc Besson volt az, akiről joggal lehetett feltételezni, az amerikai 
filmmel mindig szembeszállni igyekvő francia filmes csapatok 
parancsnoka lesz. A Nikita és a Leon, a profi mellett indult hadba 
A nagy kékség, ez a szabadtüdős merülőkről szóló vérbeli melo-
dráma. A két barát közti szerelmi és szakmai vetélkedés tulajdon-
képpen csak háttere a filmnek: valódi szereplője, főszereplője az 
óceán. Az abban élő lények, különösképpen a delfinek. És ennek 
köszönhető, hogy ha arra kényszerülünk, megmondjuk, miről is 
szól e film, bátran azt tudjuk mondani: a szabadságról. Arról, amit 
a tenger közelében érzünk. 

Luc Besson was the artist who (quite justifiably) one presumed 
would be the commander in chief of French film teams resisting 
the flood of American movies. The Big Blue, a genuine drama 
about free divers, entered the fray alongside Nikita and Léon: 
The Professional. As a matter of fact, the competitive – in love 
and professionally – nature of the two friends is merely a back-
drop to the film: the true protagonist is the sea and the crea-
tures that live in it, particularly dolphins. Thanks to this, if one 
were forced to say what this film is about, one could state quite 
simply: freedom. That sense one gets when in close proximity to 
the sea.

A NAGY KÉKSÉG
La grand bleu
The Big Blue
1988, francia 
francia/angol/olasz hang/magyar felirat/English Subtitles (168’)

Díszvendég/Special Guest: Jean-Marc Barr

Rendező/Directed by: Luc Besson
Író/Written by: Luc Besson

Forgatókönyvíró/Screenplay by: Luc Besson, Robert Garland, 
Marilyn Goldin, Jacques Mayol, Marc Perrier

Operatőr/Director of photography: Carlo Varini
Zene/Music by: Éric Serra, Bill Conti

Szereplők/Cast: Jean-Marc Barr, Jean Reno, Rosanna 
Arquette, Paul Shenar, Sergio Castellitto, Jean Bouise

Műfaj/Genre: kalandfilm/adventure
Gyártó cég/Production: Gaumont, Les Films du Loup

Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 19.30 Szabadtéri vetítés – Szent István tér 
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A dokumentumfilm Jancsó Miklós Csillagosok, katonák című, 
a Szovjetunióban, 1967-ben forgatott filmjének keletkezéséről 
szól. Jancsó és Mészáros Márta mellett olyan közreműködők 
is megszólalnak, mint a filmben szerepet is alakító Nyikita 
Mihalkov, az Oscar-díjas rendező, színész. A szerkesztők annak a 
helyzetnek a körülményeit járják körül, hogy a szovjet fél roman-
tikus kalandfilmet szeretett volna látni a szocialista forradalom 
50. évfordulójára, Jancsó pedig új, egyetemes megvilágításba 
helyezte a polgárháborút. Jancsó világsikert arató filmje a mai 
napig ismeretlen Oroszországban, mert a szovjetek cenzúrázták 
és teljesen átvágták. 

This documentary film is about the creation of Miklós Jancsó’s 
work Csillagosok, katonák (The Red and the White) filmed in the 
Soviet Union in 1967. Besides Jancsó and Márta Mészáros, the 
documentary includes other figures such as Oscar winning 
director and actor Nikita Mikhalkov, who plays a role in the 
movie. The editors had to work around the circumstances of the 
situation whereby the Soviet party preferred to see a romantic 
adventure film for the 50th anniversary of the socialist revolu-
tion, whereas Jancsó wanted to place the civil war under a new 
and universal light. Jancsó’s film that reaped successes around 
the globe is unknown in Russia to this day because the Soviets 
censored and totally reedited it.

SZOVJET-MAGYAR 
KOPRODUKCIÓ
Soviet-Hungarian coproduction
2011, magyar 
magyar hang/English Subtitles (52’)

Rendező/Directed by: Forgács Iván
Író/Written by: Forgács Iván
Operatőr/Director of photography: Kodolányi Sebestyén
Szereplők/Cast: Jancsó Miklós, Mészáros Márta, 
Nyikita  Mihalkov, Kézdi-Kovács Zsolt, Mucsi  Zoltán, 
Scherer  Péter
Műfaj/Genre: dokumentumfilm/documentary
Gyártó cég/Production: Veneras
Formátum/Format: színes/fekete-fehér 
/colour/black and white, 16:9

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.06. 12.00 Toldi mozi – Kisterem 
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MOLNÁR FILMEN
Molnár on Film

Szinte felsorolni is lehetetlen a Molnár Ferenc-művekből készült 
filmeket, a különböző mértékben átírt, adaptált darabokat és 
musicaleket. Hatott a pályakezdő Preston Sturgesre, ő A jó tündért 
adaptálta 1935-ben, a filmet William Wyler rendezte. A hattyú – az 
eredetihez meglepően hű – harmadik adaptációjával fejezte be 
színészi karrierjét Grace Kelly, a filmet a budapesti születésű Vidor 
Károly – Charles Vidor – rendezte. A veterán Kertész Mihály 1960-
ban Sophia Loren, John Gavin és Maurice Chevalier főszereplésével 
filmesítette meg az Olympiát. A legnagyobb hatása a Liliomnak 
lett. A Broadwayn a bécsi születésű Joseph Schildkraut és Eva Le 
Gallienne, egy későbbi, 1940-es változatban Burgess Meredith és 
Ingrid Bergman játszották a főszerepeket, Ficsúrt pedig a pályája 
elején álló Elia Kazan alakította. Orson Welles 1939-ben rádiójáté-
kot, Michel Legrand 2011-ben balettet írt a mű alapján. És mindez 
csupán töredékes felsorolás: Molnár –  Márai Sándor és Kertész 
Imre mellett –  világszerte a legismertebb magyar író. 

It would be virtually impossible to list all the films, works and 
musicals rearranged and adapted – to varying degrees – from 
plays originally written by Ferenc Molnár. Preston Sturges, who 
was just then setting out on a career, adapted A jó tündér/The 
Good Fairy in 1935, directed by William Wyler. Grace Kelly conclud-
ed her acting career with the third (and surprising true to the 
original) adaptation of A hattyú/The Swan. The movie was direct-
ed by Károly (Charles) Vidor, a native of Budapest. In 1960, the 
veteran Mihály Kertész made a film version of Olympia starring 
Sophia Loren, John Gavin and Maurice Chevalier. Of all his plays, 
Liliom had the greatest impact. Vienna-born Joseph Schildkraut 
and Eva Le Gallienne played the main roles on Broadway, and 
in a later, 1940, version Burgess Meredith played opposite Ingrid 
Bergman, with Elia Kazan as Ficsúr. In 1939, Orson Welles used 
the work as the basis for a radio adaptation, and in 2011 Michel 
Legrand converted it into a ballet. And this is merely the tip of the 
iceberg: Molnár – along with Sándor Márai and Imre Kertész – is 
the best-known Hungarian writer in the world.  

MUSZATICS Péter
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Schöpflin Aladár meglátásai helytállóak: Molnár Ferenc A jó tündér 
című darabjáról, amiből William Wyler forgatott klasszikus filmet, 
írta a következőket: „Már a Játék a kastélyban könnyű komédiá-
jában, s ennél is inkább idei új darabjában Molnár Ferenc eljutott 
addig a pontig, ahol már abszolút színházat csinál. Minden, ami 
a színpadon van, együtt játszik a színészekkel, a fényesen megte-
rített asztal, a poharakban a pezsgő, az egyik szereplő szakálla, a 
másik szereplő pénze, az ügyvédi iroda bútorai, a ceruzahegye-
zőgép, az összes kellékek mind valamiféle színpadi hatásra vannak 
elgondolva. E kellékek közé tartozik a mese. A realitás egyáltalán 
nem fontos. Molnár tudja, hogy a színpadon nem realitás kell, 
hanem annak illuzórikus képe. Abszolút pontossággal összehan-
golt játék, minden szava, mozdulata ki van számítva, és minden 
úgy megcsinálva, mintha magától menne.” Schöpflin nem csak a 
darabot, de a Ben Hur háromszoros Oscar-díjas alkotójának filmjét 
is pontosan írja le ezzel. 

The literary historian Aladár Schöpflin’s insights about Ferenc 
Molnár’s The Good Fairy, from which William Wyler shot his clas-
sic film, hit the nail on head when he wrote: “Ferenc Molnár, in his 
light-hearted comedy The Play is the Thing, and even more so in 
his new work from this year, reached the point where he is making 
total theatre. Everything that is on the stage works together with 
the actors, the magnificently laid table, the champagne in glass-
es, the beard of one of the players, the money of another char-
acter, the furniture of the attorney’s office, the pencil sharpener, 
in fact all the props are considered with an eye to some sort of 
theatrical effect. The tale belongs to these props. Reality is of no 
importance whatsoever. Molnár knows that on the stage it is not 
reality that is needed, but its illusory image. Acting coordinated 
with absolute precision, every word, every movement reckoned 
out, and everything is done as though it was going by itself.” With 
these words, Schöpflin accurately describes not only the play but 
the film by the three times Oscar winner creator of Ben-Hur.

A JÓ TÜNDÉR 
The Good Fairy 
1935, amerikai 
In English/magyar felirat (98’)

Rendező/Directed by: William Wyler
Író/Written by: Ferenc Molnár (színmű/play)

Forgatókönyvíró/Screenplay by: Preston Sturges
Operatőr/Director of photography: Norbert Brodine

Zene/Music by: Heinz Roemheld
Szereplők/Cast: Margaret Sullavan, Herbert Marshall, Frank 

Morgan, Reginald Owen, Eric Blore, Beulah Bondi
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy

Gyártó cég/Production: Universal Pictures
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 13.30 Toldi mozi – Nagyterem
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Hercegnőt játszik egy igazi hercegnő. Ez lehetett volna A hattyú 
reklámszövege. És ha szó szerint nem is ez volt, a stúdió ráját-
szott arra, hogy az Alexandra hercegnőt alakító Grace Kelly 
nem sokkal a film bemutatóját követően igent mondott Rainer 
monacói hercegnek. Vagyis nem csak a filmen, de a való életben 
is hercegnő lett. A Molnár Ferenc kissé keserű művéből született 
átirat pazar mesterkomédia, amiben Beatrix nem ismerve tréfát, 
próbálja a lányát visszajuttatni a hatalomba. A szerelem kicsik-
landozása féltékenységgel, akár a Molnár darabban, e szöveghű 
adaptációban is egy ceglédi tanárra bízatik. Érdemes felidézni 
az utolsó magyar uralkodónő, Zita szavait, mert ide illenek: „Egy 
uralkodó sohasem mondhat le. Trónjától megfosztani lehet, ural-
kodói jogait megvonni tőle lehet. Engedhet az erőszaknak, attól 
függően, milyen időben és milyen körülmények közé kerül, de 
lemondani soha, soha, soha!”

A real princess plays a princess. What about that for a tagline for 
The Swan? And even though literally speaking this was not actu-
ally the case, the studio made much of the fact that Grace Kelly 
playing Princess Alexandra said yes to the marriage proposal of 
Prince Rainer III of Monaco not long after the film was released. 
So she was a princess not only in fiction but in real life as well. 
The arrangement of the slightly bitter novel by Ferenc Molnár is 
a grand masterful comedy in which Beatrix attempts to regain 
the throne for her daughter. Just as in the Molnár piece, so too in 
this most faithful adaptation it is left to the teacher from Cegléd 
to bring love to the surface using the bait of jealousy.  It is worth 
quoting the words of Zita, last queen of Hungary, because they 
are most appropriate here: “A sovereign can never abdicate. He 
can be deposed and his sovereign rights be declared forfeit. All 
right, that is force. But abdicate – never, never, never!”

A HATTYÚ 
The Swan
1956, amerikai 
In English/magyar felirat (104’)
 
Bevezető/Introduction by Sárközi Mátyás

Rendező/Directed by: Charles Vidor (Vidor Károly)
Író/Written by: Ferenc Molnár (színmű/play)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: John Dighton
Operatőr/Director of photography: Joseph Ruttenberg, 
Robert Surtees
Zene/Music by: Bronislau Kaper
Szereplők/Cast: Grace Kelly, Alec Guinness, Louis Jourdan, 
Agnes Moorehead, Jessie Royce Landis, Brian Aherne
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Formátum/Format: színes/colour, 2.35:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.07. 19.15 Toldi mozi – Kisterem 
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Az „édes grundot” ésszel védi meg nagy csatában Boka tábornok 
és kis csapata a vörösinges túlerővel szemben. Nem sikerülne 
győzniük, ha az árulónak bélyegzett közlegény, a kis Nemecsek 
nem derítené ki a gazdag Geréb árulását, vállalva ezért a megalázó 
hideg fürdőket is… Fábri egy betiltott forgatókönyv után kapott 
lehetőséget A Pál utcai fiúk rendezésére, angol gyerekszínészek-
kel. A Molnár-művek megfilmesítési jogával rendelkező Bohém 
Endre producerrel Fábrinak azért is meg kellett harcolnia, hogy 
Nemecsek Ernő meghalhasson, és ne afféle magyar Robin Hood-
történet váljék a filmből. A hősiesség és gyermeki kegyetlenség 
örök történetét Fábri regényhű, csupaszív filmmé formálta. A film, 
köszönhetően többek közt Anthony Kemp nagyszerű alakításának 
és a látványos amerikai éjszakáknak is, 1969-ben ott volt az Oscar-
díjra jelöltek mezőnyében. Teljeskörű, 4K restaurálásában a fiata-
labbik Pásztort alakító Jancsó Nyika operatőr is közreműködött 
2017-ben.

Despite the superiority of the red shirts, general Boka and his little 
troop are cleverly defending the ‘sweet lot’. They would not have 
been able to win unless little Private Nemecsek, branded a trai-
tor, had not revealed the treason of rich Geréb, who in turn must 
undergo the humiliation of cold baths. After a banned script, the 
great director Zoltán Fábri was given the chance to direct The 
Boys of Paul Street with British child actors. He had to fight hard 
in order to persuade the Hungarian born American producer 
Endre Bohem, who owned the rights to the filming of Molnár’s 
works, to allow Ernő Nemecsek to die instead of turning the film 
into a Hungarian Robin Hood story. Fábri moulded the eternal 
theme of heroism and adolescent cruelty into a warm-hearted 
film faithful to the novel. Thanks to the great performance by 
Anthony Kemp and others, and to the spectacular shots, the film 
was nominated for an Oscar in 1969. The cinematographer Nyika 
Jancsó, who played the younger Pásztor, participated in the 
complete 4K digital restoration of the film in 2017.

A PÁL UTCAI FIÚK
The Boys of the Paul Street
1968, magyar 
magyar hang/English Subtitles (110’)

Rendező/Directed by: Fábri Zoltán
Író/Written by: Molnár Ferenc (regény/novel)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Fábri Zoltán

Operatőr/Director of photography: Illés György
Zene/Music by: Petrovics Emil

Szereplők/Cast: Törőcsik Mari, Pécsi Sándor, Kozák László, 
Anthony Kemp, William Burleigh, John Moulder-Brown

Műfaj/Genre: ifjúsági film/adaptáció/youth film/adaptation
Gyártó cég/Production: Boghross Film, Mafilm, Stúdió 1

Formátum/Format: színes/colour, 1:2.35, 
4K restaurált/4K restored 

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.07. 12.00 Toldi mozi – Kisterem
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THE GRAND BUDAPEST 
The Grand Budapest

„Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned” 
– állt állítólag a figyelmeztető felirat egy magyar származású 
hollywoodi producer irodájának falán. A 20. század első felében 
részben közép-európaiak teremtették meg az amerikai álmot: 
az emigránsok elvittek magukkal valamit az összeomló, hábo-
rúk, forradalmak sújtotta Osztrák-Magyar Monarchiából, és a 
legsikeresebbek adaptálták történeteiket és élettapasztalataikat 
Hollywoodhoz. Az általuk kialakított dramaturgiai és képi nyelv 
napjainkig hat. Ez részben az éppen 100 éve, 1918-ban összeom-
lott Monarchia népszerű kultúrájából, részben talán a történel-
mi kataklizmák megéléséből táplálkozott. Az utóbbi évek egyik 
legnagyobb filmsikere, A Grand Budapest Hotel játékos főhajtás 
a közép-európai nagy elődök előtt – és „Ruritánia”, a képzeletbeli 
közép-európai állam angolszász mítosza előtt is. Wes Anderson 
rendező filmjében számos elem utal Ernst Lubitschra, William 
Wylerre, Emeric Pressburgerre, Frank Borzage-re és másokra, 
osztrák és magyar származású írókra, rendezőkre, színészekre 
és zenészekre. A Maraton izgalmas kódfejtésre vállalkozik: rész-
ben az inspirációs forrásként szolgáló filmek összegyűjtésével és 
vetítésével, részben egy kerekasztal-beszélgetéssel kísérli meg az 
„emberi érintés” és Ruritánia titkának megfejtését. 

“It’s not enough to be Hungarian, you also have to be talented!” 
This notice was allegedly fixed to the wall of a Hungarian-born 
Hollywood producer’s office. In the first half of the 20th centu-
ry, in part it was Central Europeans who made the American 
dream: emigrants took with them something of the collapsing 
Austro-Hungarian Monarchy blighted by wars and revolutions, 
and the most successful adapted their stories and experiences 
of life to Hollywood. Their dramas and visual language still have 
an impact to this day. This in part fed off the popular culture of 
the Monarchy that collapsed exactly 100 years ago, in 1918, and 
partly perhaps from experiencing and surviving historical cata-
clysms. One of the biggest film hits of the past few years, The 
Grand Hotel Budapest pays witty tribute to the Central European 
great predecessors… and ‘Ruritania’, that Anglo-Saxon myth of 
an imaginary Central European state. Countless elements in the 
film directed by Wes Anderson reference Ernst Lubitsch, William 
Wyler, Emeric Pressburger, Frank Borzage and writers, directors, 
actors and musicians of Austrian or Hungarian extraction. The 
Film Marathon undertakes an exciting code-breaking session: 
in part by assembling and screening the films that served as 
inspirations, and in part with a round-table discussion to deci-
pher the secret of ‘human touch’ and Ruritania.  

MUSZATICS Péter
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A kifosztott velencei palazzóból egy elegáns férfi szökik meg. 
Éjszaka van, a gondolások már a szemetet szállítják. Az elkövető 
egy úriember, egy báró. A lakájjal folytatott párbeszéde az elmés 
és okos szópárbaj mesterpéldája. Kifinomult és vicces, szexi 
akárcsak a rendező, Ernst Lubitsch filmjei. Billy Wilder szerint a 
Lubitsch hatás titka a ritmus. Lubitsch-nál jobban senki sem érzi, 
mikor és hogyan kell hangulatot váltani, a hangulatváltáshoz 
hogyan illeszthető a megfelelő zene: és ennek következménye, 
hogy mindig tud meglepetést okozni. A tolvaj gentlemant és a 
zsebtolvaj grófnőt alakító Miriam Hopkins és Herbert Marshall 
ideális – egymáshoz méltó – párost alkotnak. A film a magyar 
László Aladár A becsületes megtaláló című nagyszerű darabjából 
készült. 

A sophisticated man escapes from the looted Venetian palace. 
It is night and gondoliers are delivering the rubbish. The perpe-
trator of the crime is a gentleman, a baron. His dialogue with 
the butler is a masterclass in witty and smart repartee. Refined, 
funny and sexy, just like the films of director Ernst Lubitsch. 
Billy Wilder reckoned that the secret of the Lubitsch effect was 
rhythm. Lubitsch was better than anyone at sensing when and 
how to switch mood, and how the right music can be fitted 
to the changed mood: the consequence of this is that he can 
always pull a surprise. The gentleman thief Herbert Marshall 
and the pickpocket countess played by Miriam Hopkins form 
the perfect couple, made for each other. The film was shaped on 
the outstanding play by Hungarian Aladár László, The Honest 
Finder (A becsületes megtaláló). 

A BECSÜLETES MEGTALÁLÓ
Trouble in Paradise 
1932, amerikai 
In English/magyar felirat (83’)

Rendező/Directed by: Ernst Lubitsch
Író/Written by: László Aladár (színmű/play)
Forgatókönyv/Screenplay by: Samson Raphaelson
Operatőr/Director of photography: Victor Milner 
Zene/Music by: W. Franke Harling
Szereplők/Cast: Miriam Hopkins, Kay Francis, Herbert 
Marshall, Charles Ruggles, Edward Everett Horton,  
C. Aubrey Smith
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Paramount Pictures
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.05. 14.30 Toldi mozi – Kisterem 
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A Víg özvegynek több jelentős megfilmesítése is létezik: Stroheim 
változata leleplezi, azzal, hogy Danilo, a királyi sarj, és Sonia, a 
közrendű lány szerelmének előzményeit is bőségesen taglalja, 
hogy a mesebeli operett-ország sem mentes a korrupciótól, ott 
is világias rend, kikezdhetetlen hierarchia uralkodik. A Lubitsch-
féle szuperprodukciónak hirdetett változat sokkal inkább ennek 
az országnak a rendkívüliségét, az egzotikusságát mutatja meg: 
az ő sztárszereposztásos – a főszerepet Maurice Chevalier alakítja, 
párhuzamosan forgatták angol és francia szöveggel - változata 
sokkal inkább glamúros, szecessziós bonbon, ám nem nélkülözi 
Lubitsch finom, árnyalt humorát sem. Lehár darabját a rendező 
számára a magyar drámaíró, Vajda Ernő írta át.

There are several important film versions of The Merry Widow: 
the Stroheim version reveals – by analysing in detail the love 
between Danilo, scion of the royal family, and Sonia, the 
commoner – that the fairy tale-like operetta country is not free 
of corruption, there too the secular order and unchallenge-
able hierarchy dominate. On the other hand, the version by 
Lubitsch, billed as a super-production, is far more interested in 
presenting the remarkableness, the exoticism of this country. 
His movie boasting serious star power (the lead role is played by 
Maurice Chevalier, and was filmed in parallel takes in English 
and in French) is a somewhat glamorous, Art Nouveau bonbon, 
although it does not lack Lubitsch’s refined, nuanced humour. 
Hungarian dramatist Ernő Vajda rewrote the Lehár work for the 
director. 

A VÍG ÖZVEGY 
The Merry Widow
1934, amerikai 
In English/magyar felirat (99’)

Rendező/Directed by: Ernst Lubitsch
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Ernest Vajda (Vajda  Ernő), 

Samson  Raphaelson
Operatőr/Director of photography: Oliver T. Marsh

Zene/Music by: Lehár Ferenc
Szereplők/Cast: Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald, 

Edward Everett Horton, Marcel Vallée,  
Una  Merkel, Danièle  Parola

Műfaj/Genre: vígjáték/operettfilm/comedy/musical
Gyártó cég/Production: Metro-Goldwyn-Mayer

Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 11.30 Toldi mozi – Kisterem
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Egyszerűen elképesztő: ehhez a Faragó Sándor-adaptációhoz, a 
tulajdonképpen üzleti sikerét a filmtörténet legendás párosára, 
Ginger Rogersre és Fred Astaire-re alapozó RKO Stúdió, felépített 
tiszta fehérben egy Velence hasonmást: a tengervizet feketével 
színezte, hogy a tündöklő art deco díszlet még jobban érvénye-
süljön. A halhatatlan páros egyik legjobb filmje, tipikus félreér-
téses komédia (a Broadway sztár udvarol a díszlettervező nőnek, 
ám az a férfit barátnője férjének hiszi) a Top Hat: ebben a filmben 
a legszebb Ginger, a white tie elegancia minden részleten átüt, 
a táncok könnyedsége a zenés jeleneteket szinte éterivé teszi, 
időtlenné. Nem véletlen, hogy később annyi féle dallal, slágerrel 
társították. Az eredeti zenéket Irving Berlin szerezte: a film leghí-
resebb betétdala a Cheek to cheek számtalan jazz változatban 
élt tovább. Az első sora, Heaven, I’m in heaven. Minden korabeli, 
fantasztikus musical mintha a mennyországban játszódna – a Top 
Hat különösképpen. 
Absolutely unbelievable: RKO Studio, whose business success 
was in fact founded on the legendary pair of film history, Ginger 
Rogers and Fred Astaire, constructed a Venice doppelganger in 
pure white for this Sándor Faragó adaptation. Even the seawa-
ter was dyed black in order to bring out the sparkling Art Deco 
set in greater contrast. Top Hat is one of the finest films by the 
immortal pair, a typical comedy built on misunderstandings 
(the Broadway star courts the stage designer woman, but she 
believes that the man is the husband of her girlfriend): Ginger 
is at her most beautiful in this film, the white tie elegance 
dazzles in every scene, while the lightness of the dances makes 
the musical scenes virtually ethereal and timeless. Irving Berlin 
composed the music: Cheek to Cheek, the film’s most famous 
number, lives on in countless jazz variations. It’s first line goes: 
‘Heaven, I’m in heaven’. Every fantastical musical of that age 
seems as though it were played out in heaven, Top Hat in 
particular. 

FRAKKBAN ÉS KLAKKBAN 
Top Hat
1935, amerikai
In English/magyar felirat (101’) 
Bevezető/Introduction by Katinka Faragó

Rendező/Directed by: Mark Sandrich
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Dwight Taylor, Allan Scott, 
Faragó Sándor műve alapján/inspired by the writings of 
Sándor Faragó
Operatőr/Director of photography: David Abel
Zene/Music by: Irving Berlin, Max Steiner
Szereplők/Cast: Fred Astaire, Ginger Rogers, 
Edward  Everett  Horton, Erik Rhodes, Eric Blore, 
Helen  Broderick
Műfaj/Genre: vígjáték/musical/comedy/musical
Gyártó cég/Production: RKO Radio Pictures
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.05. 21.15 Toldi mozi – Nagyterem 
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Már az első jelenetben, a forgóajtóból kilépő, a luxusszállóra 
rácsodálkozó moszkovita kommunisták jelenetének van egy sajá-
tos, közép-európai bája. A film humora nekünk, magyaroknak, 
különösen ismerős lehet: a jellegzetes pesti humor keveredik a 
 luxusszállóban dőzsölő három delegált körmére néző komisszárnő 
öntudatra ébredésének történetével. A komisszárnőt alakító Greta 
Garbóból eleinte olyan hideg árad – ahogy azt mondja: engem csak 
a két pont közti legkisebb távolság érdekel -, hogy az szinte derm-
esztő. Melchior Lengyel olvasható a film elején: az első pillantásra 
varázslónévnek ható név a komédia varázslót, a balmazújvárosi 
születésű Lengyel Menyhértet, A csodálatos mandarin íróját 
takarja – akinek olyan segítői voltak a forgatókönyvírásakor, mint 
Billy Wilder. 

Right in the very first scene, when the Muscovite hard-line 
communists step out of the revolving door and gaze around 
at the luxury hotel, there is a certain Central European charm 
apparent. The film’s humour is particularly familiar to us 
Hungarians: typical Budapest humour mixed with the story 
of the awakening self-awareness of the woman-commissar 
keeping a close eye on the three delegates binging in the luxury 
hotel. Initially, such a frigidity radiates from Greta Garbo play-
ing the commissar – as she says: I am only interested in the 
shortest distance between two points – that it chills to the bone. 
At the beginning of the film one can read the name Melchior 
Lengyel: at first sight the name might conjure up the image of 
a magician, but it actually refers to the comedy magician born 
Menyhért Lengyel in Balmazújváros, Hungary, and author of 
The Miraculous Mandarin – who was assisted by none other 
than Billy Wilder in compiling the screenplay. 

NINOCSKA
Ninotchka 
1939, amerikai 
In English/magyar felirat (110’)

Rendező/Directed by: Ernst Lubitsch
Író/Written by: Lengyel Menyhért

Forgatókönyvíró/Screenplay by: Charles Brackett, 
Billy  Wilder, Walter  Reisch

Operatőr/Director of photography: William H. Daniels
Zene/Music by: Werner R. Heymann

Szereplők/Cast: Greta Garbo, Melvyn Douglas, Ina  Claire, 
Bela  Lugosi, Sig Ruman, Felix Bressart

Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Metro-Goldwyn-Mayer

Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 13.00 Toldi mozi – Kisterem
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Nagyon sokan szeretik A szerelem hullámhosszán című filmet, 
amiben a kis könyvesboltos lány beleszeret a nagy kiadót működ-
tető, a kapitalizmus szabályai szerint ellenségének tekinthető 
fiúba, ám azt kevesebben tudják, hogy a film az Illatszertár című 
László Miklós mű alapján íródott. Akárcsak a Saroküzlet című 
Ernst Lubitsch rendezte klasszikus. Ebben a romantikus komé-
diák ősének tekinthető filmben Králik Alfrédot az a James Stewart 
alakítja, aki majd egy Alfred keresztnevű rendező, Hitchcock film-
jében, a Vertigoban aratja legnagyobb sikerét. A Váci utcai sarok-
üzletben Lubitsch filmjében nem illatszereket, nem is könyveket, 
hanem bőröndöket árulnak: 1940-ben, a film forgatási évében a 
bőrönd az egyik legkelendőbb áru - Európában legalábbis. László 
Miklós is egy bőrönddel kelt át 1938-ban az óceánon. 

Many love the film Sleepless in Seattle, in which the girl working 
in a small bookshop falls in love with the boy running a huge 
publishing empire, who can be considered her ‘enemy’ accord-
ing to the rules of capitalism. However, few know that the film 
was written on the basis of the work Parfumerie (Illatszertár) by 
Miklós László, as was the classic The Shop Around the Corner 
directed by Ernst Lubitsch. James Stewart plays Alfred Kralik in 
this film, which can be considered the forerunner of romantic 
comedies. The actor garnered far greater plaudits in Vertigo by 
Hitchcock, whose Christian name was also Alfred. In Lubitsch’s 
film, they do not sell perfume or books in the Váci street corner 
shop, but suitcases: in 1940, the year the film was shot, the suit-
case was one of the most sought-after items (at least in Europe). 
The writer Miklós László crossed the ocean clutching a suitcase 
in 1938.

SAROKÜZLET
The Shop Around the Corner 
1940, amerikai 
In English/magyar felirat (96’)
 
Bevezető/Introduction by Gabriel Paletz

Rendező/Directed by: Ernst Lubitsch
Író/Written by: László Miklós
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Samson Raphaelson  
Operatőr/Director of photography: William H. Daniels
Zene/Music by: Werner R. Heymann
Szereplők/Cast: Margaret Sullavan, James Stewart, 
Frank  Morgan, Joseph Schildkraut, Sara Haden, 
Felix  Bressart
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: Metro-Goldwyn-Mayer
Formátum/Format: fekete-fehér/black and white, 1.37 :1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.08. 20.00, Toldi mozi – Kisterem 
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Ernst Lubitsch filmje nem musical, hanem operett: van benne 
cigányprímás (Mario névre hallgat), magyar huszártiszt, nagy 
múltú családok, szerelmi kalandok és csalódások. A Téglash Károly 
névre hallgató nyalka huszártisztet maga Douglas Fairbanks Jr. 
alakítja, ő szeret bele Bergamo grófnőjébe, tehát gondolhat-
nánk, hogy magyar forgatókönyvíró művével van dolgunk, de a 
forgatókönyvet az első hangosfilm, a Jazz énekes írója, Samson 
Raphaelson jegyzi. Alapja a kevéssé ismert szerzők, Schanzer és 
Welisch kevéssé ismert magyar-osztrák zeneműve. A végkifejlet 
nem teljesen operettszerű: az, ahogy egy álomjelenetben az aszta-
lon táncol Angelina és szerelmese, a tőrdöfés, a pár egymásra talá-
lása: inkább szürreális, mint negédes.

Ernst Lubitsch’s film is not a musical but operetta: it has a Gypsy 
first violinist (Mario), Hungarian hussar officer, distinguished 
families, ups and downs in love and disappointments. Douglas 
Fairbanks Jr. himself portrayed the dashing hussar officer 
going by the name of Károly Téglásh, he falls in love with the 
Countess of Bergamo, so one could believe that it is the work of 
a Hungarian, although the screenplay was actually written by 
Samson Raphaelson, author of the first talking picture, The Jazz 
Singer. Its basis is the little-known Hungarian-Austrian music 
work by the little-known composers Schanzer and Welisch. 
However, the denouement is not exactly operetta-like: the way 
that Angelina and her lover dance on the table in the dream 
sequence, the stab, the way they find each other, these are 
more surreal than dainty.

A HERMELINES HÖLGY 
That Lady in Ermine
1948, amerikai 
In English/magyar felirat (89’)

Rendező/Directed by: Ernst Lubitsch, Otto Preminger
Író/Written by: Rudolph Schanzer,  

Ernst Welisch (operett/operetta)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Samson Raphaelson

Operatőr/Director of photography: Leon Shamroy
Zene/Music by: Alfred Newman, Cyril J. Mockridge

Szereplők/Cast: Betty Grable, Douglas  Fairbanks  Jr., 
Cesar  Romero, Walter Abel, Reginald  Gardiner, 

Harry  Davenport
Műfaj/Genre: vígjáték/operettfilm/comedy/musical

Gyártó cég/Production: Twentieth Century Fox
Formátum/Format: színes/colour, 1.37:1

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.06. 20.00 Toldi mozi – Kisterem
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A címe ellenére ez egy magabiztosan és megkérdőjelezhetetle-
nül amerikai film, a régi idők visszahozhatatlan és sajnálatosan 
elmúlt szépségéről: enyhén nosztalgikus és melankolikus. Mint 
Wes Anderson szinte mindegyik filmje, ennek is egy az apját 
kereső, az igazi apát elvesztő, az apakeresés során felnőtté érő 
szereplő a főhőse. A történet is, mely nem túl bonyolult - a főpor-
tás és a londiner együtt keveredik egy műkincsrablásba – évtize-
dekkel korábban népszerű zsánerekre utal, ám ahogy a rendező 
filmjeinél megszokott, itt sem a történet a lényeg, hanem a képek: 
szinte minden beállítást, szinte minden – rendszerint szimmetri-
ára épülő, kifinomult, minden részletében kidolgozott - képkoc-
kát, el lehetne adni képeslapként. 

Despite the title, this is a confidently and unquestionably 
American film about the irretrievable and sadly long-lost beau-
ties of the ‘good old days’: mildly nostalgic, a touch melancholic. 
Just as in virtually all Wes Anderson works, here too it is about 
a hero seeking his father (who has lost his real father) who 
grows into a man in the course of the search for his father. The 
none-too-complicated plot itself, which concerns the concierge 
and a bellhop getting tangled up in the theft of a work of art, 
references genres popular decades earlier, although as we are 
accustomed to with films by this director, the storyline is not 
the point, rather the images: virtually every setting, nearly every 
single frame – for the most part structured on symmetry, coolly 
refined and worked out to the smallest detail – could be sold as 
a postcard.

A GRAND BUDAPEST HOTEL 
The Grand Budapest Hotel
2014, amerikai-német 
In English/magyar felirat (100’)

Rendező/Directed by: Wes Anderson
Író/Written by: Wes Anderson, Hugo Guinness (Stefan Zweig 
művei nyomán/inspired by the writings of Stefan Zweig)
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Wes Anderson
Operatőr/Director of photography: Robert D. Yeoman
Zene/Music by: Alexandre Desplat
Szereplők/Cast: Ralph Fiennes, Bill Murray, Willem Dafoe, 
Harvey Keitel, Tilda Swinton, Jude Law
Műfaj/Genre: vígjáték/comedy
Gyártó cég/Production: American Empirical Pictures
Formátum/Format: színes/ fekete-fehér 
/colour/black and white, 1.85:1

  VETÍTÉS/Screening:   
 09.08. 20.00, Uránia Nemzeti Filmszínház 
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A magyar animáció története több mint százéves múltra tekint 
vissza. A hazai „trükkfilm” -gyártás az 1930-as évek közepére 
professzionalizálódott (legismertebb műhelye ekkor a Coloriton 
Stúdió). A Magyarországról politikai vagy megélhetési okokból 
elszármazott tehetséges animációs alkotók (pl. Jean Image 
/ Hajdú Imre). külföldön az egyetemes animációtörténet világ-
hírű képviselőivé váltak. A 2. világháborút követően az 1950-es 
évek legkiválóbb animációs filmjei a magyar animáció atyjaként 
is tisztelt Macskássy Gyula gyerekek számára készített mesefel-
dolgozásai voltak. A 60–80-as évek időszaka alatt a Pannónia 
Filmstúdióban kibontakozott, mennyiségi és minőségi szem-
pontból is csúcsra járatott animációs filmgyártást a magyar 
animáció fénykoraként szokás emlegetni. Miközben a Pannónia 
létezését gazdaságilag az 1960-as években beinduló sorozat-, 
illetve az 1970-es években startoló egész estés filmgyártás alapoz-
ta meg, az animációsfilm-művészet 60-as évekbeli megújulása a 
rövidfilmeknek volt köszönhető. Az évtized uralkodó műfajává 
az intellektuális karikatúra-parabola vált, miközben a kísérletibb 
jellegű animációkra a neoavantgárd festészet, a nyugat-európai 
reklámgrafika, valamint a kelet-európai plakátművészet újító 
formanyelve is hatott. A 70–80-as évekre (a játékfilmekhez hason-
lóan) az animációs filmekben is felerősödött a társadalmi témák 
közvetlen bemutatásának az igénye, amelynek eredményeképp 
teret nyertek a dokumentarista módszerek.

The history of Hungarian animation stretches back over 100 
years. So-called ‘trick film’ production turned professional in the 
mid-1930s (Coloriton Studio was the best-known workshop at 
that time). Talented animation artists (for example, Jean Image, 
born Imre Hajdú) who emigrated from Hungary for reasons to 
do with politics or livelihood, became renowned representatives 
of universal animation history abroad. After WWII, the finest 
animation films of the 1950s were reworkings of children’s tales 
made by Gyula Macskássy, revered as the father of Hungarian 
animation. Animation film production that reached a peak 
(both in terms of quantity and quality) during the 1960-80s and 
was largely conducted at Pannónia Film Studio is often called 
the golden age of Hungarian animation. Whereas series film 
production starting in the 1960s, and feature film production 
getting off the ground in the 1970s established the financial foun-
dations for Pannónia, it was thanks to short films that anima-
tion film art underwent a renewal in the 1960s. The intellectual 
caricature parable became the dominant genre of a decade, 
while the innovative design language of Neo-Avantgarde paint-
ing, West European advertising graphics and East European 
poster art also influenced more experimental-type animations. 
Similarly to what happened in feature films, there was increas-
ing demand for the direct portrayal of social topics in animation 
films as well during the 1970-80s, as a result of which more 
artists began using documentary methods.

OROSZ Anna Ida

MAGYAR ANIMÁCIÓS VILÁGKLASSZISOK 
Classics of Hungarian Animation
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Egy cserkészcsapat éjjeli túrája során egy elvarázsolt kastélyba 
jut, ahol az emberevő óriás fogságába kerülnek, aki egy hatalmas 
masinával törpévé változtatja egyiküket, Jankót. Miután a babszem 
méretűre zsugorodott kisfiú szerencsés módon kiszabadul kalitká-
jából, egy közeli méhkaptár szorgos közössége fogadja be.
A magyar származású Jean Image (Hajdú Imre) animációs film-
jét az első egész estés francia rajzfilmként tartják számon, amely 
mindössze 18 hónap alatt készült. Tervező-rendezője az elvarázsolt 
kastély belső tereit az op art szellemében rajzolta meg (Hajdú a 
30-as évek közepén Viktor Vasarely párizsi műtermében dolgozott 
reklámgrafikusként). A film másik fő helyszíne, a méhkirálynő által 
vezetett kaptár Macskássy Gyula 1958-as A telhetetlen méhecské-
jében megjelenő mézüzem előképe.

During night manoeuvres, a scout group reaches the enchant-
ed castle where they fall into the hands of the man-eating giant, 
who shrinks one of them, Johnny, to the size of an insect. Once 
the tiny boy manages to escape from his cage, he is welcomed 
by the residents of a nearby beehive.
The animation film by Hungarian-born Jean Image (Imre Hajdú) 
is reckoned to be the first-ever French full-length film cartoon, 
that took 18 months to make. Its designer-director drew the inte-
riors of the enchanted castle in the spirit of op art (during the 
mid-30s, Hajdú worked as an advertisement graphic designer in 
the Paris workshop of ‘father of op art’ – and also a Hungarian – 
Viktor Vasarely). The other main location of the film, the beehive 
run by the queen bee, foreshadows the honey works appearing 
in Gyula Macskássy’s Insatiable Bee (1958).

Rendezte/Directed by: Jean Image (Hajdú Imre)
Írta/Written by: Charles Perrault

Forgatókönyv/Screenplay by: Jean Image, Eraine, 
Paul Colline

Tervezte/Design by: Jean Image (Hajdú Imre)
Operatőr/Director of photography: Kostia Tchikine

Zene/Music by: René Cloërec
Műfaj/Genre: animáció/animation

Gyártó cég/Production: Studio Jean Image
Formátum/Format: színes/colour, 4:3

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 12.30 Toldi mozi – Kisterem   

BÁTOR JANKÓ
Jeannot l’intrépide 
Johnny, the Giant Killer
1950, francia 
In French/magyar felirat (80’)



86

John Halas, vagyis Halász János filmje - hallható az Állatfarm 
elején - Orwell Állatfarm című meséje alapján készült. Mintha 
az Állatfarm mese lenne, nem pedig társadalombíráló, ma is 
helytálló, az emberi természetről, annak sötét oldaláról szóló 
parabola. „Nagyok és kicsinyek, szőrösek és tollasok, minden állat 
egyenlő”, mondja nagy szónoklatában az állatokat elvtársainak 
szólító elhájasodott, lógó tokájú disznó Napóleon, a Jones gazda 
elleni lázadásra szólítva fel a többieket. És persze kiderül, hogy 
bár mindenki egyenlő, vannak egyenlőbbek. Nem meglepő tehát, 
hogy az 1954-ben készült filmet, melynek elkészítésében a Halas 
és Batchelor stúdió hetven munkatársa vett részt, a CIA is támo-
gatta. Ahogy az sem, hogy maga az alapmű, Orwell könyve is csak 
a rendszerváltás után jelenhetett meg hazánkban. 

John Halas’s movie was based on Orwell’s tale Animal Farm. But 
it is like an Animal Farm fairy tale and not the social critique 
parable still of relevance today about the nature of man and 
its dark side. “Big and little, furred and feathered, every animal 
is equal”, says Napoleon, the obese and double-chinned pig 
calling the animals his comrades in his harangue, rousing them 
to rise up against Jones the farmer. Of course, it turns out that 
although everyone is equal, some are more equal than others. 
It comes as no surprise, therefore, that the film made in 1954, in 
which the 70 staff of the Halas and Batchelor studio took part, 
was also backed by the CIA. Nor is it surprising to know that 
the work on which it was based, Orwell’s novel, could only be 
published in Hungary after the change of regime.  

ÁLLATFARM
Animal Farm
1954, angol-amerikai 
In English/magyar felirat (72’) 

 VETÍTÉS/Screening:   
09.05. 13.00 Toldi mozi – Kisterem 

Rendező/Directed by: Joy Batchelor, John  Halas 
(Halász  János)
Író/Written by: George Orwell
Forgatókönyvíró/Screenplay by: Lothar Wolff, Borden Mace, 
Joseph Bryan, John Halas (Halász János), Joy  Batchelor 
Operatőr/Director of photography: Sid Griffiths, John Gurr, 
William Traylor, Roy Turk
Zene/Music by: Matyas Seiber (Seiber Mátyás)
Szinkronszereplők/Cast (voice): Maurice Denham, 
Gordon Heath
Műfaj/Genre: animáció/animation
Gyártó cég/Production: Halas & Batchelor, 
Central  Intelligence Agency
Formátum/Format: színes/colour, 4:3
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A magyar egész estés animációs filmek gyártása a János vitézzel indult el 1971-ben, amely 
Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára készült, gyártása 22 hónapot vett igénybe. A 
címszereplő főhős egy juhászból lett huszár, akinek evilági és túlvilági próbatételeket kell 
kiállnia, hogy kalandos útja végén szerelmével, Iluskával újra egyesülhessen. A film látvá-
nyában a szecesszió, a pop art, valamint a magyar népi díszítőművészet sajátos ötvözete. A 
kápráztatóan színes képi világa és a road movie-szerű cselekménye miatt a filmet az 1968-
ban berobbant kultikus Beatles-animáció, A sárga tengeralattjáróval szokás párhuzamba 
állítani.

The very first full length animation to be completed in Hungary, the film was commis-
sioned by the government for the 150th anniversary of national poet Sándor Petőfi’s 
birthday, and based on his epic poem of the same title. The story follows the great 
adventures of titular János, a shepherd, who leaves his village to become a hussar and 
in quest for his beloved Iluska. Visually it bears strong stylistic affinities with the Art 
Nouveau, pop art, and the decorative Hungarian folk art. Both the hallucinogenically 
colorful visual design and the psychedelic road movie-like narrative of the film is highly 
reminiscent of the cult film of the hippie era, Yellow Submarine from 1968. 

JÁNOS VITÉZ 
Johnny Corncob 
1973, magyar hang/English Subtitles (80’)

Jankovics Marcell köszöntése/tribute to Marcell Jankovics

KÍSÉRŐFILM / Accompanying short film

SISYPHUS / Sisyphus
1974 (2’) Rendezte/Directed by: Jankovics Marcell

A mitológiai hős drámáját újravariáló két perces Sisyphus ötletét, az alkotó bevallása sze-
rint, az általa rendezett első egész estés magyar animáció, a János vitéz jelentette erőpró-
ba ihlette. A figura emberfeletti erőkifejtését a kockánként pulzáló, átalakuló, friss, erőtel-
jes kontúrvonalak teszik intenzív nézői élménnyé.

Being a variation on the drama of the mythological figure, Sisyphus’s superhuman effort 
to roll the rock to the top of the hill becomes evocative through the freestyle animation 
of the dynamic lines of ink. The film was inspired by the immensity of the undertaking 
Marcell Jankovics faced in the creation of the full-lentgh animation János vitéz.

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 10.00 Toldi mozi – Nagyterem   

Rendezte/Directed by: Jankovics Marcell
Írta/Written by: Petőfi Sándor
Forgatókönyv/Screenplay by: 

Jankovics Marcell, Szabó Sipos Tamás, 
Szoboszlay Péter

Tervezte/Design by:  
Jankovics Marcell, Richly Zsolt

Operatőr/Director of photography: 
Bacsó Zoltán, Csepela Attila, Henrik Irén, 

Kassai Klári, Nagy Csaba
Zene/Music by: Gyulai Gaál János

Szinkronszereplők/Cast (voice): 
Cserhalmi György, Nagy Anikó, Pártos Erzsi

Műfaj/Genre: animáció/animation
Gyártó cég/Production:Pannónia Filmstúdió

Formátum/Format: színes/colour, 4:3,  
4K digitális felújítás/digitally remastered
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A zenére komponált, négy felvonásból álló tévéfilm Kodály 
Zoltán daljátékán alapul. A film képi stílusának fő ihletadó 
forrása a magyar népi díszítőművészet volt, miközben a magyar 
Münchausen bárónak is aposztrofált Háry János története és a 
film karakterábrázolása nem nélkülözi a groteszk humort sem.

Based on Zoltán Kodály’s folk opera in four acts about the 
Hungarian Baron Munchausen, this fascinating made-for-TV 
animation is a fine example of animation made for music. 
While both the story and the character design is not free from 
grotesque humour, folkloristic ornaments are the main source 
of inspiration in the construction of the visual design of the film. 

Rendezte/Directed by: Richly Zsolt
Animációs rendező/Animation director: 
Jankovics Marcell
Forgatókönyv/Screenplay by: Marsall László 
Tervezte/Design by: Richly Zsolt, N. Csathó Gizella
Operatőr/Director of photography: Bacsó Zoltán
Zene/Music by: Kodály Zoltán
Szinkronszereplők/Cast (voice): Szabó Gyula, 
Szabó Éva, Császár Angéla, Haumann Péter, Balázs Péter
Műfaj/Genre: animáció/animation
Gyártó cég/Production: Pannónia Filmstúdió
Formátum/Format: színes/colour, 4:3,  
2K digitális felújítás/2K digitally remastered 

 VETÍTÉS/Screening:   
 09.09. 10.00 Toldi mozi – Nagyterem 

HÁRY JÁNOS
János Háry
1983, magyar 
magyar hang/English Subtitles (62’)

KÍSÉRŐFILM / Accompanying short film

SZVIT / Suite
1969, magyar hang/English Subtitles (7’)
Rendező/Directed by: Richly Zsolt

A Szvitben öt magyar népdal csendül fel Kodály Zoltán ének-
kari feldolgozásában. A film minden egyes tétele a magyar népi 
díszítő művészet elemeit használja fe

Suite includes five Hungarian folk songs in choral arrange-
ments by Zoltán Kodály. Every part of the film uses Hungarian 
folk  decorative elements.
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A magyar nézők körében kultikusnak számító Macskafogó egy 
animációs akcióvígjáték, amely számos fősodorbeli filmes műfajt 
megidéz, így a krimit, a sci-fit, a horrort és a katasztrófafilmeket, 
továbbá konkrét sikerfilmek, mindenekelőtt a James Bond-széria 
paródiájaként is értelmezhető. A film főbb szerepeit macskák, 
egerek és patkányok játsszák el, a főhőst egy antropomorf titkos 
egérügynök, Grabovsky alakítja, akit Pokyóba küldenek, hogy 
hozza el annak a szerkezetnek a titkos tervét, amely megment-
hetné az egércivilizációt a gonosz macskáktól.

This animated action comedy is a parody of many mainstream 
film genres (crime movies, sci-fi, horror, disaster films) and it also 
refers to specific films, mainly the James Bond series. Featuring 
cats, mice, and rats in the main roles, the protagonist is an 
anthropomorphic mouse secret agent named Grabovsky, who 
is sent to the city of “Pokyo” to get the secret plan of a machine 
which could save the mouse civilization from the evil cats. The 
film has become a cult classic among Hungarian viewers.

Rendezte/Directed by: Ternovszky Béla
Forgatókönyv/Screenplay by: Nepp József

Tervezte/Design by: Maros Zoltán, Ternovszky Béla, 
Gémes  József

Operatőr/Director of photography: Nagy Csaba, 
Neményi  Mária, Varga György

Zene/Music by: Deák Tamás
Szinkronhangok/Cast (voice): Benedek Miklós, 

Haumann  Péter, Sinkó  László
Műfaj/Genre: animáció/vígjáték/animation/comedy

Gyártó cég/Production: Pannónia Filmstúdió
Formátum/Format: színes/colour, 4:3,  

4K digitális felújítás/digitally remastered 

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.09. 17.00 Uránia Nemzeti Filmszínház   

MACSKAFOGÓ
Cat City
1986, magyar-kanadai-NSZK, magyar hang/English Subtitles (96’)

KÍSÉRŐFILM / Accompanying short film

MEGALKUVÓ MACSKÁK  / Compromising Cats
1979, magyar hang, 7’
Rendezte/directed by Nepp József

Morbid humorú zenés paródia. Két macska slágerdallamok-
ra élet-halálharcot vív a házat elárasztó egerek ellen. A háború 
kompromisszummal végződik, amely azonban nem megnyugta-
tó... A két macska a két népszerű sztár, Hofi Géza és Koós János 
karikatúrája is egyúttal.

A musical parody with a twisted sense of humor. The story of 
two cats in a life-or-death struggle against mice overrunning 
their house. The war ends in a not entirely reassuring compro-
mise… The two cats double as caricatures of popular entertai-
ners Géza Hofi and János Koós.
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BOLDOG KIRÁLY KINCSE
Treasure of the Merry King
1936 (2’) 
Rendezte/Directed by: Halász János, 
Kassowitz Félix,  Macskássy Gyula

Az első fennmaradt színes magyar rek-
lámfilm. A magyaros ízű, folklorisztikus 
grafikai világ, a naiv bájú figurák és a deko-
ratív hátterek megelőlegezték az 1950-es 
években készült Macskássy-rajzfilmek (A 
kiskakas gyémánt félkrajcárja, Két bors 
ökröcske) népmeseiségét.

The earliest surviving Hungarian film 
advertisement. The very Hungarian, folk-
loristic graphic world, the naively charm-
ing figures and decorative backgrounds 
anticipate the folk tale-character of 
Macskássy’s cartoons made in the 1950s 
(The Little Rooster’s Diamond Half-Penny; 
Two Weeny Oxen).

HÁZTARTÁS 
TÍZ SZEMÉLYZETTEL
A Home With Ten Servants
1957 (2,5’) 
Rendezte/Directed by: Macskássy Gyula

A kisfilm a modern elektromos háztartási 
eszközöket népszerűsíti, amelyek üres, sti-
lizált háttér előtt a fekete villanydrótokból 
arabeszkszerűen rajzolódnak ki, és fény-
űzővé varázsolják egy hétköznapi család 
mindennapjait. A film grafikai tervezője és 
animátora Dargay Attila volt.

This short promotes modern electric do-
mestic appliances, which take shape in 
front of an empty, stylized background 
in arabesque from winding black power 
cords, transforming the everyday life of 
an everyday family into luxury. The film’s 
graphic designer and animator was 
Attila Dargay.

A FÉNY ÖRÖME
Joy of Light
1965 (12’)
Rendezte/Directed by: Kovásznai György

Az 1950-es években a film rendezője rövid 
ideig maga is az államosított magyar 
bányákban dolgozott, az itt készült fel-
jegyzései, rajzai ihlették e festményfilmet. 
Miközben egy szimbolikus történet kere-
tében megmártózunk a föld mélyében, 
elsősorban a film autentikus zajokból épít-
kező hangi világában megjelennek a tisz-
tán dokumentumfilmes megoldások is.

In the 1950s Kovásznai worked at the 
nationalised Hungarian mines and ob-
served, wrote about and made drawings 
of the life there. While the screenplay con-
structs a symbolic picture of the depths of 
the mines, this painting film also applies 
documentary-like methods in using au-
thentic on-location sound recordings.

2 KICSI SZEM
2 tiny pills
1948 (2’)
Rendezte/Directed by: Macskássy és Társai 

A vidám kisfilm főhőse a reggeli nap 
sugaraira feltápászkodó koros uralkodó. 
A bábanimációt alkalmazó reklámfilm 
impozáns kameramozgásokkal követi le a 
palota belső tereiben igyekvő királyt, aki-
nek a szolgálói kétdimenziós kartonpapír-
lapokból készültek.

The hero of our lively short film is the 
aged ruler struggling to his feet in the 
beams of the morning sun. The ad film 
employing puppet animation follows – 
with impressive camera movements – the 
king as he moves around his palace, and 
whose servants are made from 2D card-
board cutouts.

A MAGYAR ANIMÁCIÓ GYÖNGYSZEMEI
Gems of the Hungarian animation
Bevezető/Introduction by Orosz Anna Ida (Magyar Nemzeti Filmarchívum/Hungarian National Film Archive)

KONCERTISSZIMÓ
Concertissimo
1968 (5’) 
Rendezte/Directed by: Gémes József

A kisfilm a háborúskodás trivializálása: 
miközben a színpadon katonák fegyverek-
kel hangolnak, az előkelő közönség magát 
mit sem zavartatva saját kivégzésére gyü-
lekezik a koncertteremben. Az eredetileg 
festőművésznek készülő Gémes a látvá-
nyos totálokat posztimpresszionista goua-
che-technikával festette meg, animátora 
Dargay Attila volt.

This short film is about the trivialization 
of war: soldiers tune their weapons on 
stage while the members of the elegant 
audience calmly gather in the concert 
hall for their own executions. Its director, 
who originally wished to become a paint-
er, used post-impressionist gouache to 
depict the picturesque long shots.

BABFILM
Scenes with Beans
1975 (12’)
Rendezte/Directed by: Foky Ottó

E bravúros, 3000 babszemmel eljátszott 
animáció egy földönkívüli lény szemszögé-
ből dokumentálja a föld lakóinak világát, 
ahol – vesztére – szemtanúja lesz egy mun-
kássztrájk durva rendőri elfojtásának. A film 
a Foky Ottó védjegyévé vált stoptrükkös 
tárgyfilmjeinek sorába illeszkedik, amelyek 
Nepp József forgatókönyvein alapulnak.

This fascinating stop motion film is a com-
ic social allegory, which was made using 
3 000 beans. It presents a vision of the in-
habitants of this world from the perspec-
tive of an extra-terrestrial, who witnesses 
the brutal crushing of a workers’ strike. The 
film is one of Ottó Foky’s many object ani-
mations, whose scripts were all written by 
József Nepp.
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HÉ, TE!
Hey, You!
1976 (7’)
Rendezte/Directed by: Szoboszlay Péter

A külvilágtól végletesen elszigetelt szoba 
allegorikus terében játszódik Szoboszlay 
összetett mesterműve, amely azt vizsgál-
ja, hogy egy szorongó, elnyomott alakot 
miként gyűr maga alá az agresszió és a 
paranoia.

Set in the allegorical space of an abandoned 
room, Szoboszlay’s short film is a complex 
masterpiece, which captures the distorting 
effects of aggression and paranoia from the 
perspective of a frustrated mind.

PÁNIK
Panic
1978 (9’)
Rendezte/Directed by: Macskássy Gyula

A sci-fi képregények és a katasztrófafilmek 
King Kong-i monstrumának populáris 
mitológiájára építő Pánik a természetet 
leigázó technokrata civilizációt állítja pel-
lengérre. A filmet Karel Čapek maró sza-
tírája, a Harc a szalamandrákkal ihlette.

Panic structured on the popular mytholo-
gy of the King Kong monster of sci-fi com-
ics and disaster films pillories technocrat-
ic civilization subjugating Nature. 
The film was inspired by Karel Čapek’s 
sarcastic satire War with the Newts.

A LÉGY
The Fly
1980 (3’)
Rendezte/Directed by: Rófusz Ferenc
Oscar-díj a legjobb animációs rövidfilm-
nek/Academy Award for Best Animated 
Short Film

Egy csapdahelyzetbe került rovar utolsó 
perceit dokumentáló filmben karakterek 
nélküli háttérrajzokat látunk mozgásban. 
A „totálanimációnak” is nevezett techniká-
val készült film négyezer darab, zsírkrétá-
val készült rajzból áll össze.

This short film presents the last three 
minutes in the life of a fly. Consisting of 
4 000 wax crayon drawings, The Fly is a 
paradigmatic example of the technique 
known as “total animation”, in which we 
see only background sketches, without 
characters, in motion.

AD ASTRA
Ad Astra
1982 (2’)
Rendezte/Directed by: Cakó Ferenc

Az epigrammatikus tömörségű gyur-
mafilm a többség által megbénított szár-
nyas ember metaforáját használja a sza-
badságnélküliség ábrázolására.

This epigrammatic clay film depicts op-
pression through the metaphor of a man 
with wings who has been paralyzed by 
the masses.

„NEKEM AZ ÉLET TECCIK 
NAGYON”
“I Like Life a Lot”
1976 (10’)
Rendezte/Directed by: Macskássy Kati

A komlói cigánytelep a nagyipari termelés-
ben segédmunkásként alkalmazott, isko-
lázatlan cigányság lakóhelye a helyszín. A 
helyi általános iskola rajzszakkör-vezető-
inek a bevonásával készült filmben az itt 
lakó gyerekek vallanak életkörülményeik-
ről. Az elhangzó szövegekben és a festői 
színezetű képekben a cigányság mági-
kus-mitikus képzeletvilága találkozik a 
hétköznapok rögvalóságával. 

The Komló settlement was a typical ex-
ample of how unskilled Roma labour was 
exploited in the growing industrial mass 
production of the 1970s. This collabora-
tion of Roma pupils and their art teachers 
illustrates audio interviews with children 
about their harsh everyday life with their 
own drawings, often translating cruel 
facts into fairytales.

VIGYÁZAT LÉPCSŐ!
Mind the Steps!
1989 (5’)
Rendezte/Directed by: Orosz István

E közvetlenül a rendszerváltozás előtt 
készült filmben egy málladozó pesti bér-
ház kiút nélküli, M. C. Escher grafikáit idé-
ző paradox tere válik az omladozó szocia-
lizmus allegorikus helyszínévé.

The film depicts the M. C. Escherian, no-
way-out, paradoxical spaces and the res-
idents of a mouldering block of council 
flats in Pest, amidst the ornaments of col-
lapsing socialism. The film was made just 
before the wall came down in 1989

 VETÍTÉS/Screening:  
 09.08. 11.30 Toldi mozi – Nagyterem   
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Előadó/Lecturer: Stefan Drössler (Filmmuseum München)
magyar szinkrontolmácsolással, 180’

A Müncheni Filmmúzeum igazgatója, Stefan Drössler, a 3D történetének 
egyik legfontosabb kutatója. Számos filmrészlettel illusztrált előadásában 
a sztereófényképezéstől, a laterna magicától, a mozi kezdeteitől, Lumière, 
Skladanowsky és Méliès filmjeitől napjaink digitális mozijáig követi végig 
a technológia történetét. Láthatjuk a német, a francia, az amerikai, a szov-
jet, brit, dél-koreai és Hong Kong-i példákat, megismerhetjük az 1900-ban 
készült papírnyomású filmet, az 1930-as évek első 3D-filmjeit, az 1947-es 3D-s 
egészestés filmet, az 50-es évek hollywoodi 3D-őrületét, az orosz példákat a 
60-as és 70-es évekből, a 80-as évek ázsiai kísérleteit. Drössler bemutatja azt 
is, hogy a technikai kihívások hogyan vezettek a modern 3D-s digitális film 
kialakulásához, és reflektál a sztereoszkópikus film művészi lehetőségeire is.

Stefan Drössler, director of the Filmmuseum München, is one of the world’s 
leading authorities on the history of 3D. In this richly illustrated lecture, 
he traces the technology back to stereophotography, the magic lantern, 
and the origins of cinema, with fascinating examples from Lumière, 
Skladanowsky, and Méliès, and brings it up to the digital cinema of today. 
Different approaches in various countries such as Germany, France, the 
U.S., the U.S.S.R., Great Britain, South Korea and Hong Kong are shown in 
3D clips, along with excerpts from little-known paper print films from 1900, 
the first 3D sound films from the 1930s, the first 3D feature film from 1947, 
the Festival of Britain in 1951, the first Hollywood 3D craze in the 1950s, the 
Russian wave in the 1960s and 1970s, and Asian experiments in the 1980s. 
Drössler also describes the technological challenges that have led to the 
development of modern digital 3D cinema, and reflects on the artistic 
possibilities of stereoscopic film.

Előadó/Lecturer: Serge Bromberg (Lobster Films)
francia nyelven, magyar szinkrontolmácsolással (90’)

Serge Bromberg 1985 óta foglalkozik filmek gyűjtésével és megóvásával. 
A Lobster Films elfelejtett kincseket keres: Bromberg és Eric Lange a világ 
minden táján kutattak pincékben, magánlakásokban és padlásokon, hogy 
felújíthassák a tekercseket. Gyűjteményük, a 100 000 tekercsből álló, 
felbecsülhetetlen értékű Lobster-kollekció így jött létre. Az előadás házi-
gazdája maga a gyűjtő, Serge Bromberg. Pontosan tudja, hogyan adja át 
filmek iránt érzett szenvedélyét, minden tudását beleadja részletgazdag 
prezentációjába, anekdoták sorából rajzolódik ki a felfedezett mestermű-
vek története.

Serge Bromberg has taken up this challenge of preserving films since 
1985. Lobster Films looks for forgotten treasures. Serge Bromberg and Eric 
Lange search all over the world for treasures forgotten in barns, cellars 
and lofts of private people in order to restore them. They have thus built up 
a collection, the Lobster collection, which has now 100,000 reels making 
up an inestimable heritage. The host – the collector Serge Bromberg 
himself – brings the show all his talents of presentation. He knows how to 
communicate his passion for films, and tells one anecdote after another 
to explain how he discovered the masterpiece to follow.

A 3D TÖRTÉNETE 
1850-TŐL NAPJAINKIG
A History of 3D from 1850 
to the present

GEORGES MÉLIÈS 3D-BEN 
Georges Méliès in 3D

 09.05. 10.00 Uránia  09.07. 14.30 Uránia 
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A magyar film történetében is gyakran előfordult, hogy politikai, 
gazdasági vagy egyéb okok miatt egy tervből nem született film. Az 
előkészítő munka különböző fázisai (szinopszis, irodalmi, technikai 
forgatókönyv vagy – jóval ritkábban – leforgatott anyagok) sokszor 
elkallódtak, de a legjobb esetben is fiókok mélyén porosodtak. A 
Láthatatlan filmtörténet címmel induló sorozat elsődleges célja e 
szövegek közreadásával egyrészt az értékmentés, másrészt, hogy azok 
legalább az olvasók képzeletének mozivásznán életre kelhessenek. 
Az első kötet, Szőts István Tetemrehívás. Az utolsó nádor című technikai 
forgatókönyve (a szerzőnek a terv keletkezéstörténetét és meghiúsu-
lásának okait felidéző elő- és utószavával), az MMA Kiadó és a Magyar 
Nemzeti Filmarchívum közös vállalkozása: a szöveg a kiadó, a fennmaradt 
felvételekből összeállított DVD-melléklet a Filmarchívum gondozásában 
jelent meg. A kiadvánnyal Szőts István halálának huszadik évfordulójára 
emlékezünk. A sorozat másik kötetében Sára Sándor két megvalósulatlan 
forgatókönyve olvasható, a rendező bevezetőjével.

„Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned” – állt állítólag 
a figyelmeztető felirat egy magyar származású hollywoodi producer irodá-
jának falán. A 20. század első felében részben közép-európaiak teremtet-
ték meg az amerikai álmot: az emigránsok elvittek magukkal valamit az 
összeomló, háborúk, forradalmak sújtotta Osztrák-Magyar Monarchiából, 
és a legsikeresebbek adaptálták történeteiket és élettapasztalataikat 
Hollywoodhoz. Az általuk kialakított dramaturgiai és képi nyelv napjain-
kig hat. A Maraton izgalmas kódfejtésre vállalkozik: részben az inspirációs 
forrásként szolgáló filmek összegyűjtésével és vetítésével, részben egy 
kerekasztal-beszélgetéssel kísérli meg az „emberi érintés” és a képzeletbeli 
közép-európai ország, Ruritánia titkának megfejtését. 

“It’s not enough to be Hungarian, you also have to be talented!” This notice 
was allegedly fixed to the wall of a Hungarian-born Hollywood producer’s 
office. In the first half of the 20th century, in part it was Central Europeans 
who made the American dream: emigrants took with them something 
of the collapsing Austro-Hungarian Monarchy blighted by wars and revo-
lutions, and the most successful adapted their stories and experiences of 
life to Hollywood. Their dramas and visual language still have an impact 
to this day. The Film Marathon undertakes an exciting code-breaking 
session: in part by assembling and screening the films that served as 
inspirations, and in part with a round-table discussion to decipher the 
secret of ‘human touch’ and the secret of Ruritania, the imaginary Central 
European state.

Szabó István életművében a korai lírai filmek vallomásos, mégis kollektí-
vabb történelemképét (Álmodozások kora, Apa, Szerelmesfilm, Tűzoltó 
utca 25.) fokozatosan váltotta fel az a törekvés, hogy több, a történelmet 
elszenvedő kisember helyett egy-egy különös, megfelelni vágyó személyi-
séget, arcot helyezzen a közép-európai történelem reflektorfényébe.  Az 
első ilyen film a Bizalom volt, amely Berlinben Ezüst Medve-díjat nyert 
1980-ban, és még abban az évben Oscar-díjra jelölték. Ezzel kezdődött 
egy olyan példa nélkül álló sorozat (a világ filmtörténetében is), hogy 
egy rendezőnek egymást követő négy filmje jutott egy kategóriában az 
Oscarért versengő legszűkebb öt film mezőnyébe. A Mephisto, a Redl 
ezredes, a Hanussen idén 80 éves rendezője későbbi filmjeivel is óriási sike-
reket aratott. John Cunningham könyve a kivételes pálya képét rajzolja meg. 

KÖNYVBEMUTATÓ / Book presentation
Szőts István: Tetemrehívás. Az utolsó nádor 
Dobai Péter – Sára Sándor: Dear India; 
Kardos István – Sára Sándor: Transzszibériai álom 
magyar nyelven, in Hungarian, 50’

KÖNYVBEMUTATÓ / Book presentation
John Cunningham: Szabó István 
magyar nyelven, in Hungarian, 50’

RURITANIA! KEREKASZTAL KÖZÉP-EURÓPA 
ÉS HOLLYWOOD KAPCSOLATÁRÓL 
Ruritania! Round table about Central Europe’s impact 
to Hollywood

 09.05. 16.00 Toldi mozi – Kisterem 

 09.07. 17.00 Toldi mozi – Nagyterem  09.08. 14.00 Toldi mozi – Kisterem   

Tervezett résztvevők/Planned participants: Charles Drazin, Muszatics 
Péter, Gabriel Paletz, Sárközi Mátyás, Ráduly György 
In English, magyar szinkrontolmácsolással, 80’
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9.00
KÖSZÖNTŐK / Introductory speeches

9.20
A FILMES ÖRÖKSÉG ÉS A FIATALOK – ALAIN 
BERGALA (Párizs) ELŐADÁSA / Film heritage 
and youth – lecture by Alain Bergala (Paris)

9.45
FILM, ÖRÖKSÉG, ÁTADÁS – HRVOJE LAURENTA 
(Kino Europa, Zagrab) ELŐADASA / Film, 
heritage, passing on – lecture by Hrvoje 
Laurenta (Kino Europa, Zagreb)

10.05
A CINART ES A FIATAL KÖZÖNSÉG 
MEGÉRINTÉSE – ENRICA SERRANI (Cineteca di 
Bologna) ELŐADASA  / Cinart and reaching out 
to a young audience – lecture by Enrica Serrani 
(Cineteca di Bologna)

10.25
KÁVÉSZÜNET / Coffee break

11.00
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS – HRVOJE 
LAURENTA, ENRICA SERRANI, AGATA 
SOTOMSKA (Lengyel Filmarchivum) ÉS LÁNYI 
ESZTER (MNF)  / Roundtable discussion – Hrvoje 
Laurenta, Enrica Serrani, Agata Sotomska 
(Polish Film Archive) and Eszter Lányi 
(Hungarian National Film Fund, MNF)

SZAKMAI PROGRAMOK – BUDAPESTI FRANCIA INTÉZET
Professional Programmes – French Institute of Budapest

12.00
EBÉDSZÜNET / Lunch

13.30
ABEL GANCE NAPOLEONJA – GEORGES 
MOURIER (Cinematheque Francaise, Parizs) 
ELŐADÁSA FILMRÉSZLETEKKEL
/ Abel Gance’s Napoleon – lecture by Georges 
Mourier (Cinematheque Francaise, Paris) with 
film excerpts

14.20
AZ ARANYEMBER VÁLTOZATAI – BALOGH 
GYÖNGYI (MNFA) ELŐADÁSA 
FILMRÉSZLETEKKEL / Versions of Az 
aranyember – lecture by Gyöngyi Balogh 
(Hungarian National Film Archive, MNFA) with 
film excerpts

14.40
A HÁROMSZÁZ ÉVES EMBER – LÖWENSOHN 
ENIKŐ (MNFA) ELŐADÁSA / The Three-Hundred-
Year-Old Man – lecture by Enikő Löwensohn 
(Hungarian National Film Archive, MNFA)

15.00
KÁVÉSZÜNET / Coffee break

15.20
ANDOR VON BARSY – MARK PAUL MEYER 
(EYE Film Institute, Amszterdam) ELŐADASA 
FILMRÉSZLETEKKEL / Andor von Barsy – lecture 
by Mark Paul Meyer (EYE Film Institute, 
Amsterdam) with film excerpts

16.10
DEUTSCH RICHÁRD ÉS AZ ELSŐ MAGYAR SCI-FI 
– KURUTZ MÁRTON (MNFA) ELŐADÁSA / Richárd 
Deutsch and the first Hungarian sci-fi – lecture 
by Márton Kurutz
(Hungarian National Film Archive, MNFA)

16.30
LÉNÁRD ENDRE: A FÖLD HALÁLA
(magyar amatőrfilm, 1933) / Endre Lénárd: A 
Föld halála (Death of the Earth, Hungarian 
amateur film, 1933)

16.50
BECSI KORAI EROTIKUS FILMEK  – NIKOLAUS 
WOSTRY (Filmarchiv Austria) ELŐADASA 
FILMRÉSZLETEKKEL / Early Viennese erotic 
films – lecture by Nikolaus Wostry (Film Archive 
Austria) with film excerpts

 Abel Gance’s Napoleon 
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A Filmmaratonon idén is lehetőség lesz 
megismerkedni azzal a sokféle animá-
ciós technikával, amivel az animációs 
film mesterei is dolgoztak. A Budaörsi 
Animációs Bázis és Kreatív Tér által tartott 
műhelyben a hagyományos, kézműves 
technikákat ötvözik a digitális eljárásokkal. 
A résztvevők a pörgetős mozitól elkezdve a 
zoetrópon és a pixilláción át a papírkivágá-
sos animációig bezárólag számos technika 
alapjait el tudják sajátítani. 

Once again this year, the Film Marathon 
provides the opportunity to get to know 
the many different animation techniques 
that masters of film animation also 
employed. In the workshop run by Budaörs 
Animation Base and Kreatív Tér, tradition-
al, handicraft techniques are combined 
with digital processes. Anyone joining the 
workshop can learn about the countless 
techniques from flip-book animation 
through zoetrope and pixilation to paper 
cut-out animation.

Animációsfilm-műhely a Toldi Moziban 
a BABtér vezetésével
Animation film workshop in Toldi Cinema 
led by BABtér

KÉSZÍTSD EL A SAJÁT ANIMÁCIÓS FILMEDET!
Animation Film DIY

 Animációsfilm-műhely a Toldi Moziban a BABtér vezetésével  
 szeptember 8-án és 9-én, szombaton és vasárnap 11–15 óráig. 

 Animation film workshop in Toldi Cinema led by BABtér  
 between 11 am – 3 pm on Saturday 8 and Sunday 9 September. 

 Ingyenes, regisztrációhoz kötött  
 Entry is free but you must register in advance at  
 HELLO@BABTER.HU 
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Toldi Mozi: 500 Ft
Uránia Nemzeti Filmszínház: 500 / 1 000 / 1 800 Ft

A SZABADTÉRI VETÍTÉSEK INGYENESEK
/The Open-Air Screenings are Free.

További Információ/More info at: filmarchiv.hu

Jegyvásárlás/Tickets:
toldimozi.hu
www.urania-nf.hu

MÁS KEDVEZMÉNYEK NEM ÉRVÉNYESEK.
Other Discounts Do Not Apply.

Toldi Mozi 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 
www.toldimozi.hu

Budapesti Francia Intézet 
1011 Budapest, Fő u. 17.
www.franciaintezet.hu 

Uránia Nemzeti Filmszínház 
1088 Budapest, Rákóczi út 21.
www.urania-nf.hu  

JEGYÁRAK ÉS INFORMÁCIÓK 
Tickets and Info
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