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Budapest – Bécs – Hollywood – kontinen-
seken és évszázadokon átívelő képzelet-
beli utazásra hívjuk Önöket. Elvis Presley, 
Kertész Mihály, Bánky Vilma, Korda 
Sándor, Kovács László, Dennis Hopper 
– csak néhány név a kiváló tehetségek 
közül, akiket mozgóképek kötnek össze, 
és mi most a csodálatos filmeket felújítva, 
nagyvásznon és együtt nézhetjük.
A Budapesti Klasszikus Film Maraton idei 
válogatásában felfedezhetjük az izgalmas 
együttműködéseket, amelyekkel a magyar 
tehetségek gazdagították az egyetemes 
filmművészetet az elmúlt 121 évben.
Budapest legnagyobb filmfesztiválja öt 
helyszínen várja Önöket, köztük a főváros 
egyik legszebb terén, a Bazilika előtt 
ingyenes szabadtéri vetítésekkel. 
A XXI. század égető kérdése a fenntart-
hatóság, és ne feledjük, hogy ennek 
jelentős része a kulturális fenntarthatóság 
biztosítása! A Maraton egyedülálló 
lehetőség, hogy kulturális örökségünkre, 
filmkincseink re irányítsa a fókuszt, 
tartalmas szórakozást kínálva minden 
korosztálynak.  
Jó utazást!
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Budapest – Vienna – Hollywood. You are 
invited on a journey of the mind-spanning 
continents and centuries. Elvis Presley, Mihály 
Kertész (Michael Curtiz), Vilma Bánky, Sándor 
(Sir Alexander) Korda, László Kovács, Dennis 
Hopper – these are just a few of the many 
superb artists joined by motion pictures, and 
now we can watch their greatest films in 
restored form, on the big screen, together.
This year’s selection at the Budapest Classics 
Film Marathon is a chance to discover the 
dynamic collaboration with which talented 
Hungarians enriched universal cinema over 
the past 121 years. Budapest’s biggest festival 
of film welcomes you in five venues, including 
free-of-charge, open-air screenings on one 
of the most attractive squares in the capital in 
front of St. Stephen’s Basilica. Sustainability is a 
burning issue of the 21st century, and we do not 
forget that the provision of cultural sustainability 
is a significant part of this! Marathon is a unique 
opportunity to turn the spotlight on our cultural 
heritage and film treasures, offering substantive 
entertainment for all ages.
I wish you a good trip! 

KÁEL Csaba

a mozgóképipar fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet 
igazgatóságának elnöke / Government 
Commissioner for the Development 
of the Hungarian Film Industry, chairman 
of the National Film Institute

Kedves 
Filmbarátok!

Dear Friends 
of Film,

„Nagy hatással volt rám.
Gyerekkoromban kezdtem el

nézni a filmjeit, és azóta
sem hagytam abba.”

– Steven Spielberg Kertész Mihályról –

Megvásárolható a könyvesboltokban
és webáruházakban.
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„Nincs olyan, hogy régi film, csak olyan, amit 
már láttál, és olyan, amit még nem” – vallotta 
Peter Bogdanovich, aki a legfontosabb 
filmjeit Kovács László operatőrrel készítette. 
Azzal a Kovács Lászlóval, aki Zsigmond 
Vilmossal együtt megváltoztatta az 
amerikai filmet, egy egészen új látásmódot 
„exportálva” 1956-ban Magyarországról. De 
nem ők voltak az elsők, hiszen Hollywood 
alapításában és aranykorainak építésében 
sorra vettek részt az egykori Osztrák–
Magyar Monarchia területéről elvándorolt 
tehetségek. Őket helyezzük idén fókuszba az 
Osztrák Filmarchívummal, Filmmúzeummal 
és az Osztrák Kulturális Fórummal együtt. 
Először jön el hozzánk a francia Lumière 
Intézet csemegékkel a filmtörténet 
hőskorából, melyeket Thierry Frémaux, a 
Lumière Intézet és a cannes-i filmfesztivál 
igazgatója személyesen prezentál. Hat nap 
alatt a világ közel 40 filmarchívumának 
munkatársai tartanak előadásokat és filmbe-
vezetőket. Tisztelgünk az egykori Pannónia 
Filmstúdió előtt, és bemutatjuk a Nemzeti 
Filmintézet által 2017-ben elindított film-
restaurálási program legújabb eredményeit. 
Mindenkinek varázslatos filmélményeket 
kívánok a mozi eme színes ünnepén!

“There are no ‘old’ movies really – only movies 
you have already seen and ones you haven’t,” 
declared Peter Bogdanovich, who made his 
most important films with Hungarian cine-
matographer László Kovács. The same László 
Kovács who, together with Vilmos Zsigmond, 
transformed American film by ‘exporting’ from 
Hungary a completely new way of seeing 
things in 1956. However, they were not the 
first because a whole line of hugely gifted 
individuals emigrating from the territory of 
the one-time Austro–Hungarian Monarchy 
took part in the founding of Hollywood and 
the creation of its golden ages. These are the 
people we, together with the Austrian Film 
Archive, Austrian Film Museum and Austrian 
Cultural Forum, are focusing on. This is the 
first time that the Lumière Institute of France 
is visiting us, bringing with it real treats 
from the very earliest days of cinema. These 
are being presented in person by Thierry 
Frémaux, director of the Lumière Institute and 
Cannes Film Festival. Over the course of six 
days, staff of nearly 40 film archives from all 
over the world hold lectures and introduce 
films. We pay tribute to the former Pannónia 
Film Studio and debut the latest results of 
the film restoration programme launched by 
the National Film Institute in 2017. I wish you 
all magical movie experiences at this most 
vibrant celebration of cinema!

RÁDULY György

Nemzeti Filmintézet – 
Filmarchívum / National 
Film Institute – Film Archive
Igazgató / Director

Kedves 
Filmrajongók!

Dear Film Lovers!
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NYITÓGÁLA 
BUDAPEST, BÉCS, HOLLYWOOD
Opening Gala – Budapest, Vienna, Hollywood

A Maraton programjának fókuszában idén 
Budapest, Bécs és Hollywood kapcsolata áll. 
A három város filmkultúrája már korán ösz-
szefonódott, és a köztük zajló mozgás nagyon 
inspiráló volt. A válogatás ezt a kölcsönhatást 
vizsgálja néhány fontos alkotó és a filmek 
jellegzetes motívumainak bemutatásával. 
Kertész Mihály útja is Bécsen át vezetett 
Hollywoodba, ahol Michael Curtizként lett 
világhírű. A fesztivált megnyitó King Creole a 
rendező egyik legkiérleltebb amerikai munkája, 
egy noir hangulatú dráma, sok szenvedéllyel 
és remek zenékkel. A film főhősét a fiatal Elvis 
Presley játssza, aki élete végéig a kedvence-
ként emlegette ezt a szerepét. 

The connections between Budapest, Vienna 
and Hollywood are in the focus of this year’s 
Marathon. The motion picture cultures of these 
three metropolises were interwoven very early 
on, and the transmission between them proved 
extremely inspirational. This mutual influence 
is examined by presenting several important 
artists and the characteristic motifs of the films. 
Mihály Kertész’s path similarly led to Hollywood 
via Vienna, where he became famous as Michael 
Curtiz. Festival-opener King Creole is one of 
the director’s most mature American works, a 
noir drama with enormous passion and brilliant 
music. The hero is played by a youthful Elvis 

Presley, who throughout his life always cited this 
role as his favourite.

SZABADTÉRI VETÍTÉSEK
Open-air Screenings

Ahogy a korábbi években, esténként ismét 
mozivá alakul Budapest egyik legszebb tere, 
a Szent István tér. A Bazilika előtt kifeszített 
óriásvászonra idén kicsik és nagyok kedvence, 
a Macskafogó, a Szelíd motorosok című 
road movie és egy kultikus sci-fi, a Szárnyas 
fejvadász érkezik. A filmrajongóknak külön-
leges csemegét ígér, hogy Kertész Mihály 
A tolonc című némafilmjét élő zenével, a Győri 
Filharmonikus Zenekar kíséretében lehet majd 
látni. Mozizz velünk a szabad ég alatt!

As in previous years, the charming Szent István 
Square in Budapest is transformed into a cinema 
each evening. On different days, the giant screen 
in front of St. Stephen’s Basilica has something 
for young and old: the cartoon animation 
Macskafogó (Cat City), the classic road movie 
Easy Rider and the cult sci-fi Blade Runner. 
There is a particular treat in store for early motion 
picture enthusiasts: Mihály Kertész’s silent film 
A tolonc (The Undesirable) with live music 
accompaniment by Győr Philharmonic Orchestra. 
Come and join us for films under the stars!
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Bécs 1919-20 körül, a képen látható magyar filmesek mind ott dolgoztak. 
Állnak: Siklósi Iván, Kertész Mihály, Fodor Oszkár, a kamera mellett 

Vass Károly. Ülnek: Petrovics Szvetiszláv, Lucy Doraine (Kovács Ilonka), 
Victor Varconi (Várkonyi Mihály) (az NFI – Filmarchívum gyűjteményéből)

Bécs és Budapest, Ausztria és Magyar-
ország a 19. század végén és a 20. század 
első felében kivételes társadalmi-kulturális 
„kis világ” volt, ahol, Friedrich Hebbel 
szavai val, „próbát tartott a nagyvilág”. Nagy 
írók – Franz Kafkától Robert Musilig – és 
nagy filmművészek elemezték mindezt. 
Ők, osztrákok és magyarok, többnyire 
emigránsként, többnyire Amerikában lettek 
sikeresek. Beilleszkedtek a hollywoodi 
stúdiógépezetbe, de magukkal hoztak 
valamit, amiből utána is rendezőgenerációk 
tanultak: a „human touch”, az emberi érintés, 
a hatásos történetmesélés képességét. 
Bécs és Budapest népszerű kultúráján is-
kolázódtak, mindehhez hozzájött a háborúk 
és forradalmak történelmi tapasztalata, 
mély, bölcs tudás az emberről, esendőségé-
ről, erejéről és túlélési képességéről. A leg-
jobbak – Billy Wilder, Kertész Mihály, Fred 

Zinnemann és mások – mindezt beépítették 
filmjeikbe. Néhány enigmatikus közép-euró-
pai színészarc nélkül pedig elképzelhetetlen 
az egyetemes filmtörténet. Az arcok és a 
„human touch” titka nehezen megfejthető 
– mostani válogatásunkban és kapcsolódó 
programjainkon mégis kísérletet teszünk 
arra, hogy a nyomába eredjünk.

Vienna and Budapest, Austria and Hungary 
at the end of the 19th century, first half 
of the 20th century was an exceptional 
social-cultural ‘little world’ where, to quote 
the words of Friedrich Hebbel, ‘the big world 
holds its rehearsal’. Great writers, from Franz 
Kafka to Robert Musil, and great filmmakers 
have analysed all this. They, Austrians and 
Hungarians, found fame and fortune chiefly 

as emigrants, chiefly in America. They inte-
grated themselves into the Hollywood studio 
system but they also brought something with 
them, which generations of directors learnt 
from: the ‘human touch’, the ability to tell 
stories effectively. 
They were schooled in the popular culture of 
Vienna and Budapest, added to which was 
the historical experience of wars and revo-
lutions, a profound, shrewd understanding 
of man, his fallibility, strengths and capacity 
for survival. The best, Billy Wilder, Mihály 
Kertész, Fred Zinnemann and others, built 
this into their movies. Universal film history 
would be inconceivable without a few enig-
matic Central European actors. The secret 
of faces and the human touch is difficult to 
decipher. However, our selection and related 
programmes are an attempt to pick apart the 
riddle.

BUDAPEST – BÉCS – HOLLYWOOD
Budapest – Vienna – Hollywood

CSILLAGOK, RAGYOGJATOK! 
A medence / The Swimming Pool
09.18. 17.45 Uránia
A sejk fia / The Son of the Sheik
09.14. 18.45 Toldi Mozi
Barátságos arcot kérek! / Keep Smiling!
09.16. 20.30 Uránia, 09.18. 13.15 Toldi Mozi
Karácsony Connecticutban  
Christmas in Connecticut
09.13. 17.45 Toldi Mozi, 09.17. 19.30 Uránia
Max, a cirkusz királya / King of the Circus
09.18. 21.00 Toldi Mozi
Őrség a Rajnán / Watch on the Rhine
09.16. 15.30 Uránia
Romy, egy szabad nő / Romy, free woman
09.17. 18.00 Uránia

OSKAR WERNER 100
Angyal harsonával  
The Angel with the Trumpet
09.17. 15.15 Uránia
Bolondok hajója / Ship of Fools
09.17. 16.30 Uránia, 09.18. 11.00 Toldi Mozi
Jules és Jim / Jules and Jim
09.13. 20.00 Francia Intézet

A NAGYVÁSZON MESTEREI
A tolonc / The Undesirable
09.16. 19.30 Szent István tér
Alkony sugárút / Sunset Boulevard
09.13. 20.00 Toldi Mozi, 09.18. 19.00 Uránia
King Creole
09.13. 19.00 Uránia
Üres diadal / Hollow Triumph
09.17. 14.30 Toldi Mozi
Van, aki forrón szereti / Some Like It Hot
09.17. 20.00 Uránia

TALÁLKOZÁSOK
A botrány szele / A Breath of Scandal
09.18. 14.45 Toldi Mozi
A víg özvegy / The Merry Widow
09.15. 17.00 Francia Intézet
Asszonybecsület / Blind Husbands
09.16. 20.00 Francia Intézet
Az elveszett / The Lost One
09.16. 15.15 Toldi Mozi
Az ifjú Medardus / Young Medardus
09.18. 17.00 Francia Intézet
Casablanca
09.13. 18.00 Toldi Mozi
Hét tenger ördöge / The Sea Hawk
09.18. 11.00 Uránia
M – Egy város keresi a gyilkost  
M – A City Searches for a Murderer
09.15. 20.15 Toldi Mozi
Peter Lorre – A kettős arc  
Peter Lorre: The Double Face
09.15. 18.45 Toldi Mozi
Tengeri farkas / The Sea Wolf
09.13. 20.15 Toldi Mozi
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Álmodozások kora  
The Age of Daydreaming 
09.18. 15.30 Uránia
Az utolsó éjszaka / The Last Night
09.17. 12.30 Toldi Mozi
Dögkeselyű / The Vulture
09.15. 20.30 Uránia
Hosszú alkony / Long Twilight
09.18. 19.00 Toldi Mozi
Sziget a szárazföldön  
The Lady from Constantinople
09.16. 18.00 Uránia
Szürkület / Twilight 
09.14. 20.15 Toldi Mozi

Ahogy minden évben, a fesztivál idén 
is színes válogatást mutat be a magyar 
filmtörténet klasszikusaiból. A programban 
olyan filmek szerepelnek, amelyeket a 
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum frissen 
restaurált. Először lesz látható Fehér György 
Szürkület című filmjének felújított változata, 
amelyben az idén elhunyt Haumann Péter 
nyújtott legendás alakítást. Frissen készült 
el András Ferenc Dögkeselyű című kultfilm-
jének restaurálása, a főszerepben Cserhalmi 
Györggyel. Idén több filmmel is tisztelgünk 
a női alkotók előtt. A legendás színésznőt, 
Törőcsik Marit idézzük meg a Hosszú alkony 
című filmmel, Béres Ilonát és Halász Juditot 
köszöntjük az Álmodozások korával, és Elek 
Judit rendezőt a Sziget a szárazföldön című, 
nagy sikerű alkotással.

Just as in previous years, this year’s festival 
offers up a wide-ranging selection of 
Hungarian film classics. The programme 
features several films that have been recently 
restored by the National Film Institute – 
Film Archive. This is the first screening 
of the restored version of György Fehér’s 
work Szürkület (Twilight), in which Péter 
Haumann, who passed away this year, gives 
a legendary performance. Restoration of the 
Ferenc András cult movie Dögkeselyű (The 
Vulture), starring György Cserhalmi, has 
only just been completed. This year we pay 
tribute to female artists with several films. 
We remember the legendary actress Mari 
Törőcsik with her film Hosszú alkony (Long 
Twilight), we salute Ilona Béres and Judit 
Halász with Álmodozások kora (The Age of 
Daydreaming), and director Judit Elek with 
her highly successful work Sziget a száraz-
földön (The Lady from Constantinople).

A MAGYAR FIMLTÖRTÉNET 
GYÖNGYSZEMEI
Gems of Hungarian Film History
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A FÉNY MESTEREI 
A kinematográfus / The Cinematographer
09.16. 17.15 Toldi Mozi
A zsarnok szíve, avagy Boccaccio 
Magyarországon / The Tyrant’s Heart
09.17. 20.45 Toldi Mozi 
Az oroszlán ugrani készül  
Isle of the Lion
09.18. 14.00 Toldi Mozi
Csendes otthon / A Quiet Home
09.17. 18.00 Toldi Mozi
Vasvirág / The Iron Flower
09.13. 16.00 Toldi Mozi, 09.15. 20.00 Uránia

A Magyar szem szekciónak nagy hagyo-
mánya van a Budapesti Klasszikus Film 
Maratonon. A program, amely évről évre 
a híres magyar operatőri iskola legizgal-
masabb darabjait mutatja be, idén két 
olyan mestert is ünnepel, akinek kerek 
évfordulója van. Ebben az évben lenne 100 
éves Szécsényi Ferenc és 120 éves Eiben 
István. Filmjeik mellett Kende János és 
Hildebrand István alkotásai szintén láthatók, 
de megemlékezünk Tóth Jánosról is. A nem-
zetközi sikereket elért operatőrök közül 
tavaly Zsigmond Vilmos, idén pedig barátja 
és kollégája, a szintén Hollywoodban világ-
hírűvé vált Kovács László művészete áll a 
középpontban. Filmjein keresztül vizsgáljuk 
az Új-Hollywooddal való kapcsolatát, de 
izgalmas pályájáról dokumentumfilmet is 
vetítünk.

The Hungarian Eye section has a consid-
erable tradition at Budapest Classics Film 
Marathon. The programme, which each year 
presents the cream of the famous Hungarian 
cinematographer school, in 2022 also cele-
brates two masters of the art marking mile-
stone anniversaries. Ferenc Szécsényi would 
have been 100 this year, and István Eiben 
120. Their movies are joined by those of 
János Kende and István Hildebrand, and we 
also pay tribute to János Tóth. Of the many 
cinematographers who went on to glittering 
international careers, last year we put the 
spotlight on the art of Vilmos Zsigmond, 
while this year it is the turn of his friend and 
colleague, László Kovács, who similarly shot 
to global recognition in Hollywood. Through 
his films we examine his relationship with 
‘New Hollywood’ and we also screen a docu-
mentary about his important career. 

MAGYAR SZEM
Hungarian Eye

Az utolsó mozifilm 

ÚJ-HOLLYWOOD ÉPÍTŐI: 
KOVÁCS LÁSZLÓ
Az utolsó mozifilm / The Last Movie
09.18. 20.00 Uránia
Célpontok / Targets
09.16. 19.45 Toldi Mozi
Nincs szükség feliratra: László és Vilmos 
No Subtitles Necessary: Laszlo & Vilmos
09.14. 20.00 Toldi Mozi
Papírhold / Paper Moon
09.16. 16.00 Francia Intézet
Szelíd motorosok / Easy Rider
09.15. 19.30 Szent István tér
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A magyar animáció a 60-as évek elejétől 
csaknem 30 éven át a magyar kultúra egyik 
első számú exportcikke volt. Az 1989-es 
rendszerváltozásig a kelet-európai animációs 
alkotók sorban nyerték el a fontosabb díjakat 
a világ fesztiváljain. Az animációs film a keleti 
blokk tagállamaiban a nagy presztízsű, élő 
szereplős film mellett kevésbé állt a cenzorok 
tekintetének kereszttüzében. A budapesti 
Pannónia Filmstúdió a 80-as évek elejére 
Európa egyik legnagyobb animációs mű-
helyévé nőtte ki magát. 1973 és 1989 között 
összesen 23 egész estés animációs mozi- 
és tévéfilmet gyártott a stúdió. A létszám 
ekkorra már közel 300 főre duzzadt, a 
budapesti központ mellett Kecskeméten és 
Pécsett alakult meg a Pannónia két vidéki 
rajzfilmműterme. A filmfesztiválon látható 
válogatás a magyar animáció „aranykora”, a 
60-70-80-as évek, valamint a Kecskemétfilm 
Stúdió nemzetközi fesztiváldíjakat nyert 
rövidfilmjeiből szemezget.

PANNÓNIA 65
Pannónia 65

A Pannónia Filmstúdió nemzetközi sikerei 
Selection of the international successes 
of Pannónia Film Studio
09.17. 15.00 Toldi Mozi
Habfürdő / Bubble Bath
09.16. 16.45 Toldi Mozi
Hófehér / No-White
09.18. 16.45 Toldi Mozi
Leo és Fred, avagy igaz történetek két jó 
barátról / Leo and Fred, or True Stories 
of Two Good Friends
09.18. 11.15 Toldi Mozi
Macskafogó / Cat City
09.14. 19.30 Szent István tér

Habfürdő

Macskafogó

Párbaj

Sisyphus

A légy

Hungarian animation was one of the premium 
export items of Hungarian culture for nearly 
30 years, from the 1960s onwards, during the 
Kádár era. Up until the change of regime in 
1989, the animators of Central Europe picked 
up dozens of top awards at festivals around 
the world. In the member states of the East 
Bloc, the animation film was treated as a kind 
of intellectual ‘baby brother’ to the live action 
film and found itself less under the microscope 
of political censors. Pannónia Film Studio, in 
Budapest, had grown into one of the largest 
animation studios in Europe by the early 1980s. 
Between 1973 and 1989, a total of 23 full-length 
animation films were produced. At that time, 
the number of people working at the studio had 
ballooned to nearly 300, and in addition to the 
Budapest centre, two provincial cartoon studios 
were established in Kecskemét and in Pécs. 
At the film festival, you can explore a selection 
of award-winning auteur animated short films 
made during the three decades of the ‘golden 
age’ of Hungarian animation at Pannónia Film 
Studio and at Kecskemétfilm Studio.

Macskássy Gyula mesefilmjei 
Macskássy fairy tale films
09.17. 10.30 Uránia
Macskássy Gyula Gasparcolor-
technikával készült reklámfilmjei, 
1938–40 / Commercials made 
by Gyula Macskássy using Gasparcolor 
tech nology, 1938–40
09.18. 16.45 Toldi Mozi
Válogatás a Kecskemétfilm sikereiből  
Selection of hits by Kecskemétfilm 
09.17. 13.30 Toldi Mozi



14 15

TR
AU

N
ER

 &
 W

IL
D

ER

TR
AU

N
ER

 &
 W

IL
D

ER

A vád tanúja  
Witness for the Prosecution
09.14. 20.00 Uránia, 09.15. 15.00 Toldi Mozi
Délutáni szerelem / Love in the Afternoon
09.17. 17.30 Francia Intézet
Egy, kettő, három / One, Two, Three
09.14. 16.30 Toldi Mozi, 09.16. 18.30 Uránia
Legénylakás / The Apartment
09.14. 17.30 Uránia
Sherlock Holmes magánélete  
The Private Life of Sherlock Holmes
09.14. 17.30 Francia Intézet

A budapesti születésű Trauner Sándor, 
azaz Alexandre Trauner a 20. század egyik 
legfontosabb díszlet- és látványtervezője 
volt. Mintegy nyolcvan film fűződik a 
nevéhez, köztük a francia lírai realizmus 
legendás alkotásai és világsikert aratott 
hollywoodi produkciók. Billy Wilderrel, aki 
szintén az Osztrák–Magyar Monarchiából 
indulva hódította meg Hollywoodot, nem 
kevesebb mint tíz filmet készített. A Maraton 
nézői ebből a termékeny együttműködés-
ből láthatnak válogatást. A filmek között 
természetesen ott van a bravúros optikai 
trükkökkel megbolondított Legénylakás, 
amelyért Trauner 1961-ben Oscar-díjat 
nyert, emellett találunk drámát, vígjátékot, 
románcot és kosztümös filmet is. Trauner 
híres volt arról, hogy hatalmas díszleteket 
tudott kezelni, és a párizsi metrótól az antik 
palotákig bármit és bárhol megépített. 
Művészete hangulatokra és illúziókra épült, 
humort sem nélkülöző, festői világa máig 
elvarázsolja a nézőt.

Born in Budapest, Sándor Trauner, that is, 
Alexandre Trauner, was one of the most im-
portant set and production designers of the 
20th century. He worked on approximately 
80 films including legendary works of French 
lyrical Realism and blockbuster Hollywood 
productions. He made no fewer than ten 
films with Billy Wilder, who conquered 
Hollywood having similarly started out from 
the Austro–Hungarian Monarchy. Marathon 
audiences get the chance to see a selection 
of this most fertile collaboration. Naturally, 
among the films is The Apartment packed 
with brilliant optical tricks, for which Trauner 
won an Oscar in 1961. In addition, there are 
also drama, comedy, romance, and costume 
film on the festival programme. Trauner was 
famous for handling huge stage sets and 
building anything, from the Paris metro to 
palaces of Antiquity, anywhere. His art was 
constructed on moods and illusions, not 
forgetting some humour, and his picturesque 
world still captivates audiences today.

TRAUNER & WILDER
Trauner & Wilder

Egy, kettő, három
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Száz évvel ezelőtt fejlesztette ki a francia 
Pathé filmgyár azt a keskenyfilmformátu-
mot, amely egy-két év leforgása alatt az 
egész világot meghódította. 1922-ben az 
emberek már nem elégedtek meg azzal, 
hogy kirándulásaikról és családi életükről 
állófényképeket készítsenek, a mozi bűvöle-
tében élve arra vágytak, hogy mozgásban is 
megörökítsék magukat és az őket körülvevő 
világot. Ez a filmfajta, amely nevét a 9,5 
milliméteres szélességéről kapta, az akkori 
videó volt, amely a spontán felvételek 
mellett komoly művészi ambíciókra is inspi-
rálta tulajdonosait. Az ő fikciós munkáikból 
készült játékfilm-összeállítás bepillantást 
enged a harmincas évek mindennapjaiba, s 
emellett bemutatunk néhány izgalmas do-
kumentumfilmet is, amely e családi filmeket 
felhasználva lapozza fel Magyarország 
privát történelemkönyvét.

Az elveszett nagypapa 
The Lost Grandpa
09.15. 19.00 Toldi Mozi
Bartos család – Privát Magyarország 1.
Bartos Family – Private Hungary 1.
09.15. 20.30 Toldi Mozi
Pathé Baby Magyarországon – 
amatőrfilm-válogatás / Pathé Baby 
in Hungary – Amateur Film Selection
09.15. 16.30 Toldi Mozi
Privát történelem / Private History
09.15. 20.30 Toldi Mozi

100 ÉVES A PATHÉ BABY
Pathé Baby 100

One hundred years ago, the French film 
production company Pathé developed the 
narrow film format that, within just a couple 
of years, had conquered the entire world. In 
1922, people were no longer satisfied with 
taking still photographs of their trips and 
family life. Entranced by the magic of cinema, 
they wanted to capture themselves and the 
world around them in motion. This film type 
that takes its name from its 9.5-mm width 
was the video of the day, and besides cap-
turing spontaneous footage it also inspired 
its owners to fulfil serious artistic ambitions. 
The feature film compilation made from their 
fictional works provides insight into everyday 
lives in the 1930s, besides which we screen 
a few fascinating documentaries which, 
utilizing these family homemade movies, 
allow us to flick through the private history 
book of Hungary.

Privát történelem Forrás: Fortepan
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A gránátalma színe  
The Color of Pomegranates
09.14. 16.00 Uránia
A játékszabály / The Rules of the Game
09.17. 20.00 Francia Intézet
A világítótorony őrzői / The Lighthouse 
Keepers
09.13. 18.00 Francia Intézet
Anda Géza – Zongoraművész, karmester, 
pedagógus / Géza Anda, Pianist – 
Conductor – Educator
09.15. 18.30 Magyar Zene Háza
Átkelés / Crossing Over
09.16. 20.15 Toldi Mozi
Atlantisz / Atlantis
09.14. 20.00 Francia Intézet
Az éjszakában / In the Night
09.14. 20.30 Uránia
Éjszakai lovasok / Night Riders
09.14. 18.00 Toldi Mozi
Fantom / Phantom
09.17. 16.30 Toldi Mozi
Fejjel a falnak / Head Against the Wall
09.18. 20.00 Francia Intézet

NYITOTT ARCHÍVUMOK
Open Archives

A Nyitott archívumok szekció a világ 
filmarchívumainak kincseiből válogat. 
A közönség a frissen restaurált klasszi-
kusok mellett izgalmas felfedezésekkel, 
rég nem látott gyöngyszemekkel is 
találkozhat. Ebben az évben többek között 
Franciaországból, Nagy-Britanniából, 
Belgiumból, Hollandiából, Portugáliából, 
Németországból, Csehországból, 
Szlovákiából és Szerbiából érkeznek a 
filmek. A szekció egyik különlegessége, 
hogy több némafilm élő zenei kísérettel lesz 
látható. A válogatáshoz a fesztivál hagyo-
mányainak megfelelően színes szakmai 
program is kapcsolódik, ahol elismert 
magyar és nemzetközi szakemberek 
mutatják be a legújabb archívumi kezdemé-
nyezéseket.

The Open Archives section handpicks from 
the best of film archives around the globe. 
Audiences come across recently restored 
classics, exciting discoveries and cinema 
gold that has long been hidden away in cans. 
This year films are coming from France, 
Great Britain, Belgium, the Netherlands, 
Portugal, Germany, Czech Republic, Slovakia 
and Serbia. One special feature of the section 
is that it includes several silent films with live 
music accompaniment. As usual, there is a 
wide-ranging professional programme, too, 
in which Hungarian and international experts 
introduce the latest archive initiatives.

Franciaországi emlékek / French Provincial
09.17. 13.45 Francia Intézet
Hotel a Halott Alpinistához  
Dead Mountaineer’s Hotel
09.14. 16.15 Toldi Mozi,
09.17. 21.00 Toldi Mozi
Így látták ők / Visions of Eight
09.17. 12.15 Toldi Mozi
Lumière! – A kaland kezdete / Lumière! 
The Adventure of Cinema Begins
09.14. 18.30 Uránia
Menedékem, Anglia / Refuge England
09.16. 20.15 Toldi Mozi
Mikor halott és fehér leszek  
When I Am Dead and Gone
09.16. 18.30 Toldi Mozi
Pauline a strandon / Pauline at the Beach
09.17. 15.45 Francia Intézet
Rajtaütés St. Pauliban / Raid in St. Pauli
09.15. 17.15 Toldi Mozi
Százszorszépek / Daisies
09.17. 19.00 Toldi Mozi
Szerelem és Ördög / Love and the Devil
09.18. 14.00 Uránia

AtlantiszLumière! – A kaland kezdete Átkelés
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A hindu síremlék / The Indian Tomb
09.18. 15.00 Francia Intézet
A hős / The Hero
09.16. 20.00 Uránia
Az eschnapuri tigris  
The Tiger of Eschnapur
09.18. 13.00 Francia Intézet
Behula
09.15. 20.00 Francia Intézet

MESÉK INDIÁBÓL
Tales from India

Idén először Indiába is elrepíti a nézőket 
a fesztivál. Igazi kuriózum a több mint 100 
éves Behula című némafilm, amely egy 
népszerű bengáli legendát dolgoz fel az 
indiai mozi egyik első sztárja, Patience 
Cooper főszereplésével. A filmet sokáig 
elveszettnek hitték, és a Jérôme Seydoux-
Pathé Foundation felújításában kerül 
most a közönség elé. A DFF – Deutsches 
Filminstitut & Filmmuseum kincsei közül 
érkezik Az eschnapuri tigris és A hindu 
síremlék című kétrészes kalandfilm. Ez 
az indiai témájú, elképesztően látványos 
alkotás hatalmas siker volt az első be-
mutatása idején, a Maraton nézői most 
a restaurálási premieren vehetnek részt. 
Az indiai filmművészet legendás rendezője, 
Satyajit Ray éppen 30 éve távozott az élők 
sorából. Filmjében a látszólag összebékít-
hetetlen erőket is harmóniában mutatta be, 

This Indian themed, astoundingly spectacular 
creation was a massive hit on its release, 
and Marathon viewers can participate at its 
restoration premiere. Satyajit Ray, legendary 
director of Indian filmmaking, passed away 
30 years ago. In his works, he presented 
apparently irreconcilable forces in harmony, 
he linked poetry and social criticism, and 
showed nostalgia for the past while also 
broadcasting the need for progress. The 
festival pays tribute to his memory with 
Nayak (The Hero), which is a portrait of 
a sensitive artist and at the same time a 
reflection on film art.

összekapcsolta a költészetet és a társada-
lomkritikát, nosztalgiát érzett a múlt iránt, 
de a fejlődés szükségességét is hirdette. 
Emléke előtt A hős című filmmel tisztelgünk, 
amely egy érzékeny művész portréja és a 
filmművészet szerepéről való gondolkodás.

This is the first time the festival carries off 
audiences to faraway India. The over-100-
year-old silent movie Behula is a genuine 
curiosity; it is a reworking of a popular 
Bengali legend and features Patience 
Cooper, one of Indian cinema’s first stars. 
For many years the film was thought to have 
been lost. It is now screened after restoration 
by the Jérôme Seydoux-Pathé Foundation. 
From among the gems preserved by DFF – 
Deutsches Filminstitut & Filmmuseum we 
have The Tiger of Eschnapur and 
The Indian Tomb, a two-part adventure epic. 

A hindu síremlékBehula Az eschnapuri tigris
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VÖRÖS HERING
Red Herring

A Vörös Hering szekció témája a szocia-
lista korszak. A három kiválasztott alkotás 
eltérő időben játszódik, s eltérő formában, 
stílusban jeleníti meg az adott időszakot. 
A szekció Mészáros Márta Napló gyerme-
keimnek című önéletrajzi filmdrámájával 
kezdődik, amely a nyolcvanas évekből tekint 
vissza a kommunista diktatúrára, az átélt 
tragédiákra. A filmet követő rövid szünet 
után meghívott vendégekkel beszélgetünk.
A szekció második vetítése Szabó 
Ildikó A másik oldal című, ritkán látható 
rövidfilmje. A szarkasztikus humorral és 
keserűséggel átitatott mű a késő Kádár-kor 
közérzetét sugározza. Ezt követően a nézők 
bevonásával, interaktív és játékos formában 
reflektálunk a látottakra.
Zárásképpen Keleti Márton Dalolva szép 
az élet című filmjét láthatja a közönség, 
amely a Rákosi-diktatúra jellegzetes, 
szimbolikus alkotása. A frissen államosított 
filmgyártásban készült zenés mű szórakoz-
tató formában és a termelési film keretei 
között beszél szabotázsról, közösségről és 
generációkról.

A szekció kurátorai a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem és a Budapesti 
Metropolitan Egyetem diákjai: Antal Csenge, 
Dechert Adél, Géczi Zsófia, Kriza Júlia, 
Páder Petra, Velki András.

The topic of the Red Herring section is the 
period of socialism. The three selected works 
play out in different times and represent the 
given era in different forms and styles. The 
section launches with Márta Mészáros’s 
autobiographical film drama Napló gyerme-
keimnek (Diary for My Children), where she 
looks back to the communist dictatorship and 
the tragedies therein from the perspective of 
the 1980s. After a short break at the end, we 
will be in conversation with invited guests.
The section’s second screening is the rarely 
seen short film A másik oldal (The Other 
Side) by Ildikó Szabó. The work, imbued with 
sarcastic humour and bitterness, encapsu-
lates the general mood of the late Kádár era. 
Following this, we will reflect on the work by 
involving the audience in an interactive and 
fun back-and-forth.

A másik oldal / The Other Side
09.18. 19.15 Toldi Mozi
Dalolva szép az élet
Singing Makes Life Beautiful
09.18. 20.30 Toldi Mozi
Napló gyermekeimnek  
Diary for my Children
09.18. 16.00 Toldi Mozi

Márton Keleti’s film Dalolva szép az élet 
(Singing Makes Life Beautiful) closes this 
section. It is a typical, symbolic creation 
of the Rákosi dictatorship. Made in newly 
nationalized film production, it speaks of 
sabotage, community and generations in 
an entertaining, musical form and within 
so-called ‘production film’ frames.

Curators of the section are students 
of Pázmány Péter Catholic University 
and Budapest Metropolitan University: 
Csenge Antal, Adél Dechert, Zsófia Géczi, 
Júlia Kriza, Petra Páder, András Velki.

Napló gyermekeimnek

A másik oldal

Dalolva szép az élet
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A BOTRÁNY SZELE
A Breath of Scandal
IT, AT, US / 1960, r: Michael Curtiz
angol hang / mf, 97’

1907, Ausztria. Olympia hercegnő vidéki száműzeté-
sét tölti botrányos viselkedése miatt. 
Az unatkozó hercegnőnek kapóra jön az éppen arra 
járó amerikai fiatalember, akivel végre eljátszhat 
egy kicsit. Az udvarba visszatérve azonban már 
nem veheti olyan félvállról a hírnevét, mert a porosz 
herceg feleségének szánják. A helyzet pedig egyre 
bonyolódik az amerikai megjelenésével, aki számára 
teljesen idegenek a társadalmi élet kimondatlan 
szabályai és a királyi udvar hatalmi játszmái, ő csak 
meg akarja keresni a lányt, akibe beleszeretett. 
Kertész Mihály az egyik utolsó filmjét három, holly-
woodi stúdiókban töltött évtized után ismét európai 
helyszínen rendezte Molnár Ferenc Olympia című 
színdarabjából.

Austria, 1907. Princess Olympia has been banished 
to the countryside for scandalous behaviour. The 
timely arrival of a young American intrigues the bored 
princess. However, on returning to court she finds 
she has to maintain her reputation because she has 
been betrothed to the prince of Prussia. The situation 
is further complicated by the appearance of the 
American, to whom the unwritten rules of society and 
the powerplays of the royal court are a closed book. 
He is only interested in finding the girl he has fallen in 
love with. Mihály Kertész directed one of his last films 
based on Ferenc Molnár’s stage play Olympia again 
in a European location after three decades spent in 
Hollywood studios.

09.18. vasárnap 14.45 Toldi Mozi

A GRÁNÁTALMA SZÍNE
Sayat Nova  
The Color of Pomegranates
USSR, AM / 1969, r: Szergej Paradzsanov
örmény, azerbajdzsáni, grúz hang / mf / 
Eng subs, 79’

A Szajat-Novaként ismert örmény bárd, Arutyin 
Szajadjan élettörténetén alapuló filmben a gránát-
alma-szimbólum végigkíséri a hőst: a gyümölcs 
ehetetlen, páncélkemény és keserű héja alatt egész 
világegyetem rejtőzik, hiszen minden mag önálló 
kis zamatos termés, maga a termékenység, az 
alkotás, az élet. A mostoha sorsú, de megtörhetetlen 
örmény zseni, Szergej Paradzsanov nem egy 
szokványos életrajzi filmet készített, hanem egy 
szavakkal nehezen leírható, sokrétű szimbólumokból 
építkező kísérleti alkotást, amely a bárd szellemét 
idézi meg. „Inkább a művészetet próbáltam 
ábrázolni az életben, mint az életet a művészetben” 
– Paradzsanov így jellemezte filmjét, amely sok 
viszontagság után ma végre úgy kerülhet a nézők 
elé, ahogyan azt az alkotó elképzelte.

In this film based on the life of Harutin Sayadyan, the 
Armenian poet known as Sayat-Nova, the pomegran-
ate is a symbol that is ever present: a whole cosmos 
lies hidden beneath the fruit’s inedible, armour-like 
and bitter skin, because each seed is its own small 
juicy fruit, fertility itself, creation, life. The Armenian 
genius Sergei Parajanov, indomitable despite his 
hugely troubled life, did not make a typical biopic of 
the poet but instead (in a way difficult to describe in 
words) an experimental film building on many inter-
linked symbols, which succeeds in evoking the spirit 
of the bard. “I tried to depict art in life rather than life 
in art,” Parajanov said of his movie, which after many 
vicissitudes can finally be viewed by audiences today 
in the form its creator imagined.

09.14. szerda 16.00 Uránia

A HINDU SÍREMLÉK
Das indische Grabmal  
The Indian Tomb
DE / 1938, r: Richard Eichberg
német hang / mf / Eng subs, 94’

A kétrészes, indiai témájú kalandfilm második 
része, amely Az eschnapuri tigris című első részhez 
hasonlóan látványos, fordulatos és szenvedélyes. 
A maharadzsa megbízza Peter Fürbringert, a tehet-
séges német mérnököt, hogy építsen számára egy 
különleges épületet. A mérnök mit sem sejt az épület 
valódi rendeltetéséről, de bájos jegyese, Irene lassan 
ráébred az igazságra: a pompás síremlékben élve 
akarják eltemetni a maharadzsa hűtlen feleségét. 
Irene megpróbálja megmenteni a szerencsétlen 
asszonyt, eközben Ramigani herceg álnok összees-
küvést sző az uralkodó ellen. A film a maga korában 
Magyarországon is nagy siker volt, a Maraton nézői 
pedig a restaurált verzió premierjén vehetnek részt.

Part two of the adventure movie set in India is, 
similarly to the first part titled The Tiger of Eschnapur, 
spectacular, fast moving and passionate. The maha-
rajah commissions talented German architect Peter 
Fürbringer with the construction of a very special 
building. The engineer has no idea about the true 
purpose of the building, but his charming fiancée, 
Irene, slowly comes to the realization that they intend 
to bury the maharajah’s unfaithful wife alive in the 
magnificent tomb. Irene tries to save the doomed 
woman while scheming Prince Ramigani hatches a 
perfidious plot against the ruler. In its day the film 
proved a massive box office hit in Hungary, too. 
Marathon-viewers can participate at the premiere of 
its restored version.

09.18. vasárnap 15.00 Francia Intézet

A HŐS
Nayak 
The Hero
IN / 1966, r: Satyajit Ray
bengáli hang / mf / Eng subs, 106’

A sikeres, gazdag és körülrajongott filmsztár, 
Arindam Mukherjee Delhibe utazik, hogy átvegyen 
egy jelentős állami kitüntetést. A vonatúton meg-
szólítja Aditi Sengupta, egy magazin szerkesztője, 
aki a lapja számára szeretne egy interjút, lehetőleg 
nem azokkal az ismert tényekkel, amiket már minden 
újság megírt a nagy sztárról. A színész eleinte 
ellenkezik, de lassan önkéntelenül feltárja a nő előtt 
a legbensőségesebb gondolatait, emlékeit és rémál-
mait, mert érzi, hogy valaki végre igazán odafigyel 
arra, amit mond. Miközben megrajzolja „a hős” 
szerepét egyre rezignáltabban játszó, belül azonban 
nagyon is érzékeny ember portréját, Satyajit Ray a 
filmművészet rendeltetésén elmélkedik.

The successful, wealthy and adored film star Arindam 
Mukherjee travels to Delhi to collect a prestigious state 
award. On the train he bumps into Aditi Sengupta, 
editor of a magazine, who wants an interview but not 
the usual stuff every other newspaper writes about 
the great star. Initially the actor is against the idea, 
but slowly, involuntarily, he reveals his most intimate 
thoughts, memories and nightmares to the woman 
because he feels that finally, someone is truly listening 
to what he says. Satyajit Ray, while sketching out a 
portrait of a very sensitive person who is playing the 
role of ‘hero’ with ever decreasing enthusiasm, is also 
pondering the purpose of film art.

09.16. péntek 20.00 Uránia

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások Nyitott archívumok / Cineteca di Bologna Mesék IndiábólMesék Indiából
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A JÁTÉKSZABÁLY
La Regle du Jeu
The Rules of the Game
FR / 1939, r: Jean Renoir
francia hang / mf / Eng subs, 110’

Robert de la Chesnaye márki és felesége kisebb 
társaságot látnak vendégül vidéki kastélyukban. 
A meghívottak között jelen van a férfi szeretője és a 
nő udvarlója is. Az urak kényelmesen levadásszák az 
eléjük felhajtott vadakat, álarcosbált rendeznek, és 
elegáns nemtörődömséggel érintkeznek egymással. 
Néha összeverekednek, de hamar felülemelkednek 
a dolgon, és folytatják a szellemes társalgást. Jean 
Renoir különös alkotása a maga korában rideg 
fogadtatásra talált, ma viszont már a valaha készült 
egyik legjobb filmként tartják számon. A II. világhá-
ború előestéjén uralkodó lelkiállapotot érzékletesen 
megfogalmazó film később olyan alkotókat inspirált, 
mint Orson Welles, François Truffaut vagy Robert 
Altman. 

Marquis Robert de la Chesnaye and his wife are having 
a small party in their country chateau. The guests 
include the man’s lover and the woman’s suitor. The 
gentlemen comfortably hunt game driven towards 
them, a masked ball is arranged, and they slide past 
each other with elegant indifference. The occasional 
argument flares up but this is soon smoothed over 
and the witty repartee flows on. This remarkable work 
by Jean Renoir was given a harsh reception at the 
time but today it is rated as one of the best films ever 
made. The movie that manages to put its finger on the 
curious mental state prevailing on the threshold of the 
Second World War was the inspiration behind artists 
such as Orson Welles, François Truffaut and Robert 
Altman.

09.17. szombat 20.00 Francia Intézet

A KINEMATOGRÁFUS
The Cinematographer
HU / 2022, r: Medvigy Gábor, Bollók Csaba
magyar hang / Eng subs, 101’

Formabontó, hiánypótló emlékfilm Tóth János ope-
ratőr-rendezőről, a magyar film legendás alakjáról. 
A 2019-ben elhunyt Kossuth-díjas alkotó, a nemzet 
művésze életművét leginkább Zalán Vince kifejezé-
sével, a „Kinematográfus” fordulattal lehetne leírni. 
A film a „fény poétájának” kivételes személyiségét, 
az életmű legfontosabb állomásait idézi meg, a 
megszokottnál több archív, felújított filmanyaggal. 

A ground-breaking and important tribute film to 
cinematographer-director János Tóth, the legendary 
figure of Hungarian film. The oeuvre of the Kossuth 
Prize-winning Artist of Merit who died in 2019 can 
perhaps be best characterized by Vince Zalán’s ex-
pression who called him “The Cinematographer”. The 
film portrays the exceptional personality of the “poet of 
light” and marks out the most important milestones in 
his career using an unprecedented amount of archive, 
restored film material.  

09.16. péntek 17.15 Toldi Mozi

A MÁSIK OLDAL 
The Other Side
HU / 1985, r: Szabó Ildikó
magyar hang / Eng subs, 21’

Szabó Ildikó kísérleti rövidfilmje a pesti éjszakáról 
és a késő Kádár-kori kocsmák mélyéről. A film hőse 
átkel az úton, és a másik oldalon egy borozóban 
köt ki, ahol a legkülönfélébb figurákkal találkozik. 
Groteszk, játékos, vitriolos darab Kardos Sándor 
erőteljes képeivel, Másik János, Cseh Tamás és 
Gémes János (Dixi) dalaival. A ritkán látható film 
főszereplőjét Jeles András alakítja, aki Cserhalmi 
György hangján szólal meg. 

An experimental short by Ildikó Szabó about Pest 
nightlife and the hidden depths of late Kádár-era 
drinking holes. Our hero staggers across the road, 
and ends up on the other side, in a wine bar where 
he bumps into all sorts of oddballs. It is a grotesque, 
light-hearted, vitriolic piece with intense photography 
from Sándor Kardos and brilliant tunes written by 
János Másik, Tamás Cseh and János ‘Dixi’ Gémes. The 
lead in this rarely aired film is played by András Jeles, 
voiced by György Cserhalmi. 

09.18. vasárnap 19.15 Toldi Mozi

A MEDENCE
La piscine 
The Swimming Pool
FR, IT / 1969, r: Jacques Deray
francia hang / mf / Eng subs, 122’

A medence akkor is emlékezetes film lenne, ha nem 
visszhangozná Alain Delon és Romy Schneider 
minden jelenete saját életük és kapcsolatuk megpró-
báltatásait, ha nem zúgna belőle vészjóslóan, hogy 
ez a különleges viszony kudarcra ítéltetett. A két-
részes fekete fürdőruhában megjelenő Marianne 
(Romy Schneider) már azt első jelenetekben annyira 
vonzó, amennyire csak kevesen a filmtörténetben. 
Egy váratlan vendég, Harry megjelenése borítja a 
pár idilljét. Harry, Marianne korábbi kedvese magával 
hozza a lányát, akit nem más alakít, mint Jane Birkin. 
Nem kétséges, hogy ez a film minden erotikus 
thriller origója, amiben a negyven éve elhunyt Romy 
Schneider az egyik legnagyszerűbb alakítását 
nyújtja.

The Swimming Pool would have been a memorable 
film even if every scene featuring Alain Delon and 
Romy Schneider did not echo the tribulations of their 
own lives and love affair, even if the ultimate futility 
of their relationship was not evident for all to see. 
Marianne (Romy Schneider) appearing in a two-piece 
black swimsuit is as attractive in the early scenes 
as maybe no one else in film history. The couple’s 
idyllic existence is upended by the appearance of 
an unexpected guest. Harry, Marianne’s former lover, 
turns up with his daughter, played by none other 
than Jane Birkin. There is no doubt that this film 
is the wellspring of all later erotic thrillers; it stars 
Romy Schneider, who died 40 years ago, giving 
one of her best performances.

09.18. vasárnap 17.45 Uránia

Nyitott archívumok / La Cinémathèque française Magyar szem / A fény mesterei Vörös hering Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, ragyogjatok!



FI
LM

EK

FI
LM

EK

28 29

A magyar animáció legfőbb ismérve a sokféleség: 
„nem az egységesen kimutatható nemzetközi stílus 
léte, hanem az, hogy nagy számban dolgoznak 
egymás mellett a többiektől alapvetően különböző 
szemléletű, szuverén művészegyéniségek” – írja 
a korabeli filmkritikus és dramaturg, Antal István. 
A 65 éve alapított budapesti Pannónia Filmstúdió 
sikersztorija 1960-ban Macskássy Gyula és Várnai 
György „újhullámos” rövidfilmjeivel kezdődött. 
Ezek a nemzetközi sikert arató egyedi alkotások 
váltották fel a korábbi évek gyerekeknek készült 
mesefilmjeit, és grafikailag is újfajta, modernizált 
animációs nyelvet teremtettek. A 60–80-as évek 
során a Pannónia Filmstúdióban kibontakozott, 
mennyiségi és minőségi szempontból is csúcsra 
járatott animációsfilm-gyártás időszakát a magyar 
animáció fénykoraként emlegetik. Miközben a 65 éve 
alapított legendás stúdió létezését gazdaságilag a 
60-as években beinduló sorozatkészítés, illetve az 
egész estés animációs filmek 70-es években startoló 
gyártása alapozta meg, a magyar animáció leginven-
ciózusabb darabjai az egyedi rövidfilmek voltak.

A SEJK FIA
The Son of the Sheik
US / 1926, r: George Fitzmaurice
angol inzert / mf, 68’

Ahmed, a sejk fia és Yasmin, a szegény táncosnő 
éjszakánként titokban találkozgatnak a sivatagban 
fekvő romoknál. Kibontakozó szerelmüket azonban 
megnehezíti, hogy a lány rokonai váltságdíj 
reményében elfogják és megkínozzák a herceget. 
A társulat egyik tagja, Ghabah, akinek már régóta 
Yasminra fáj a foga, elhiteti Ahmeddel, hogy a 
lány csalta csapdába. Ezért miután kiszabadul, a 
büszkeségében megsértett férfi haragja a kedvese 
ellen fordul. Bánky Vilma, az első magyar világsztár 
a bálványozott Rudolph Valentino oldalán tündökölt 
ebben a ma is izgalmasnak ható, pergő ritmusú 
filmben, amely tele van kalanddal, egzotikummal, 
szerelemmel, mi több, erőszakkal és erotikával is.

Ahmed, the sheik’s son, and Yasmin, the poor dancer, 
meet in secret at a ruined caravanserai in the desert 
each night. However, their budding love is crossed 
when the girl’s family kidnap and torture the prince in 
the hope of banking a hefty ransom. One of the gang, 
Ghabah, who has long yearned for Yasmin, convinces 
Ahmed that the girl deliberately led him into the trap. 
Thus once released, the injured pride of the prince 
forces him to turn his back on the girl. Vilma Bánky, 
the first Hungarian international movie star, dazzles at 
the side of screen idol Rudolph Valentino in this still 
exciting, fast-paced movie packed with adventure, 
exotic locations, love, indeed, violence and eroticism.

09.14. szerda 18.45 Toldi Mozi

A TOLONC 
The Undesirable
HU / 1914, r: Kertész Mihály
magyar inzert / Eng subs, 63’
Zene / Music: Győri Filharmonikus Zenekar

Az ártatlanul lopással vádolt, kitoloncolt és bánatá-
ban öngyilkosságra készülő cselédlány történetét 
a később világhírűvé vált Kertész Mihály filmszerűen, 
dekoratív külső helyszínek, párhuzamos montázs 
alkalmazásával jelenítette meg. Ez az egyetlen 
fennmaradt film, amiben Jászai Mari szerepel. 
A népszínmű-adaptációt Erdély festői tájain, helyi 
népviseletbe öltözött statiszták közreműködésével 
forgatták, a Janovics Jenő alapította Proja filmgyár-
ban. A filmhez Pacsay Attila komponált zenét.

The story of the innocent maid accused of theft, 
deported and in her despair preparing to commit 
suicide was cinematically depicted by Mihály Kertész 
(who later became world-famous as Michael Curtiz) 
employing attractive off-set locations and parallel 
montage technique. This is the only surviving film 
showing the acting of Mari Jászai, a monumental 
figure in Hungarian theatre. The folk theatre adaptation 
filmed in the picturesque Transylvanian landscape 
and involving extras dressed in the magnificent local 
peasant costumes was made in Cluj-Napoca, at the 
Proja film factory founded by Jenő Janovics. 
Attila Pacsay composed the incidental music.

09.16. péntek 19.30 Szent István tér

The principal criterion of Hungarian animation is 
diversity: “… not a uniformly evident international style, 
but the fact that there is a huge number of sovereign 
artistic individuals, each with a basically different 
approach, working with each other,” wrote film critic 
and script consultant István Antal. The success story of 
Pannónia Film Studio in Budapest, which was founded 
65 years ago, started in 1960 with the international-
ly-acclaimed ‘New Wave’ short films of artists Gyula 
Macskássy and György Várnai. These drawn animated 
films supplanted the fairy tale films made for children 
during the previous decade and created a graphically 
new kind of modernized animation language. The 
period of animation film production in Pannónia Film 
Studio, that reached its peak – from both quantity 
and quality aspects – in the 1960s, 70s and 80s, is 
often termed the golden age of Hungarian animation. 
Whereas financially speaking the very existence of this 
legendary studio was founded on the series starting 
in the 1960s and full-length animation filmmaking 
beginning in the 1970s, short films were the most 
inventive works of Hungarian animation. 

09.17. szombat 15.00 Toldi Mozi

PÁRBAJ / Duel, 1960, 10’ 
ÁTVÁLTOZÁSOK / Metamorphoses, 1964, 7’ 
KONCERTISSIMO / Concertissimo, 1968, 5’ 
A NAP ÉS HOLD ELRABLÁSA / Kidnapping of the Sun and Moon, 1968, 13’
SISYPHUS, 1974, 2’
JÓZSEF ATTILA – ALTATÓ / Lullaby, 1974, 3’
BABFILM / Scenes With Beans, 1975, 12’ 
KÜZDŐK / The Struggle, 1977, 3’
A LÉGY / The Fly, 1980, 3’
MOTO PERPETUO, 1980, 10’ 
A SZÉL / The Wind, 1985, 5’
AB OVO, 1987, 11'

A PANNÓNIA 
FILMSTÚDIÓ 
NEMZETKÖZI SIKEREI 
Selection of the inter-
national successes of 
Pannónia Film Studio
HU 84’

Pannónia 65

Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, ragyogjatok Budapest, Bécs, Hollywood / A nagyvászon 
mesterei / Filmkoncertek
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A VÁD TANÚJA 
Witness for the Prosecution
US / 1957, r: Billy Wilder
angol hang / mf, 116’

Sir Wilfrid Robarts, a neves ügyvéd szívinfarktus 
után lábadozik, de hamarosan egy új, vesztettnek 
tűnő ügy kerül elé, aminek persze nem tud ellenállni. 
Leonard Vole-t egy tehetős idős asszony meggyilko-
lásával gyanúsítják, aki rá hagyta minden vagyonát. 
Az ügyvéd hisz Vole ártatlanságában, de érzi, hogy 
annak felesége, Christine (Marlene Dietrich emlé-
kezetes alakításában) körül valami nem stimmel, 
ami az ügyre is hatással lehet. Egy Agatha Christie-
darabhoz méltóan a tárgyalóteremben aztán egyre 
több váratlan fordulattal kell szembenéznie. A vád 
tanúja az egyik első gyöngyszeme annak a hosszú 
és gyümölcsöző együttműködésnek, ami a rendező 
Billy Wilder és a magyar származású díszlettervező, 
Alexandre Trauner között jött létre.

Sir Wilfrid Robarts, the famous barrister, has just 
suffered a heart attack, but soon finds himself unable 
to resist taking on a new, apparently lost case. Leonard 
Vole is suspected of murdering a wealthy elderly 
widow, who just happened to leave him all her money. 
The barrister believes in the innocence of Vole, but 
reckons there is something not quite right about his 
wife, Christine (a particularly memorable Marlene 
Dietrich). In court, he is faced with an increasing 
number of unexpected twists – after all, this is an 
Agatha Christie work. Witness for the Prosecution is 
one of the first masterpieces of that long and fruitful 
collaboration that came about between the director 
Billy Wilder and the Hungarian-born set designer 
Alexandre Trauner.

09.14. szerda 20.00 Uránia
09.15. csütörtök 15.00 Toldi Mozi

A VÍG ÖZVEGY
The Merry Widow
US / 1925, r: Erich von Stroheim
néma, angol inzert / mf, 137’
Zene / Music: Darvas Ferenc

Az osztrák Erich von Stroheim, Hollywood nehéz 
természetű zsenije valamennyi filmjében 
a nő és a szerelem kiszolgáltatottságának problé-
máját variálta, és a háború előtti Európa arisztokrata 
társaságának erotikus lezüllését ábrázolta (Körhinta, 
Víg özvegy, Nászinduló, Nászút, Kelly királynő). 
A Lehár Ferenc operettjén alapuló A víg özvegyben 
egy képzeletbeli királyság hercege beleszeret egy 
amerikai táncosnőbe, akivel az udvar megtiltja 
a házasságot. A vérig sértett menyasszony úgy 
áll bosszút, hogy feleségül megy az operettállam 
leggazdagabb emberéhez, majd annak halála után 
pénzügyi nehézségeket okoz az országnak.

All films by Austrian Erich von Stroheim, the 
temperamental genius of Hollywood, circle back to 
the vulnerability of women and love, and depict the 
erotic decadence of aristocratic society in pre-war 
Europe (Merry-Go-Round, The Merry Widow, The 
Wedding March, The Honeymoon, Queen Kelly). In 
The Merry Widow based on the operetta by Ferenc 
Lehár, the prince of a fictional kingdom falls in love 
with an American dancer but the court forbids all talk 
of marriage. The offended woman decides to get her 
revenge by marrying the richest man in the operetta 
land, and then after his death she makes life financial-
ly difficult for the state…

09.15. csütörtök 17.00 Francia Intézet

A VILÁGÍTÓTORONY ŐRZŐI
Os Faroleiros 
The Lighthouse Keepers
PT / 1922, r: Maurice Mariaud
néma, portugál inzert / mf / Eng subs, 80’
Zene / Music: Darvas Kristóf

Egy kis portugál halászfaluban – amelynek lakói 
istenként félik a tengert, hiszen a megélhetésüket 
köszönhetik neki, és az életük múlik rajta – éldegél 
Rosa. Édesanyja már korábban meghalt, és egy nap az 
apja sem tér vissza a tengerről. Az árva lányt João Vidal, 
a világítótorony őre fogadja be a házába, és titokban 
a szívébe is. Ám Rosáért segédje, az iszákos António 
Gaspar is epekedik. Tragikus események készülődnek 
a sziklás tengerparton. Ez az 1922-es portugál némafilm 
már művészien megkomponált és hangulatosan 
virazsírozott képeivel is elvarázsol, de a halászfalu 
háttérben felbukkanó lakói olyan dokumentumértéket 
is kölcsönöznek neki, amit talán csak ma tudunk igazán 
megbecsülni: az egy évszázad távlatából ránk néző, 
naptól és széltől kicserzett arcok erejét.

Rosa leads an uneventful life in a small Portuguese 
fishing village, the residents of which worship the sea 
as god since it represents their livelihood, and their 
lives depend on it. Her mother died early, and one 
day her father didn’t return from the sea. The light-
house-keeper, João Vidal, took in the orphaned girl, 
and secretly loves her. But his assistant, the drunkard 
António Gaspar, is also in love with Rosa. Tragic events 
are brewing on the rocky seashore… This Portuguese 
silent film from 1922 enchants with its artistically 
composed and atmospherically tinted frames, but 
the background inhabitants of the fishing village also 
make it something akin to a documentary that perhaps 
we can only truly appreciate today: the power of sun- 
and wind-tanned faces looking straight at us from the 
distance of one hundred years.

09.13. kedd 18.00 Francia Intézet

A ZSARNOK SZÍVE, AVAGY 
BOCCACCIO MAGYARORSZÁGON 
The Tyrant’s Heart
HU, IT / 1981, r: Jancsó Miklós
magyar hang / Eng subs, 86’

Ármány és ármány a középkori Magyarországon, 
Jancsó Miklós látványos koreográfiájában. Gáspár 
(Gálffi László), az uralkodói család legifjabb tagja 
Itáliából tér haza, és itthon tudja meg, hogy királlyá 
akarják tenni. A trónhoz azonban kacskaringós 
út vezet, és a hatalom körül zajló haláltáncban 
végül senki sem kerülheti el a sorsát. A karneváli 
hangulatú, pantomimjátékkal vegyített, allegorikus 
történetben Gálffi mellett fontos szerepet kap a 
Pasolini-filmekből ismert Ninetto Davoli, de Madaras 
József és Cserhalmi György is kiemelkedő alakítást 
nyújt.

Intrigue and deceit in medieval Hungary, with 
spectacular choreography by Miklós Jancsó. Gáspár 
(László Gálffi), the youngest scion of the ruling family, 
returns home from Italy, and discovers he is destined 
to be crowned king. However, the path to the throne 
is convoluted, and in the death dance around the 
court nobody can escape their fate. Ninetto Davoli, 
known from Pasolini films, also plays an important 
role alongside Gálffi, while József Madaras and György 
Cserhalmi similarly excel in this carnival-like allegory 
mixed with pantomime.

09.17. szombat 20.45 Toldi Mozi

Nyitott archívumok / Cinemateca 
Portuguesa – Museu do Cinema / 
Filmkoncertek

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások / 
Filmkoncertek

Trauner & Wilder Magyar szem / A fény mesterei



FI
LM

EK

FI
LM

EK

32 33

ALKONY SUGÁRÚT
Sunset Boulevard
US / 1950, r: Billy Wilder, angol hang / mf, 110’

A Sunset Boulevard, Hollywood főútja fontos sze-
replője ennek a filmnek, amely egyfajta bevezetés a 
filmkészítés rejtelmeibe: a legkorábbi bemutatása 
annak, hogyan működik egy hollywoodi stúdió, 
hogyan lehet eladni egy ötletet, ki a „reader”, és 
mekkora hatalma van a producereknek. A kopók 
elől menekülő, meglehetősen cinikus és lehengerlő 
humorú forgatókönyvíró egy elhagyottnak tetsző 
villában köt ki. Az emeleti ablak mögül egy idős 
hölgy néz rá, és azt gondolván, hogy temetkezési 
vállalkozó, felhívja magához. A nő, Norma Desmond, 
akit Gloria Swanson alakít, egykor a legnagyobb 
némafilmsztárok egyike volt. A halott pedig egyelőre 
még csak egy majom. Az Alkony sugárút Billy Wilder 
klasszikusa, amelynek sok motívuma visszaköszön 
a Filmmaraton idei programjában szintén vetített 
Fedora című filmben is. A két alkotást dupla prog-
ramként is érdemes megnézni.

Sunset Boulevard, Hollywood’s main drag, plays an im-
portant part in this film, which is a kind of introduction 
into the mysteries of filmmaking: it is the earliest insight 
into how a Hollywood studio works, how an idea can 
be sold, who is the ‘reader’, and what power producers 
wield. Fleeing the repo men, a somewhat cynical and 
devastatingly humorous screenwriter ends up in an 
abandoned villa. An elderly lady is watching from 
behind an upper floor window and, thinking that he is 
an undertaker, she invites him in. The woman, Norma 
Desmond, played by Gloria Swanson, was once one 
of the greatest silent movie stars. For the moment, the 
only corpse is that of a chimpanzee. Sunset Boulevard 
is a Billy Wilder classic, many of the motifs of which 
we see reflected in the film Fedora that is also being 
screened in this year’s Film Marathon programme. It is 
well worth watching the two films as a double bill.

09.13. kedd 20.00 Toldi Mozi
09.18. vasárnap 19.00 Uránia

ÁLMODOZÁSOK KORA 
The Age of Daydreaming
HU / 1964, r: Szabó István
magyar hang / Eng subs, 94’

Jancsi és mérnökként végzett barátai nagy tervekkel 
vágnak neki az egyetem utáni életnek. Az első pofont 
akkor kapják, amikor a vállalatnál, ahová felveszik 
őket, különböző részlegekre kerülnek eltérő fizeté-
sekkel. Eleinte még összejárnak, néha akad egy nagy 
ötletük, amin elkezdenek közösen dolgozni, de aztán 
apránként szétmorzsolódik a társaság. Szabó István 
pályanyitó filmje önéletrajzi ihletésű személyes 
történet, amely saját generációjának útkeresését, 
álmait és vágyait ragadja meg.

Jancsi and his engineering graduate friends set off 
into post-university life with high hopes. The first 
blow comes when the company they find jobs with 
places them in different departments on different 
salaries. Initially, they all meet up, some come up with 
big schemes that they start working on together but 
gradually the group begins to crumble. István Szabó’s 
debut film is a story inspired by personal experience 
that captures his own generation’s dreams, desires 
and search for a way forward.  

09.18. vasárnap 15.30 Uránia

ANGYAL HARSONÁVAL
Der Engel mit der Posaune  
The Angel with the Trumpet
AT / 1948, r: Karl Hartl
német hang / mf / Eng subs, 138’

A harsonát fújó angyal a bécsi Alt-ház kapubejáróját 
ékesíti. Ha Bécs, akkor természetesen zene: a ház 
nagyszalonját Mozartról nevezték el, a harsonás 
angyalos házat átjárja, hogy zenerajongó, hangszer-
készítő családé. Az Alt cég fennállásának 150. évfor-
dulóját az első világháború kitörése előtt nagyszerű 
zongorakoncerttel ünneplik meg. Ugyanakkor 
ebben az egy emberöltőnyi időt átölelő filmben 
a drámai nagyjelenetek, mint például a történet 
középpontjában álló asszony, Henrietta szerelmi 
búcsújának kísérőzenéje: cigányzene. E családre-
génynek is felfogható nagyszabású mű visszahozza 
azt a sohasem létezett világot, amit Krúdy álmodott 
meg a legszebben, a ködös hajnalok, a párbajok, 
hősi jellemek, havas éjszakák, újévi ünnepségek, 
a filmben meg is jelenő Ferenc Jóska korát, az 
aranykort. De nem áll meg itt: a család – Ernst Lothar 
jegyezte – története a második világháborúban már 
nem a jó és rossz fivér története, a személyes hibáké, 
hanem a történelmi traumáké. Az Alt-ház tündöklése 
és bukása egy város, Bécs krónikája is. 

An angel blowing a trumpet decorates the 
gateway to the Alt house in Vienna. If we are 
talking of Vienna, then naturally we are talking 
about music: the grand salon is named after 
Mozart, and the trumpeting angel house is 
pervaded with the sense that this place is that of 
a music-loving, instrument-making family. Prior 
to the outbreak of the First World War, the Alt firm 
celebrates its 150th anniversary with a brilliant 
piano concert. At the same time, in this film 
spanning a generation, the accompanying music 
for the momentous dramatic scenes, for example, 
the farewell of Henrietta, heroine at the centre 
of the story, is Gypsy music. This monumental 
work akin to a family saga brings back that 
never-existing world that Krúdy dreamed up in the 
most beautiful way: misty dawns, duels, heroic 
characters, snowy nights, New Year’s celebra-
tions, the golden age of Franz Joseph who also 
appears in the film. But things do not stop here: 
based on the novel by Ernst Lothar, the story of the 
family in the Second World War is no longer the 
story of good and bad siblings, of personal errors, 
but instead of historical traumas. The rise and fall 
of the Alt house is at the same time a chronicle of 
a city, Vienna.

09.17. szombat 15.15 Uránia

Budapest, Bécs, Hollywood / A nagyvászon mesterei A magyar filmtörténet gyöngyszemei

Budapest, Bécs, Hollywood / Oskar Werner 100
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ANDA GÉZA – ZONGORAMŰVÉSZ, 
KARMESTER, PEDAGÓGUS
Géza Anda, Pianist – Dirigent 
– Pädagoge / Géza Anda, Pianist – 
Conductor – Educator
CH / 1966, r: Richard Leacock, Rolf Liebermann
angol, német, olasz hang / mf, 53’ 

Tavaly ünnepeltük Anda Géza magyar származású svájci 
zongoraművész születésének 100. évfordulóját. A zürichi 
Anda Géza Alapítvány és a Magyar Nemzeti Filmarchívum 
az évforduló alkalmából közös együttműködésbe 
kezdett, amit idén a Magyar Zene Házában folytatunk. 
A Budapesti Klasszikus Film Maraton keretén belül 
a Magyar Zene Házának könyvtárában mutatjuk be 
a művész életéről és munkásságáról szóló, 1966-ban 
készült filmet, ami igazi kuriózumnak számít. Richard 
Leacock dokumentumfilm-rendező alkotását elsők között 
vetítjük le Budapesten. Leacock a direct cinema és a 
cinéma vérité képviselője, nem a saját ötleteit és vélemé-
nyét akarta megfilmesíteni, hanem felfedezni a világot. 
Hitt abban, hogy ha elég hosszú ideig áll valaki a kamera 
előtt, akkor elkezd teljesen természetesen viselkedni. 

Last year we celebrated the 100th anniversary of the birth 
of Géza Anda, the Hungarian-born Swiss pianist. On the 
occasion of the anniversary, the Zurich-based Géza Anda 
Foundation and the Hungarian National Film Archive 
launched a joint collaboration, which we continue this 
year in House of Music, Hungary. Within the frame of the 
Budapest Classic Film Marathon, a remarkable docu-
mentary on the life and achievements of the artist made 
in 1966 is presented in the library of the House of Music. 
We are among the first to screen in Budapest the work 
by documentary film director Richard Leacock. Leacock, 
a champion of direct cinema and cinéma verité, was 
not interested in filming his own ideas and opinion but 
instead he wanted to explore the world. He believed that 
anyone who sat long enough in front of a camera would 
eventually start behaving totally normally. 

09.15. csütörtök 18.30 Magyar Zene Háza

Nyitott archívumok / Anda Géza Stiftung

ASSZONYBECSÜLET 
Blind Husbands
US / 1919, r: Erich von Stroheim
néma, angol inzert / mf, 102’
Zene / Music: Elaine Loebenstein

Cortina D’Ampezzóba, egy alpesi kisvárosba érkezik 
Robert Armstrong doktor a feleségével, Margarettel, 
valamint egy snájdig osztrák főhadnagy, aki már az 
úton fikszírozza a doktornét. A falusi séta alkalmával 
a főhadnagy mindenhová követi a párt, s onnantól 
kezdve, amikor csak kettesben marad az asszonnyal, 
egyre erőszakosabban ostromolja. Sepp, a turistave-
zető rosszallóan figyeli az eseményeket, és közbelép, 
hogy a csábító által vágyott éjszakai randevú ne 
jöhessen létre. Másnap csak a két férfi indul útnak, 
hogy megmásszák a Dolomitok egyik csúcsát… 
Erich von Stroheim első rendezése, amelyben 
természetesen ő maga játssza az ellenszenves 
nőcsábász szerepét.

Dr. Robert Armstrong and his wife, Margaret arrive 
in the small Alpine town of Cortina D’Ampezzo, along 
with a handsome Austrian lieutenant, who even on 
the journey has started flirting with the woman. During 
walks in the village the lieutenant stalks the couple 
everywhere, and from there on, when there are just the 
two of them, he becomes increasingly demanding in 
his attention. Sepp, the tourist guide, observes events 
with disapproval, and intervenes to stop the night 
rendezvous pushed by the seducer. The following day, 
the two men leave to climb one of the peaks of the 
Dolomites… This is the first film directed by Erich von 
Stroheim, in which naturally he himself plays the role 
of the odious lady-killer.

09.16. péntek 20.00 Francia Intézet

ÁTKELÉS
Traversées / Crossing Over
BE, TN / 1982, r: Mahmoud Ben Mahmoud
angol, francia, arab hang / mf / Eng subs, 96’

Bodgar, az izgága lengyel és Youssef, a morózus arab 
ugyanazzal a hajóval érkezik Doverbe 1980 szilvesz-
terén. A határellenőrzésnél mindkettőjüket visszafor-
dítják, de mivel az új év beköszöntével a vízumuk is 
lejárt, már a másik oldalon, Belgiumban sem engedik 
őket partra szállni. A hajó fedélzetén, két világ között 
ingázva, furcsa csapdába kerülnek, és lassan ráéb-
rednek, hogy ebben a helyzetben csak egymásra 
számíthatnak. Az Átkelés Mahmoud Ben Mahmoud, 
a neves tunéziai–belga rendező első nagyjátékfilmje, 
aki saját élményeiből merítette a történet ötletét. 
A filmet a mesterien felépített pszichológiai háttér, 
valamint az abszurd és lírai elemek keveredése teszi 
különösen emlékezetessé. 

Bodgar, the excitable Pole, and Youssef, the morose 
Arab, arrive on the same boat to Dover on New Year’s 
Eve 1980. At border control both are turned back, 
but since midnight has struck, their visas have also 
expired, and consequently they are not allowed to 
land on the other side, in Belgium. Suspended on 
board the ship between two worlds, they have fallen 
into a strange trap, and slowly come to realize that 
in this situation they can only rely upon each other. 
Crossing Over is the famous Tunisian-Belgian director 
Mahmoud Ben Mahmoud’s first feature film. It draws 
on his own experiences for the plotline. The masterful-
ly handled psychological background and the mix of 
absurd and lyrical elements make this film particularly 
memorable.

Kísérőfilm / Supporting film:
MENEDÉKEM, ANGLIA
Refuge England
GB / 1959, r: Robert Vas, angol hang / mf, 27’

09.16. péntek 20.15 Toldi Mozi

ATLANTISZ
Atlantis
DK / 1913, r: August Blom
néma, dán, angol inzert / mf, 121’

Az Atlantisz egy férfi útkeresésének története, akit 
a munkájában és a magánéletében is balszerencse 
sújt. Dr. Friedrich von Kammacher nem tudja 
elfogadtatni bakteriológiai tanulmányát, felesége 
pedig öröklött mentális betegségben szenved. Hogy 
egy kicsit kiszakítsa magát a gondok közül, a férfi 
hosszabb utazásra indul. Egy kilátástalan kapcsolat 
és egy katasztrofális hajószerencsétlenség után 
még mindig a boldogságot keresi. A Nordisk filmgyár 
szuperprodukciója a bemutatásakor, mindössze egy 
évvel a Titanic elsüllyedése után igen ellentmondá-
sos fogadtatásban részesült. Az ekkoriban dániai 
tanulmányúton lévő, még ragyogó karrierje előtt álló 
Kertész Mihály másodasszisztensi szerepet töltött be 
a munkálatokban, és Hans Füllenberg, a berlini barát 
apró szerepében meg is jelenik a vásznon.

Atlantis is the story of a man’s search for a way in 
life already afflicted – both in work and in private 
affairs – with bad luck. Dr. Friedrich von Kammacher 
is unable to have his bacteriological paper approved, 
while his wife suffers from a congenital mental illness. 
To take a break from all his woes, the doctor sets 
off on a trip. After pursuing a hopeless relationship 
and surviving a catastrophic boat disaster, he is still 
searching for happiness. When this Nordisk film 
studio super production was premiered just one year 
after the sinking of the Titanic, it received a mixed 
reception. Mihály Kertész, who just then happened to 
be on a study tour of Denmark, and was yet to launch 
his glittering career, acted as second assistant on the 
film, plus he played a minor role as Hans Füllenberg, 
the friend in Berlin.

09.14. szerda 20.00 Francia Intézet

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások / 
Filmkoncertek

Nyitott archívumok / Cinémathèque royale 
de Belgique

Nyitott archívumok / Dán Filmintézet
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AZ ELVESZETT
Der Verlorene 
The Lost One
BRD / 1951, r: Peter Lorre
német hang / mf / Eng subs, 98’

Dr. Neumeister a II. világháború után egy menekült-
tábor orvosaként dolgozik, ahová egy nap Nowak 
néven beállít egykori asszisztense. A történetük 
valójában pár évvel korábban kezdődött, amikor még 
valódi nevükön, Dr. Rotheként és Höschként dol-
goztak egy nácik által támogatott laboratóriumban. 
Hösch egyben a hírszerzés beépített embere is volt, 
és egy nap szembesítette a doktort a ténnyel, hogy a 
menyasszonya szivárogtatja ki a kísérletek eredmé-
nyeit az ellenségnek. Peter Lorre két, Hollywoodban 
töltött évtized (és egy világháború) után tért vissza 
Németországba, hogy elkészítse ezt az M-hez 
hasonlóan sötét és nyomasztó filmet, amelyet 
íróként, rendezőként és színészként is jegyez.

Dr. Neumeister is working as a doctor in a refugee 
camp after the Second World War, where one day his 
former assistant arrives under the assumed name of 
Nowak. Their story actually began a few years earlier 
when under their real names, as Dr. Rothe and Hösch, 
they worked in a Nazi-backed laboratory. Hösch was 
also working as a spy for intelligence, and one day he 
confronted the doctor with the fact that his fiancée 
was leaking the results of the experiments to the 
enemy. After two decades (and a world war) spent in 
Hollywood, Peter Lorre returned to Germany to make 
this dark and oppressive movie similar to M , in which 
he is credited as writer, director and actor.

09.16. péntek 15.15 Toldi Mozi

AZ ELVESZETT NAGYPAPA  
The Lost Grandpa
HU / 2018, r: Kurutz Márton, Borsody István
magyar hang / Eng subs, 50’

1996-ban egy budapesti ház padlásán régi filmteker-
csekre bukkantak. A megtalálók nem sokat tudtak a 
szalagok eredetéről. Csak arra emlékeztek, hogy az 
azóta elhunyt családfőre egy kollégája több tekercs 
filmet bízott a második világháború idején. Később 
kiderült, hogy a kolléga, akit deportáltak, tehetséges 
amatőr filmes volt, a gyűjtemény pedig az ő, Deutsch 
Richárd hagyatéka. A filmes családját és örököseit 
évtizedekig sehogyan sem sikerült megtalálni. Húsz 
évvel később azonban jelentkezett egy férfi, aki azt 
gyanította, hogy a filmeket a nagyapja készítette. 
A dokumentumfilm egy izgalmas nyomozás törté-
nete, amelyben a megtalált tekercsek és a digitális 
archívumok segítségével a néző szeme előtt bomlik 
ki egy 20. századi budapesti zsidó család története. 

In 1996, several dusty film reels turn up in the attic of 
a house in Budapest. Not much is known about the 
origin of the film. All the finders remember is that a 
colleague of the now deceased head of the family 
entrusted him with several reels during the Second 
World War. Later it transpires that the colleague, who 
was deported, was a gifted amateur filmmaker, and 
the collection is his, Richárd Deutsch’s legacy. For 
decades, the filmmaker’s family and his heirs cannot 
be found. Twenty years later, however, a man shows 
up who claims that it was his grandfather who shot 
the films. This documentary is a fascinating record of 
investigative work in which, with the help of the reels 
and digital archives, the story of a Budapest Jewish 
family in the 20th century unfolds in front 
of the audience.

09.15. csütörtök 19.00 Toldi Mozi

AZ ESCHNAPURI TIGRIS
Der Tiger von Eschnapur  
The Tiger of Eschnapur
DE / 1938, r: Richard Eichberg
német hang / mf / Eng subs, 96’

Thea von Harbou indiai témájú kalandregényét többször 
megfilmesítették az idők során. Néma változatát Joe 
May rendezte meg, ebben az egyik szereplő a magyar 
filmdíva, Putty Lia volt. 1959-ben Fritz Lang is készített 
belőle egy verziót, a Maratonon a kettő között, 1938-ban 
született adaptációt mutatjuk be. A történet hősnője, 
Sitha maharani megszökik az uralkodói udvarból 
szerelmével, az európai mérnökkel. A maharadzsa és 
intrikus unokatestvére, Ramigani herceg őrült hajszába 
kezd, hogy visszahozza az asszonyt, aki álnéven 
előadott keleti táncaival varázsolja el az európai 
bárok közönségét. A látványos kalandfilm nagy részét 
eredeti helyszíneken forgatták az udaipuri maharadzsa 
védnöksége alatt, akinek gyűjteményéből származik a 
felújításhoz használt kópiák egyike. A filmet a második 
résszel, A hindu síremlékkel együtt vetítjük.

Over the decades, the adventure novel by Thea von Harbou 
set in India was adapted for film on several occasions. Joe 
May directed a silent version with Hungarian film diva Lya 
de Putti taking a part. In 1959, Fritz Lang created a version 
of the story, but the Marathon screens an adaptation 
dating from between these two, shot in 1938. The heroine 
of the tale, the Maharani Seetha, flees the royal court with 
her lover, a European engineer. The maharajah and his 
scheming cousin, Prince Ramigani, set off on a maddened 
chase to bring the lady back. She, in the meantime, is 
dazzling audiences in European bars with her oriental 
dancing carried out under a pseudonym. The majority of 
the astoundingly spectacular adventure film was shot in 
original locations under the patronage of the Maharajah of 
Udaipur, from whose collection one of the prints used for 
the restoration derives. The film is being shown together 
with the second part, The Indian Tomb.

09.18. vasárnap 13.00 Francia Intézet

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások 100 éves a Pathé Baby Mesék Indiából

AZ ÉJSZAKÁBAN
Dans la nuit 
In the Night
FR / 1930, r: Charles Vanel
néma, francia inzert / mf / Eng subs, 75’
Zene / Music: Szabó Ádám

Az ifjú pár pompás esküvőjén a mulatozást a kőbá-
nyában folytatják, mivel az újdonsült férj bányász. 
Egy váratlan robbanás következtében azonban a 
férj arca csúnyán megsérül. Rémisztően eltorzult 
vonásait örökre maszk mögé rejti, szép felesége 
pedig apránként elhidegül tőle, és más férfi karjában 
keresi a szerelmet. Egyik este a szerető tréfából 
maszkban jelenik meg a légyotton, s pont ekkor 
lepi meg őket a féltékeny férj. A két megkülönböz-
tethetetlen maszkos férfi dühödt párbajban csap 
össze. A színészként ismertté vált Charles Vanel 
alkotásában, amely az egyik utolsó francia némafilm 
volt, különös módon keveredik az innovatív montázs-
technika, a dokumentarista hitelesség és a horrorba 
hajló atmoszféra.

At the grand wedding of a young couple the celebra-
tions continue in the pit since the new husband is a 
miner. However, an accidental explosion seriously 
injures the man’s face. He hides his disfigured face 
behind a mask while his beautiful wife slowly becomes 
estranged, finding love in the arms of another man. 
One night, the lover dons a mask as a joke, but they are 
suddenly surprised by the jealous husband. The two 
indistinguishable masked men clash in a furious duel. 
In this film (one of the last French silent movies ever 
made) by Charles Vanel, who became famous as an 
actor, an innovative montage technique, documentary 
authenticity and an atmosphere bordering on horror 
are combined in a distinctive manner.

09.14. szerda 20.30 Uránia

Nyitott archívumok / Institut Lumière / 
Filmkoncertek
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AZ OROSZLÁN UGRANI KÉSZÜL 
Isle of the Lion
HU / 1969, r: Révész György
magyar hang / Eng subs, 81’

A világot nagy veszély fenyegeti: egy frissen 
szabadult, háborús bűnös orvos tömegpusztító 
fegyverrel felérő szérumáért folyik a hajsza. Egy náci 
exparancsnok és szadista ügynöke megkörnyékezi 
a professzort, akit a lánya életével zsarolnak. Még 
szerencse, hogy a magyar rendőrség szuperügy-
nöke, Menő Fej is rááll az ügyre. A nyomába eredő 
gengsztereket egy-két pofon vagy kütyü bevetésével 
intézi el, és közben mindig marad elég ideje a höl-
gyekre is. Ebben a magyar James Bond-paródiaként 
elhíresült filmben érvényesült először igazán az idén 
80 éve született Bujtor István akcióhősimázsa. Két 
operatőre Hildebrand István és Illés György volt. 

The world faces a huge danger: the search is on 
for a serum of an equivalent power to a weapon of 
mass destruction wielded by a recently released war 
criminal doctor. The professor is being blackmailed by 
a former Nazi commander and his sadistic henchman, 
who threaten the life of his daughter. Luckily for us 
all, Hungarian super-cop Ace (Menő Fej) is on the 
case. A slap here and there or a fiendish gadget are 
sufficient to take care of the baddies, while our champ 
always has time for the ladies. The image of István 
Bujtor as action man breaks out for the first time in this 
film renowned as a Hungarian James Bond parody.

09.18. vasárnap 14.00 Toldi Mozi

AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA 
The Last Night
HU / 1917, r: Janovics Jenő
néma, magyar inzert / Eng subs, 40’

Az operettprimadonna a házassága kedvéért búcsút 
mond a világot jelentő deszkáknak. Évek múltán egy 
színész megszökteti a színpadra vágyó asszonyt 
Oroszországba, ahol erkölcsileg és anyagilag 
kiuzsorázza. Kitör a háború, és évek telnek el, míg az 
asszony a sok szenvedéstől összetörten visszatérhet 
Magyarországra, ahol a véletlen a karjaiba vezeti 
apátlan, már-már rossz útra térő egyetlen fiát. 
Az alkotás a világhírű és termékeny erdélyi magyar 
filmgyártás egyik szerencsésen fennmaradt sikerda-
rabja, amely a kolozsvári színházigazgató, Janovics 
Jenő tehetségét dicséri.

For the sake of her marriage, the operetta prima donna 
bids farewell to the stage that meant the world to her. 
A few years pass, and an actor abducts the woman 
who still yearns for the stage, taking her to Russia 
where she is exploited morally and financially. War 
breaks out and the years pass, till the woman – broken 
from so much torment – can return to Hungary, where 
she bumps into her fatherless only son, who has 
strayed from the path of righteousness. The work is 
one of the rare surviving hits from the world-famous 
and prolific Hungarian film production hub in 
Transylvania. It is a tribute to the great talent of 
Cluj-Napoca theatre director Jenő Janovics.

09.17. szombat 12.30 Toldi Mozi

AZ UTOLSÓ MOZIFILM
The Last Movie
US / 1971, r: Dennis Hopper
angol hang / mf, 108’

Egy hollywoodi stáb westernt forgat egy kis perui 
faluban, majd a díszletet hátrahagyva hazautaznak. 
Az egyik stábtag, Kansas inkább marad, és bár kez-
detben úgy érzi, megtalálta a paradicsomot, hama-
rosan pszichedelikus élmények forgatagába kerül, 
amit egyre kevésbé élvez. Az üresen maradt díszletet 
belakják a helyiek, akik belekezdenek a saját filmjük 
rituális leforgatásába. Szinte hihetetlen, hogy Dennis 
Hopper műve egy hollywoodi stúdióban készülhetett 
el, a Godard-ról példát vevő fiatal színész-rendező 
ugyanis minden addigi filmes konvenciót felrúgott. 
Az idő és az őrület elszabadulását Kovács László 
operatőr képei teszik felejthetetlenné a filmben.

A Hollywood crew are filming a Western in a small 
Peruvian village before they return to the US, leaving 
the film set intact. One of the crew members, Kansas, 
decides to stay, and although initially he feels he has 
discovered paradise, he quickly becomes entangled 
in psychedelic experiences that become ever more 
terrifying. The locals take over the empty set and 
begin ritually ‘filming’ their own movie. It is incredible 
to think that this Dennis Hopper work was made in a 
Hollywood studio since the young actor-director who 
idolized Godard smashed virtually every filmmaking 
convention in the course of shooting. The images of 
cinematographer László Kovács make the breaking 
loose of time and madness unforgettable. 

09.18. vasárnap 20.00 Uránia

Magyar szem / A fény mesterei A magyar filmtörténet gyöngyszemei Magyar szem / Új-Hollywood építői: Kovács László

AZ IFJÚ MEDARDUS
Der junge Medardus 
Young Medardus
AT / 1923, r: Michael Curtiz
néma, francia inzert / mf / Eng subs, 109’
Zene / Music: Elaine Loebenstein

Kertész Mihály némafilmjében két család sorsa 
fonódik össze a Napóleon seregei által megszállt 
Bécsben: a trónról elűzött francia Valois és a 
hazafias polgári Klähr család tagjai között tragikus 
viszonyok szövődnek. A Valois herceg és Agathe 
Klähr őszinte szerelme nem teljesülhet be, Helene 
Valois és Medardus Klähr kapcsolatát pedig hol 
a gyűlölet, hol a szenvedély tüzeli. Eközben a háttér-
ben nagyszabású történelmi események zajlanak: 
Napóleon seregei már a város kapuján dörömbölnek. 
Kertész bécsi korszakában készített monumentális 
filmjében a címszerepet játszó Várkonyi Mihály 
mellett feltűnik Eszterházy Ágnes, Réthey Lajos 
és Szöreghy Gyula is, az eredeti Schnitzler-drámát 
pedig Vajda László dolgozta át forgatókönyvvé.

In this silent movie by Mihály Kertész, the fates of 
two families intertwine in Vienna occupied by the 
troops of Napoleon: tragic relations link the dethroned 
French Valois family and members of the patriotic 
bourgeois Klähr family. The true love of Marquis Valois 
and Agathe Klähr cannot be, while the relationship 
of Helene Valois and Medardus Klähr is fuelled 
sometimes by hatred and sometimes by passion. 
Meanwhile, huge historical events are unfolding in the 
background: Napoleon’s army is battering on the gates 
of the city. In this monumental film by Kertész made 
during his time in Vienna the title role is played by 
Mihály Várkonyi, and he is joined by other Hungarians: 
Ágnes Eszterházy, Lajos Réthey and Gyula Szöreghy. 
Based on the play by Schnitzler, the screenplay is the 
work of László Vajda.

09.18. vasárnap 17.00 Francia Intézet

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások / 
Filmkoncertek
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100 éves a Pathé Baby Mesék Indiából Budapest, Bécs, Hollywood / Oskar Werner 100

A BARTOS CSALÁD – PRIVÁT 
MAGYARORSZÁG 1. 
Bartos Family – Private Hungary 1.
HU / 1988, r: Forgács Péter, mf, 60’

A Bartos család Forgács Péter Privát Magyarország 
című sorozatának első része. A film Bartos Zoltán 
amatőr filmes hagyatékának felhasználásával 
készült, aki a húszas évek végétől az ötvenes évek 
közepéig készített felvételeket családjáról, otthoná-
ról és utazásairól. A képeken megjelennek a Bartos 
família tagjai, a közös nyaralások és mulatságok, a 
budapesti és a vidéki élet. A lenyűgöző archív felvé-
telek nemcsak a személyes történetet őrzik, de egy 
egész korszak lenyomatát is, amelynek hátterében 
a történelem drámája körvonalazódik. A film fontos 
előképe volt Bódy Gábor és Tímár Péter Privát törté-
nelem című alkotása, amely a programban A Bartos 
családdal együtt lesz látható.

Bartos Family is part 1 of Péter Forgács’s Private 
Hungary series. The film was put together from the 
bequest of amateur filmmaker Zoltán Bartos who shot 
footage of his family, home and holidays from the 
late 1920s to the middle of the 1950s. Pictures show 
members of the Bartos family, holidays and celebra-
tions, life in Budapest and the countryside. The aston-
ishing archive recordings not only capture personal 
stories but they are also an imprint of an entire era, in 
the background of which one can discern the outlines 
of historical drama. Gábor Bódy and Péter Tímár’s 
Private History, which can be seen in the programme 
alongside Bartos Family, was an important precursor 
to the film. 

Kísérőfilm / Supporting film:
PRIVÁT TÖRTÉNELEM / Private History
HU / 1978, r: Bódy Gábor
magyar hang / Eng subs, 25’

09.15. csütörtök 20.30 Toldi Mozi

BEHULA 
Behula
IN / 1921, r: Camille Legrand
néma, francia inzert / mf, 60’

Chand Saudagar, a gazdag kereskedő-herceg 
családja az istenek viszálykodását nyögi. Manasa, 
a kígyók istennője ugyanis el akarja érni, hogy 
őt imádják, a kereskedő azonban Chandi istennő 
elkötelezett híve. Miután nem hajlandó máshoz 
imádkozni, Manasa többször is kegyetlenül meg-
bünteti a családot. A Behulát, amely egy népszerű 
bengáli legendát dolgoz fel, az indiai mozi egyik 
úttörő vállalata, a Madan Theatres gyártotta 1921-ben 
a Pathé operatőre, Camille Legrand rendezésében. 
A film negatívja szerencsés módon fennmaradt 
Franciaországban, ennek köszönhető, hogy ma is 
megcsodálhatjuk ezt a filmritkaságot, amelyben 
Patience Cooper, az indiai mozi egyik első sztárja 
játssza a címszerepet.

The family of Chand Saudagar, the wealthy trad-
er-prince, suffer from the discord between the gods. 
Manasa, goddess of snakes, wants to get him to 
worship her, but the trader is devoted to the goddess 
Chandi. After he refuses to pray to another, Manasa 
takes terrible revenge on the family. Behula , which 
is based on a popular Bengali legend, was produced 
by Madan Theatres, one of the pioneers of Indian 
cinema, in 1921. The director is Camille Legrand, Pathé 
cinematographer. By a remarkable stroke of fortune, 
the film’s negative survived in France, thanks to which 
we can enjoy this movie rarity in which Patience 
Cooper, one of the earliest stars of Indian cinema, 
plays the title role.

09.15. csütörtök 20.00 Francia Intézet

BOLONDOK HAJÓJA
Ship of Fools
US / 1965, r: Stanley Kramer
angol, német, spanyol hang / mf, 149’

1933-ban egy nagy tengerjáró hajó indul Veracruzból 
Bremerhavenbe. A fedélzeten különböző nemze-
tiségű, szociális helyzetű és személyiségű utasok 
gyűlnek össze, akik az idegenek közti különös 
otthonossággal kezdenek mesélni egymásnak az 
életükről. A társadalmi, ideológiai és temperamen-
tumbeli eltérések mentén ellentétek lángolnak fel, és 
meghitt kapcsolatok születnek, amíg a hajó lassan 
csordogál úti célja felé a II. világháború előszelében. 
Oskar Werner egyik legerősebb alakítását nyújtja a 
filmben a halálos betegséggel küzdő orvos szere-
pében. Magyar vonatkozásban fontos, hogy Ernest 
Laszlo operatőr ezért a filmért kapott Oscar-díjat, de 
a stáblistán feltűnik Charles Korvin és ifjabb Beregi 
Oszkár neve is.

In 1933, an ocean-going liner leaves Veracruz for 
Bremerhaven. On board, passengers from different 
nations, social positions and personalities gather 
together and, as strangers often do, start speaking 
frankly about their lives. Antipathy flares up along 
social, ideological and temperament lines while 
intimate relationships are also birthed as the ship 
slowly ploughs its way to its destination on the thresh-
old of the Second World War. Oskar Werner gives one 
of his finest acting roles as the doctor struggling with 
a fatal disease. The Hungarian connections include 
that the cinematographer Laszlo Ernest won an Oscar 
for this film, and the cast list includes Charles Korvin 
and Oszkár Beregi Jr.

09.17. szombat 16.30 Uránia
09.18. vasárnap 11.00 Toldi Mozi

Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, ragyogjatok! 

BARÁTSÁGOS ARCOT KÉREK! 
Keep Smiling!
HU / 1935, r: Kardos László
magyar hang / Eng subs, 70’

A mozgóképért rajongó Karinthy Frigyes az egyik írója 
Kardos László komédiájának. Blazsek Mihály fényké-
pész – akit Szőke Szakáll, a Casablanca és számtalan 
hollywoodi sikerfilm fontos epizodistája alakít – csellel 
veszi rá az Angliából hazatérő, módos Dénes Miklóst 
arra, hogy elvegye a lányát, Évát. Megörökíti a lányába 
kapaszkodó férfit, és a kép „Dénes és menyasszonya” 
címmel jelenik meg a sajtóban. Páger Antal kivételesen 
egy melankolikus karaktert alakít, ennek ellenére jut neki 
is néhány eredeti poén. Amikor a kifutófiú megkérdezi 
tőle, a padon cigarettázó szomorú úrtól, „itt tetszik ülni?”, 
flegma eleganciával csak annyit felel: „nem, fiam, az 
Eiffel-tornyon biciklizek”. A nagy író ezekben a monda-
tokban érhető tetten, és ezektől lesz egy árnyalatnyival 
magasabb színvonalú ez a film, mint a kor jelentős 
részben szórakoztató, könnyed vígjátékai. 

Frigyes Karinthy, a true fan of motion pictures, was one 
of the writers on László Kardos’s amiable comedy Keep 
Smiling! Cameraman Mihály Blazsek, acted by S. Z. Sakall 
(Szőke Szakáll – blonde beard), important character actor 
in Casablanca and many other hit Hollywood films, tricks 
well-heeled Miklós Dénes returning from England into 
marrying his daughter, Éva. He snaps the man holding 
tight onto the girl, and this picture is published in the 
press under the line ‘Dénes and his fiancée’. In this 
film, Antal Páger – exceptionally – plays a melancholic 
character, despite which he still gets a few uproarious, 
truly original punchlines. When the errand boy asks the 
sad man sitting on the bench smoking: “Are you sitting 
here?”, the cool, elegant response is: “No, my boy, I’m 
cycling on the Eiffel Tower”. The great Hungarian writer 
makes his presence felt in these one-liners, and this 
puts the film slightly above the countless other light 
entertainment comedies typical for the period. 

09.16. péntek 20.30 Uránia
09.18. vasárnap 13.15 Toldi Mozi
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Magyar szem / Új-Hollywood építői: Kovács László Magyar szem / A fény mesterei Vörös hering

CÉLPONTOK
Targets
US / 1968, r: Peter Bogdanovich
angol hang / mf, 90’

Az utolsó mozielőadás nagyszerű rendezője, Peter 
Bogdanovich, akinek nem mellesleg nagyon sokat 
köszönhet (interjúkat, elemzéseket) a filmtörténet-
írás is (a Célpontok társírója sem más, mint Samuel 
Fuller, a nagy klasszikus rendező), olyan filmet 
készített egy átlagos amerikai polgárcsaládban 
felnőtt, megvadult fiatalemberről, ami, sajnálatos 
módon, ma sem sokat vesztett aktualitásából. Hiszen 
még mindig forró téma a szabad fegyverviselés, 
az elszabaduló erőszak. A kivénhedt horrorsztárt 
a mi Lugosi Bélánk állandó vetélytársa, Boris Karloff 
alakítja, ő kerül szembe az előbb a családját, majd 
a találomra kiválasztott, teljesen ártatlanokat puszta 
élvezetből lelövöldöző férfival. A film operatőre 
Bogdanovich hat filmjének kameramanja, a Szelíd 
motorosokat is fényképező Kovács László volt.   

The brilliant director of The Last Picture Show, Peter 
Bogdanovich, to whom film history has much to thank 
for his interviews and analyses (Samuel Fuller, the 
great director, was co-writer on Targets), made a 
movie about a disturbed young man from an average 
American middle-class family that, very unfortunately, 
remains relevant even today. The right to bear arms 
and increasing gun violence in society are still hot 
topics. The aging horror star is played by Boris Karloff, 
the eternal rival of Hungary’s Béla Lugosi, who comes 
up against the man who first guns down his own 
family and then turns the weapon on completely 
innocent, randomly selected people out of pure 
pleasure. László Kovács, who also photographed Easy 
Rider, was cinematographer for six of Bogdanovich’s 
films.

09.16. péntek 19.45 Toldi Mozi

CSENDES OTTHON 
A Quiet Home
HU / 1957, r: Bán Frigyes
magyar hang / Eng subs, 96’

Berki András és Ács Éva azon szerencsések közé 
tartozik, akiknek a lakáskiutalási kérelme végre-va-
lahára feldolgozásra került, és beköltözhetnek első 
saját otthonukba. Örömükben táncolva kezdenek 
berendezkedni, amikor kiderül: a hivatal véletlenül 
ugyanazt a lakást utalta ki mindkettőjüknek. Mivel 
a tréfás kedvű András és a tűzrőlpattant Éva sem 
hajlandó lemondani a lakásról, a következő napokat 
kénytelenek egymás társaságában tölteni, amiben 
persze benne rejlik a szerelem kockázata. A Csendes 
otthon vérbeli szórakoztató vígjáték a kora Kádár-
korszakból: a sziporkázó Zenthe Ferenc–Galambos 
Erzsi-párossal és fülbemászó dallamokkal édesíti 
meg a lakáskérdés és a bürokrácia problémáit. A film 
rendezője, Bán Frigyes és operatőre, Eiben István 
120, zeneszerzője, Fényes Szabolcs pedig 110 éve 
született.

András Berki and Éva Ács are among those few fortu-
nate people whose housing applications have – finally, 
after much delay – been processed and they can 
move into their very first home. In their joy they start 
buying furnishings, only to discover that the housing 
office has mistakenly allocated them both the same 
flat. Since neither joker András nor spirited Éva are 
prepared to give up their claim on the flat, the pair 
are forced to spend the next few days in each other’s 
company, which, naturally, opens the door to a blos-
soming love affair. A Quiet Home is a truly entertaining 
comedy from the early Kádár era, which sweetens 
the problems of housing and bureaucracy with the 
sparkling pairing of Ferenc Zenthe and Erzsi Galambos 
as well as several catchy tunes. The film’s director 
Frigyes Bán and cinematographer István Eiben were 
born 120 years ago, and its composer Szabolcs Fényes 
110 years ago.

09.17. szombat 18.00 Toldi Mozi

DALOLVA SZÉP AZ ÉLET 
Singing Makes Life Beautiful
HU / 1950, r: Keleti Márton
magyar hang / Eng subs, 95’

A váci gépgyár Ezüstlant nevű munkáskórusa valaha 
híres volt, de dalaival többé nem tudja megszólítani 
a közönséget. A gyár fiatal dolgozói Torma Feri 
vezetésével új kórust alapítanak, és a két társaság 
rivalizálni kezd. A konfliktus már a termelést veszé-
lyezteti, és a helyzetet a nyugati zenéért rajongó 
Swing Tóni megjelenése is bonyolítja. A film az 
államosítás után született termelési filmek egyik első 
darabja. Bár célja elsősorban a közönség ideológiai 
nevelése, a zenés műfajt jól ismerő Keleti Márton úgy 
rendezte meg a történetet, hogy az valóban szóra-
koztató legyen. Ez volt Ferrari Violetta színésznő 
első filmje, az idén 120 éve született Latabár Kálmán 
poénjai pedig nagyon mulatságosak.

In bygone days the Ezüstlant (Silver Lute) workers’ 
choir of the Vác machine factory was a big name on 
the choral scene, but times change and their songs 
no longer appeal to audiences. The younger members 
of the factory set up a rival choir under the leadership 
of Feri Torma and the two ensembles start competing. 
The rising conflict begins to threaten production at the 
works, while the situation is further complicated by the 
appearance of Tóni Swing who is crazy about music 
from the West. The movie is one of the first so-called 
‘production films’ that followed mass nationalization 
in the country. Although its purpose was primarily the 
ideological education of the public, Márton Keleti, 
someone who was intimate with the genre of music, 
directed the story so as to make it genuinely entertain-
ing. This was actress Violetta Ferrari’s first film, and the 
punchlines of Kálmán Latabár, born 120 years ago this 
year, hit the mark.

09.18. vasárnap 20.30 Toldi Mozi

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások

CASABLANCA
Casablanca
US / 1942, r: Michael Curtiz
angol hang / mf, 102’

2019-ben Curtiz és Üres lovak címmel is mutattak be 
olyan magyar filmet, aminek főszereplője Hollywood 
egyik legmeghatározóbb figurája, Kertész Mihály. 
Sorolhatjuk az adatokat: hány nyelven beszélnek 
a Casablancában (legalább harminc), hány nap alatt 
hányféle forgatókönyv futott át az írók kezén (vagy 
egytucatnyi), hogy az Epstein fivérek voltak az első 
ikerpár, akik Oscart kaptak, és hogy hány filmben 
hangzik el a film első, később utolsó mondata. 
Lehetne még sorolni… Mindenesetre ez az alkotás és 
Kertész számos más munkája az amerikai identitás 
meghatározó részévé vált. Egy Pesten született, elhi-
vatott, sokféle stílusban alkotó rendező világhírű lett. 
A Casablanca stílusát pedig a készítés körülményei 
határozták meg, a legkülönbözőbb hátterű alkotók 
egyszeri közös munkája, amit felemelően és emléke-
zetesen jelképez a legendás Marseillaise-jelenet.

In 2019, Hungarian films were shown with the titles Curtiz 
and Empty Horses , with one of Hollywood’s most impor-
tant figures – Michael Curtiz – taking the lead role. Then 
it would be possible to start listing the numbers: how 
many languages they speak in Casablanca (at least 30), 
how many different screenplays went through how many 
writers’ hands (around a dozen) in how many days, and 
why was it so difficult for Peter Lorre, who we can own 
as being of Hungarian origin, to play the antihero (his 
family ended up as victims during the Holocaust), and the 
Epstein brothers were the first twins to receive an Oscar, 
and in how many films we can often hear quoted the final 
line of the film. And one could go on… Whatever the case, 
this film, and numerous other films by Curtiz, that is, 
Kertész, became key elements of the American identity. 
A workaholic director born in Budapest and creating in 
a variety of styles was the person who brought style to 
American cinema. In this film, everyone has style.

09.13. kedd 18.00 Toldi Mozi
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Trauner & Wilder

DÉLUTÁNI SZERELEM
Love in the Afternoon
US / 1957, r: Billy Wilder
angol, francia hang / mf, 130’

Ariane és magándetektív apja Párizsban élnek. 
A lány gyakran böngészi apja iratait, amelyek 
tekintélyes része egy amerikai nőcsábász 
üzletember, Mr. Flanagan afférjait tartalmazza. 
Amikor az amerikai legutóbbi barátnőjének férje 
fegyverrel a kezében és határozott céllal távozik 
az irodából, a lány úgy érzi, közbe kell lépnie, hogy 
megakadályozza a tragédiát. Az akció sikerrel 
végződik, de a lány a léha üzletember bűvkörébe 
kerül, és mivel tudja, hogy érzelmei nem találnának 
viszonzásra, inkább felveszi a távolságtartó femme 
fatale szerepét. A film díszleteit Alexandre Trauner, 
a „párizsi hangulat” mestere tervezte. A történet egy 
korábbi megfilmesítése, az Ariane (Paul Czinner, 1931) 
a 2021-es Budapesti Klasszikus Film Maratonon volt 
látható.

Ariane and her private detective father live in Paris. 
The girl often flicks through her father’s documents, a 
large part of which are taken up with the affairs of an 
American playboy businessman, Mr. Flanagan. When 
the husband of the American’s latest conquest leaves 
the agency gun in hand and determined to shoot 
Flanagan, the girl feels she must do something to avert 
tragedy. The scheme succeeds but the girl falls under 
the spell of the louche magnate, and since she knows 
her affections will not be returned, she prefers to take 
up the role of the cool femme fatale. The film sets were 
designed by Alexandre Trauner, master of the ‘Parisian 
effect’. An earlier film version of the story, Ariane (Paul 
Czinner, 1931), was screened at the 2021 Budapest 
Classics Film Marathon.

09.17. szombat 17.30 Francia Intézet

A magyar filmtörténet gyöngyszemei Trauner & Wilder Nyitott archívumok / Szlovák Filmintézet

DÖGKESELYŰ
The Vulture
HU / 1982, r: András Ferenc
magyar hang / Eng subs, 109’

Simon József taxisofőrt két idős hölgy utasa 
meglopja. Az elvált, adósságban úszó férfi hiába 
fordul a rendőrséghez, nem hisznek neki. Tehetetlen 
dühében maga kezd nyomozásba, és hamarosan 
meg is találja a profi tolvajokat. Mivel törvényes úton 
hiába remél igazságot, egyszemélyes hadjáratot 
indít, egyre profibbá váló módszerekkel. András 
Ferenc új alapokra helyezte a magyar bűnügyi filmet, 
hatása szinte minden azóta készült krimiben tetten 
érhető.

Taxi driver József Simon is robbed by two elderly lady 
passengers. In vain does the divorced, debt-ridden 
man turn to the police, they simply don’t believe him. 
In his impotence he starts doing his own investigation 
and quickly comes across the professional thieves. 
Since he has lost faith in justice being served legally, 
he sets off on a one-man campaign using increasingly 
professional methods. In this work Ferenc András 
placed the Hungarian thriller on new foundations, and 
his influence is apparent in nearly all thrillers made 
since.

09.15. csütörtök 20.30 Uránia

EGY, KETTŐ, HÁROM
One, Two, Three
US / 1961, r: Billy Wilder
angol, német, orosz hang / mf, 104’

Van-e amerikaibb termék a Coca-Colánál? Nem 
igazán. Ennek az ízig-vérig amerikai Molnár Ferenc-
adaptációnak, amivel Billy Wilder „köszöntötte” 
a berlini fal építését, főbb szereplői szoros kapcso-
latban állnak az üdítővel. Főhőse Scarlett, a gyár 
nagyfőnökének lánya, akire a német üzemvezetőnek, 
McNamara úrnak kell vigyáznia. Illetve kellene, de 
történik némi gikszer: a lány beleszeret egy kelet-
német kommunista fiúba. Amikor a Coen testvérek 
átvették az Oscar-díjat, Ethan Coen azt mondta 
köszönőbeszédében: „Nem hiszünk Istenben, csak 
Billy Wilderben.” Ezzel adóztak a Férfiszenvedély, a 
Van, aki forrón szereti és az Alkony sugárút meghatá-
rozó alkotójának.

Is there a more American product than Coca-Cola? 
Hardly ever. The major characters of this out and out 
American Ferenc Molnár adaptation, by which Billy 
Wilder “welcomed” the Berlin Wall, are tightly linked 
to that soft drink. The heroine is Scarlett, the daughter 
of the boss of the factory, who is being looked after by 
Mr. McNamara, the German works manager. That is, 
should be, but for a blunder: the girl falls in love with 
a communist guy from East Germany. When the Coen 
brothers received the Oscar, Ethan Coen said in his 
acceptance speech, “We don’t believe in God, just in 
Billy Wilder”. That’s how they paid tribute to the great 
maker of The Lost Weekend , Some Like It Hot and 
Sunset Boulevard .

09.14. szerda 16.30 Toldi Mozi
09.16. péntek 18.30 Uránia

ÉJSZAKAI LOVASOK
Noční jazdci 
Night Riders
CZ / 1981, r: Martin Hollý
szlovák, cseh hang / mf / Eng subs, 91’

Edo Halva embereket toboroz az újonnan megalakult 
Csehszlovákia lengyel határára vámőrnek. Már az 
odaúton figyelmeztetik, hogy a helyi lócsempészek-
kel nem érdemes ujjat húznia. A környéken szép 
hírnévre tett szert a vezetőjük, Marek Orban, aki 
azért hágja át a törvényeket, hogy a szegény hegyi 
falvak lakói ki tudjanak vándorolni Amerikába. Pár 
évvel korábban még egy oldalon harcoltak az első 
világháborúban, most azonban a két elszánt férfi 
egymással találja magát szembe. Az egyik a törvényt 
védi, a másik a közösségét segíti. Mindketten a 
saját igazukért harcolnak, a két különböző igazság 
pedig összebékíthetetlen. Az Éjszakai lovasok egy 
Szlovákiába helyezett westerntörténet gyanakvó 
tekintetekkel, zord tájjal és mindig készenlétben 
tartott fegyverekkel.

Edo Halva is recruiting customs officers for the newly 
established Czechoslovakia–Poland border. On his 
way there, he has already been warned not to mess 
with the local horse smugglers. Their leader, Marek 
Orban, who has a fine reputation in the area, breaks 
the law so that residents of the poor upland villages 
can emigrate to America. A few years earlier, they 
fought alongside each other in the First World War, 
but now the two stubborn men find themselves going 
head-to-head. One upholds the law, the other assists 
the community. Both are fighting for their own kind of 
justice while the two different truths remain irreconcil-
able. Night Riders is a Western set in Slovakia featur-
ing many suspicious glances, a rugged landscape and 
weapons always at the ready.

09.14. szerda 18.00 Toldi Mozi
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Nyitott archívumok / Murnau Stiftung

FANTOM
Phantom
DE / 1922, r: W. F. Murnau
néma, német inzert / mf / Eng subs, 123’

Lorenz Lubota egyszerű fiatalember, aki gondos-
kodik édesanyjáról és nővéréről, álmodozik, és 
verseket ír. Egy nap elgázolja a gazdag vasgyáros 
lányának, Veronikának a lovas fogata, ettől kezdve 
pedig az egész élete megváltozik. Beleszeret a 
finom úrilányba, de mind a lánykéréssel, mind a 
karrierjével kudarcot vall. Egy nap egy borozóban 
meglátja a züllött Melittát, aki kísértetiesen hasonlít 
Veronikára… A rendező, W. F. Murnau ezt a filmet 
éppen 100 éve, a világhírű Nosferatu után forgatta. 
A történet hősnőinek kettős szerepében a Berlinben 
sztárként ünnepelt magyar színésznőt, Putty Liát 
csodálhatjuk. „A fantom – hol szelíd és bűbájosan 
egyszerű lány, hol démoni kokott – Putty Lia alakítá-
sában lett meseszerűen stílusossá” – írta a korabeli 
magyar sajtó. 

Lorenz Lubota is an ordinary, dreamy young man 
taking care of his mother and sister while penning 
poetry. One day he is run down by the carriage 
carrying Veronika, daughter of the wealthy ironworks 
owner, and his whole life is turned upside down. 
He falls madly in love with the refined lady but both 
his courtship and his career end up on the rocks. 
Later on, drinking his sorrows away in a wine bar, he 
notices the loose-living Melitta who bears an uncanny 
resemblance to Veronika… The director, W. F. Murnau, 
shot this film exactly 100 years ago, just after the 
world sensation Nosferatu . Hungarian actress Lya de 
Putti, celebrated in Berlin as a star, plays a dual role 
as heroine of the work. A Hungarian press report of 
the time wrote: “The phantom – sometimes a gentle 
and charmingly plain girl, at other times a demonic 
coquette – becomes fabulously stylish in the charac-
terization of Lya de Putti.”

09.17. szombat 16.30 Toldi Mozi

Nyitott archívumok / CNC

Nyitott archívumok / La Cinémathèque de Toulouse

FEJJEL A FALNAK
La tête contre les murs  
Head Against the Wall
FR / 1959, r: Georges Franju
francia hang / mf / Eng subs, 93’

A huszonöt éves François zűrös életet él: nincs 
munkája, egy lány mellett sem marad meg, és 
kezelhetetlen adósságai vannak. Ez éppen elég, hogy 
neves ügyvéd apja semmirekellőnek könyvelje el a 
fiút. Viszonyuk már évekkel korábban elmérgesedett, 
ezért miután François némi pénz reményében betör 
a családi házba, az apa drasztikus intézkedésre 
szánja el magát. Az egyébként inkább melankolikus, 
mint vad fiatalembert egy vidéki elmegyógyintézet-
be záratja, ezzel teljesen elvágva az addigi életétől 
és jövőbeli lehetőségeitől is. Egy nyugtalanító film 
működésképtelen családi kapcsolatokról, a fiatalság 
dacos lázadásáról és legfőképp arról, mit jelent egy 
„bolond”, egy mentálisan beteg egyén a társadalom 
számára.

25-year-old François is in a mess: he doesn’t have 
a job, he cannot maintain a relationship and his 
debts are spiralling out of control. This is sufficient 
for his father, a noted attorney, to write the boy off 
as a good-for-nothing. Their relationship has been 
worsening for years, which is why when François 
breaks into the family home in the hope of finding 
some cash the father takes drastic action. The young 
man, who is more prone to melancholy than wildness, 
is locked away in a provincial mental asylum, thereby 
totally cutting him off from his life up until that point 
and any possibilities of a future. An unsettling film 
about dysfunctional family relationships, the defiance 
of youth, and first and foremost about what a ‘lunatic’, 
a mentally sick individual, means to society.

09.18. vasárnap 20.00 Francia Intézet

FRANCIAORSZÁGI EMLÉKEK
Souvenirs d’en France  
French Provincial
FR / 1975, r: André Téchiné
francia hang / mf, 90’

Negyven év francia történelmét fogja át a film 
a Pedret család történetén keresztül. Az 1930-as 
években a gyáraiból élő polgári család legfiatalabb 
tagja egy előkelő származású nővel házasodik össze, 
az idősebb testvér pedig régi szeretőjét, a mosónő 
Berthe-et szeretné elvenni. Bár felesége ellenzi a 
dolgot, az idős Pedret úr meglátja Berthe-ben azt 
az erőt, amellyel egykor ő maga is megalapozta 
a család vagyonát és társadalmi pozícióját. A talp-
raesett Berthe az évek során apránként a család 
fejévé válik. André Téchiné kiforrott, szokatlan 
formai megoldásokkal dolgozó és Wes Anderson 
stílusát előlegező filmje a francia társadalom 
mozdulatlanságának okait és a női felemelkedés 
lehetséges útjait kutatja.

This film covers forty years of French history through 
the story of the Pedret family. In the 1930s, the 
youngest member of the bourgeois family making 
a living from its factories marries a woman of noble 
birth, while the oldest brother wants to marry his 
old lover, the laundress Berthe. Although his wife 
is against it, Monsieur Pedret senior sees in Berthe 
that energy with which he, much earlier, founded the 
family fortune and its position in society. Gradually, 
bit by bit the resourceful Berthe becomes head of 
the family. André Téchiné’s mature film working with 
unusual solutions of form and foreshadowing the 
Wes Anderson style examines the reasons for 
stagnation in French society and potential routes for 
female advancement.

09.17. szombat 13.45 Francia Intézet
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Pannónia 65

HABFÜRDŐ 
Bubble Bath 
HU / 1979, r: Kovásznai György
magyar hang / Eng subs, 80’

Zsolt, a kirakatrendező és meg nem értett művész 
az esküvője napján menyasszonya kolléganőjéhez, 
Annihoz menekül, aki épp az ötödik orvosi felvé-
telijére készül albérleti szobájában. Zsolt ráveszi 
Annit, hogy hívja fel aráját, és közölje vele, hogy 
meggondolta magát, mégsem veszi el… Kovásznai 
György egyedülálló alkotása felnőtteknek készült, 
merész stílusú kísérleti musical, amely radikálisan 
szembemegy a rajzfilm műfaj hazai hagyományaival. 

Zsolt, the shop window-dresser and misunderstood 
artist, flees to Anni, the colleague of his bride, on his 
wedding day. At the time, Anni is preparing in her 
rented room for her fifth entrance examination to the 
medical university. Zsolt persuades Anni to call his 
bride and tell her he has changed his mind, he won’t 
marry her… This work by György Kovásznai is for 
adults, it is an experimental musical with bold style 
that radically runs counter to Hungarian traditions 
of the cartoon genre. 

09.16. péntek 16.45 Toldi Mozi

Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások

Pannónia 65

HÉT TENGER ÖRDÖGE
The Sea Hawk
US / 1940, r: Michael Curtiz
angol hang / mf, 127’

Nyugodtan kimondhatjuk: nem volt olyan műfaj, 
amiben ne tudott volna a mi Kertész Mihályunk 
nagyot vagy legalábbis sikereset alkotni. Ez a 
nagyszabású, klasszikus tengeri kalandfilm volt 
a kor nagy sztárja, Errol Flynn (akinél azóta sem 
volt sikeresebb Robin Hood) és Kertész tizedik 
közös filmje. Az Erzsébet-kori Angliában játszódó 
alkotás kifejezett célja volt, hogy megváltoztassa 
az amerikai nemzet viszonyát a háborúhoz, éppen 
ezért nem téved, aki a spanyol Armadát irányító 
Fülöp király alakjában magát Hitlert véli felismerni.
A film színezett verzióját is nagy sikerrel játszották 
a nyolcvanas években, sokak számára
ez a háborús allegória maga „A” kalandfilm.

Without doubt, there was not a single genre in which 
our own Mihály Kertész couldn’t produce a great, or at 
least a successful, work. This large-scale, swaggering 
sea-based adventure film was the tenth collaboration 
between the great star of the age, Errol Flynn (who is 
cinema’s Robin Hood non plus ultra) and Kertész. The 
declared intention of this movie set in Elizabethan 
England was to change the American public’s per-
ception of the war, which is why anyone recognizing 
the figure of Hitler in the character of King Philip who 
controls the Armada is not mistaken. A colourized 
version of the film proved hugely popular in the 1980s. 
For many, this war allegory was ‘the’ adventure film 
of all time.

09.18. vasárnap 11.00 Uránia

HÓFEHÉR
No-White
HU / 1983, r: Nepp József
magyar hang / Eng subs, 93’

A Hófehér Nepp József első egész estés filmje, amely 
az általa etalonként tisztelt klasszikusnak, a Disney-
féle Hófehérke és a hét törpének mutat szamárfület 
azzal, hogy fonákjára fordítja a közismert mese 
történetének alapmotívumait.

József Nepp’s first full-length animation is a parodic 
remake of the traditional tale of Snow White and the 
Seven Dwarfs . The little princess is a brawny oversized 
teenager and the dwarfs are named after the days of 
the week.

Kísérőfilm / Supporting film:
MACSKÁSSY GYULA GASPARCOLOR-
TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT REKLÁMFILMJEI, 
1938–40
Commercials made by Gyula Macskássy using 
Gasparcolor technology, 1938–40
HU, 14’

IZZÓ SZERELEM / Incandescent Love 
FÉNY / Light
A SZERELMES MASINISZTA  
Machinist in Love
7 SLÁGER / Seven Hits 
A LÁTHATATLAN VENDÉG  
The Invisible Guest
ZEUSZ INKOGNITÓBAN / Zeus Incognito
PEZSGŐ RITMUSOK / Bubbling Rhythms
HAMUPIPŐKE MESÉS MOSÁSA  
Cinderella’s Fairy Wash
A VIDÁM SUSZTERINAS 
The Happy Cobbler’s Apprentice
VAN RÁDIÓJA? / Do You Have a Radio?
CORVIN ÁRUHÁZ / Corvin Department Store

09.18. vasárnap 16.45 Toldi Mozi
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A magyar filmtörténet gyöngyszemei

HOSSZÚ ALKONY
Long Twilight
HU / 1997, r: Janisch Attila
magyar hang / Eng subs, 70’

Kevés alkotás került olyan közel a tudat sérülékeny-
ségének és az élet végének ábrázolásához, mint 
Janisch Attila filmje. Az idős régésznő tanítványaival 
a kutatási eredményeit ünnepli. Szülőföldjén járnak, 
mikor kiszáll az autóból, és egyedül folytatja útját. 
Egyre inkább eltéved az éjszakában. Az ébrenlét és 
az álom határán jár, a halál pillanata felé tart, amely 
már nem is pillanat, hiszen túl van az idő személyes 
tapasztalatán. Víziói egyszerre idézik meg Hitchcock, 
Bergman és Resnais látásmódját. A főszerepet játszó 
Törőcsik Marinak ez a legerőteljesebb, legösszetet-
tebb időskori alakítása.

Few works have come so close to depicting the 
fragility of consciousness and the end of life as this 
film by Attila Janisch. An elderly archaeologist cele-
brates her research findings with her students. She is 
returning to the land of her birth when she suddenly 
decides to get out of the car and continue on her way 
alone. However, as night approaches she becomes 
increasingly lost. Poised between waking and 
dreaming, she moves towards the moment of death, 
which is not actually a moment because she is beyond 
the personal experience of time. Her visions evoke the 
attitudes of Hitchcock, Bergman and Resnais. Playing 
the lead role, this is Mari Törőcsik’s most powerful, 
most complex mature acting.

09.18. vasárnap 19.00 Toldi Mozi

Nyitott archívumok / Észt Nemzeti Archívum 
Filmarchívuma

Nyitott archívumok / International Olympic Committee Budapest, Bécs, Hollywood / Oskar Werner 100

HOTEL A HALOTT ALPINISTÁHOZ
„Hukkunud Alpinisti” hotell  
Dead Mountaineer’s Hotel
USSR (EE) / 1979, r: Grigorij Kromanov
észt, orosz hang / mf / Eng subs, 80’

Glebsky rendőrnyomozó egy rejtélyes telefonhívás 
nyomán egy hegyek között lévő hotelbe érkezik, 
ahol hamar kiderül, hogy egyáltalán nem történt 
bűnügy. A nyomozó az időjárási viszonyok miatt ott 
marad, a zűrzavar pedig már az első éjszaka kitör. 
A hegyekből lavina indul meg, a vendégek egytől 
egyig furcsán viselkednek, és az éj során két halott 
is előkerül. Glebsky, aki minden körülmények között 
igyekszik a hivatásának megfelelően viselkedni, 
nekiáll kibogozni a szálakat, de az ügy egyre zava-
rosabb lesz. A nyomozónak hamarosan szembe kell 
néznie a ténnyel, hogy a racionalitás itt érvényét 
veszti. A sci-fi és a film noir elemeivel játszó Hotel a 
Halott Alpinistához a Tarkovszkij Sztalkerét is jegyző 
Sztrugackij testvérek forgatókönyvéből készült.

Inspector Glebsky arrives at a secluded hotel in the 
mountains following a mysterious phone call. It quickly 
turns out that no crime has been committed. Heavy 
snow forces the inspector to remain at the hotel, where 
strange things start happening on the first night. There 
is an avalanche in the mountains, all the guests behave 
very oddly, and as the night progresses, two corpses 
are discovered. Glebsky, who always tries to act in 
line with his profession whatever the circumstances, 
opens an investigation but the case just becomes more 
confused. Soon, the detective has to face the fact: this 
is no time for rationality. Dead Mountaineer’s Hotel 
combining elements of sci-fi and film noir was made 
from a screenplay by the Strugatsky brothers who also 
inspired Tarkovsky’s Stalker. 

09.14. szerda 16.15 Toldi Mozi
09.17. szombat 21.00 Toldi Mozi

ÍGY LÁTTÁK ŐK 
Visions of Eight
BRD, US / 1973, r: Miloš Forman, Kon 
Ichikawa, Claude Lelouch, Yuri Ozerov, 
Arthur Penn, Michael Pfleghar, John 
Schlesinger, Mai Zetterling
angol hang / mf, 110’

Így látták ők… az 1972-es müncheni olimpiát. És hogy 
kik? Nyolc filmrendező a világ különböző tájairól: 
Jurij Ozerov, Mai Zetterling, Arthur Penn, Michael 
Pfleghar, Icsikava Kon, Miloš Forman, Claude Lelouch 
és John Schlesinger. Az általuk készített nyolc 
rövidfilm lényege nem az eredmények ismertetése, 
hanem elsősorban egy-egy sajátos meglátás. 
Miközben a világ legjobb sportolóinak erőfeszítéseit 
mutatják, a rendezők a film médiumának teljes 
eszköztárát bevetik. A gyorsításnak, lassításnak, 
a szemszög kiválasztásának és a montázsnak 
köszönhetően úgy láttatják az eseményt, ahogyan 
előttük még senki. Az Így látták ők a sport szépségét, 
az emberi test nagyságát és a filmművészet erejét 
egyszerre dicséri.

This is how they saw it… the 1972 Munich Olympics. 
So, who? Eight film directors from all over the world: 
Yuri Ozerov, Mai Zetterling, Arthur Penn, Michael 
Pfleghar, Kon Ichikawa, Miloš Forman, Claude Lelouch 
and John Schlesinger. The point of the eight short films 
they each made was not to report on the results but 
primarily to create personal sightlines of the Games. 
While covering the efforts of the world’s top athletes, 
these eight directors employ the entire toolbox of the 
medium of film. Thanks to fast motion, slow motion, 
angle choice and montage, they reveal the event as 
nobody had done before. Visions of Eight is a paean 
of praise to the beauty of sport, the greatness of the 
human body and the power of filmmaking. 

09.17. szombat 12.15 Toldi Mozi

JULES ÉS JIM 
Jules et Jim 
Jules and Jim
FR / 1962, r: François Truffaut
francia, német, angol hang / mf, 105’

1912 környékén az osztrák Jules és a francia Jim 
összebarátkoznak, majd éjszakákat beszélgetnek 
át a költészetről. Mindkettőjükre nagy hatást tesz 
egy női büszt nyugodt mosolya, amit hamarosan a 
valóságban is viszontlátnak egy Catherine nevű lány 
ajkán. A három ember között különleges kapcsolat 
szövődik. François Truffaut és a francia új hullám 
emblematikus alkotásában semmi nem úgy működik, 
mint ahogyan az más filmekben megszokott. A Jules 
és Jim – ami a rendező szavaival élve „himnusz az 
élethez és a halálhoz” – ma is friss és szokatlan 
stílusával, a kitörő életöröm és a tragédia zavarba 
ejtő harmóniájával varázsolja el a nézőt.

Around 1912, the Austrian Jules and Frenchman Jim 
become friends, and in the evening chat about poetry. 
Both are entranced by the serene smile of a female 
bust, which they soon discover in real life on the lips 
of Catherine. A close relationship develops between 
the three. This is an iconic work of François Truffaut 
and French New Wave in which nothing works out as 
it generally does in other films. Jules and Jim , which 
to use the words of the director is a “hymn to life and 
death”, captures the imagination even today with 
its fresh and unconventional style, its disconcerting 
harmony of exuberant joie de vivre and tragedy.

09.13. kedd 20.00 Francia Intézet
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Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, ragyogjatok!

KARÁCSONY CONNECTICUTBAN 
Christmas in Connecticut
US / 1945, r: Peter Godfrey
angol, német hang / mf, 101’

Elizabeth Lane a tökéletes amerikai háziasszony: 
férjével és gyermekével egy farmon él, és egy 
magazin gasztrorovatát vezeti. Legalábbis ezt a 
képet alakította ki magáról olvasók százezrei előtt 
a cikkeiben, amiket valójában egy szűkös New 
York-i garzonban ír. „Amerika legjobb szakácsa” 
azonban bajba kerül, amikor a kiadója elrendeli, 
hogy teljesítse egy háborús hős fiatalember kíván-
ságát: karácsonykor lássa őt vendégül a családja 
körében. Ebben a szívmelengető komédiában az 
igazi mesterszakácsot, a magyar séfet a nagyszerű 
karakterszínész, S. Z. Sakall, azaz Szőke Szakáll 
játssza, aki időnként magyar mondatokkal fűszerezi 
a jóságos nagybácsi karakterét, és az ír pörköltből is 
pillanatok alatt gulyást varázsol.

Elizabeth Lane is the perfect American housewife: she 
lives on a farm with her husband and child, and writes 
a cookery column for a magazine. Or at least this is 
the image she portrays to her hundreds of thousands 
of readers, while in truth she pens her material in a 
cramped New York apartment. However, “America’s 
best cook” gets into a tangle when the publisher 
arranges for her to fulfil the wishes of a returning war 
hero to spend Christmas with her and the family. The 
real, Hungarian master chef is played by the brilliant 
character actor S. Z. Sakall, that is, Szőke Szakáll 
(blonde beard) in this heart-warming comedy; he 
occasionally spices up his jovial uncle character with 
Hungarian phrases and transforms Irish stew into true 
goulash in seconds.

09.13. kedd 17.45 Toldi Mozi
09.17. szombat 19.30 Uránia

Budapest, Bécs, Hollywood / A nagyvászon mesterei Trauner & Wilder Pannónia 65

KING CREOLE
King Creole
US / 1958, r: Michael Curtiz
angol hang / mf, 116’

Ez a film Elvis legjobb filmje. De nem kell elvakult Elvis- 
vagy Kertész Mihály-rajongónak lenni ahhoz, hogy 
ki merjük jelenteni, nem is a legjobb, hanem talán az 
egyetlen igazán jó filmje, amiben az énekes meg merte 
mutatni színészi képességeit. Kertész volt az egyedüli, 
aki elhitette vele, hogy életszerű, amit csinál, hitelesen 
alakítja a vagány fiút, akinek helyén van a szíve. A nagy 
hatalmú bártulajdonossal szembeszálló, érettségiért 
küzdő külvárosi srác, aki csak úgy mellesleg kiválóan 
énekel, maga mondja: ő nem huligán, csak vagány. A 
filmnek persze azok a feledhetetlen pillanatai, amikor 
Elvis ökölpárbajt vív, vagy amikor egy big band kísérte 
énekszám végén csak úgy megrántja a vállát. Már a 
kezdés, a New Orleans-i utcakép a rákárus lánnyal 
Kertész tehetségét dicséri, ahogy Elvis eleven játéka is. 

This is Elvis’s best movie. There again, you don’t need 
to be a star-struck Elvis or Mihály Kertész fan to dare to 
say that it is not ‘the best’, but perhaps his only really 
good film, in which the singer truly revealed his acting 
skills in their best light. Kertész was the only filmmaker 
capable of making The King believe that what he did 
was authentic, that his portrayal of the tough guy 
whose heart is in the right place was believable. The 
kid from the suburbs struggling with impending school 
exams and facing up to the powerful bar owner says of 
himself that he is not a hooligan, just a tough guy (by 
the way, he also happens to be quite a singer). The film 
includes unforgettable scenes such as where Elvis gets 
into a fistfight and when at the end of a song with big 
band accompaniment he just shrugs his shoulders. The 
artistry of Kertész is evident right at the beginning in 
the New Orleans street scene with the crawfish seller 
girl, not forgetting the vivid acting of Elvis.

09.13. kedd 19.00 Uránia

LEGÉNYLAKÁS 
The Apartment
US / 1960, r: Billy Wilder
angol hang / mf, 125’

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 végte-
lennek tűnő folyosók és irodák, a remény elől minden 
levegőt elszívó bürokrácia atmoszférája egészen 
nyomasztó. És maga a legénylakás sem egy derűs 
hely. Mégis, a két nagyszerű színész játéka miatt van 
az egész filmben valami könnyed életszeretet, valami 
melengető melankólia, ami miatt nemcsak 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 mesterműve.

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 corridors 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).

09.14. szerda 17.30 Uránia

LEO ÉS FRED, AVAGY IGAZ 
TÖRTÉNETEK KÉT JÓ BARÁTRÓL 
Leo and Fred, or True Stories 
of Two Good Friends
HU / 1987, r: Tóth Pál
magyar hang, 65’

A magyar rajzfilmek bővelkednek az emlékezetes 
karakterekben, közülük is az egyik legszerethetőbb 
páros Leo és Fred, a gondterhelt cirkuszi oroszlán és 
ügybuzgó idomárja. A komikus duó burleszkmeséit 
a Hogyan lehet megijeszteni egy oroszlánt? című, 
1980-ban bemutatott rajzfilm indította útjára. 
A Tóth Pál által jegyzett rövidfilm főszereplőire 
épülő, a kecskeméti rajzfilmstúdió égisze alatt 
gyártott televíziós sorozat első évada 1984 és 1986 
között készült, és Leo és Fred, avagy igaz történetek 
két jó barátról címmel került moziforgalmazásba 
1987-ben. A könnyed vázlatossággal megrajzolt képi 
világ, a visszafogott, finom humorral ábrázolt apró 
történetek és az édes-bús miliő teszi Tóth Pál filmjét 
megkapó élménnyé valamennyi korosztály számára.

Hungarian cartoons are awash in memorable 
characters, amongst which one of the most lovable 
duos is that of Leo and Fred, the troubled circus lion 
and his energetic handler. The burlesque tales of the 
comic couple were launched with the 1980 animation 
Hogyan lehet megijeszteni egy oroszlánt? (How Do 
You Scare a Lion?). Season one of the TV series made 
by the Kecskemét-based animation film studio and 
built around the main characters from the Pál Tóth 
short ran between 1984 and 1986, which in turn was 
adapted for release in cinemas as Leo and Fred, or 
True Stories of Two Good Friends in 1987. The lightly 
sketched visual world, the jewel-like stories imaged 
with restrained and subtle humour and the tender 
milieu ensure Pál Tóth’s film is an engaging experience 
for young and old alike.

09.18. vasárnap 11.15 Toldi Mozi
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Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások

Pannónia 65M – EGY VÁROS KERESI 
A GYILKOST
M – Eine Stadt sucht einen Mörder  
M – A City Searches for a Murderer
DE / 1931, r: Fritz Lang
német hang / mf / Eng subs, 117’

A húszas évek Németországában játszódik, és 
egy pszichopata sorozatgyilkosról szól Fritz Lang 
filmtörténeti klasszikussá lett társadalomkritikus 
krimije. A düsseldorfi rémről mintázott gyerekgyilkos 
Franz Beckert nemcsak a rendőrség, hanem a 
„jó hírét” féltő alvilág is üldözi, és végül – az igaz-
ságszolgáltatás keserű paródiájaként – az utóbbi 
képviselői fogják el, és ítélkeznek felette. A kor egész 
tömeglélektani freskója tárul elénk azóta is gyakran 
idézett, lenyűgöző képi és hangmegoldásokkal. 
A magyar származású Peter Lorre sokak szerint a 
mozi történetének egyik legjobb gonoszalakítását 
nyújtja ebben a filmben, ami már karrierje kezdetén 
világhírűvé tette a nevét.

Fritz Lang’s socio-critique thriller that became a film 
history classic is set in Germany of the 1920s and is 
about a psychopathic serial killer. The child murderer 
Franz Becker, based on the Düsseldorf Monster, is 
hunted not only by the police but the underworld con-
cerned about its ‘reputation’. Finally, as a bitter parody 
of justice being served, he is caught and put on trial 
by mobsters. A whole mass psychological fresco of the 
era is placed before us using fascinating image and 
audio solutions often since cited as ground-breaking. 
Many reckon that in this film Hungarian Peter Lorre 
played one of the best characters of evil in cinema 
history. It immediately made him world famous right 
at the beginning of his career. 

09.15. csütörtök 20.15 Toldi Mozi

MACSKÁSSY GYULA MESEFILMJEI
Macskássy fairy tale films
HU 102’

A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA  
The Little Cock’s Diamond Halfpenny, 1951, 16’ 
ERDEI SPORTVERSENY / Sport Competition in the Forest, 1952, 12’ 
KUTYAKÖTELESSÉG / Puppy’s Strict Obligation angol, 1952, 11’
KÉT BORS ÖKRÖCSKE / Two Little Magic Oxen, 1955, 28’
OKOS LÁNY / Smart Girl, 1955, 10’ 
EGÉR ÉS OROSZLÁN / The Mouse and the Lion, 1957, 10’ 
A TELHETETLEN MÉHECSKE / The Greedy Bee, 1958, 15’

Hungarian folklore motifs are combined with the 
Realist style of Soviet and American cartoons of 
the time in Gyula Macskássy’s adorable animations 
adapted from classic fairy tales and dating from the 
first half of the 1950s. A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
(The Little Cock’s Diamond Halfpenny) co-produced 
with Edit Fekete is an iconic piece from the pioneering 
age of Hungarian animation; this was the first 
time Hungarian animators had taken advantage of 
multiplane imaging, which had been used in American 
Disney cartoons since the 1930s. Although cartoons 
from the 1950s reflected the prevailing ideological 
expectations, the lyrical Két bors ökröcske (Two Little 
Magic Oxen) stands out among Hungarian animations 
of the age for its technical and formal bravura, which is 
made extraordinary by the stylistic keynotes of au-
thentic Hungarian and Transylvanian folk art. Just as in 
the second half of the 1950s the modern, clean style of 
animation expressive modality spread into the designs 
of Hungarian animation commercials and fairy tale 
films, so the subjects of entertaining fairy tale anima-
tions, for instance, Okos lány (The Clever Girl), Egér és 
Oroszlán (The Mouse and the Lion) and A telhetetlen 
méhecske (The Greedy Bee), were updated in line with 
20th century technical civilization.

09.17. szombat 10.30 Uránia

Macskássy Gyula klasszikus meséket adaptáló, 
ötvenes évek első felében született kedves rajzfilm-
jeiben a magyar folklór motívumai ötvöződnek 
a korabeli szovjet és amerikai rajzfilmek realista 
stílusvilágával. A Fekete Edittel közösen jegyzett 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja a magyar animáció 
hőskorának emblematikus darabja, amelyben első 
ízben használták a hazai rajzfilmkészítők a többteres 
képalkotást, amit az amerikai Disney-rajzfilmekben 
az 1930-as évek óta alkalmaztak. Bár az ötvenes évek 
rajzfilmjei a kor ideológiai elvárásait is tükrözik, a 
korszak magyar animációi közül a lírai hangulatú Két 
bors ökröcske olyan technikai és formai csúcstelje-
sítmény, amelyet az autentikus magyar és erdélyi 
népművészet stílusjegyei tesznek tüneményessé. 
Ahogy a magyar animációs reklám- és mesefilmek 
formavilágába az ötvenes évek második felében 
begyűrűzött a modern, letisztult stílusú animációs 
formanyelv, úgy az Okos lány, az Egér és Oroszlán 
vagy A telhetetlen méhecske című mulattató 
meserajzfilmek témái is a 20. századi technikai 
civilizációra lettek aktualizálva.

Nyitott archívumok / Institut Lumière

LUMIÈRE! – A KALAND KEZDETE
Lumière! L’aventure commence  
Lumière! The Adventure of Cinema 
Begins
FR / 2016, r: Thierry Frémaux, 90’
Közreműködik / Featuring: Thierry Frémaux

A Lumière! című film utazás a filmművészet megterem-
tőinek univerzumába: a Lumière fivérek által forgatott 
felvételek fennmaradt képkockáit Thierry Frémaux 
állította össze egyetlen filmalkotássá. Az archív 
felvételek hátterében a rendező páratlan szenvedéllyel 
és humorral mesél a modern kor hajnalának világáról 
és Franciaországáról, valamint a mozgókép megszü-
letéséről. „Louis Lumière igazi művész volt. Ő volt az 
első filmrendező ‒ és egyben feltaláló. Harmincéves 
korában fiatal volt, tele energiával, életörömmel. 
A filmünk ben ezt is bemutatjuk. Lumière-ék világa 
finom, érzékeny. Az volt a célom, hogy mindezt él-
ményszerűen láttassam” – írja Frémaux, a film rende-
zője, aki egyúttal a cannes-i filmfesztivál művészeti 
igazgatója és a legendás Institut Lumière vezetője.
A filmet Thierry Frémaux élő narrációjával vetítjük.

Lumière! is a journey into the universe of the creators 
of filmmaking: the surviving frames of the recordings 
made by the Lumière brothers have been united into 
one single film by Thierry Frémaux. From behind the 
archive footages, the director talks with peerless 
enthusiasm and humour about the world and about 
France at the dawn of modernity, as well as about the 
birth of motion pictures. “Louis Lumière was a genuine 
artist. He was the first film director and an inventor at 
the same time. Aged thirty, he was young, full of energy 
and vitality. This too is featured in our film. The world of 
the Lumières is delicate and sensitive. My purpose was 
to show all this in a lively manner” – writes the director, 
Frémaux, who is also the director of the Cannes Festival 
and director of the legendary Institut Lumière. The film 
will be screened with live narration by Thierry Frémaux.

09.14. szerda 18.30 Uránia
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Pannónia 65

MACSKAFOGÓ 
Cat City
HU / 1986, r: Ternovszky Béla
magyar hang / Eng subs, 93’

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 eg-
érügynök, Grabowski alakítja, akit Pokióba küldenek, 
hogy hozza el annak a szerkezetnek a titkos tervét, 
amely megmenthetné 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 an-
thropomorphic mouse secret agent named Grabowsky, 
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.

09.14. szerda 19.30 Szent István tér

Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, 
ragyogjatok! / Filmkoncertek

Nyitott archívumok / Jugoslavenska Kinoteka Vörös hering

MAX, A CIRKUSZ KIRÁLYA
Max, der Zirkuskönig / King of the Circus
AT, FR / 1924, r: Édouard-Émile Violet
néma, francia inzert / mf / Eng subs, 64’
Zene / Music: Szabó Ádám

Bánky Vilma némafilmszínésznő nevét Hollywood 
tette halhatatlanná, de kiköltözése előtt Budapesten, 
Berlinben és Bécsben is dolgozott. Ebben az osztrák 
komédiában a híres francia komikus, Max Linder 
partnereként tűnik fel. A tisztes házból származó, de 
felelőtlenül bohém Max beleszeret a cirkuszigazgató 
lányába, Kettybe. A lányt nem kaphatja meg olyan 
könnyen, mert előbb bizonyítania kell rátermettségét, 
ami a hivatásos cirkuszosok között komoly kihívást 
jelent. A bájos artistanőt Bánky Vilma, a cirkuszigaz-
gatót Szőreghy Gyula alakítja, a díszlettervező 
Ferenczy Sándor, az egyik operatőr pedig Bécsi József 
volt. A produkció, amely nemzetközi hírnevet szerzett 
Bánky Vilmának, egyben Max Linder pályájának 
lezárását jelentette. A sokáig csak töredékesen 
ismert, nemrég restaurált film vetítése igazi kuriózum.

Hollywood immortalized the name of silent film star 
Vilma Bánky, but before she moved overseas she 
worked in Budapest, Berlin and Vienna. For this 
Austrian comedy she partners the famous French 
comic Max Linder. Although from a reputable family, 
the irresponsible bohemian Max falls head over heels 
in love with Ketty, daughter of the circus director. 
However, the girl is not such an easy catch; first he has 
to prove his suitability, a tough challenge given that he 
is among professional circus performers. Vilma Bánky 
plays the charming artiste, the circus director is Gyula 
Szőreghy, Sándor Ferenczy was set designer and 
József Bécsi one of the cameramen. The production, 
which brought international fame to Vilma Bánky, was 
at the same time the swan song of Max Linder. The 
screening of this recently restored film, long known 
only in fragments, is a very special moment.

09.18. vasárnap 21.00 Toldi Mozi

MIKOR HALOTT ÉS FEHÉR LESZEK 
Kad budem mrtav is beo  
When I Am Dead and Gone
YU / 1967, r: Živojin Pavlović
szerb, horvát hang / mf / Eng subs, 75’

A 60-as években feltörő, a valóság kegyetlen jelen-
ségeit szikár naturalizmussal megragadó jugoszláv 
„novi film” alighanem a Mikor halott és fehér leszek 
után vált „fekete filmmé” a vezetés szemében. Az 
irányzat egyik kulcsfigurája, a politikai csatározások 
kereszttüzében alkotó szerb Živojin Pavlović műve 
keserű látlelet a sikertelen 1965-ös reform utáni 
Jugoszláviáról. Janko, egy fiatal idénymunkás és 
menyasszonya a nyár elmúltával munka nélkül 
marad. Miután kirabolja munkatársait, a fiú Belgrád 
felé veszi az irányt, és egy szőke énekesnő pártfo-
gásában ő maga is énekesnek készül. Hosszú – bár 
néha mégoly élvezetes – bolyongás és sok próbálko-
zás után sem találja a helyét a társadalomban.

Yugoslavian ‘novi (new) film’ that came to prominence 
in the 1960s, capturing the cruel phenomena of 
reality with stark naturalism, probably became – in 
the eyes of the political leadership – ‘black film’ 
after the release of When I Am Dead and Gone . 
The work of one of the leading figures of this trend, 
Serbian Živojin Pavlović who constantly worked 
in the crossfire of political skirmishes, is a bitter 
commentary on Yugoslavia after the failed reforms 
of 1965. Janko, a young seasonal labourer, and his 
fiancée find themselves unemployed at the end of 
summer. Having stolen from his workmates, the boy 
heads off to Belgrade where, encouraged by a blonde 
singer, he also plans to become a vocalist. Even after 
lengthy, although sometimes enjoyable, wandering 
and many ups and downs, he still cannot find his place 
in society.

09.16. péntek 18.30 Toldi Mozi

NAPLÓ GYERMEKEIMNEK 
Diary for my Children
HU / 1982, r: Mészáros Márta
magyar hang, Eng subs, 103’

1947-ben, szülei halálát követően a kamasz Juli 
hazatér a szovjet emigrációból. Nevelőanyja, Magda 
az új rendszer kegyeltje, fogadott lányából is igyek-
szik hithű kommunistát faragni. Juli azonban nem kér 
a gondoskodásból, iskola helyett inkább a mozikat 
látogatja, és csak Magda testvérét, a szabadabb 
szellemű Jánost tiszteli és szereti. Mészáros Márta 
önéletrajzi trilógiájának első darabja addigi filmjei-
hez képest új hangot ütött meg: egyszerre nagyon 
személyes és politikus. A film Cannes-ban elnyerte 
a zsűri nagydíját.

In 1947, the teenager Juli returns from Soviet emigra-
tion after the death of her parents. Her foster mother, 
Magda, is a favourite of the new system and she 
attempts to bring up her fostered daughter as a true 
communist. However, Juli rejects all caring, preferring 
the cinema to school. She only respects and loves the 
more free-spirited János, brother of Magda. The first in 
the autobiographical trilogy by Márta Mészáros struck 
a new tone compared to her earlier works: it is both 
very personal and political at the same time. The film 
won the main jury prize at Cannes.

09.18. vasárnap 16.00 Toldi Mozi
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Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, ragyogjatok!

100 éves a Pathé Baby

ŐRSÉG A RAJNÁN
Watch on the Rhine
US / 1943, r: Herman Shumlin
angol, német hang / mf, 114’

Csodálatos közép-európai akcentussal beszéli 
az angolt a mi Lukács Pálunk, vagyis Paul Lukas, 
aki az e filmben megformált német antifasiszta 
szerepéért kapott Oscar-díjat – máig ő az egyetlen, 
Magyarországon született színész, aki a neves 
díjban részesült. Filmbéli partnerének, a feleséget 
alakító Bette Davisnek a szemét is megénekelte 
egykor Kim Carnes. A Garbo utáni legnagyobb 
tragika, Davis érzékletesen jeleníti meg a férjéért 
aggódó, annak becsületességében bízó amerikai 
asszonyt. Az izgalmakért, a titokzatos román 
Teck megjelenése utáni bonyodalmakért az egyik 
legnagyobb amerikai krimiíró, Dashiel Hammett is 
felelős (aki forgatókönyv íróként vett részt a film 
megalkotásában).

Our very own Pál Lukács, a.k.a. Paul Lukas, speaks 
English with a wonderful Central European accent. He 
won an Oscar for his role as a German anti-fascist – to 
this day he is the only actor born in Hungary to have 
collected this Academy Award. Kim Carnes had a pop 
hit about the eyes of Bette Davis who plays the wife 
of Lukas’s character. Davis, the greatest tragedienne 
after Garbo, sensitively portrays an American 
woman concerned about her husband but trusting 
in his honour. One of the biggest American thriller 
writers, Dashiel Hammett (who participated in the 
development of the film as screenwriter), upped the 
excitement factor by weaving a complex plot following 
the appearance of the mysterious Romanian Teck.

09.16. péntek 15.30 Uránia

PATHÉ BABY MAGYARORSZÁGON – AMATŐRFILM-VÁLOGATÁS
Pathé Baby in Hungary – Amateur Film Selection
HU 107’

Magyar szem / Új-Hollywood építői: Kovács László

NINCS SZÜKSÉG FELIRATRA: 
LÁSZLÓ ÉS VILMOS
No Subtitles Necessary: 
Laszlo & Vilmos
US / 2008, r: James Chressanthis
angol hang / mf, 97’

Zsigmond Vilmos és Kovács László, a két világhírű 
magyar operatőr barátsága és karrierje, ahogy 
azt munkatársaik, kortársaik és ők maguk látták. 
Mindketten 1956-ban menekültek el Budapestről, 
ahonnan magukkal vitték a forradalomról forgatott 
anyagok negatívjait. Később az amerikai film 
megkerülhetetlen alkotói lettek, akiknek alkotá-
sait mindenki ismeri. A filmrészletekkel gazdagon 
illusztrált dokumentumfilm bepillantást enged 
a kulisszák mögé, és személyes emlékeket is 
felelevenít. A megszólalók között van többek között 
Dennis Hopper, John Voight, Sandra Bullock és 
Sharon Stone, valamint természetesen maga a két 
operatőrmester is.

The friendship and careers of Vilmos Zsigmond and 
László Kovács, two world-famous Hungarian cine-
matographers, as seen through the eyes of colleagues, 
contemporaries and themselves. Both fled Budapest 
in 1956, carrying with them negatives of footage of 
the uprising. Later on they became indispensable 
to the American film industry, with involvement in 
movies everybody has seen. This documentary lavishly 
illustrated with film excerpts gives us a glimpse 
behind the scenes and also brings out many personal 
reminiscences. Participants include Dennis Hopper, 
John Voight, Sandra Bullock and Sharon Stone, 
and naturally the two masters of cinematography 
themselves.

09.14. szerda 20.00 Toldi Mozi

Száz évvel ezelőtt fejlesztette ki a francia Pathé 
filmgyár azt a keskenyfilmformátumot, amely 
egy-két év leforgása alatt az egész világot meghó-
dította. 1922-ben az emberek már nem elégedtek 
meg azzal, hogy kirándulásaikról és családi életükről 
állófényképeket készítsenek, a mozi bűvöletében 
élve arra vágytak, hogy mozgásban is megörökítsék 
magukat és az őket körülvevő világot. Ez a filmfajta, 
amely nevét a 9,5 milliméteres szélességéről kapta, 
az akkori videó volt, amely a spontán felvételek 
mellett komoly művészi ambíciókra is inspirálta 
tulajdonosait. Az ő fikciós munkáikból készült já-
tékfilm-összeállítás bepillantást enged a harmincas 
évek mindennapjaiba, s emellett bemutatunk néhány 
izgalmas dokumentumfilmet is, amely e családi 
filmeket felhasználva lapozza fel Magyarország 
privát történelemkönyvét.

One hundred years ago, the French film production 
company Pathé developed the narrow film format 
that, within just a couple of years, had conquered the 
entire world. In 1922, people were no longer satisfied 
with taking still photographs of their trips and family 
life. Entranced by the magic of cinema, they wanted 
to capture themselves and the world around them 
in motion. This film type that takes its name from its 
9.5-mm width was the video of the day, and besides 
capturing spontaneous footage it also inspired its 
owners to fulfil serious artistic ambitions. The feature 
film compilation made from their fictional works 
provides insight into everyday lives in the 1930s, 
besides which we screen a few fascinating documen-
taries which, utilizing these family homemade movies, 
allow us to flick through the private history book of 
Hungary.

09.15. csütörtök 16.30 Toldi Mozi

HALÁLOS TAVASZ / Deadly Spring, 1935, 21’ 
TALÁLKOZÁS A MÚLTTAL  
Meeting the Past, 1934, 19’
JAZZ, 1936, 2' 
A HALÁL ÉS AZ ORVOS
Death and the Doctor, 1936, 9’

A HÓDÍTÓ PAPUCSHŐS  
The Conquering lipper Hero, 1931, 5’ 
KETTEN-EGYEDÜL / Two-Alone, 1938, 10’ 
LILIAN, 1930-as évek, 15’ 
ŐSZI ESŐ / Autumn Rain, 1961, 8’ 
A FÖLD HALÁLA / Death of the Earth, 1933, 18’
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Magyar szem / Új-Hollywood építői: Kovács László

PAPÍRHOLD
Paper Moon
US / 1973, r: Peter Bogdanovich
angol hang / mf, 105’

Mi is Peter Bogdanovich bájos remekművének 
főhőse? Pitiáner kis gazember? Igen. Szélhámos? 
Igen. Erkölcstelen szívtipró? Igen. Mégis szimpatikus. 
És ez nem csak annak köszönhető, hogy az a Ryan 
O’Neal alakítja, akit a Love Story tett híressé. Tündéri 
duója saját lányával, Tatummal, aki az árván maradt 
Addie-t játssza, a filmtörténet egyik legkedvesebb 
csibészpárosa. Mert igazából minden csínytevésük 
– hogy eladják a szeszcsempésznek a saját piáját, 
hogy Bibliákat sóznak rá az özvegyekre – inkább 
csak csibészség, mintsem szélhámosság. Kovács 
László fekete-fehér képei nemcsak kettőjüket, 
hanem a húszas évek mélyszegénységét is meg-
mutatják. Azt, hogy mi várna az árva kislányra az őt 
az élet szenvedélyes szeretetére is megtanító férfi 
nélkül. 

What is the hero of Peter Bogdanovich’s charming 
masterpiece? A petty, small-time crook? Yes. Con 
artist? Yes. Immoral heartbreaker? Yes. Yet he wins 
our sympathy. And he does this not only because he 
is played by Ryan O’Neal who won fame through his 
role in Love Story. His own daughter Tatum, who plays 
the orphaned Addie, is one half of the cutest, most 
mischievous duos in film history. The truth is that all 
their schemes, selling the bootlegger his own booze 
and offloading Bibles on unsuspecting widows, are 
not really scams, more mischievous naughtiness. The 
black-and-white cinematography of László Kovács is 
perfect not only for this duo but also for portraying the 
crippling poverty of the 1920s. That is, what awaited 
the young orphan girl had the man who taught her 
about a passionate love for life not come along.

09.16. péntek 16.00 Francia Intézet

Nyitott archívumok / Cinématisse Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások Nyitott archívumok / Deutsche Kinemathek

PAULINE A STRANDON
Pauline à la plage  
Pauline at the Beach
FR / 1983, r: Éric Rohmer
francia hang / mf / Eng subs, 91’

Pauline és Marion unokanővérek, együtt töltik nyári 
vakációjukat egy breton tengerparti üdülőhelyen. 
Az idősebbik, Marion nemrég vált el. A fürdőhelyen 
összetalálkozik fiatalkori barátjával, Pierre-rel 
és annak ismerősével, Henrival. Pierre szívesen 
fölmelegítené korábbi viszonyukat, ám Marionnak 
most inkább Henri tetszik, aki azonban nem híve a 
tartósabb kapcsolatoknak. A 16 éves Pauline figyeli 
a felnőttek érdekfeszítő, de őt még zavarba ejtő 
játékát, majd ő is szerelmes lesz egy fiúba… Rohmer, 
az érzelmek zűrzavarának finom megfigyelője itt 
is utolérhetetlen mesternek bizonyul. A Matisse 
alkotásain megragadott hangulatokat és színeket 
megidéző film vetítése a Szépművészeti Múzeum 
Henri Matisse – A gondolatok színe című kiállításának 
kísérőeseménye.

Cousins Pauline and Marion are spending their 
summer vacation together at a seaside resort in 
Brittany. The older, Marion, was recently divorced. At 
the beach they meet Pierre, Marion’s lover from earlier 
times, and his buddy Henri. Pierre is keen to rekindle 
their earlier affair but Marion prefers Henri, who, 
however, is not interested in long-term relationships. 
16-year-old Pauline observes the adults’ intriguing but 
still confusing game, then she falls in love as well… 
Once again in this movie Rohmer, the sharp-eyed 
observer of emotions in turmoil, proves to be a master 
of incomparable skill. The film, evoking the moods and 
hues of Matisse works, is screened as a companion 
event to the Museum of Fine Arts’ exhibition Henri 
Matisse – The Colour of Ideas. 

09.17. szombat 15.45 Francia Intézet

PETER LORRE – A KETTŐS ARC
Peter Lorre – Das Doppelte Gesicht  
Peter Lorre: The Double Face 
BRD / 1984, r: Harun Farocki, Felix Hoffmann
német hang / mf / Eng subs, 59’

Peter Lorre, a magyarországi születésű, német 
színpadi színészből lett hollywoodi sztár gyermek-
deden szelíd arcáról és félelmetes, sőt beteges 
indulatokat sugárzó szeméről a legtöbbeknek talán 
bűnöző- és sorozatgyilkos-szerepei jutnak eszébe. 
Pedig élete egyes időszakaiban japán mesterdetek-
tívként, gyanús bevándorlóként vagy éppen komikus 
mellékszereplőként ismerte a közönség. Harun 
Farocki és Felix Hoffmann filmje (amely legalább 
annyira szól a rendezők világértelmezéséről, 
mint Lorre-ről) elmereng egy zaklatott évszázad 
eseményein, a fasizmus lélektanán, az európai és az 
amerikai művészetfelfogás különbségein és a film 
valóságábrázoló erején – miközben egy zseniális 
színészi képességekkel megáldott, ám a helyét sehol 
nem találó művész portréját rajzolja meg.

Peter Lorre, born in Hungary, became a Hollywood 
star after acting in theatres in Germany. Most people 
probably associate him with criminal and serial killer 
roles due to his blank babyface and a personality pro-
jecting terrifying, indeed maniacal rages. However, the 
fact is that at different points in his life he also played 
a Japanese master detective, suspicious immigrant 
and quite a few comic supporting parts. The movie by 
Harun Farocki and Felix Hoffmann, which is as much 
about the directors’ interpretation of the world as it 
is about Lorre, daydreams on the events of a troubled 
century, the psychology of fascism, the differences 
between European and American approaches to art, 
and the power of film to depict reality, meanwhile it 
sketches the portrait of an artist blessed with brilliant 
theatrical abilities yet who is unable to find his place 
in the world.

09.15. csütörtök 18.45 Toldi Mozi

RAJTAÜTÉS ST. PAULIBAN
Razzia in St. Pauli / Raid in St. Pauli
DE / 1932, r: Werner Hochbaum
német hang / mf / Eng subs, 63’

St. Pauli Hamburg kikötői negyede, ahol az 1930-as 
években munkanélküliek, matrózok, alvilági figurák 
és prostituáltak töltik meg a kocsmákat. Ebben 
a züllött, de izgalmas világban játszódik a pergő 
ritmusú szerelmiháromszög-történet, amelynek 
hősei Else, a rossz életű lány, Leo, a bárzongorista 
és Karl, a tolvaj. A film hangulatát a remek zenék, az 
eredeti helyszínek és az amatőr szereplők teremtik 
meg, akik nem tesznek mást, mint magukat adják. 
Önmagukat alakítják még a hamburgi rendőrök 
is, akikkel állítólag megállapodás volt arról, hogy 
a forgatás alatt senkit sem tartóztatnak le. Leo 
szerepében a később sok antináci filmben feltűnő 
Wolfgang Zilzert láthatjuk, egy mellékszerepben 
pedig budapesti születésű apja, Max Zilzer is 
megjelenik.

The port district of Hamburg is St. Pauli, where in 
the 1930s the bars are crowded with the unemployed, 
sailors, underworld figures and prostitutes. This 
fast-paced love triangle story featuring Else, the 
lowlife girl, Leo, the bar pianist, and Karl, the thief, 
is played out in this dissolute yet highly exhilarating 
world. The atmosphere is created by the great music, 
the original locations and the amateur actors, who 
do nothing but play themselves. Even the Hamburg 
police are the real thing. (The story is that there was an 
agreement beforehand that there would be no arrests 
made during filming.) Wolfgang Zilzer, who went on to 
star in several anti-Nazi movies, plays Leo; his father, 
Max Zilzer, who was born in Budapest, has a minor 
supporting part. 

09.15. csütörtök 17.15 Toldi Mozi
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Budapest, Bécs, Hollywood / Csillagok, ragyogjatok

ROMY, EGY SZABAD NŐ
Romy, femme libre  
Romy, a Free Woman
FR / 2022, r: Lucie Cariès
francia hang / mf / Eng subs, 91’

Romy Schneider nem egy a sok szép színésznő közül. 
A Romy, egy szabad nő című dokumentumfilmben 
is látszik, hogy dohányozni sem úgy dohányzik, 
ahogy mások: kéztartásáról, a minden mozdulatából 
áradó eleganciáról egy mai néző sem tudja levenni a 
szemét. Rá különösen igaz volt, hogy elhomályosított 
mindenkit, aki körülötte állt. Ennek a nagyszerű 
színésznőnek a tragédiája is megjelenik Lucie Cariès 
dokumentumfilmjében – amely olyan, ritkán látott 
filmekből is felhasznál részleteket, mint a Cesar 
és Rosalie –, ahogy az is, hogy minden tragédia és 
sorscsapás ellenére Romy élete végéig megőrizte 
azt, ami őt Romyvá, az európai mozi nagyasszo-
nyává tette. Csodálatosan emberi az a pillanat, 
amikor Żuławski filmjében könnyes szemmel 
megállítja az őt fényképezőt, hogy most már elég, 
ne készítsen róla több képet. Romy szabad nő volt. 
Megbéklyózhatatlan. Független. Ahogy többször is 
elmondja: nem a múltban, hanem mindig a pillanat-
ban, a jelenben élt.

Trauner & Wilder Nyitott archívumok 

SHERLOCK HOLMES MAGÁNÉLETE
The Private Life of Sherlock Holmes
GB, US / 1970, r: Billy Wilder
angol, orosz, francia, német hang / mf, 125’

A cím annyiban megtévesztő, hogy ez a Billy Wilder-mű 
is inkább vígjáték, mint krimi. Trauner Sándor ebben 
a filmben teremti meg azt a világot Holmes körül, 
amit azóta is jól ismerünk a különböző sorozatokból 
és játékfilmekből. Megjelennek a ködös londoni 
utcák, a fiákerek és konflisok, a Hasfelmetsző és az 
orosz balett-táncosnő zsánerepizódjában emlegetett 
Tolsztoj, Nietzsche és Csajkovszkij kora. A berendezés 
fontos része a könyvespolc, de még a por is, aminek 
vastagságáról Holmes meg tudja állapítani, hogy mikor 
lett lehelyezve az iratköteg az asztalra. A kor homosze-
xualitásról alkotott képéről – kor alatt értve nem csak 
a 19. századot – sokat elmondó orosz táncos komédiát 
egy komorabb hangulatú epizód követi, egy vízből 
kimentett nővel, akinek zsebében nincs más, csak 
Holmes címe. Ebben a részben lesz igazán jelentős és 
szép a zene, a szintúgy magyar Rózsa Miklós műve. 

The title is misleading in that this Billy Wilder work 
is more comedy than whodunnit. In the film, Sándor 
Trauner creates the archetypal world around Holmes 
that we have become so familiar with in later series 
and feature films. We have fog-bound London streets, 
hackney carriages rattling down roads, while the age 
of Tolstoy, Nietzsche and Tchaikovsky are all conjured 
up in the genre-episode featuring Jack the Ripper and 
a Russian ballet dancer. The bookshelf is an important 
prop, indeed even the dust, from the thickness of which 
Holmes is able to deduce when the bundle of documents 
had been placed on the table. The Russian dancer farce 
that says so much about the image of homosexuality of 
the time (and not solely of the 19th century) is followed 
by a bleaker episode with a woman rescued from the 
river, in whose pocket there is only Holmes’s address. 
In this scene, the fine music is of particular importance. 
The composition is the work of Hungarian Miklós Rózsa. 

09.14. szerda 17.30 Francia Intézet

SZÁRNYAS FEJVADÁSZ  
Blade Runner
US / 1982, r: Ridley Scott
angol hang / mf, 117’

Éppen negyven éve mutatták be a filmtörténet egyik 
legfontosabb sci-fi-művét, ami, ha nem is elsőként, 
de bizonyítani tudta, hogy a sci-fi az a műfaj, 
amelyben a leginkább megfér a filozófia, a társada-
lomkritika, és a jövőbe vagy egy elképzelt világba 
helyezve tehetők föl olyan lényeges kérdések, mint 
hogy mi teszi az embert emberré. Mit jelentenek 
az emlékek, azok miképpen alakítják az identitást. 
És ezekhez a kérdésekhez képest csak másodlagos 
a történet a replikánsokról, a fejvadászról. Ez az el-
képzelt jövő ráadásul 2019. Az idén elhunyt Vangelis 
zenéje is kell hozzá, ez a kortalan és jelentős zene, 
hogy ne érezzük a film egyetlen percét se avíttnak. 
Ez a muzsika lehetne valóban jelenkorunk zenéje is. 
Ahogy lehetne egy jövő századé.  

Forty years ago, one of the most important sci-fi works 
debuted. Although perhaps not the first, still it proved 
that sci-fi is the genre in which philosophy and social 
criticism have the best fit while raising important 
issues – in a future or imaginary world setting – such 
as: what makes man human? What do memories mean 
and how do they shape identity? Compared to these 
questions, the plot about replicants and a bounty 
hunter is only secondary. What’s more, this far distant 
future was actually 2019. The timeless and significant 
music of Vangelis, who died recently, is an essential 
component ensuring that this movie does not feel 
obsolete for a single second. Indeed, the music could 
be the music of our time… or the century to come.  

09.17. szombat 19.30 Szent István tér

Romy Schneider was not just another beautiful 
actress. We see in the documentary Romy, a Free 
Woman that she didn’t even smoke as others smoked: 
even today’s viewers are unable to take their eyes off 
the way she holds her hands, the elegance flowing 
from every single movement. In her case, it really was 
true that she somehow dimmed everyone around 
her. This Lucie Cariès documentary film, which uses 
footage from rarely seen movies such as Cesar and 
Rosalie , shows the tragedy of this superb actress, yet 
despite all the heartbreak and setbacks, it also shows 
that Romy preserved, to the end of her life, all that 
made her Romy, the grand dame of European cinema. 
The moment in Żuławski’s film when, with tears in her 
eyes, she stops the person photographing her, saying 
‘enough, no more pictures’, is wonderfully human. 
Romy was a free woman. Unshackled. Independent. 
As she said of herself on more than one occasion: she 
lived not in the past, but always in the moment, in the 
present.

09.17. szombat 18.00 Uránia
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Nyitott archívumok / Cseh Filmarchívum Magyar szem / Új-Hollywood építői: Kovács László

SZÁZSZORSZÉPEK
Sedmikrásky
Daisies
CZ / 1966, r: Věra Chytilová
cseh hang / mf / Eng subs, 74’

Két fiatal lány unalmában bolondozza végig a 
filmet. Körülöttük minden forr, de ők ebből mit sem 
vesznek észre, megállapítják, hogy romlott a világ, 
s ők is romlottak lesznek. Az élet felszínén lebegnek, 
kalandjaik abszurdak, játékosak. Ez a dinamikus 
nonkonformista játék a szürrealitás és a valóság, 
a jókedv és a kétségbeesés határán egyensúlyoz, 
mélyen érzékeltetve az 1968-as prágai események 
kirobbanása előtti csehszlovákiai atmoszférát. 
A cseh új hullám kérlelhetetlenül kritikus és ösz-
szetéveszthetetlenül egyedi hangú rendezője, Věra 
Chytilová filmje, amelyet ő maga „groteszk filozófiai 
dokumentumként” jellemzett.

The film follows the antics of two bored young women 
fooling around. Everything is falling to pieces around 
them but they don’t care a bit; they have realized that 
the world is spoiled and they are going to be spoiled 
along with it. They bob about on the surface of life as 
their exploits become increasingly absurd and wild. 
This dynamic nonconformist game teeters on the 
border between surrealism and reality, happiness 
and despair; it sums up the prevailing mood in 
Czechoslovakia just before the explosion of the Prague 
Spring in 1968. This is a Czech New Wave film by Věra 
Chytilová, the unapologetically critical director with 
inimitable style, who herself characterized Daisies
as a “grotesque philosophical document”.

09.17. szombat 19.00 Toldi Mozi

SZELÍD MOTOROSOK
Easy Rider
US / 1969, r: Dennis Hopper
angol hang / mf, 95’

A „rolling gag” egy olyan poén, ami egy konkrét 
szereplőhöz kapcsolódik, aki egy kifejezést vagy 
szóviccet unásig ismételget. A legismertebb magyar 
rolling gag az „easy rider, öcsém”, amit mindenki 
Csuja Imre hangján hall. Dennis Hopper kultikus 
filmje a szabadságvágynak, a hatalmas, lenyűgöző, 
erős Amerikának állít emléket, egy olyan korszaknak, 
amelyben még lóerőkkel is mérték a férfiasságot. 
Nem csupán a motor- és kabátvásárlási szokásokra 
hatott ez a film, de sokak számára életvezetési 
tanácsadóként is szolgált. Ez a letűnt korszak a lehe-
tőségek korszaka is volt: lehetőség a társadalomból 
kikerülésre, a társadalmi korlátok levetésére. Bár a 
film végkifejlete azt sugallja, hogy ez a szabadság 
mégis korlátozott, a végső üzenet az, hogy ilyen fokú 
szabadságért érdemes vállalni a kockázatot.

The rolling gag is linked to a specific character, where 
he/she keeps coming out with an expression or pun 
time after time. The best-known Hungarian rolling gag 
goes “Easy rider, öcsém” (“Easy rider, buddy”), that for 
Hungarians is impossible to conceptualize without 
hearing the voice of Imre Csuja. Dennis Hopper’s cult 
film erects a monument to the longing for freedom, to 
a vast, overwhelming, strong America, to an era when 
masculinity was also measured in horsepower. This 
film not only bumped up sales of bikes and jackets, but 
for many it also served as a lifestyle consultancy. So 
many saw this bygone age as the age of opportunity: 
the opportunity to break away from society and smash 
through social barriers. Although the denouement 
of the film suggests that small-minded people still 
restrict freedom, still the final message is that it is 
worth taking the risk for such a level of liberty.

09.15. csütörtök 19.30 Szent István tér

Nyitott archívumok / Eye A magyar filmtörténet gyöngyszemei

SZERELEM ÉS ÖRDÖG
Love and the Devil
US / 1929, r: Alexander Korda
néma, angol inzert / mf, 70’

A brit Lord Dryan feleségül veszi Giovannát, a 
gyönyörű és híres olasz opera-énekesnőt, és 
magával viszi Angliába. Giovanna őszintén szerelmes 
Dryanbe, de a nyirkos angol klíma miatt depresz-
szióba esik, és egyre jobban vágyódik a napfény és 
a csillogó élet után. Ráveszi Dryant, hogy térjenek 
vissza Velencébe. Egykori színész kollégája, Barotti 
egyik éjszaka Giovanna tudta nélkül bejut a nő szo-
bájába. Dryan együtt találja őket, és rálő Barottira, a 
hűtlennek vélt asszony pedig eltűnik. A Szerelem és 
ördög Korda Sándor rövid hollywoodi korszaka alatt 
készült, és több szempontból is egy periódus lezá-
rulását jelzi: ez volt az utolsó némafilmje és utolsó 
együttműködése az első feleségével, Maria Cordával. 
A film káprázatos jelmezei és díszletei, az amerikai 
stúdióban felépített olasz város már Korda későbbi 
hangosfilmjeinek mesés világát idézik.

Lord Dryan weds Giovanna, the beautiful and famous 
Italian opera singer, and takes her back to England. 
Giovanna is deeply in love with Dryan, but the chilly 
English climate edges her into depression and she 
begins to yearn for sunlight and the brilliance of her 
former life. She persuades Dryan to return to Venice. 
One night, her former stage colleague Barotti sneaks 
into the woman’s room without Giovanna’s knowledge. 
Dryan discovers the pair and shoots Barotti, while the 
apparently adulterous woman disappears. The film 
was made by Sándor Korda during his short sojourn 
in Hollywood and it marks the end of an era from at 
least two aspects: this was his last silent film and his 
last collaboration with his first wife, Maria Corda. The 
film’s magnificent costumes and sets, the Italian city 
recreated in an American studio evoke the magical 
world of Korda’s later sound movies.

09.18. vasárnap 14.00 Uránia

SZIGET A SZÁRAZFÖLDÖN 
The Lady from Constantinople
HU / 1969, r: Elek Judit
magyar hang / Eng subs, 74’

Egy idős asszony elhatározza, hogy kétszoba-hallos 
lakását egy kisebbre cseréli. Az érdeklődők forga-
taga felrázza magányos életét, a futó ismeretségek 
egy-egy pillanatra összekötik az idegenekkel. Elek 
Judit első nagyjátékfilmje érzékeny portré, amely 
szokatlanul hétköznapi jelenetekkel és finoman 
groteszk humorral mesél a magányról, emberi 
kapcsolatokról. A filmhez több jelenetet dokumen-
tarista módszerrel, az utcán épp arra járó civilekkel 
forgattak. A főszerepben Kiss Manyi nyújt megindító 
alakítást.

An elderly lady decides she wants to exchange her 
two-room flat for something smaller. The storm of 
people interested rattles her solitary life with short-
lived acquaintances connecting her with strangers 
for just a brief moment. Judit Elek’s first feature film is 
a sensitive portrait of loneliness and human relations 
painted through unusual everyday scenes and deli-
cately grotesque humour. Several scenes in the film 
were shot in documentary style with random people 
walking down the street. Lead actress Manyi Kiss gives 
a most touching performance.

09.16. péntek 18.00 Uránia
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A magyar filmtörténet gyöngyszemei Budapest, Bécs, Hollywood / Találkozások

SZÜRKÜLET
Twilight
HU / 1989, r: Fehér György
magyar hang / Eng subs, 101’

„Egy olyan gyilkost akar hajszolni, aki minden 
bizonnyal nem létezik. De ha létezne is, maga sose 
fogja megtalálni. Mert ebből a fajtából, amelyik 
csak véletlenségből nem gyilkol, túl sok van.” Egy 
borotvával megölt lány holttestéhez riasztják a 
rendőrséget. A ritkán lakott, erdős vidéken ez már 
a harmadik ilyen eset. Nem látjuk a gyilkosságot, 
nem látjuk a gyilkost, csak a vigasztalanul szürke 
táj fölött vonuló sötét felhőket. Mégis a film minden 
kockája a bűn lényegéről szól. Fehér György hosszú 
beállításokra épülő stílusa rokon Tarr Béláéval; 
e látásmód a Szürkületben a bűnfilmet emeli a 
létfilozófia szintjére.

“The chase is on for a murderer who almost certainly 
does not exist. However, even if he existed, you would 
never find him. Because there are too many of this type 
who do not kill by accident.” The police are called out 
to the scene of a murder: they find the body of a girl 
killed with a razor. This is the third such case in this 
remote, forested area. We don’t witness the murder, we 
don’t see the killer, just the dark clouds passing over 
the dreary landscape. And still, every frame of this film 
speaks of the essence of crime. György Fehér’s style 
resting on one-takes is similar to that of Béla Tarr; in 
Szürkület (Twilight) , this perspective raises a crime 
movie to the level of existential philosophy.

09.14. szerda 20.15 Toldi Mozi

TENGERI FARKAS
The Sea Wolf
US / 1941, r: Michael Curtiz
angol hang / mf, 100’

Sokak kedvenc olvasmánya Jack London 1904-ben 
megjelent kalandregénye, a Tengeri farkas. Amikor 
Kertész Mihály a regényt filmre adaptálta, London 
még mindig a legnépszerűbb írók egyike volt, és 
ennek a művének is volt már hat korábbi feldolgozá-
sa. A főhőst, Larsen kapitány figuráját, akit Edward 
G. Robinson alakít, Kertész szándékai szerint igazi 
gonosszá formálták, hogy párhuzamba állítsák a 
náci vezetőkkel. Nem véletlen, hogy éppen Ghost a 
hajó neve, hiszen legalább annyira rém-, mint ka-
landregényes Kertész átdolgozása. A kompütközést 
bemutató jelenetben Kertész felhasználta legkorábbi 
tapasztalatait, azokat, amelyeket az 1913-as Atlantisz 
forgatása során szerzett, ami szintén megtekinthető 
a fesztivál idei programjában. Ez a rendkívüli appará-
tust mozgató alkotás Kertész szervezőképességéről 
is tanúskodik. Értékét csak növeli, hogy zeneszerzője 
a kortárs zene egyik legkiválóbbja, Korngold volt. 

The Jack London adventure novel The Sea-Wolf (1904) 
was read by millions. When Mihály Kertész adapted 
the book for film, London was still one of the most 
popular authors, and this work had already undergone 
six prior adaptations. The figure of captain Larsen, 
played by Edward G. Robinson, was, in accordance 
with the wishes of Kertész, moulded as pure evil 
to draw a parallel with the Nazi leadership. It is no 
coincidence that the ship is called Ghost because the 
Kertész version is just as much horror as adventure 
novel. In the ferry collision scene, Kertész worked in 
experiences he gained in 1913 during the shooting 
of Atlantis , which is also on this year’s festival 
programme. This epic work proves what a brilliant 
organizer Kertész was. Its value is further enhanced 
by the fact that Korngold, one of the finest artists of 
contemporary music, was composer. 

09.13. kedd 20.15 Toldi Mozi

Budapest, Bécs, Hollywood / A nagyvászon mesterei

ÜRES DIADAL
Hollow Triumph
US / 1948, r: Steve Sekely / Székely István
angol hang / mf, 83’

Bár tanult ember, Johnny Mullernek nem fűlik a foga 
a mindennapi robotoláshoz: ahogy kiengedik a bör-
tönből, rögtön nagyszabású rablást szervez. Az akció 
rosszul sül el, és menekülnie kell a kirabolt kaszinó 
tulajdonosának bosszúja elől. Los Angelesben aztán 
beleakad Dr. Bartokba, akire a megtévesztésig 
hasonlít, az arcán található jellegzetes sebhely 
kivételével. Muller úgy dönt, tökéletes álcaként 
felveszi a pszichológus identitását. Székely István 
rendező mellett a szintén magyar származású John 
Alton, a film noir képi világának mestere is dolgozott 
a filmen, amelyben a Casablanca nemes lelkű Victor 
Laszlója, Paul Henreid gengszterszerepben, de ismét 
magyaros hangzású névvel tűnik fel.

Although educated, Johnny Muller has no interest 
in a nine-to-five job. As soon as he is released from 
prison, he starts planning a big holdup. The robbery 
goes wrong and Johnny suddenly finds himself fleeing 
from the wrath of the casino owner. In Los Angeles, he 
bumps into Dr. Bartok who is his spitting image except 
for a scar on his face. Muller decides to assume the 
identity of the psychoanalyst in what he believes is the 
perfect disguise. Director Steve Sekely (István Székely) 
was joined on the film by his compatriot John Alton, 
master cinematographer of film noir; it stars Paul 
Henreid, big-hearted Victor Laszlo from Casablanca , 
in the role of the gangster but again with a Hungarian 
sounding name.

09.17. szombat 14.30 Toldi Mozi
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Pannónia 65

VÁLOGATÁS A KECSKEMÉTFILM SIKEREIBŐL
Selection of hits by Kecskemétfilm
HU 68’

AZ ÉJSZAKA CSODÁI / Miracles of the Night, 1982, 8’
MAJD A TISZTÁSON / Come to the Clearing, 1982, 8’
MUJKALO ZLOTARI, 1983, 8’
APOKRIF / Apocrypha, 1984, 2’ 
HOGYAN KERÜL ESZTER AZ ASZTALRA? / How Did Esther Get on the Table?, 1986, 10’
WESTERN, 1989, 2’ 
HÚSVÉTI ANZIX / Easter Greetings, 1989, 2’ 
ÉJSZAKAI KULTÚRTÖRTÉNETI HADGYAKORLAT / Culturhistorical Manoeuvre at Night, 1992, 7’ 
ZÖLDFA UTCA 66. / 66 Green Tree Street, 1992, 7’
MIELŐTT / Before, 2005, 4’
JEGYZŐKÖNYV MANSFELD PÉTER EMLÉKÉRE  
Court Record – In Memoriam Péter Mansfeld, 2006, 6’
DŰNE / Dune, 2020, 4’ 

Kecskemétfilm Studio was founded in 1971 as the first 
regional affiliate of Pannónia Film Studio, headed 
up from the very beginning by producer Ferenc 
Mikulás. In 1991 the studio became an independent 
entity and in 1993 it moved into private ownership. 
(Uniquely in the Hungarian film sector, staff bought 
out the state’s equity stake in their workplace.) 
Their best-known production is the 100-part Magyar 
népmesék (Hungarian Folk Tales) series launched 
under the direction of Marcell Jankovics and later 
curated by Mária Horváth and Lajos Nagy. As well 
as TV series, for example, Vízipók-csodapók (Water 
Spider-Wonder Spider), Mesék Mátyás királyról (Tales 
of King Matthias), Leo és Fred (Leo and Fred) and 
commissions from foreign studios (for example, The 
Secret of Kells , The Red Turtle), the studio’s profile 
also includes experimental shorts that transgress 
idiomatic boundaries. Whereas Zoltán Szilágyi Varga 
shines with his graphically finely worked short films 
evidencing robust symbolism, Gábor Ulrich develops 
a grotesque, danse macabre-like universe in his fine 
art-sourced digital animations.

09.17. szombat 13.30 Toldi Mozi

A Kecskemétfilm Stúdiót 1971-ben a Pannónia 
Filmstúdió első vidéki leányvállalataként alapították, 
vezetője a kezdetektől Mikulás Ferenc producer. 
A stúdió 1991-ben önállósodott, majd 1993-ban 
magánkézbe került. (A magyar filmszakmában 
egyedülálló módon a munkatársak megvásárolták 
a munkahelyük állami vagyonrészét.) Legismertebb 
produkciójuk a Jankovics Marcell vezetésével 
elindított, majd Horváth Mária és Nagy Lajos 
bábáskodása mellett befejezett százrészes Magyar 
népmesék című mesesorozat. A televíziós sorozatok 
(például Vízipók-csodapók, Mesék Mátyás királyról, 
Leo és Fred) és a külföldi bérmunkák (például A Kells 
titka, A vörös teknős) mellett a stúdió profiljához 
tartoznak a formanyelvi határokat felbontó kísérleti 
rövidfilmek. Míg Szilágyi Varga Zoltán grafikailag 
kimunkált, erős szimbolikájú rövidfilmjeivel tűnik 
ki, addig Ulrich Gábor képzőművészeti indíttatású 
digitális rajzfilmjeiből egy danse macabre-szerű, 
groteszk univerzum bontakozik ki.

Budapest, Bécs, Hollywood / A nagyvászon mesterei Magyar szem / A fény mesterei

VAN, AKI FORRÓN SZERETI 
Some Like It Hot
US / 1959, r: Billy Wilder
angol hang / mf, 121’

Két, állás és télikabát nélküli zenész sürgősen 
munkát keres a szesztilalom idején Chicagóban. 
Sajnos az egyedüli kínálkozó lehetőség egy női 
zenekar két betöltetlen pozíciója. Joe és Jerry 
mégis komolyan fontolóra veszik a dolgot, miután 
véletlenül szemtanúi lesznek egy bandaháború véres 
eseményeinek, és kezdik úgy érezni, hogy ebben 
a helyzetben az álruhába bújás nem is olyan rossz 
ötlet. Josephine és Daphne néven jelentkeznek hát a 
Kaliforniába tartó női zenekarba, csakhogy a banda 
szőke énekesnője időnként elfeledteti velük, hogy 
éppen milyen szerepet is kellene játszaniuk. Billy 
Wilder fergeteges vígjátéka a magyar származású 
Tony Curtisszel és Marilyn Monroe-val a főszerepben. 

Two jobless musicians down on their luck 
urgently seek work in Chicago during Prohibition. 
Unfortunately, the only opportunity is two vacant 
places in an all-female band. However, Joe and Jerry 
rethink the offer once they accidentally witness a 
mob killing. Suddenly, the idea of going in disguise 
as women does not seem so crazy. They apply to the 
band, which is on its way to California, as ‘Josephine’ 
and ‘Daphne’. All well and good, except that the band’s 
blonde bombshell singer sometimes makes them 
forget what role they are supposed to be playing. Billy 
Wilder’s wild comedy stars Hungarian Tony Curtis and 
Marilyn Monroe.

09.17. szombat 20.00 Uránia

VASVIRÁG 
The Iron Flower
HU / 1958, r: Herskó János
magyar hang / Eng subs, 90’

Budapest, 1930-as évek. Két fiatal, Pettersen és Vera 
megismerkednek, táncolnak, majd együtt töltenek 
egy éjszakát. A fiú munkanélküli, a lány éppen most 
kapott állást egy mosodában. Mindketten valami 
jobbra vágynak, ám a szegénységből nagyon nehéz 
kitörni. Amikor Verát megkörnyékezi a mosoda 
gazdag és manipulatív főnöke, a lány választás elé 
kerül: Pettersennel tisztességes, de keserves életet 
élhetne, míg a főnök szeretőjeként jómód várná. 
Ebben a mély szociális érzékenységű, lírai realista 
hangulatú filmben a Körhintával befutott Törőcsik 
Mari új arcát mutatta meg.

Budapest, 1930s. Two young people, Pettersen and 
Vera, meet, dance and spend a night together. The 
boy is unemployed, the girl has just been given a job 
in a laundry. Both yearn for something better yet it is 
extremely difficult to break out of the cycle of poverty. 
When Vera is approached by the wealthy and manipu-
lative boss of the laundry, the girl faces a choice: living 
an honest but miserable existence with Pettersen, 
whereas as the lover of the boss she could expect 
greater prosperity. Mari Törőcsik, who won a name 
for her role in Körhinta (Merry-Go-Round), revealed 
a new side in this profoundly socially sensitive, lyrical 
film.

09.13. kedd 16.00 Toldi Mozi
09.15. csütörtök 20.00 Uránia
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09.13. KEDD 09.14. SZERDA

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

11.00

11.30

12:00

12.30

13:00

13.30

14:00

14.30

15:00

15.30

16.00 Vasvirág
The Iron Flower 
90’ (NAGYTEREM)

16.30

17.00

17.30

17.45 Karácsony Connecticutban 
Christmas in Connecticut 
101’ (KISTEREM)

18.00 Casablanca 102’ 
(NAGYTEREM)

A világítótorony őrzői 
The Lighthouse Keepers 
80’

18.30

19.00 Nyitógála / Opening Gala 
Budapest, Bécs, 
Hollywood – King Creole 
116’ (NAGYTEREM)

19.30

19.45

20.00 Alkony sugárút 
Sunset Boulevard 
110’ (KISTEREM)

Jules és Jim
Jules and Jim 
105’

20.15 Tengeri farkas 
The Sea Wolf 
100’ (NAGYTEREM)

20.30

21.00

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00 A gránátalma színe 
The Colour of Pomegranates 
79’ (NAGYTEREM)

Rózsa Miklós – könyv
bemutató és koncert 55’ 

16:15 Hotel a Halott Alpinistához 
Dead Mountaineer’s Hotel 
80’ (KISTEREM)

16:30 Egy, kettő, három 
One, Two, Three 
104’ (NAGYTEREM)

17:00

17:30 Legénylakás
The Apartment 
125’ (KISTEREM)

Sherlock Holmes 
magán élete  
The Private Life of Sherlock 
Holmes 
125’

18:00 Éjszakai lovasok
Night Riders 
91’ (KISTEREM)

18:30 Lumière! – A kaland 
kezdete 
Lumière! The Adventure 
of Cinema Begins
90’ (NAGYTEREM)

18:45 A sejk fia
The Son of the Sheik 
68’ (NAGYTEREM)

19:00

19:30 Macskafogó / Cat City 
93’

20:00 Nincs szükség feliratra: 
László és Vilmos 
No Subtitles Necessary: 
Laszlo & Vilmos 
97’ (KISTEREM)

A vád tanúja 
Witness for the Prosecution 
116’ (KISTEREM)

Atlantisz 
Atlantis 
121’ 

20:15 Szürkület / Twilight 
101’ (NAGYTEREM)

20:30 Az éjszakában / In the Night 
75’ (NAGYTEREM)

21:00

21:30

Budapest, Bécs, 
Hollywood

A magyar filmtörténet 
gyöngyszemei Pannónia 65 Magyar szem Trauner & Wilder 100 éves a Pathé Baby Nyitott archívumok Mesék Indiából Vörös hering Filmkoncert
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09.15. CSÜTÖRTÖK 09.16. PÉNTEK

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:15 Az elveszett / The Lost One 
98’ (NAGYTEREM)

15:30 Őrség a Rajnán 
Watch on the Rhine 
114’ (NAGYTEREM)

16:00 Papírhold / Paper Moon 
105’ 

16:30

16:45 Habfürdő / Bubble Bath 80’ 
(KISTEREM)

17:00

17:15 A kinematográfus 
The Cinematographer 
101’ (NAGYTEREM)

17:30

18:00 Sziget a szárazföldön 
The Lady from 
Constantinople 
74’ (NAGYTEREM)

18:30 Mikor halott és fehér leszek 
When I Am Dead and Gone 
75’ (KISTEREM)

Egy, kettő, három / 
One, Two, Three 
104’ (KISTEREM)

19:00

19:30 A tolonc / The Undesirable 
63’

19:45 Célpontok / Targets 
90’ (NAGYTEREM)

20:00 A hős / The Hero 
106’ (NAGYTEREM)

Asszonybecsület 
Blind Husbands 
102’ 

20:15 Átkelés / Crossing Over 
Kísérőfilm: Menedékem, 
Anglia / Refuge England 
123’ (KISTEREM)

20:30 Barátságos arcot kérek! 
Keep Smiling! 
70’ (KISTEREM)

21:00

21:15

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00 A vád tanúja 
Witness for the Prosecution 
116’ (KISTEREM)

15:30

16:00

16:30 Pathé Baby 
Magyarországon – 
amatőrfilmválogatás 
Pathé Baby in Hungary – 
Amateur Film Selection 
107’ (NAGYTEREM)

17:00 A víg özvegy 
The Merry Widow 
137’ 

17:15 Rajtaütés St. Pauliban 
Raid in St. Pauli 
63’ (KISTEREM)

17:30

18:00

18:30

18:45 Peter Lorre – A kettős arc
Peter Lorre: The Double Face 
59’ (NAGYTEREM)

19:00 Az elveszett nagypapa 
The Lost Grandpa 
50’ (KISTEREM)

19:30 Szelíd motorosok 
Easy Rider 
95’ 

20:00 Vasvirág / The Iron Flower 
90’ (KISTEREM)

Behula 
60’ 

20:15 M – Egy város keresi 
a gyilkost / M – A City 
Searches for a Murderer 
117’ (NAGYTEREM)

20:30 Bartos család – Privát 
Magyarország 1. 
Bartos Family – Private 
Hungary 1. 60’ 
Kísérőfilm: Privát történe
lem / Private History 
25’ (KISTEREM)

Dögkeselyű 
The Vulture 
108’ (NAGYTEREM)

21:00

21:30

Budapest, Bécs, 
Hollywood

A magyar filmtörténet 
gyöngyszemei Pannónia 65 Magyar szem Trauner & Wilder 100 éves a Pathé Baby Nyitott archívumok Mesék Indiából Vörös hering Filmkoncert
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TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

10:30 Macskássy Gyula 
mesefilmjei 
102’ (NAGYTEREM)

11:00

11:30

12:00

12:15 Így látták ők 
Visions of Eight 
110’ (KISTEREM)

12:30 Az utolsó éjszaka 
The Last Night 
40’ (NAGYTEREM)

13:00

13:30 Válogatás a Kecskemétfilm 
sikereiből 
Selection of hits by 
Kecskemétfilm 
68’ (NAGYTEREM)

13:45 Franciaországi emlékek 
French Provincial 
90’ 

14:00

14:30 Üres diadal 
Hollow Triumph 
83’ (KISTEREM)

15:00 A Pannónia Filmstúdió 
nemzetközi sikerei 
84’ 
A film után Pannónia 65 
kerekasztalbeszélgetés 
(NAGYTEREM)

15:15 Angyal harsonával 
The Angel with the Trumpet 
138’ (NAGYTEREM)

15:30

15:45 Pauline a strandon 
Pauline at the Beach 
91’  

16:00

16:30 Fantom
Phantom 
123’ (KISTEREM)

Bolondok hajója
Ship of Fools 
149’ (KISTEREM)

17:00

17:30 Délutáni szerelem 
Love in the Afternoon 
130’ 

18:00 Csendes otthon 
A Quiet Home 
96’ (NAGYTEREM)

Romy, egy szabad nő 
Romy, free woman 
91’ (NAGYTEREM)

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

18:30

19:00 Százszorszépek 
Daisies 
74’ (KISTEREM)

19:30 Karácsony Connecticutban 
Christmas in Connecticut 
101’ (KISTEREM)

Szárnyas fejvadász
Blade Runner 
117’ 

20:00 Van, aki forrón szereti 
Some Like It Hot 
121’ (NAGYTEREM)

A játékszabály 
The Rules of the Game 
110’ 

20:30

20:45 A zsarnok szíve, avagy 
Boccaccio Magyarországon 
The Tyrant’s Heart 
86’ (NAGYTEREM)

21:00 Hotel a Halott Alpinistához 
Dead Mountaineer’s Hotel 
80’ (KISTEREM)

21:30

Budapest, Bécs, 
Hollywood

A magyar filmtörténet 
gyöngyszemei Pannónia 65 Magyar szem Trauner & Wilder 100 éves a Pathé Baby Nyitott archívumok Mesék Indiából Vörös hering Filmkoncert
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09.18. VASÁRNAP 09.18. VASÁRNAP

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

11:00 Bolondok hajója
Ship of Fools 
149’ (KISTEREM)

Hét tenger ördöge
The Sea Hawk 
127’ 35 mm (NAGYTEREM)

11.15 Leo és Fred, avagy igaz 
történetek két jó barátról 
Leo and Fred, or True 
Stories of Two Good Friends 
65’ (NAGYTEREM)

11:30

12:00

12:30

13:00 Az eschnapuri tigris 
The Tiger of Eschnapur 
96’ 

13:15 Barátságos arcot kérek! 
Keep Smiling! 
70’ (NAGYTEREM)

13:30

14:00 Az oroszlán ugrani készül 
Isle of the Lion 
81’ (KISTEREM)

Szerelem és Ördög 
Love and the Devil 
70’ (NAGYTEREM)

14:30

14:45 A botrány szele 
A Breath of Scandal 
97’ (NAGYTEREM)

15:00 A hindu síremlék 
The Indian Tomb 
94’ 

15:30 Álmodozások kora 
The Age of Daydreaming 
94’ (NAGYTEREM)

16:00 Napló gyermekeimnek 
Diary for My Children 
103’ (KISTEREM)

16:30

16:45 Hófehér / No-White 
93’ 
Kísérőfilm: Macskássy 
Gyula reklámfilmjei 
1938–40 
Commercials made by 
Gyula Macskássy, 1938–40 
14’ (NAGYTEREM)

17:00 Az ifjú Medardus
Young Medardus 
109’ 

17:30

17:45 A medence 
The Swimming Pool 
122’ (NAGYTEREM)

18:00

18:30

TOLDI MOZI URÁNIA FRANCIA INTÉZET SZENT ISTVÁN TÉR

19:00 Hosszú alkony 
Long Twilight 
70’ (NAGYTEREM)

Alkony sugárút 
Sunset Boulevard 
110’ (KISTEREM)

19:15 A másik oldal 
The Other Side 
21’ (KISTEREM)

19:30

20:00 Az utolsó mozifilm
The Last Movie 
108’ (NAGYTEREM)

Fejjel a falnak
Head Against the Wall 
95’

20:30 Dalolva szép az élet
Singing Makes Life 
Beautiful 
96’ (KISTEREM)

21:00 Max, a cirkusz királya 
King of the Circus 
64’ (NAGYTEREM)

21:30

Budapest, Bécs, 
Hollywood

A magyar filmtörténet 
gyöngyszemei Pannónia 65 Magyar szem Trauner & Wilder 100 éves a Pathé Baby Nyitott archívumok Mesék Indiából Vörös hering Filmkoncert
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DIÁKVETÍTÉSEK 
Student screenings

09.13–16. Toldi Mozi / Toldi Cinema
Klasszikusok, restaurált filmek zárt körű 
vetítése és a középiskolásoknak szóló 
vetítések után beszélgetés a filmekről peda-
gógusokkal délelőtt és kora délután iskolai 
csoportoknak. 
Private screenings of classics and restored 
films, then discussion with teachers about 
the films aimed at secondary school students 
– morning and early afternoon, for school 
groups. 

Közönségtalálkozó Zágoni Balázzsal és 
A tolonc (Kertész Mihály) c. film vetítése
A chance to meet Balázs Zágoni, and screen-
ing of A tolonc (The Undesirable, Mihály 
Kertész)

09.13. 10.00 Toldi Mozi / Toldi Cinema
Szeptember 13-án Zágoni Balázs mutatja 
be Szamos-parti Hollywood című ifjúsági 
regényét. 
13 September: Balázs Zágoni introduces 
his novel for young adults, Szamos-parti 
Hollywood. 

VÖRÖS HERING 
Red Herring

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
és a Budapesti Metropolitan Egyetem 
diákjai által összeállított program
Programme compiled by students of 
Pázmány Péter Catholic University and 
Budapest Metropolitan University

09.13. 16.00–22.00 Toldi Mozi 
Toldi Cinema
Filmek / Films: Napló gyermekeimnek
Diary for My Children (Mészáros Márta), 
A másik oldal / The Other Side (Szabó 
Ildikó), Dalolva szép az élet / Singing 
Makes Life Beautiful (Keleti Márton)

09.16. 10.00 Francia Intézet
French Institute
BUDAPEST CLASSICS LAB III. 
SZAKMAI NAP – Film az oktatásban
Budapest Classics Lab III profes
sional day – Film in education

09.17. 10.00–13.00 Francia Intézet 
French Institute
SOKATMONDÓ FILMVÁSZON 
III. Klassz Pedagógiai Konferencia 
– Alapfilmek az oktatásban 
Telling Film Screen
III Klassz Teachers’ Conference – 
Core films in education 

Kerekasztal-beszélgetés az Elhagyott 
gyermekek (Kertész Pál), a Cigányok (Sára 
Sándor) c. filmekhez, valamint az I. és a II.  
világháború alatt született filmhíradókhoz 
készült tanári útmutatók kipróbálásának 
tapasztalatairól. 
Roundtable discussion on experiences 
using teaching guides prepared for the films 
Elhagyott gyermekek (Abandoned Children, 
Pál Kertész) and Cigányok (Gypsies, Sándor 
Sára), and newsreels dating from the First 
and Second World Wars. 

A KLASSZ OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI 
PROGRAMJAI A FILM MARATONON
KLASSZ educational and youth 
programmes at Film Marathon

A Filmmaraton szervezői idén is változatos program-
mal készültek a legfiatalabb mozirajongók számára. 
A fesztiválra az NFI 2000 akkreditációs karszalagot 
biztosít az oktatás szereplőinek, diákoknak és 
tanároknak.

09.16. 16.00 Francia Intézet 
French Institute
Az OFOE és a KLASSZ program 
első közös pedagógusfilmklubja
First joint teacher film club of OFOE 
and KLASSZ programme
Papírhold / Paper Moon 
(Peter Bogdanovich) 

A pedagógiai programok ingyenesek, de 
regisztrációhoz kötöttek. A jelentkezésről 
érdeklődni lehet az oktatas@nfi.hu címen.
All teacher programmes are free of charge 
but pre-registration is required. Please make 
an application at oktatas@nfi.hu.

GYEREKFILMEK A MARATONON
Kids’ Films at Marathon

Macskafogó / Cat City (Ternovszky Béla) 
09.14. 19.30 Szent István tér / Szent István 
Square 
Leo és Fred, avagy igaz történetek két jó 
barátról / Leo and Fred, or True Stories 
of Two Good Friends (Tóth Pál)
09.18. 11.15 Toldi Mozi / Toldi Cinema
Macskássy Gyula mesefilmjei 
Macskássy fairy tale films
09.17. 10.30 Uránia 

Film Marathon organizers have again put 
together a great programme for the youngest 
cinephiles. The National Film Institute 
offers 2000 accreditation to those involved 
in educational programmes, students and 
teachers.
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FILMKONCERTEK
Cineconcerts

SZAKMAI PROGRAMOK
Professional Programmes

Filmvetítések élő zenei kísérettel. A két 
művészet találkozása ebben a formában 
egyszeri és különleges élményt nyújt a 
nézőnek. Aki még nem vett részt ilyenen, 
ne hagyja ki, aki már volt, biztosan visszatér 
majd.

09.13. 18.00 Francia Intézet
A világítótorony őrzői / Os Faroleiros 
The Lighthouse Keepers
Zene / Music: Darvas Kristóf, zongora 
/ piano
 
09.14. 20.30 Uránia
Az éjszakában / Dans la nuit / In the Night
Zene / Music: Szabó Ádám, harmonika
/ accordion
 
09.15. 16.30 Toldi Mozi – Nagyterem
Pathé Baby Magyarországon – 
Amatőrfilm-válogatás / Pathé Baby 
in Hungary – Amateur Film Selection
Zene / Music: Mekis Péter, zongora / piano
 
09.15. 17.00 Francia Intézet
A víg özvegy / The Merry Widow
Zene / Music: Darvas Ferenc, zongora / piano
 

09.16. 19.30 Szent István tér
A tolonc / The Undesirable
Zene / Music: Győri Filharmonikus Zenekar
 
09.16. 20.00 Francia Intézet
Asszonybecsület / Blind Husbands
Zene / Music: Elaine Loebenstein, zongora 
/ piano
 
09.18. 17.00 Francia Intézet
Az ifjú Medardus / Der junge Medardus 
/ Young Medardus
Zene / Music: Elaine Loebenstein, zongora 
/ piano

09.18. 21.00 Toldi Mozi – Nagyterem
Max, a cirkusz királya / Max, der 
Zirkuskönig / King of the Circus
Zene / Music: Szabó Ádám, harmonika 
/ accordion

Film screenings with live music accompani-
ment. The meeting of these two arts in this 
form provides viewers with a unique and 
unforgettable experience. Anyone who has 
never taken part in such an event should not 
miss this chance, and for those who have, 
we’re sure they’ll return!

BUDAPEST CLASSICS LAB
Előadások és panelbeszélgetések nemzet-
közi vendégekkel a legújabb filmarchívumi 
projektekről és kutatási eredményekről. 
Részletes program: filmmaraton.hu

Presentations and panel discussions with 
international guests on the latest film archive 
projects and research findings. Detailed 
programme: filmmaraton.hu

09.14. 10.00–15.00 Francia Intézet
French Institute
1. szakmai nap: Nyitott archívumok
Professional day I: Open Archives
09.15. 10.00–15.00 Francia Intézet / French 
Institute
2. szakmai nap: Budapest, Bécs, 
Hollywood
Professional day II: Budapest, Vienna, 
Hollywood 
09.16. 10.00–15.00 Francia Intézet / French 
Institute
3. szakmai nap: Film az oktatásban
Professional day III: Film in education

RÓZSA MIKLÓS HOLLYWOODBAN – 
KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KONCERT
Miklós Rózsa in Hollywood – Book 
launch and concert
09.14. 16.00 Francia Intézet / French 
Institute
Rózsa Miklós zeneszerző Kettős élet című 
önéletrajzának és Hubai Gergely Zene: 
Miklós Rózsa című könyvének bemutatója. 
A könyvbemutatón részt vesznek dr. Kollarik 
Tamás és dr. Takó Sándor, a Magyarok 
Hollywoodban könyvsorozat ötletgaz-
da-szerkesztői, valamint Hubai Gergely 
szerző. Moderátor: Barkóczi Janka, Nemzeti 
Filmintézet – Filmarchívum. 
A könyvbemutató nyelve: magyar

Presentation of composer Miklós Rózsa’s 
autobiography Double Life and Gergely 
Hubai’s book Music: Miklós Rózsa . The book 
launch is attended by Dr. Tamás Kollarik and 
Dr. Sándor Takó, editors of the Hungarians 
in Hollywood series, and Gergely Hubai, 
author. Moderator: Janka Barkóczi, National 
Film Institute – Film Archive. Book launch 
language: Hungarian

Fejes Krisztina zongoraművész koncertje 
Concert featuring pianist Krisztina Fejes
Rózsa Miklós: Kaleidoscope op.19 

A könyvbemutató után 17.30-tól vetítés: 
Sherlock Holmes magánélete, GB, US / 
1970, r: Billy Wilder, z: Rózsa Miklós, angol, 
orosz, francia, német hang / mf, 125’
17.30 After the book launch, screening of 
The Private Life of Sherlock Holmes, GB, 
US / 1970, dir: Billy Wilder, music: Miklós 
Rózsa, audio in English, Russian, French, 
German / Hungarian subtitles, 125 min

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
Roundtable Discussion

09.17. 15.00 Toldi Mozi – Nagyterem / Main 
Hall, Toldi Cinema
Vetítés / Screening: A Pannónia Filmstúdió 
nemzetközi sikerei / International hits by 
Pannónia Film Studio 79’
A vetítés után kerekasztal-beszélgetés a 
Pannónia Filmstúdióról / After the screen-
ing, roundtable discussion on Pannónia Film 
Studio
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Az esemény kiemelt támogatója:

Meghívott intézmények:

További támogatók: Helyszínek: Együttműködő partnereink:

JEGYÁRAK ES INFORMÁCIÓK
Tickets and info

URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ, TOLDI MOZI, FRANCIA INTÉZET: 500 Ft

JEGYELŐVÉTEL 
Uránia: augusztus 22-től / Uránia Pre-booking from 22 August
Francia Intézet: augusztus 25-től / French Institute Pre-booking from 25 August
Toldi: szeptember 1-től / Toldi Pre-booking from 1 September

A szabadtéri vetítések ingyenesek. / The open-air screenings are free.
A szakmai programokra a belépés ingyenes (beleértve az előadások keretében vetített filmeket is).
Admission to professional programmes is free of charge (including for films screened as part of 
the presentations).

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ / More info at: filmmaraton.hu

Jegyvásárlás / Tickets:
urania-nf.hu
toldimozi.hu
Más kedvezmények nem érvényesek. / Other discounts do not apply.
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A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.
The program is subject to change.
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2023-BAN ÚJRA TALÁLKOZUNK
VESZPRÉMBEN ÉS A BALATONON!

A NEMZETI FILMINTÉZET és a VEB2023 EKF bemutatja:



Egy jó magyar filmet keresel?
Nekünk megvan.

filmio.hu

Benne van minden történetünk.


