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Tovább r a  i s  t a n í t  a  Su l i -Mo z i
Újabb szezont kezd a Budapest Film Zrt. iskolai programja, méghozzá igen izgalmasat! Bár a kezdeti drukk régen elmúlt, de még 
mindig izgatottak vagyunk, amikor beköszönt a tanév, s a nyár után egyre több diák érkezik az artmozikba, hogy hagyományos körül-
mények között filmet nézzenek, s utána együtt beszélgessünk a látottakról. A rengeteg választható mozgókép listája természetesen 
idén is bővül számos remek címmel: a közönségtalálkozós Suli-Mozi Extrában például az 1945 című, többszörösen fesztiváldíjas 
drámával is találkozhatnak fiatal nézőink, amely felvetéseivel régi hiányosságot pótol, de lesz egy kiemelten fontos dokumentumfilm 
is egy drogfüggő fiatalember mindennapjairól, a Dizájneren, amely talán a leghatásosabb magyar alkotás a témában.  

Ősszel lesz Fábri Zoltán 100., nyáron volt Dargay Attila születésének 90. évfordulója, s a Suli-Mozi külön „szekcióval” ünnepli  
a magyar filmművészet nagy mestereinek örökségét, akik életművével nem csak kötelező, de kifejezetten nagy élmény ismerkedni. 
A jövő nagy tehetségeinek is bérelt helye van a Suli-Moziban: a sok új játékfilm mellett a MOME hallgatóinak kiváló, előremutató 
kisfilmjeit is nagy szeretettel ajánljuk!

A mozizást követő „levezető” Suli-Mozi beszélgetés mellett új program a SlaMovie: a diákok elsőként megnéznek 
egy filmet, ezután a slammerek kiemelnek egy-egy fontos témát a látottakból, s előre megírt versüket felolvassák.  
A workshopot tapasztalt slammerek tartják, akik a rövid bemutatót követően a közönséget kisebb csoportokra osztva motiválják 
az írásra.  A Melodika Mozi csoportos foglalkozásain a gyerekek interaktív élményben részesülnek gyakorlott zenepedagógusok 
vezetésével. Akár mindenféle zenei előképzettség nélkül tapasztalhatják meg a közös zenélés és improvizáció élményét a levetített 
filmhez kapcsolódóan. 

Suli-Mozizzunk továbbra is együtt!
           Kovács Gellért Filmszerész

Jelentkezés vetítésre

Kérjük, hogy a kívánt időpont előtt legalább két héttel korábban vegyék fel velünk a kapcsolatot! 9.00 és 14.00 óra között telefonon:  
(06-1) 224 56 14 vagy e-mailen: suli@bpfilm.hu. Ezt követően egy jelentkezési lapot küldünk, amelyet a foglalás véglegesítéséhez 
kitöltve kérünk visszajuttatni.  Ha foglalkozást szeretnének kérni a film előtt (Melodika Mozi) vagy után (beszélgetés, témafel-
doglozás, SlaMovie)  akkor legalább három héttel korábban szükséges jelentkezni.  Iskolai csoportoknak kedvezményes terembérleti 
díjat biztosítunk.

Helyszínek:

15 fő felett, 9.00-15.30 között: Kino Cafe mozi
20 fő felett, 9.00-13.30 között: Tabán mozi
50 fő felett, 9.00-12.30 között: Művész, Puskin és Toldi mozi
75 fő felett, 9.00-12.30 között: Corvin mozi

Terembérleti árak:

Suli-Mozi vetítés: 600 Ft/fő
Film + beszélgetés filmes szakemberrel: 700 Ft/fő 
Tabu film + témafeldolgozás pszichológussal: 800 Ft/fő 
Film + SlaMovie vagy Melodika Mozi:  850 Ft/fő

Látogassák meg a www.sulimozi.hu és a www.facebook.com/sulimozi oldalakat, írjanak nekünk, vegyék fel a kapcsolatot  
kollégáinkkal ebben a tanévben is! Hogy ne maradjanak le semmiről, kérjék feliratkozásukat hírlevelünkre a suli@bpfilm.hu címen!
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SUL I -MOZ I  EXTRA

Immáron harmadik évadunkban szervezünk különleges, közönségtalálkozókkal egybekötött vetítéseket. A programban most is olyan 
kiváló, gondolatgazdag magyar alkotások szerepelnek, amelyek komoly sikereket arattak a közelmúltban, s a diákoknak érdekes, 
tanulságos lehet a találkozás a filmek alkotóival. A beszélgetéseket most is Kovács Gellért Filmszerész moderálja.

1945  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 91 perc, 2017
rendező: Török Ferenc
szereplők: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Sztarenki Dóra

1945. augusztus 12., 11 óra. Titokzatos szállítmányukkal két fekete ruhás, fekete kalapos ide-
gen jelenik meg egy magyar falu vasútállomásán. A falu népe az orosz megszállás árnyékában 
a jegyző fiának esküvőjére készül, de a menyasszony korábbi vőlegénye is hazatér a hadi-
fogságból. Néhány óra alatt minden megváltozik. Titkok, bűnök, számvetés, szerelem, áru-
lás, szembesítés – hiánypótló, fontos történelmi témát feszegető, remek alakításokkal teli,  
fesztiváldíjas alkotás!

Brazilok  (12)
színes, magyar vígjáték, 95 perc, 2016
rendező: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba
szereplők: Nagy Dániel Viktor, Lakatos Erik, Bánki Gergely

Mindenki focizik. Az egész falu a bajnokság lázában ég: a csapatok felkészülnek, és győzni 
akarnak. Az esélyes persze a helyi önkormányzat nagyvadjaiból álló társaság. De most,  
a falu legszegényebbjei, a helyi cigánytelepen csellengő kamaszok, élükön a börtönből  
frissen szabadult, aranylábú rosszfiúval, mellettük a dekázásban élen járó helyi pappal 
életükben először szintén neveznek. És nyerni akarnak. Különlegesen kedves és őszinte  
humorú film az empátiáról és az elfogadásról – és persze a foci szeretetéről! 

Dizájneren  (16)
színes, magyar dokumentumfilm, 90 perc, 2016
rendező: Horváth Balázs

Geri súlyos kábítószerfüggő, dizájner drogokat használ intravénásan. Két flash között  
aktív társadalmi életet él Budapest utcáin, egy olyan szubkultúrában, amelybe a „normális”  
emberek nem láthatnak bele. Egy fűtetlen foglaltházban télen annyira megbetegedett, hogy 
kómába esett, amputálni kellett a tüdeje egy részét. Amint felgyógyult, újra drogozni kezdett 
pedig tudja, ha így folytatja, nemsokára meghal. Talán még sosem készült a témában ennél 
hitelesebb magyar dokumentumfilm.
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Az erdő kapitánya  (0)
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1990 
rendező: Dargay Attila  •  szereplők: Csákányi László, Gálvölgyi János, 
Székhelyi József, Mikó István, Horesnyi László

Elöljáróban le kell szögezni, hogy a rendőrök élete nem fenékig tejfel. Különösen nem  
abban a városban, ahol maga a nagy Zéró ütötte fel a tanyáját. Ő a bűnözők koronázat-
lan királya, akit már réges-rég rács mögött szeretne látni a Kapitány. Zéró az évszázad  
bulijára készül, amelynek célpontja a Kerek Erdő és annak lakói. Dargay Attila a rá jellemző 
szeretettel mesél el a gyerekeknek  egy erdei krimit – frappáns poénokkal és nagyon  
kedves figurákkal!

A nagy ho-ho-horgász  (0)
színes, magyar rajzfilmsorozat, 1982 
rendező: Dargay Attila, Füzesi Zsuzsa •  szereplők: Balázs Péter, Mikó István

Csukás István, Sajdik Ferenc és Dargay Attila örökzöld rajzfilmsorozatának hőse a mindenre 
elszánt horgász és barátja, aki ki más lehetne, mint a csali. Nyáron a hőségben nincs is jobb, 
mint a hűs víz partján üldögélni. Horgászszenvedélyének hódol főhősünk is, aki folyama-
tosan sok-sok kalandba csöppen. De a szenvedély azért szenvedély, hogy minden akadályt 
legyőzzön!

DARGAY  90
1927. június 20-án látta meg a napvilágot a hazai animáció talán legnépszerűbb, meghatározó alakja, akinek bűbájos  
figuráit, rajzfilmjeinek részletgazdagságát, ellenállhatatlan humorát világszerte elismerik. Generációk nőttek fel egész  
estés művein (a Fekete István regénye alapján készült Vuk máig a legnézettebb honi rajzfilm), képregényei, illusztrációi  
hasonlóan meghatározóak. Nélküle aligha beszélhetnénk a magyar animáció aranykoráról.

DARGAY ATTILA FILMJEI

Lúdas Matyi  (0)
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1979
rendező: Dargay Attila  •  író: Fazekas Mihály  •   szereplők: Kern András, 
Geszti Péter, Csákányi László, Agárdy Gábor, Gobbi Hilda, Inke László

A klasszikus Fazekas Mihály-mesének megfelelően Lúdas Matyi, a szegény, furfangos liba-
pásztor kisfiú története elevenedik meg Dargay Attila ma már klasszikussá vált rajzfilmjében. 
A film igazi csemege. A remek figuráknak kiváló magyar színészek kölcsönzik a hangjukat,  
és ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi Bárdos Tamás fantasztikus zenéje csendül fel.
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Pom Pom meséi  (0)
színes, magyar rajzfilm sorozat, 1980 
rendező: Dargay Attila   • szereplők: Petrik József, Kútvölgyi Erzsébet / Kovács 
Klára, Csákányi László / Körmendi János

Hogy kicsoda Pom Pom? Többféle alakban láthatjátok: lehet paróka, szobafestő pemzli,  
egyujjas kifordított bundakesztyű vagy papucs orrán pamutbojt. Csodálatos történeteket 
mesél Nektek és Picurnak, mindenféle izgalmas figuráról. Csukás István káprázatos  
fantáziavilága lassan 40 éve varázsolja el a gyerekeket ebben a kiváló rajzfilmsorozatban. 

DARGAY ATTILA FILMJEI

Szaffi  (0)
színes, magyar rajzfilm, 76 perc, 1984
rendező: Dargay Attila • szereplők: Kern András, Pogány Judit, Gobbi Hilda

A Habsburg-ház hadai a Magyar Királyság utolsó, török kézen maradt várát ostromolják, Temes-
várott. A vár még kitart, de Ahmed basa és csecsemőkorú kislánya, Szófia menekülőben van. Kin-
cseiket Ahmed jó barátja, Botsinkay Gáspár birtokán ássák el. Mivel a törökkel barátkozó Botsinkay 
élete is veszélyben forog, ő is menekülőre fogja. Míg elindulnak a Duna felé, a kis Szaffi a kincs he-
lyét megjelölő levéllel együtt belezuhan a megáradt folyóba, és nem tudják kimenteni. Isztambul-
ban a pasát kivégzik a vár feladása miatt, az öreg Botsinkay pedig azelőtt meghal, hogy felfedhetné 
a kincs titkát. Dargay Attila Jókai Mór írásából is csodás, kalandos, szellemes rajzfilmet készített!

Vuk  (0)
színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981
rendező: Dargay Attila • író: Fekete István • szereplők: Pogány Judit,  
Gyabronka József, Csákányi László, Bitskey Tibor, Földi Teri

A rókacsaládban gyermekáldás van. Mind életrevaló, de egy különösen csintalan.  
A szülők úgy vélik, nagyapjára ütött és ezért a Vuk nevet adják neki. Amikor árván marad,  
nagybátyja, a híres Karak veszi pártfogásába. Vuk ügyes tanítványnak bizonyul, és Karak leg-
nagyobb örömére ügyes, bátor rókává fejlődik. Okosságát bizonyítja akkor is, amikor a róka-
lányt kiszabadítja a vadász fogságából. Dargay Attila világhírű rajzfilmje!

Vili, a veréb  (0)
színes, magyar rajzfilm, 79 perc, 1989
rendező: Gémes József  • dramaturg: Dargay Attila • szereplők: Igaz Levente, 
Tolnay Klári, Székhelyi József, Esztergályos Cecília, Usztics Mátyás, Gyabronka József
 

Élt egyszer Budapesten egy kisfiú, akinek kedvenc szórakozása  az iskolakerülés és a csúzlizás 
volt. Ez utóbbi szenvedélyét csupán a verebeken és a macskákon tudta kiélni.  
Mivel nem volt  nagy  szerencséje a vadászatban, az elszalasztott lehetőségeket elkép-
zelte. Egyszer aztán Verbéna, a verebek tündére, megelégelve, hogy Vili a védenceit üldözi,  
elhatározta, hogy megleckézteti a rosszcsontot… A magyar egész estés rajzfilmgyártás egyik 
utolsó igazi gyöngyszeme!
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A kis herceg  (0)
színes, francia animációs film, 108 perc, 2015
rendező: Mark Osborne

A történet főhőse egy kislány, akit édesanyja nagy erőkkel készít fel a felnőtt életre,  
ám szigorú menetrend szerint zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkű szomszéd.  
A pilóta egy egészen különleges világot mutat meg kis barátjának, ahol bármi lehetséges. 
Egy világot, mellyel sok évvel ezelőtt a kis herceg ismertette meg őt. Csodálatos animációs 
utazás Antoine de Saint-Exupéry regényének világába, mely tiszteletben tartja és megőrzi  
a mű halhatatlan értékeit!

A dzsungel könyve  (0)
színes, amerikai rajzfilm, 78 perc, 1967
rendező: Wolfgang Reitherman

Mauglit, a dzsungelben hagyott emberkölyköt farkasok nevelik fel. Amikor felcsepe-
redik, Bagira, a bölcs párduc azt tanácsolja, költözzön sajátjai közé, az emberlakta faluba.  
Maugli azonban ezzel nem ért egyet, ezért inkább elmenekül és ezzel igazi kalandok egész 
sorát zúdítja a saját nyakába. A Disney stúdió első aranykorának egyik utolsó klasszikusa!

FEDEZD  FE L  A  MOZ I T !
Mire az ovisokból kisiskolások lesznek, ma már jóval több felületen találkoznak különféle vizuális tartalmakkal. Ezért még inkább fon-
tosnak tartjuk, hogy a 6-14 éves korosztály számára összeállított programunk segíthesse a kisebbeket abban, hogy értő, tudatos és 
bizony „válogatós” nézőkké válhassanak. Ebben a korban rendkívül érzékenyek a gyerekek, érdeklődőek, roppant módon nyitottak  
a világra. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy kínálatunkban főként európai, magyar  produkciók szerepeljenek, de 
természetesen a nemzetközi kínálat klasszikusaival, legújabb alkotásaival is találkozhassanak az általános iskolások. Listánkat olyan 
filmekből állítottuk össze, melyek a szabadidő eltöltése mellett a tananyagot kiegészítő foglalkozásra is kitűnő választások lehetnek!  

FEDEZD FEL A MOZIT!

A messzi Észak  (6)
színes, francia-dán animációs film, 81 perc, 2015 
rendező:  Rémi Chayé

Oroszország, a 19. század vége. A fiatal arisztokrata lány, Szása  a messzi északról álmodozik, 
miközben aggodalommal várja haza felfedező nagyapját annak legutóbbi, északi-sarki ex-
pedíciójáról. Szása is felfedező szeretne lenni, de a szülei nem nézik jó szemmel a terveit: 
azt akarják, hogy lányuk mielőbb férjhez menjen: már a vőlegényt is kiszemelték. Szása fel-
lázad a sorsa ellen, elmenekül otthonról, és elhatározza, hogy felkutatja nagyapját – a messzi 
északon. Ragyogóan szokatlan szépségű mese szeretteink elengedéséről, melyben a régvolt 
korok hajózási szokásai is megelevenednek.
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A tenger dala  (6)
színes, dán-belga-luxemburgi-francia-ír rajzfilm, 93 perc, 2014
rendező:  Tomm Moore

Csodálatos mese Benről és kishúgáról, Saoirse-ről, aki az utolsó fókatündér. A két 
testvér kalandos útra indul egy ősi, varázslatos legenda nyomában, hogy hazatér-
hessenek tengerparti otthonukba. A szintén Oscarra jelölt Kells titka rendezőjének 
filmje az ír folklorból merített inspirációt: a mitológiai selkiek a tengerben fókaként  
élnek, de a szárazföldön emberré válnak. Az utóbbi tíz év egyik  legkülönlegesebb, legvarázs-
latosabb animációs produkciója!

FEDEZD FEL A MOZIT!

Belle és Sébastien  (6)
színes, francia családi film, 95 perc, 2013
rendező: Nicolas Vanier •  szereplők: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Margaux Châtelier

Odafenn a francia Alpokban, ott ahol a hó tiszta, ahol a zergék a mormotákkal kergetőznek, 
ahol a hegycsúcsok a felhőkbe érnek, van egy csöndes, békés kis falu, ahová megérkeznek  
a megszálló németek a II. világháború idején. Itt talál egymásra egy magányos gyermek 
és egy menhelyről szökött kutya. A leleményes és bátor Sébastien megszelídíti a kóborló  
és vadnak hitt Belle-t. A Belle és Sébastien egy kisfiú rendkívüli és megható története  
a második világháború közepéről, amely örök tanulságul szolgál a legmélyebb barátságról.

Boxi  (0)
színes, magyar animációs sorozat, 2013                   
rendező:  Klingl Béla, Koós Árpád, Gauder Áron 

Kartomi, a csintalan papírfiú és Boxi, a kartonkutya különös történetei elevenednek meg egy 
gyermek képzeletbeli, háztartási hulladékból épült világában. Sorozatunk összes szereplője 
a valóságban is kivágható és összehajtogatható papírból. Elsősorban a kisebbeket célozza  
a széria, de a nagyobbaknak sem okoz csalódást! 

Egy kupac kufli  (0)
színes, magyar rajzfilmsorozat, 83 perc, 2017
rendező: Jurik Kristóf, Pálfi Szabolcs •    író: Dániel András

A rövid történetek főszereplője hét mesebeli lény: ők a kuflik. Nem is kifli, nem is kukac. 
Nem is bab, de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmire sem. Pattog, 
mint egy gumilabda, pedig nem is az. Színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehető. Van kicsi, 
van nagy. Van kövér és van sovány. Jönnek-mennek, sosem tudni, honnan hova. A hét kufli 
mindegyike olyan, csak rá jellemző személyiséggel bír, mellyel a gyerekek könnyen tudnak 
azonosulni. Dániel András nagy sikerű mesekönyvének animációs filmváltozata.
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Graffaló és barátai  (6) 
színes, angol-német animációs film, 106 perc, 2009
rendező: Max Lang, Jakob Schuh

Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka:  – Hmm, jó lesz ebédre!  
Menjünk beljebb az erdőbe és lássuk, hogy bánik el a nagyeszű egérke a rókával,  
a bagollyal, a kígyóval és végül egy éhes Graffalóval! Julia Donaldson fantasztikus, 
világhírű történeteit végre mozgókép formájában is élvezhetik a gyerekek! Graffaló 
szívet melengető története mellett találkozhattok Bot Benővel, a bot apukával,  
Boszival, aki seprűnyélen közlekedik, valamint az aranyos kis Graffaló kölyökkel.

FEDEZD FEL A MOZIT!

Kubo és a varázshúrok  (12)
színes, amerikai animációs film, 101 perc, 2016
rendező: Travis Knight 

Az okos, jószívű Kubo azzal keresi szerény kenyerét, hogy történeteket mesél a tengerparti 
városka lakóinak. Nyugodt élete egy csapásra a feje tetejére áll, amikor véletlenül megidéz 
egy szellemet a múltjából, aki alászáguld az egekből, hogy végrehajtson egy régi bosszút.   
A menekülni kényszerülő Kubo összeáll Majommal és Bogárral, és nekivág az izgalmas  
kalandnak, hogy megmentse családját. A LAIKA stúdió hagyományos technikával készült 
filmjei látványvilágukkal és gondolatgazdag, bátor történeteikkel kiemelkednek a hasonló 
hollywoodi alkotások közül – most sincs ez másként! 

Frakk, a macskák réme  (0)
színes, magyar rajzfilmsorozat, 10 perc, 1972
rendező: Macskássy Gyula, Cseh András, Nagy Pál •    író: Bálint Ágnes
 

Bálint Ágnes mulatságos, több generációnak is kedves meséje egy kutya-macska 
barátság viharos krónikája. A történet kezdetén idilli békességben éldegél két macska, 
Lukrécia és Szeréna egy szép kis házban. Egy „végzetes” napon ide, az idilli békébe rob-
ban be Frakk, a vizsla, minden cicák réme, hogy megkezdje áldásos működését:  
a két macska nevelését. A magyar rajzfilmtörténet egyik legnépszerűbb tévésorozata  
a mozivásznon is ellenállhatatlan!

Így neveld a sárkányodat 2.  (6)
színes, amerikai animációs film, 105 perc, 2014
rendező: Dean Deblois

A megható és látványos sikerfilm egészen kiváló folytatásában a két régi ellenség,  
a vikingek és a sárkányok immár békésen élnek egymás mellett. Amíg Astrid,  
Takonypóc meg a többiek sárkányversenyekkel múlatják az időt, Hablaty és sárkánya  
meghódítja az eget. Egyre magasabbra és messzebb merészkednek, olyan tájakra  
jutnak, ahol nem járt még viking. Így fedezik fel a titkos jégbarlangot, melyben  
idomítatlan sárkányok tanyáznak.

88
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L’ecsó  (0) 
színes, amerikai animációs film, 111 perc, 2007 
rendező: Brad Bird, Jan Pinkava

Remy, a patkány kölyökkora óta annak jegyében élt, hogy felnőve majd séfként dolgozhat 
az egyik párizsi étteremben. Hiszen a konyhai példaképe, Auguste Gusteau is megmondta, 
hogy “mindenki főzhet”. A gyakorlat azonban mást mond. Remy a saját bőrén tapasztalja 
meg, milyen veszélyt jelent egy magafajtának, ha felfedezik a konyhában. Amikor úgy tűnik, 
hogy álma végképp szertefoszlik, onnan kap segítséget, ahonnan a legkevésbé sem várná: 
egy kétlábútól. A Pixar stúdió gyöngyszemének üzenete: ne ítélj elsőre!

Lengemesék  (0)
színes, magyar animációs film, 64 perc, 2017
rendező: Pálfi Zsolt  •    író: Berg Judit

A lengék a Nádtenger apró, de bátor, zöldbőrű őrei. A gyerekeket csak akkor avatják őrzővé, 
amikor bebarnul a hajuk. Addig viszont unalmas az élet, mivel zöldhajúként tilos nádi-
rigón repkedni, vízre szállni, sőt még a béka-derbin sem vehetnek részt. Füttyös Vilkónak  
legnagyobb álma, hogy végre ő is őrző lehessen, ám a kíváncsisága folyton bajba  
sodorja. Amikor azonban a Nádtenger ellenségei, a harácsok, a hattyúkkal szövetkeznek,  
az egész tó veszélybe kerül. Berg Judit mesehősei mozivásznon!

Macskafogó  (6)
színes, magyar-kanadai-NSZK animációs film, 96 perc, 1986
rendező: Ternovszky Béla
 

Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák semmibe veszik  
a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De megcsillan egy reménysugár,  
az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkosszolgálat azonnal aktiválja legjobb 
ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben célba jusson a tervrajz. Ternovszkyék maguk  
is meglepődtek, mekkora sikere lett parádés ügynökfilm-paródiájuknak, amelynek kultusza 
ma is töretlen!

Mazsola és Tádé  (0)
színes, magyar bábfilmsorozat, 1971
rendező: Kende Márta  •  író: Bálint Ágnes 

Mazsola a kismalac váratlanul testvért kap. Mazsola  éppúgy, mint a gyerekek, duzzogva  
és féltékenykedve figyeli, hogy Manócska megosztja szeretetét közte, és az új jövevény  
között. Azután éppúgy, mint a gyerekek, megszereti kistestvérét, és megérti, hogy  
Manócska semmivel sem szereti őt kevésbé, mint akkor, amikor ő volt az egyetlenke.  
Bálint Ágnes mesehősei megunhatatlanok!
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Rozsdalovag  (6)
színes, német animációs film, 83 perc, 2013 
rendező: Nina Wels, Hubert Weiland, Thomas Bodenstein

Páncélvár lakója a mindig vidám Rozsdalovag. Amikor azonban egy gonosz betolakodó  
elfoglalja a király trónját, neki és barátainak el kell hagyniuk otthonukat. A kicsit ügye- 
fogyott, szedett-vedettnek tűnő társaság nem adja fel a harcot, eltökélt szándékuk,  
hogy megszabadítják a várat az új uralkodótól. De mire megy az ember, ha a teste  
ócskavasból és újrahasznosított háztartási eszközökből van összerakva? Nagyon helyes  
és hasznos mese kerekedik a végére!

FEDEZD FEL A MOZIT!

Túl a sövényen  (12)
színes, amerikai animációs film, 83 perc, 2006
rendező: Tim Johnson, Karey Kirkpatrick

Itt a tavasz, Verne, a teknőc és erdei barátai felébrednek téli álmukból és indulnának élelmet 
gyűjteni jövő télre. Igen ám, de valami szörnyűség állja útjukat. Hatalmas. És zöld. És félel-
metes. És csupa levél. És mégsem a postás bácsi. Hanem a SÖVÉNY. Találékony és szórakoz-
tató hollywoodi mese, komoly környezetvédelmi üzenettel!

Salamon király legendája  (6E)
színes, amerikai animációs film, 105 perc, 2014
rendező: Dean Deblois

A 17 éves, meglehetősen szertelen Salamon király nemrég örökölte meg a trónt apjától, 
azonban mindenből viccet csinál, és idős tanácsadójára is csak ritkán hallgat. Különleges 
képességét (ért az állatok és növények nyelvén) is csak csínytevésre használja, legjobb barát-
ja pedig Tobi, a sivatagi róka, aki minden mókában hű társ. Mindeközben Jeruzsálem városa 
rendkívüli eseményre készül: Balkis, Sába királynőjének érkezésére. A terv a két fiatal össze-
házasítása, azonban Balkis előbb bizonyságot akar Salamon bölcsességéről, ezért próbára 
teszi az egész nép előtt.

Év Film Korhatár Jogtulajdonos
1961 101 kiskutya 0 MPLC
1987 A csodálatos nyúlcipő 0 MTVA
1967 A dzsungel könyve 0 MPLC
2015 A kis herceg  6 A Company
2014 A kis Nicolas nyaral 6 ADS
1979 A kisfiú meg az oroszlánok 0 MTVA
1978 A kockásfülű nyúl 0 MTVA
1975 A legkisebb urgifüles 0 MTVA
2014 A Madagaszkár pingvinjei 6 MPLC
2015 A messzi Észak 6 Cirko Film
1973 A palacsintás király  0 MTVA
2012 A pingvinkirály 6 MTVA
2007 A Robinson család titka 12 MPLC
1981 A szeleburdi család 0 MNFA
2014 A tenger dala 6 Szabolcs Cinema
1993 A titkok kertje 6 MPLC
2015 Agymanók 6 MPLC
1956 Az eltüsszentett birodalom 0 MNFA
1985 Az eltüsszentett birodalom 0 MTVA
1984 Ágacska 0 MTVA
1984 Árgyílus királyfi és Tündér Ilona 0 MTVA
1995 Babe 0 MPLC
2009 Barátom, Knerten 0 Anjou Lafayette
2010 Barátom, Knerten 2 – Knerten nyomoz 0 Anjou Lafayette
2013 Belle és Sébastien 6 MTVA
2015 Belle és Sebastien – A kaland folytatódik 6 MTVA
1958 Bogáncs 12 MNFA
2010 Bogyó és Babóca 13 mese 0 Kedd Stúdió
2011 Bogyó és Babóca 13 új mese 0 Kedd Stúdió
2014 Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak 0 Kedd Stúdió
1981 Bors néni 0 MTVA
2013 Boxi 0 KGB
1960 Cimborák – Hegyen-völgyön 0 MNFA
2013 Croodék 6 MPLC
1984 Csipike, az óriás törpe 0 MTVA
2013 Csodabogarak - Az elveszett hangyák völgye 6 ADS
1982 E.T. – a földönkívüli 6 MPLC
1998 Egy  bogár élete 0 MPLC
2017 Egy kupac kufli 0 Kedd Stúdió
2006 Elvitte a víz 12 MPLC
2011 Égbőlpottyant Mikulás 0 Anjou Lafayette
1979 Égigérő fű 0 MNFA
2016 Énekelj! 6 UIP
1982 Fehérlófia 12 MNFA
1972 Frakk, a macskák réme 0 MTVA
1979 Futrinka utca    0 MTVA

2009, 2011 Graffaló és barátai 6 ADS
1986 Gréti – Egy kutya feljegyzései 0 MTVA
2010 Gru 0 MPLC
2013 Gru 2 6 MPLC
1985 Gyerekrablás a Palánk utcában 0 MNFA
1962 Hagymácska 0 MTVA
1972 Hahó, a tenger! 0 MNFA
1971 Hahó, Öcsi! 0 MNFA
2001 Harry Potter és a bölcsek köve 12 MPLC
2008 Harry Potter és a Félvér Herceg 12 MPLC
2007 Harry Potter és a Főnix Rendje 12 MPLC
2010 Harry Potter és a Halál ereklyéi I. rész 12 MPLC
2011 Harry Potter és a Halál ereklyéi II. rész 12 MPLC

Paddington  (12)
színes, angol-francia-kanadai vígjáték, 97 perc, 2014
rendező: Paul King

A kismackó a perui dzsungelben nőtt fel Lucy nénikéjével, aki sokat mesélt neki  
Angliáról. Amikor egy földrengés elpusztítja otthonukat, Lucy néni felcsempészi a mackót  
egy bőröndben az Angliába tartó hajóra. Egyedül érkezik a Paddington állomásra, ahol  
azzal szembesül, hogy az élet nem pont olyan a városban, ahogy azt megálmodta.  
Szerencsére találkozik a Brown családdal. A világhírű mesekönyvek látványos és vicces  
moziváltozata!
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Év Film Korhatár Jogtulajdonos
1961 101 kiskutya 0 MPLC
1987 A csodálatos nyúlcipő 0 MTVA
1967 A dzsungel könyve 0 MPLC
2015 A kis herceg  6 A Company
2014 A kis Nicolas nyaral 6 ADS
1979 A kisfiú meg az oroszlánok 0 MTVA
1978 A kockásfülű nyúl 0 MTVA
1975 A legkisebb urgifüles 0 MTVA
2014 A Madagaszkár pingvinjei 6 MPLC
2015 A messzi Észak 6 Cirko Film
1973 A palacsintás király  0 MTVA
2012 A pingvinkirály 6 MTVA
2007 A Robinson család titka 12 MPLC
1981 A szeleburdi család 0 MNFA
2014 A tenger dala 6 Szabolcs Cinema
1993 A titkok kertje 6 MPLC
2015 Agymanók 6 MPLC
1956 Az eltüsszentett birodalom 0 MNFA
1985 Az eltüsszentett birodalom 0 MTVA
1984 Ágacska 0 MTVA
1984 Árgyílus királyfi és Tündér Ilona 0 MTVA
1995 Babe 0 MPLC
2009 Barátom, Knerten 0 Anjou Lafayette
2010 Barátom, Knerten 2 – Knerten nyomoz 0 Anjou Lafayette
2013 Belle és Sébastien 6 MTVA
2015 Belle és Sebastien – A kaland folytatódik 6 MTVA
1958 Bogáncs 12 MNFA
2010 Bogyó és Babóca 13 mese 0 Kedd Stúdió
2011 Bogyó és Babóca 13 új mese 0 Kedd Stúdió
2014 Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak 0 Kedd Stúdió
1981 Bors néni 0 MTVA
2013 Boxi 0 KGB
1960 Cimborák – Hegyen-völgyön 0 MNFA
2013 Croodék 6 MPLC
1984 Csipike, az óriás törpe 0 MTVA
2013 Csodabogarak - Az elveszett hangyák völgye 6 ADS
1982 E.T. – a földönkívüli 6 MPLC
1998 Egy  bogár élete 0 MPLC
2017 Egy kupac kufli 0 Kedd Stúdió
2006 Elvitte a víz 12 MPLC
2011 Égbőlpottyant Mikulás 0 Anjou Lafayette
1979 Égigérő fű 0 MNFA
2016 Énekelj! 6 UIP
1982 Fehérlófia 12 MNFA
1972 Frakk, a macskák réme 0 MTVA
1979 Futrinka utca    0 MTVA

2009, 2011 Graffaló és barátai 6 ADS
1986 Gréti – Egy kutya feljegyzései 0 MTVA
2010 Gru 0 MPLC
2013 Gru 2 6 MPLC
1985 Gyerekrablás a Palánk utcában 0 MNFA
1962 Hagymácska 0 MTVA
1972 Hahó, a tenger! 0 MNFA
1971 Hahó, Öcsi! 0 MNFA
2001 Harry Potter és a bölcsek köve 12 MPLC
2008 Harry Potter és a Félvér Herceg 12 MPLC
2007 Harry Potter és a Főnix Rendje 12 MPLC
2010 Harry Potter és a Halál ereklyéi I. rész 12 MPLC
2011 Harry Potter és a Halál ereklyéi II. rész 12 MPLC

Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2002 Harry Potter és a Titkok Kamrája 12 MPLC
2005 Harry Potter és a Tűz Serlege 12 MPLC
2004 Harry Potter és az azkabani fogoly 12 MPLC
1982 Három szabó legények 0 MTVA
1972 Hol az a Tádé? 0 MNFA
1983 Hófehér 12 MTVA
2014 Hős6os 6 MPLC
2010 Így neveld a sárkányodat 12 MPLC
2014 Így neveld a sárkányodat 2. 6 MPLC
2002 Jégkorszak 0 MPLC
2014 KEDDvencek 0 Kedd Stúdió
1978 Keménykalap és krumpliorr 0 MTVA
1974 Kérem a következőt   0 MTVA
1984 Kismaszat és a Gézengúzok 0 MTVA
2016 Kubo és a varázshúrok 12 UIP
1970 Kukori és Kotkoda    0 MTVA
2008 Kung Fu Panda 12 MPLC
2016 Kung Fu Panda 3. 6 MPLC
1980 Kunkori és a Kandúrvarázsló 0 MTVA
1987 Kutyánszky Kázmér, a versíró kutya 0 MTVA
2007 L'ecsó 0 MPLC
2017 Lengemesék 0 Vertigo Média
2011 Lotte és a holdkő titka 0 Anjou Lafayette
1986 Macskafogó 0 MNFA
2014 Maja, a méhecske 0 Cinetel
2014 Mancs 6 A Company
1971 Mazsola és Tádé   0 MTVA
1968 Mézga család  0 MTVA
2011 Micimackó 0 MPLC
1977 Micimackó kalandjai 0 MPLC
1982 Mikkamakka, gyere haza! 0 MTVA
1981 Minden egér szereti a sajtot 0 MTVA
2012 Mindenki szereti a bálnákat 0 MPLC
1972 Mirr-murr, a kandúr   0 MTVA
1980 Misi Mókus kalandjai   0 MTVA
2014 Mr. Peabody és Sherman kalandjai 6 MPLC
2009 Nicolas az iskolában 0 ADS
2017 Nyuszi suli 6 ADS
2014 Paddington 6 A Company
2013 Pinokkió 0 Cinetel
2014 Postás Pat – A mozifilm 0 Vertigo Média
2011 Rio 0 MPLC
2014 Rio 2. 0 MPLC
2013 Rozsdalovag 6 Cinetel
2017 Salamon király kalandjai 6E Vertigo Média
1983 Sebaj Tóbiás   0 MTVA
2015 Shaun, a bárány – A film 6 MPLC
2015 Snoopy és Charlie Brown – A Peanuts film 6 MPLC
1995 Süni és barátai 0 MTVA
1977 Süsü, a sárkány kalandjai  0 MTVA
2013 T.S. Spivet különös utazása 6 MTVA
1995 Toy story 0 MPLC
1999 Toy story 2.  0 MPLC
2010 Toy Story 3. 12 MPLC
2013 Turbó 6 MPLC
2006 Túl a sövényen 12 MPLC
1981 Tündér Lala 0 MTVA
1985 Vackor az első bében 0 MTVA
2015 Végre otthon! 6 MPLC
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DOKUMENTUMF I LMEK
A dokumentumfilm kicsit mindig a mozitörténet mostohagyermeke volt. Pedig rengeteg érdekfeszítő, lebilincselő alkotás  
létezik! Válogatásunk célja, hogy az iskolásokkal is megismertesse, megkedveltesse ezt a nagyon értékes, színes  
és változatos műfajt, s a filmeken keresztül olyan témákkal találkozhassanak, melyekről sokszor e dokumentumfilmek készítői  
tudnak a legizgalmasabban mesélni!  

A művészet templomai: Firenze és az Uffizi képtár  (12)
színes, olasz ismeretterjesztő film, 95 perc, 2015
rendező: Luca Viotto

A művészet templomai vetítéssorozat első része, a Firenze és az Uffizi képtár egy 
látványos, több síkon játszódó utazás az itáliai reneszánsz bölcsőjébe, a korszak  
legjellemzőbb műremekeinek megismerésén keresztül. A közel húsz helyszínen forgatott  
film bejárja a város leghíresebb épületeit és tereit, a Medici-palotától kezdve  
a Szépművészeti Akadémián át a Ponte Vecchio-ig, majd Firenze leghíresebb  
galériája, az Uffizi-képtár kincseit, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, Botticelli, Tiziano  
és további művészóriások alkotásait tárja a nézők elé. 

DOKUMENTUMFILMEK

Amy – Az Amy Winehouse-sztori  (16)
színes, feket-fehér, feliratos, angol dokumentumfilm, 127 perc, 2015
rendező: Asif Kapadia • szereplő: Amy Winehouse, Tony Bennett, Mark Ronson, 
Salaam Remi

Asif Kapadia dokumentumfilmje Amy Winehouse tragikus életét korábban nem látott, 
archív felvételeken keresztül mutatja be. A filmben házi videók, és mobilfelvételek sora 
mutatja be a kultikus énekesnőt, és kollégák, barátok, családtagok nyilatkoznak róla.  
A film nem mutat hagyományos interjúhelyzeteket, az archív felvételek mellett az énekesnő 
világhírű dalait, és fellépéseit használja koncert- és lemezfelvételeken keresztül. 

Az univerzum története  (12)
színes, amerikai-francia-német dokumentumfilm, 90 perc, 2016
rendező: Terrence Malick

Vajon hogyan született meg az univerzum, milyen folyamatok játszódtak le kezdetekben,  
milyen jövő vár rá, hogyan ér majd egyszer véget a létezése? Többek között ezekre a kér-
désekre próbál választ találni Az Univerzum története, amely szól tudományról, lélekről, 
születésről és halálról, a nagy kozmoszról és bolygónk rendszeréről is. Terrence Malick hi-
hetetlenül látványos, filozófiai utazásra invitálja a nézőt a Föld múltjának, eredetének felfe-
dezésére. Miközben az emberiség jövőben betöltött szerepére is kíváncsi. 
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DOKUMENTUMFILMEK

Balaton retró  (0)
színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 2007
rendező: Papp Gábor Zsigmond

Papp Gábor Zsigmond ugyanazt a szórakoztató és informatív vonalat viszi tovább, 
melyet már sikerre vitt a Budapest retró 1-2-ben. Magyarország másik fő turisztikai 
nevezetessége gyakran szerepelt a ‘60-’70-esévek reklámjaiban és filmhíradóiban is.  
A Balaton típusfigurákat is teremtett: a “balatoni fagylaltárus” és a “balatoni lángossütő”  
a letűnt rendszer éveinek gyorsan meggazdagodó, irigyelt, de kissé lenézett első magánvál-
lalkozói voltak. A film öt fejezetben mutatja be a balatoni nyaralást és egy régi Anna-bálból 
is láthatnak részleteket, megmutatva, hogyan szórakoztak nagyszüleink/szüleink 1967-ben.

Budapest retró I.  (0)
színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 1998
rendező: Papp Gábor Zsigmond

“A Budapesti Egyesítési Emlékbizottság és a Magyar Filmintézet támogatásával készült össze-
állításunk abból a szempontból tér el a korábbi Budapest-filmektől, hogy ebben kizárólag archív 
felvételek láthatók. Mozihíradó-, reklám- és rövidfilm-részletek. Ám ezekben nem a fővárossal 
kapcsolatos történelmi és politikai eseményeké a főszerep. Sokkal inkább a ‘város lelkét’ kíván-
juk megragadni és feltárni. Azt, hogy miként éltek a fővárosiak a hatvanas, hetvenes években.  
Milyenek voltak az étkezési, öltözködési szokásaik, hova jártak szórakozni.” 
                       Papp Gábor Zsigmond

Évszakok  (6)
színes, francia-német természetfilm, 94 perc, 2015
rendező: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Amikor befejeződött az utolsó jégkorszak, egy nyolcvanezer évig tartó télnek szakadt 
vége Európa nagy részén. A jég elvonulása után újra elkezdődött az évszakok váltakozása.  
Az Évszakok a bölények, a farkasok, a hiúzok, medvék és a többi európai vadállat  
története, ahogy próbálnak alkalmazkodni és túlélni, dacolva a klímaváltozással  
és a magának egyre nagyobb területet kiszakító emberrel. Minden idők legdrágább európai  
természetfilmje érdekes dramaturgiával – a magyar változatban a narrátor: Kulka János  
  

Janis – A Janis Joplin-sztori  (12)
színes, fekete-fehér, amerikai dokumentumfilm, 103 perc, 2015
rendező: Amy Berg

Janis Joplin volt a legnagyobb bluesénekesnő, aki fehér létére olyan tökélyre fejlesztette 
a stílust, mint még fekete elődei sohasem. Későbbi jelmondatához híven élt: „Élj gyorsan, 
szeress szenvedélyesen, halj meg fiatalon”. 27 évesen hunyt el: ő az úgynevezett huszon-
hetesek klubjának egyik leghíresebb tagja. Amy Berg dokumentumfilmje az énekesnő rövid, 
ám annál mozgalmasabb életét követi nyomon, elfogulatlan tárgyilagossággal – inkább  
az emberre, mint az ikonra koncentrálva.
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Káin gyermekei  (16)
színes, magyar-francia dokumentumfilm, 104 perc, 2014
rendező: Gerő Marcell

E komoly nemzetközi visszhangot kiváltott dokumentumfilm Monory Mész András  
Bebukottak című, 1985-ös dokumentumfilmjének gyilkosságért elítélt fiatalkorú 
főszereplőinek felkutatására és megszólaltatására vállalkozik. Kiindulópont az olthatatlan 
kíváncsiság: mi lesz a megbélyegzettel? Mi lesz azokból a fiúkból, akik kamaszkorukban 
embert öltek, egész fiatalságukat börtönben töltötték és legalább 25-28 évesek, amikor 
szabadulnak? Most, harminc évvel később már tisztán látszik, milyen irányba kanyarodott  
az akkori kamaszok, mostanra meglett férfiak sorsa…

Magyar csapat – „...még 50 perc...”   (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 72 perc, 2016 
rendező: Muhi András Pires

E film olyan pillanatokat mutat meg a válogatottról, melyeket Magyarországon még sosem 
láthattak a nézők. A rendező-operatőr szinte csapattaggá vált: a 90 forgatási nap során 
kiderült, milyen az edzők és a játékosok viszonya, kik a vezéregyéniségek, ki milyen karakter, 
hogyan készülnek a meccsekre, hogyan kezelik a vereségeket és a győzelmeket. A kilenc 
kulcsfontosságú mérkőzést felölelő történet tele van humorral, feszültséggel, érzelemmel  
és drámai fordulópontokkal, melyek megkoronázásaként a magyar válogatott 44 év után 
újra kvalifikálta magát a labdarúgó Európa-bajnokságra.  

Pingvinek vándorlása 2.  (0)
színes, francia dokumentumfilm, 82 perc, 2017
rendező: Luc Jacquet

A világsikert arató, Oscar-díjas Pingvinek vándorlásának elkészült a folytatása. Meghatározó 
pillanat, amikor a fiatal pingvin először kel útra, hogy a többi társához hasonlóan ő is kövesse 
azt a titokzatos hívást, ami miatt az állatok minden télen elindulnak egy ismeretlen táj felé.   
E film ennek a fiatal állatnak az első lépéseit követi nyomon, egy hosszú és lenyűgöző  
út során. A páratlan szépségű alkotás fantasztikus felvételek során próbálja meg bemutatni 
kétségeit, félelmeit, s azokat a kihívásokat, amikkel a pingvinnek vándorlása során szembe 
kell néznie. 

Reményvasút  (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 79 perc, 2015 
rendező: Trencsényi Klára

Trencsényi Klára felkavaró dokumentumfilmjének főszereplői olyan kiskamaszok, akik szerint 
a legjobb dolog a világon a Hűvösvölgy  és Széchenyi-hegy között zakatoló Gyermekvasúton 
szolgálni. A vasútmániás Gergő, és a tizenegyedik kerületi ikerpár, Viktor és Kármen – mind 
nehéz sorsú, hátrányos helyzetű kiskamaszok. Velük olyan világba nyerhetünk bepillantást, 
ahová amúgy nincs bejárásunk: 10–14 éves gyerekek osztják meg örömeiket, gondjaikat, 
miközben a külső szemlélő csak a fegyelmezetten menetelő kis felnőttet látja bennük,  
aki vonatot meneszt, jegyet kezel, tiszteleg…
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Soul Exodus  (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 93 perc, 2016
rendező: Bereczki Csaba

A roppant hangulatos zenés film középpontjában a The Brothers Nazaroff nevű,  
hagyományos klezmerzenét játszó alkalmi formáció tagjai állnak. Az amerikai születésű 
zenészek (Michael Alpert, Dan Kahn, Psoy Korolenko, Bob Cohen, Jake Shulman-Ment)  
a klezmeren keresztül keresik gyökereiket, önmagukat, zsidó identitásukat. A szereplők egy-
fajta fordított exodusként kelnek útra: hajóval utaznak nyugatról keletre, Montrealból New 
York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el Besszarábiába, Moldovába. 

Utam az iskolába  (6)
színes, francia-kínai-dél-afrikai dokumentumfilm, 77 perc, 2013
rendező:  Pascal Plisson • szereplők: Carlito,J ackson Saikong, Salome Saikong, 
Noura Azzagagh, Zahira Badi, Zineb Elkabi

Jackson kenyai, Carlito argentin, Zahira marokkói, Samuel indiai – négy kisgyerek, akik 
fényévekre laknak egymástól, akik sosem találkoztak, de akikben van egy közös dolog: 
nap mint nap hatalmas távolságot tesznek meg, hogy eljussanak az iskolájukba. Van aki 
gyalog, más lóháton vagy kerekesszékben utazik, a céljuk mégis ugyanaz: tanulni menni.  
A film különleges, tárgyilagos, mégis érzelemes betekintést nyújt távoli gyermekek sorsába.

Vad Kunság – A Puszta rejtett élete (6)
színes, magyar ismeretterjesztő film, 60 perc, 2016
rendező: Mosonyi Szabolcs

Első pillantásra olyan, mint a többi európai síkság. Egykor a szél, a folyók munkálták, mára 
lépten-nyomon az ember keze nyomát viseli. A magyar Puszta mégis más: titkos életet él,  
ahol mindig történik valami. Nagy testű madarak lökdösik-taszigálják egymást, a fehér színű, 
sós tavak forgalma a nagy repülőterekével vetekszik, agancsok csattognak, akár a kardok  
és mindezt megtapsolja egy bagoly. A legkülönösebb szerzet maga a főszereplő. Az arany-
sakál régen itt élt, de mivel üldözték, évtizedekre eltűnt. Díjnyertes, míves természetfilm!

Vivian Maier nyomában  (12)
színes és fekete-fehér, amerikai dokumentumfilm, 83 perc, 2013
rendező: Charlie Siskel, John Maloof

Élt egyszer Amerikában egy dada, aki a XX. század egyik legnagyobb fotósa volt, ám ezt 
nem gyanította magáról. Vivian Maier úgy halt meg, hogy hátrahagyott többezernyi 
remekművéből soha egy sem került nyomtatásba. Úgy használta a fényképezőgépet, mint 
Van Gogh az ecsetet: anélkül ontotta magából a remekműveket, hogy arra a világ kíváncsi 
lett volna. A Vivian Maier nyomában a felfedezés örömének dokumentuma is, John Maloof 
szerencséjének és inspiráló erőfeszítéseinek története, aki az általa felfedezett művészt és 
annak életművét megismertette a világgal.
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Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2014 1989 - Határon 12 Mozinet
2014 A Föld sója 12 Cinefil Co
2015 A Milánói scala – A csodák Palotája 6 Pannonia
2016 A művészet templomai: Botticelli – Dante pokla 12 Pannonia
2016 A művészet templomai: Leonardo Da Vinci – A lángelme Milánóban 6 Pannonia
2015 A művészet templomai: Firenze és az Uffizi képtár 12 Pannonia
2014 A nagy múzeum 6 Cinefil Co
2015 A nagy napom 6 MTVA
2011 A szovjet levelezőpajtás 12 Bologna
2016 A vad észak – Mese az ezer tó országából 0 Vertigo Média
2013 Amazónia 6 Anjou Lafayette
2015 Amy – Az Amy Winehouse-sztori 16 Vertigo Média
2014 Apáim története 12 Mozinet
2016 Az Univerzum története 12 Vertigo Média
2007 Balaton retró 0 Bologna
2016 Bosch: A gyönyörök kertje 12 Pannonia
1998 Budapest retró I. 0 Bologna
2003 Budapest retró II. 0 Bologna
2016 Egy német sors 12 Cirko Film
2016 Évszakok 6 Mozinet
2009 Földünk, a műanyag bolygó 12 Anjou Lafayette
2016 Gemenc – Az árterek világa 12 Pannonia
2013 Haneke, a rendező 16 Cirko Film
2016 Harmadik típusú találkozások Zsigmond Vilmossal 12 Pannonia
2015 Janis – A Janis Joplin-sztori 12 ADS
2014 Káin gyermekei 16 Campfilm
2006 Kellemetlen igazság 12 MPLC
2009 Ketten a hullámban 12 Anjou Lafayette
2012 Kísérleti egerek vagyunk? 12 Anjou Lafayette
2016 Magyar csapat – „...még 50 perc...” 12 Muhi András Pires
2010 Magyar retró 12 Bologna
2014 Magyar retró 2. 6 Bologna
2015 Menla hagyatéka 12 Vertigo Média
2016 Mérges Buddha 12 Cinefil Co
2016 Mi ez a cirkusz? 12 Anjou Lafayette
2017 Pingvinek vándorlása 2. 0 Vertigo Média
2013 Regina 12 Katapult Film
2015 Reményvasút 12 Éclipse Film
2013 Róma körül 12 Cirko Film
2010 Severn, gyermekeink hangja 12 Anjou Lafayette
2016 Soul Exodus 12 Mozinet
2015 Szcientológia, avagy a hit börtöne 16 Cinefil Co
2017 Ultra 12 Mozinet
2013 Utam az iskolába 6 MTVA
2016 Vad Kunság – A Puszta rejtett élete 6 Pannonia
2008 Vigyázat, ehető! 12 Anjou Lafayette
2014 Világevők 0 Mozinet
2013 Vivian Maier nyomában 12 Cinefil Co
2013 Volt egyszer egy erdő 12 ADS
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FÁBRI ZOLTÁN FILMJEI

A Pál utcai fiúk  (12)
színes, magyar-amerikai ifjúsági film, 104 perc, 1969
rendező: Fábri Zoltán
szereplők: Anthony Kemp, Törőcsik Mari, William Burleigh

A grundon délutánonként kisdiákok játszanak. Hírét veszik, hogy a füvészkertben tanyázó 
rivális társaság, amelynek Áts Feri a vezére, rohamra készül, hogy elfoglalja a Pál utcaiak 
grundját. A fiúk felkészülnek az ellenséges támadásra. Bokát választják vezérül, a többiek 
is kapnak rangot, egyedül a vézna, szőke Nemecsek Ernő marad közlegény. Geréb, aki  
szintén a vezéri rangra pályázott, bosszúból a füvészkertiekkel szövetkezik. Az árulás gyanúja  
Nemecsekre terelődik. Molnár Ferenc halhatatlan művének hibátlan feldolgozása!

141 perc a befejezetlen mondatból  (12)
színes, magyar filmdráma, 141 perc, 1974
rendező: Fábri Zoltán   •  szereplők: Bálint András, Sáfár Anikó, Latinovits Zoltán

A monumentális, barokkos stílusú film a harmincas években játszódik. Főhőse, Parcen Nagy 
Lőrinc szakít osztályával, előítéleteivel, szokásaival, de szerelmével, Évivel és munkásaival 
sem tudja megtalálni az igazi hangot. A teljes bizalmatlanság légköre veszi körül. Fábri Zoltán 
ezúttal Déry Tibor írása alapján készített különös dramaturgiájú klasszikust.

FÁBR I  100
1917. október 15-én született az irodalmi filmes adaptációk mestere, a honi filmtörténet egyik legfontosabb rendezője. Fábri Zoltán 
életműve nem csak azért kiemelten fontos, mert számos ajánlott és kötelező olvasmányból készített briliáns mozgóképes válto-
zatot, hanem azért is, mert igazi kulcsfigurája a magyar filmkultúrának. Neki köszönhetjük az első Oscar-jelölést a legjobb idegen 
nyelvű film kategóriában. Forgatókönyvírói érzékenysége mellett díszlettervezőként, grafikusként is elismert. Színésznek is izgalmas,  
legendás főiskolai tanár.

Az ötödik pecsét  (12)
színes, magyar filmdráma, 107 perc, 1976
rendező: Fábri Zoltán • szereplők: Őze Lajos, Márkus László, Dégi István, Horváth Sándor

1944. A kiskocsmában a törzsvendégek mindennapos dolgokról beszélgetnek. A borjúszegy 
elkészítésének módjáról, az ismerősökről, meg arról, hogyha módjuk lenne haláluk után 
feltámadni, a gazdag zsarnok vagy a szerencsétlen, de tisztességes rabszolga sorsát válasz-
tanák-e. Nem is sejtik, hogy a felvetett elméleti kérdésre másnap már a nyilasok kínzókam-
ráiban, tetteikkel kell felelniük. Fábri Zoltán felkavaró, egyben talán legzseniálisabb filmje 
talán az egyik legkiválóbb irodalmi adaptáció, mely magyar könyvből készült: Sánta Ferenc 
írásának drámai ereje, morális dilemmája mozgóképen is letaglózza az embert!
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Hangyaboly  (12)
színes, magyar filmdráma, 95 perc, 1971
rendező: Fábri Zoltán   •   szereplők: Vass Éva, Pap Éva, Törőcsik Mari

A főnökasszony haldoklik, s a zárda lakói a közelgő választásra készülve két pártra szakadnak. 
A fiatalabb nővérek, élükön Virginiával, változtatni akarnak az évszázados merev dogmákon, 
modern iskolát és tudományt, fürdőszobát és szabadabb szellemet szeretnének. Jelöltjük 
a világi egyetemet is végzett Magdolna nővér. A növendékek is lázonganak a vasfegyelem 
ellen, ám Magdolna kivonja magát a harcból, mert taszítja Virginia iránta érzett vonzalma, 
zavarják győzelemre törő eszközei. Kaffka Margit regényét Fábri a tőle megszokott alapos-
sággal álmodta filmvászonra.

Hannibál tanár úr  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956 
rendező: Fábri Zoltán   
szereplők: Szabó Ernő, Kiss Manyi, Makláry Zoltán

A tragikomédia főhőse egy jelentéktelen külsejű, apolitikus kisember: Nyúl Béla  
középiskolai tanár. Hannibál pun hadvezér halálának körülményeiről írott teljesen  
ártatlan tanulmánya miatt a politikai jobboldal, a fajvédő demagógia támadásának  
középpontjába kerül, amely végül is halálát okozza. Fábri Zoltán nagyszerű életművének 
egyik alappillére.

Isten hozta, őrnagy úr!  (12)
színes, magyar játékfilm, 96 perc, 1969 
író: Örkény István  •  rendező: Fábri Zoltán  •  szereplők: Latinovits Zoltán,  
Sinkovits Imre, Fónay Márta, Venczel Vera, Dégi István, Páger Antal, Dudás Mária

Tót Lajos tűzoltóparancsnok, köztiszteletben álló ember, felesége és lánya isteníti.  
Fiúk a fronton van. Egy napon tábori lapon közli, hogy őrnagya betegszabadságát szülei  
falujában tölti. A család felkészül a vendég fogadására, de arra a testi és lelki terrorra, amely 
következik, egyikük sem számít. Örkény szívbemarkoló abszurdja bravúros mozgóképes- 
értelmezőre talált Fábri Zoltánban!

Édes Anna  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 84 perc, 1958
író: Kosztolányi Dezső • rendező: Fábri Zoltán  • szereplők: Törőcsik Mari, Mezey 
Mária, Kovács Károly, Fülöp Zsigmond, Báró Anna, Gobbi Hilda, Makláry Zoltán

A kis cseléd, Édes Anna mindenesnek szegődik Vizy méltóságosékhoz. Vizyné büszke  
a jó fogásra az igénytelen, szorgalmas leánnyal, de nem veszi emberszámba. Az asszony  
unokaöccse megkörnyékezi a lányt, aki hálás a szép szavakért, és enged neki. Amikor  
állapotos lesz, a fiatalúr otthagyja őt. Anna megaláztatásai végül tragédiába torkollanak.  
Az adaptációk mesterének egyik legszebb rendezése!
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Magyarok (12)
színes, magyar filmdráma, 105 perc, 1978
rendező: Fábri Zoltán
szereplők: Koncz Gábor, Pap Éva, Bihari József

1943, dúl a II. világháború. Vendégmunkások kis csoportja megy ki Németországba, hogy 
a katonáskodó német parasztok helyett dolgozzon. A katonaságtól menekülő nincstelen 
emberek a meggazdagodás reményében robotolnak a német földeken, és nem akarnak  
tudomást venni a körülöttük történtekről: a birtokon fogolytábor üzemel, a földeken pedig 
hullákba botlanak. A megrendítő filmet jelölték a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díjára!

Requiem (12)
színes, magyar filmdráma, 103 perc, 1981
rendező: Fábri Zoltán 
szereplők: Frajt Edit, Balázsovits Lajos, Kálmán György

Az 1949-ben letartóztatott Hannover István halálhírét hozza volt cellatársa, Pelle Gyula 
a gyönyörű Nettinek. A lány azóta már feleségül ment István és a többi kommunista 
védőügyvédjéhez, dr. Ágostonhoz, aki 1949 után is sikeres ember tudott maradni. A váratlan 
látogató megjelenése felkavarja Netti életét, feltolulnak a régi emlékek, Istvánhoz fűződő 
szerelmének mozzanatai, és Pellében egyre inkább Istvánt kezdi látni... Fábri utolsó előtti, 
méltatlanul keveset emlegetett játékfilmje.

Utószezon  (16)
fekete-fehér magyar játékfilm, 119 perc, 1966
rendező: Fábri Zoltán • szereplők: Páger Antal, Szendrő József, Rajz János

A konszolidált hatvanas években járunk. Kerekes patikust beidézik a rendőrségre “egy  
bizonyos ügyben”. Az idős ember meg van győződve róla, hogy kiderült a bűn, amelyet még  
a háború alatt követett el. Barátai hiába bizonygatják, hogy csak meg akarták tréfálni, 
Kerekes lelkiismeretét már nem lehet elhallgattatni. Fábri lázálmos lelkiismeret-filmjét  
annak idején a politika igyekezett eldugni, jelentőségén tompítani, de ma már a legnagyobb 
remekművei között emlegetik!

Körhinta  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956 
rendező: Fábri Zoltán 
szereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre, Szirtes Ádám

Pataki elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből, lányát Farkas  Sándor egyéni gazdához 
adja és így egyesítik szomszédos földjeiket. Mari azonban Bíró Mátét, a szövetkezet tagját  
szereti. Egy vidám vásári mulatságon boldogan keringenek együtt a körhintán, amíg az apai szó  
vissza nem parancsolja a lányt… A magyar filmörökség egyik ragyogó gyöngyszeme,  
a magyar kultúra egyik nagy büszkesége – és nem utolsó sorban csodálatos szerelmesfilm!
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KLASSZIKUSOK, KULTFILMEK

KLASSZ I KUSOK ,  KU LT F I LMEK
Vannak olyan filmek, melyeknek popkulturális hatásait, mozitörténeti hagyatékuk jelentőségét úgy tudjuk leírni a legegyszerűbben, 
ha azt mondjuk: ezeket mindenképpen látni kell! A Suli-Mozi új szekciójába olyan produkciók kerültek, melyek stílusukkal,  témájukkal,  
formai megoldásaikkal filmrajongók millióira hatottak, s egyes darabok bizony olyannyira megkerülhetetlenek, hogy megismétel-
hetlen nyomot hagytak a hetedik művészetben.

2001 – Űrodüsszeia  (12)
színes, amerikai sci-fi, 141 perc, 1968
rendező: Stanley Kubrick
szereplők: Keir Dullea, Gary Lockwood, Leonard Rossiter

Valamikor a távoli múltban, az emberiség hajnalán a különös, fekete monolittal való  
találkozásnak köszönhetően a majomemberek fölfedezik a tüzet és az eszközhasználatot. 
Évezredekkel később amerikai kutatók hasonló oszlopra bukkannak a Holdon, amely rejtélyes  
rádiójelet sugároz a Jupiter felé. Űrexpedíció indul útnak, hogy megvizsgálja, kinek szólhat  
az üzenet. A sci-fi műfaj egyik alapműve!

A tizedes meg a többiek  (12)
fekete-fehér, magyar vígjáték, 101 perc, 1965
rendező: Keleti Márton •  szereplők: Sinkovits Imre, Darvas Iván, Major Tamás, 
Márkus László, Ungváry László, Cs. Német Lajos

A második világháború utolsó heteiben Molnár tizedes a zászlóalj gránátokba rejtett zsold-
jával a maga részéről befejezettnek nyilvánítja a háborút. Egy kastélyban talál menedéket, 
ahol már több sorstársa bujkál. Átveszi a parancsnokságot és kiosztja a feladatokat minden-
kinek, a különféle lehetőségeket számbavéve. A magyar filmművészet egyik legnépszerűbb 
alkotása bravúros, felszabadult alakításokkal, könnyed hangvételben, de nagyon  
is felelősen mesél hősiességről és csibészségről.

Apám nevében  (16)
színes, angol-ír életrajzi dráma, 144 perc, 1993
rendező: Jim Sheridan   szereplők: Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete 
Postlethwaite, John Lynch, Corin Redgrave

Kettős bombamerényletet követnek el a London melletti Guilford városkában 1974-ben.  
A rendőrség az Ír Köztársasági Hadsereget gyanúsítja a terrorakció elkövetésével. Hamarosan 
letartóztatják Gerry Conlont,a léha, link fiatalembert, akit az apja, Guiseppe Belfastból küldött 
Londonba, amikor meggyűlt az ifjú baja a zsarukkal és az IRA-val. Az apja is börtönbe kerül. 
Ártatlanul életfogytiglani börtönre ítélik őket.Az igazságra csak tizenöt évvel később derül fény. 
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KLASSZIKUSOK, KULTFILMEK

Az én XX. századom  (12)
fekete-fehér, magyar játékfilm, 99 perc, 1989
rendező: Enyedi Ildikó  • szereplők: Dorotha Segda, Oleg Jankovszkij, 
Paulus Manker, Andorai Péter, Máté Gábor

A XX. századdal egyszerre érkezik Magyarországra Dóra és Lili, az egymástól csecsemőkorukban 
elválasztott ikerpár, akik azóta is külön utakon járnak. Dóra egy könnyelmű szélhámosnő,  
Lili pedig anarchista. Egyszerre szállnak le az Orient expresszről, de továbbra sem találkoznak. 
Z. úr, a különös arisztokrata külön-külön ismeri meg a két lányt, akik számára eggyé olvadva 
testesítik meg a Tökéletes Nőt. Enyedi első, cannes-i díjas játékfilmje a magyar mozgókép 
történetének egyik legszebb, legvarázslatosabb alkotása.

Biciklitolvajok  (12)
fekete-fehér, olasz filmdráma, 90 perc, 1948
rendező: Vittorio de Sica  
szereplők: Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell 

Antonio, a külvárosi, munkanélküli családapa hosszú hónapok óta először dolgozhatna 
plakátragasztóként. A munkához azonban elengedhetetlenül szüksége lenne biciklire.  
Miután a megváltó jármű a zálogházban helyet cserél a feleség utolsó lepedőjével, úgy tűnik, 
Róma kiábrándító mocska enged szorításából. Ám az első munkanapon ellopják a kerék-
párt. Antonio hű barátja, Bruno a tolvaj után veti magát. Nem csak klasszikus: örök érvényű,  
feledhetetlen példázat a szeretetről.

Brazil  (18)
színes, angol sci-fi, 140 perc, 1985
rendező: Terry Gilliam • szereplők: Jonathan Pryce, Robert De Niro, Katherine Helmond

A tökéletes jövőben járunk. Ebben a világban minden utópisztikus hatékonysággal működik: 
a technológia és a bürokrácia egyeduralmában egy árnyékkormány uralkodik, melynek 
bevett – és a lakosság által kénytelen-kelletlen elviselt – szokásává vált, hogy alattvalóit 
tökéletes megfigyelés alatt tartsa. Sam Lowryval azonban megtörténik a csoda. Egy napon 
arra lesz figyelmes, hogy eddig tökéletesen érdektelen élete hirtelen fordulatot vesz, néhány 
meglehetősen furcsa esemény miatt… Abszurd, zavarba ejtően szellemes látomás a szabad-
ságról – bármely generáció számára feledhetetlen, gondolatgazdag mestermű.

Casablanca  (12)
fekete-fehér, amerikai romantikus filmdráma, 102 perc, 1942
rendező: Kertész Mihály • szereplők: Humphrey Bogart, 
Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains

Casablancában mindenki Rick mulatójába jár. Ez az egyedüli hely, ahol a nácik elől Amerikába  
menekülők hamis papírokhoz juthatnak. Rick eddig még mindenkin segített, de egy 
nap feltűnik régi szerelme egy másik férfi társaságában, s akkor egy pillanatra elveszí-
ti korábbi határozottságát. Megkerülhetetlen klasszikus, Hollywood – és az egyetemes 
filmművészet – egyik legtöbbször idézett alkotása, a mozgóképes alapműveltség része.  
Melankolikus, szellemes, csodálatos mozi, két ikonikus színésszel a főszerepben.
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Csillagosok, katonák  (16)
fekete-fehér, magyar-szovjet filmdráma, 90 perc, 1967
rendező: Jancsó Miklós
szereplők: Kozák András, Juhász Jácint, Krystyna Mikolajewska

1918 nyara. A fiatal „szovjetország” egész területén folyik a polgárháború és megkezdődik 
az intervenció. A régi rend visszaállításáért harcoló fehérek ellen a vöröskatonákkal együtt 
küzdenek a magyar internacionalisták is. Az egyik vesztes csata után László, a fiatal magyar 
önkéntes elindul, hogy társaihoz csatlakozzék. Vöröskatonákkal együtt a fehérek fogságába 
kerül, ahonnan csak azért jut ki élve, mert a gőgös fehér ezredes az idegen nemzetiségűeket 
elzavarja. A Szegénylegények után Jancsó ismét ünnepelt filmet készített.

Dögkeselyű  (16)
színes, magyar krimi, 109 perc, 1982
rendező: András Ferenc  • szereplők: Cserhalmi György, Maria Gladkowska, Temessy Hédi

Simon József taxisofőrtől két jól öltözött öreg hölgy utas ellop tízezer forintot, azt az összeget,  
amelyet Simon adósságának visszafizetésére gürcölt össze. A tolvajokkal szemben,  
akik, mint kiderül, profi bűnözők, reménytelennek látszik törvényes úton keresni az igazságot, 
Simon ezért alvilági módszerekkel kezd egyszemélyes hadjáratba: rabol, hamisít, túszt ejt, 
zsarol és az egyre keményebb akciók során egyre inkább maga is szakszerű bünözővé válik.  
Izgalmas bűnügyi dráma, amely nem csak a nyolcvanas évek magyar társadalmáról árul el 
sokat, de akciójeleneteivel is kitűnik a korszak hazai filmjei közül!

Eldorádó  (12)
színes, magyar filmdráma, 100 perc, 1988
rendező: Bereményi Géza
szereplők: Eperjes Károly, Pogány Judit, Eszenyi Enikő

1945. Teleki tér. Monori, a piac királya újrakezdi tevékenységét. Életelve: akinek aranya van,  
annak mindene van. Neki van. Lánya hazatér Bécsből és fiút szül. Monori két marék ékszer 
árán megszabadul a vejétől, az unokát ő neveli. 1950. A piac vegetál. Monori szotyolát árul  
és kivár. Egy rúd arannyal megmenti diftériás unokája életét. 1956. Monori szeretné külföldre 
juttatni lánya családját. Az aranyrudakat hátizsákba rakja. Az utcákon fegyveres harc, tankok.  
Bereményi Géza önéletrajzi ihletésű, Európa Filmdíjas mozija, Eperjes Károly bámulatos alakításával.

Emberek a havason  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 89 perc, 1942
rendező: Szőts István  •  szereplők: Görbe János, Szellay Alice, Ferenczi Péterke

Erdélyi havasok. Itt él Csutak Gergely székely favágó a feleségével, Annával és Gergővel,  
a kisfiúkkal. A táj szépsége, a természet közelsége mégsem hoz töretlen boldogságot.  
A szép fiatalasszonyra szemet vet a munkaadó, míg férje távol van. Anna elmenekül,  
de a szakadékba zuhan. Gergely halálos bosszút áll. Bebörtönzik, de amikor lehull a hó és jön  
a karácsony, megszökik, hogy ajándékot adhasson a kisfiának, a kicsi Gergőnek. 2000-ben  
a magyar filmkritikusok titkos szavazással az évszázad 12 legjobb magyar filmje közé választották.  
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Hair  (12)
színes, amerikai musical, 117 perc, 1979
rendező: Milos Forman
szereplők: John Savage, Treat Williams, Beverly D’Angelo
 

A hippiknek semmi sem lehetetlen: az ő életüket más törvények irányítják, kizárólag olyanok, 
melyeket saját maguk hoztak. Így kezdődik a film, melyre mindenki olyan szívesen emlékszik. 
Berger, Claude, Sheila és a többiek története nem csak egy korszakról és egy generációnak 
szól: örök klasszikussá vált. A virág-korszaknak vége, de ez a film újra és újra képes meggyőzni 
nézőit, hogy volt benne valami, ami remélhetőleg nem múlik el.

Holt költők társasága  (12)
színes, amerikai filmdráma, 124 perc, 1989
rendező: Peter Weir • szereplők: Robin Williams, Ethan Hawke, 
Robert Sean Leonard, Josh Charles

Ifjú lelkeket lángra lobbantó, különc tanárember kezdi meg varázslatos működését 1959-ben 
a Welton Akadémia ódon falai között. Lapról lapra tépeti szét diákjaival a tankönyvet,  mert 
azt akarja, hogy felfedezzék: életük maga a költészet. A hagyománytisztelő iskolában pedig 
tanyát ver a lázadás szelleme. Már bemutatásakor is heves vitákat váltott ki ez a gyönyörű, 
felkavaró, nagybetűs mozi – és ma is van mit megbeszélni, miután megnéztük!

Mephisto  (12)
színes, magyar-osztrák-német filmdráma, 139 perc, 1981
rendező: Szabó István • szereplők: Klaus Maria Brandauer, 
Cserhalmi György, Krystyna Janda, Bánsági Ildikó, Rolf Hoppe

1920-as évek. A hamburgi színház társulatának tehetséges színészét, Hendrik Höfgent 
mérhetetlen becsvágy fűti. Baloldalisága és művészi féltékenysége miatt Höfgen összeüt-
közésbe kerül a színház ugyancsak tehetséges színészével, a nemzetiszocialista Miklasszal. 
Höfgen érvényesülése érdekében feleségül veszi a nagypolgári családból származó Barbara  
Brucknert. A Berlini Állami Színházban kap szerződést, ahol végre eljátszhatja álmai  
szerepét, Mephistót. E film véletlenül se csak azért fontos, mert Oscar-díjat kapott! 

Moszkva tér  (16)
színes, magyar játékfilm, 88 perc, 2001
rendező: Török Ferenc • szereplők: Karalyos Gábor, Balla Eszter, Pápai Erzsi, 
Béres Ilona, Csatlós Vilmos, Réthelyi András, Szabó Simon

1989, Budapest. Az éppen érettségiző fiataloknak azonban a legkisebb gondja is nagyobb annál,  
mint hogy a politikai változásokat figyeljék, hiszen most kezdődik számukra a nagybetűs élet.  
A négy főszereplő (Petya, Kigler, Rojál, Csömör) éli az életét, várja a bulicímeket a Moszkván, meg-
szerzi az érettségi tételeket és még persze vonatjegyet is hamisít. Török Ferenc saját élete alapján 
készített fontos filmet egy generációról – mely a későbbieknek is fontos tanulságokat szolgál!
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Psyché I-II.  (12)
színes, magyar játékfilm, 210 perc, 1980
rendező: Bódy Gábor  •  szereplők: Patricia Adriani, Udo Kier, Cserhalmi György 
 

A Weöres Sándor Psyché című verses regénye alapján készült film romantikus szerelmi 
vízió. Weöres irodalmi leleménye az, hogy Lónyai Erzsébet, a XVIII-XIX. század fordulójára 
álmodott felvilágosult költőnő és cigány-grófnő képzeletbeli történetét Ungvárnémeti Tóth 
László, a XIX. században valóban élt, töredékes életművű, tragikus sorsú, rövid életű tudós, 
költő és drámaíró alakjához kapcsolja. Bódy a mitologikus tematikájú és idejű történetet 
sajátos dramaturgiával, különleges viziókba ágyazva idézi meg. A hazai kísérleti film egyik 
legjelentősebb teljesítménye!

Róma, nyílt város  (12)
fekete-fehér, olasz filmdráma, 100 perc, 1945
rendező: Roberto Rossellini 
szereplők: Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero

Róma német megszállása alatt Manfredi, az ellenállás egyik vezetője a Gestapo elől Francesco  
és annak terhes menyasszonya lakásába menekül. A katolikus papot, Don Pietrót kéri 
meg, hogy az ellenállás részére összegyűjtött pénzt juttassa el harcostársaihoz. Francescót  
letartóztatják, az asszonyt pedig lelövik a németek. Manfredi ezután kábítószeres szeretőjénél 
keres menedéket, a lány azonban kapcsolatban áll a Gestapóval. Az olasz neorealizmus egyik 
legfontosabb, legszebb alkotása – kihagyhatatlan! 

Száll a kakukk fészkére  (16)
színes, amerikai filmdráma, 130 perc, 1975
rendező: Milos Forman
szereplők: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Will Sampson

A Ken Kesey regényéből forgatott, örökérvényű film egy elmegyógyintézetben játszódik, 
ahová McMurphy, a kisstílű bűnöző a börtön helyett záratja magát. Hamarosan rájön:  
a műintézmény lakói – akik ellentétben vele, nem tettetésből kerültek ide – semmivel sem 
bolondabbak nála, annál inkább bolond a világ, amely idejuttatta őket. Jack Nicholson  
lenyűgöző alakítása, Milos Forman briliáns rendezése. A lázadó veszíthet ugyan,  
de a szellemet nem lehet legyűrni erőszakkal.

Szegénylegények  (16)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1966
rendező: Jancsó Miklós  •  szereplők: Görbe János, Latinovits Zoltán, Molnár Tibor

1869-ben gróf Ráday Gedeon kormánybiztos megkezdi az ország közbiztonságának  
helyreállítását. Tevékenységének egy része arra irányul, hogy felkutassa, és ártalmatlanná 
tegye azokat a szegénylegényeket és betyárokat, akik a ‘48-as szabadságharcban Rózsa 
Sándor vezetésével részt vettek. Az elfogottakat egy alföldi sáncban tartják, ahol néhány 
magánzárka kivételével szabad ég alatt, puszta földön élnek a rabok. A kihallgatások egy 
közeli tanyán folynak. Szabályszerű ítélet itt nem születik. Jancsó Miklós, s egyben a magyar 
filmtörténet egyik leghíresebb filmje!
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Szindbád  (12)
színes, magyar filmdráma, 90 perc, 1971
rendező: Huszárik Zoltán
szereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Dajka Margit, Leelössy Éva, Nagy Anna, 
Andai Györgyi, Szegedi Erika
 

A haldokló Szindbád, tündérmesék lovagja, lét és nem lét határán bolyongva keresi az élet  
értelmét. Az organikusan átlényegülő természetben, érzéki örömökben, kulináris 
élvezetekben véli megragadni a szépséget. Életre kelnek emlékei: megbarnult fényképek, 
elszáradt virágok, elsárgult szerelmes levelek. Sorra látja a szívének kedves asszonyokat.  
Huszárik Zoltán főművében filmköltői erővel elevenedik meg Krúdy világa.

Tízezer nap  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 103 perc, 1967
rendező: Kósa Ferenc • szereplők: Kozák András, Molnár Tibor, Görbe János

A nem csak történelem órára kiváló film a Széles család történetén keresztül ábrázolja  
a magyar parasztság sorsát. Megelevenedik a múlt: a kiszolgáltatottság, megalázottság, 
kemény küzdelem a betevő falatért, nélkülözéssel, csapásokkal teli házasság. A felszabadu-
lást követő időszakból az ifjú Széles történetén keresztül felidézi a beilleszkedést az új körül-
ményekbe, az ötvenes évek politikai hibáinak következményeit, a forradalmi idők okozta 
válságot.

Utazás a koponyám körül  (12)
színes, magyar filmdráma, 77 perc, 1970
rendező: Révész György 
szereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Törőcsik Mari

Az író megszokott kávéházában üldögél. Egyszerre arra lesz figyelmes, hogy hallu-
cinációk gyötrik. Száguldó vonatok zakatolását hallja. Amikor hallomásai ismétlődnek,  
szakorvoshoz fordul. A vizsgálatok agydaganatot mutatnak. Betegsége rohamosan  
rosszabbodik, ezért az író rászánja magát a műtétre. Karinthy mindvégig éber figyelem-
mel kíséri az agyába történő beavatkozás menetét, a világsajtó pedig az író sorsát.  
Értő és szellemes adaptáció!

Valahol Európában  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 100 perc, 1947
rendező: Radványi Géza
szereplők: Somlay Artúr, Gábor Miklós, Bánky Zsuzsa

“Felnőtt. Ellenség. Könyörgöm, akasszuk fel” – visítja a filmben egy szeplős kis csibész, 
mikor a rongyos, árva gyerekek egy csapata megtalálja a neves karmestert rejtekhelyén,  
egy rombadőlt kastélyban. A zene és a személyiség varázsa és jósága azonban minden kor-
látot ledöntve bizonyítja: a halál és a gyermek csak a háborúban jelenthet egyet. Felejthe-
tetlen alakítások, merész montázstechnika, költői flashbackek emelték ezt a megrázóan  
humanista filmet a világ filmművészetének élvonalába. 
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Év Film Korhatár Jogtulajdonos
1995 12 majom 16 MPLC
1968 2001: Űrodüsszeia 12 MPLC
1988 A cigányok ideje 16 Cinetel
1943 A gyanú árnyékában 16 MPLC
1960 A hét mesterlövész 16 MPLC
1960 A kaland 12 Etalon
1972 A keresztapa 16 MPLC
1967 A Koppányi aga testamentuma 12 MNFA
1948 A kötél 16 MPLC
1964 A kőszívű ember fiai 12 MNFA
1973 A nagy balhé 12 MPLC
1998 A nagy Lebowski 16 MPLC
1960 A Noszty fiú esete Tóth Marival 12 MNFA
1969 A Pál utcai fiúk 12 MNFA
1995 A részleg 0 MNFA
1965 A tizedes meg a többiek 12 MNFA
1963 Amerikai fogócska 12 Cinetel
1969 Andrej Rubljov 12 Etalon
1966 Apa – Egy hit naplója 12 MNFA
1993 Apám nevében 16 MPLC
1962 Az aranyember 12 MNFA
1980 Az elefántember 12 MPLC
1956 Az ember, aki túl sokat tudott 12 MPLC
1960 Az éjszaka 12 Etalon
1946 Az élet csodaszép 0 MPLC
1989 Az én XX. századom 12 MNFA
1976 Árvácska 12 MNFA
1955 Bajok Harryvel 12 MPLC
1948 Beszterce ostroma 0 MNFA
1948 Biciklitolvajok 12 Etalon
1967 Bilincs és mosoly 16 MPLC
1979 Bizalom 12 MNFA
1985 Brazil 18 MPLC
1942 Casablanca 12 MPLC
1967 Csillagosok, katonák 16 MNFA
1997 Csinibaba 12 MNFA
1986 Csongor és Tünde 12 MTVA
1980 Csontváry 12 MNFA
1956 Dollárpapa 12 MNFA
1982 Dögkeselyű 16 MNFA
1985 Egészséges erotika 16 MNFA
1968 Egri csillagok 12 MNFA
1966 Egy magyar nábob 12 MNFA
1988 Eldorádó 12 MNFA
1941 Emberek a havason 16 MNFA
1952 Ének az esőben 6 MPLC
1959 Észak-északnyugat 12 MPLC
1968 Feldobott kő 12 MNFA
1994 Forrest Gump 12 MPLC
2000 Gladiátor 16 MPLC
1978 Grease 12 MPLC
1979 Hair 12 MPLC
1988 Hanussen 12 MNFA
1999 Harcosok klubja 18 MPLC
1954 Hátsó ablak 12 MPLC

Év Film Korhatár Jogtulajdonos
1989 Holt költők társasága 12 MPLC
1962 Iván gyermekkora 12 Etalon
1996 Jane Eyre 12 MPLC
1939 János vitéz 12 MNFA
1973 János vitéz (rajzfilm) 0 MNFA
1974 Jutalomutazás 12 MNFA
1966 Kárpáthy Zoltán 12 MNFA
1960 Légy jó mindhalálig 12 MNFA
1954 Liliomfi 12 MNFA
1949 Lúdas Matyi 12 MNFA
1978 Magyarok 12 MNFA
1976 Maraton életre halálra 18 MPLC
1964 Marnie 16 MPLC
1999 Mátrix 12 MPLC
1963 McLintock! 12 Cinetel
1981 Mephisto 12 MNFA
1956 Mese a 12 találatról 12 MNFA
1983 Monty Python: Az élet értelme  16 MPLC
2001 Moszkva tér 16 MNFA
1967 Oidipusz király 16 Etalon
1965 Pacsirta 12 MNFA
1994 Ponyvaregény 18 MPLC
1980 Psyché  2 részes 16 MNFA
1960 Psycho 18 MPLC
1985 Redl ezredes 16 MNFA
1945 Róma, nyílt város 12 Etalon
1953 Római vakáció 12 MPLC
1993 Senkiföldje 12 MNFA
1972 Solaris 12 Etalon
1992 Sose halunk meg 12 MNFA
1966 Szakadt függöny 16 MPLC
1975 Száll a kakukk fészkére 16 MPLC
1982 Szárnyas fejvadász 16 MPLC
1965 Szegénylegények 16 MNFA
1958 Szent Péter esernyője 12 MNFA
1986 Szeressétek Ódor Emilíát 12 MNFA
1958 Szédülés 16 MPLC
1971 Szindbád 12 MNFA
1999 Szomorú vasárnap 12 MNF
1979 Sztalker 12 Etalon
1989 Született július 4-én 16 MPLC
1948 Talpalatnyi föld 12 MNFA
1956 Tanár úr kérem… 16 MNFA
1972 Téboly 16 MPLC
1967 Tízezer nap 12 MNFA
1969 Topáz 12 MPLC
1998 Truman Show 12 MPLC
1974 Tükör 12 Etalon
1995 Underground 16 MPLC
1970 Utazás a koponyám körül 12 MNFA
1956 Ünnepi vacsora 12 MNFA
1947 Valahol Európában 12 MNFA
1985 Vissza a jövőbe 12 MPLC
1989 Vissza a jövőbe II. 12 MPLC
1990 Vissza a jövőbe III. 12 MPLC
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MOZ I ZOOM
Felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak szemezgettünk a lehető legszélesebb kínálatból: kortárs fesztivál-  
és mozisikerek, csakis a legjavából! Európa, Amerika és más kontinensek kiemelten értékes és fontos alkotásai; díjnyertes 
remekművek és irányzatokat megalapozó, esetleg azokat felfrissítő, valamiért jelentős mozgóképes teljesítmények kaptak helyet 
összeállításunkban. 

#Sohavégetnemérős  (16)
színes, magyar zenés film, 92 perc, 2016
rendező: Tiszeker Dániel • szereplők: Karácsony Tamás „Fluor”, Ötvös András, 
Trecskó Zsófia, Csöndör László „Diaz”

A filmet a rendkívül népszerű zenei formáció, a Wellhello slágerei inspirálták. A hat törté-
netet Wellhello dalokkal egybeszövő film producere a könyves-tévés-filmes Lévai Balázs.  
A #Sohavégetnemérős generációs film: a mai huszonévesek életérzését, gondolkodását, prob-
lémáit, párkapcsolatait ábrázolja, szinte minden alkotója harmincon inneni. Szellemes vígjá-
ték, amely nem csak a fiataloknak lehet szórakoztató. Fontos témákat boncolgat, frappánsan, 
felszabadultan. Szereplői pedig szinte kivétel nélkül pályakezdő, rendkívül tehetséges színészek!

A Grand Budapest Hotel  (12)
színes, amerikai vígjáték, 100 perc, 2014
rendező: Wes Anderson  •  szereplők: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Edward Norton

Gustave a híres európai szálloda, a Grand Budapest Hotel legendás főportása a két világ-
háború között. Az elegáns szállodában átlagosnak nemigen mondható vendégek for-
dulnak meg, arisztokraták, vénkisasszonyok és műkincstolvajok. A főportás összebarát-
kozik az egyszerű londinerrel, Zero Mustafával, és együtt keverednek bele az évszázad 
műkincsrablásába. Miközben a világ drámai módon kezd megáltozni körülöttük, a szálloda 
szinte minden vendége és dolgozója részese lesz az értékes kép utáni hajszának. A Holdfény 
királyság rendezőjének bravúrja. 4 Oscar-díj!

A mélység kalandora  (12)
színes, francia életrajzi film, 122 perc, 2016
rendező: Jérôme Salle  •  szereplők: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou 

Jacques-Yves Cousteau a XX. század egyik ikonikus alakja, akinek sok mindent köszönhet  
az emberiség. Felfedezései által megismerhettük, milyen csodás hely a világ, amelyben élünk, 
kutatásai rávilágítottak, mennyire fontos megóvni környezetünket. Amellett, hogy életét  
a tengerek, óceánok mélyének kutatásával töltötte, folyamatosan kereste helyét a világban, 
valamint saját boldogságát és az élet értelmét. E látványos produkcióból kicsit közelebbről  
is megismerhetjük a kapitányt!
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A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt  (16)
színes, svéd vígjáték, 114 perc, 2013
rendező: Felix Herngren • szereplők: Robert Gustafsson,  
Mia Skäringer, Iwar Wiklander, David Wiberg, Bianca Cruzeiro

Allan Karlsson egy csendes svéd nyugdíjasotthon lakója. A századik születésnapja alkalmából  
a személyzet születésnapi partit szervez számára. A polgármester, az emberek, a sajtó lelkesen 
várják a bejáratnál, ám Allannek semmi kedve a felhajtáshoz. Helyette kimászik hátul az ablakon, 
s világgá indul egy szál papucsban. Alan, aki mozgalmas életet élt és olyan barátai voltak, mint  
Sztálin, Churchill vagy Mao, a szökése után élete utolsó, legizgalmasabb kalandjába csöppen.  
Jonas Jonasson kultkönyvének adaptációjában életre kel az európai Forrest Gump!

A szüfrazsett  (12)
színes, angol filmdráma, 106 perc, 2014
rendező: Sarah Gavron • szereplők: Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, 
Brendan Gleeson, Meryl Streep

1912-ben járunk. Maud Watts egy mosodában gürcölve keresi keserves kenyerét. Egy nap 
a munkából hazafelé menet a szüfrazsettek tüntetésébe botlik. A nőknek szavazati jogot 
követelők között meglepetésére ott látja egyik munkatársát is. Kezdetben ugyan vonakodva, 
de lassan azonosul a szüfrazsettek ügyével, és ráébred, hogy harcolnia kell a jogaiért és az em-
beri méltóságáért a munkahelyén és odahaza egyaránt. Maud mozgalom iránti elkötelezett-
sége többször próbára tétetik. Ritkán feszegetett történelmi téma, patinas feldolgozásban.

A vörös teknős  (6)
színes, francia-japán animációs film, 80 perc, 2016
rendező: Michael Dudok de Wit 

Hajótörött férfit mos partra a tenger. A szerencsés, ám magára hagyott túlélő felfedezi  
a trópusi sziget élővilágát, miközben különös kapcsolatba lép az egyik óriás teknőssel.  
Az élet örök körforgásáról szóló, a nagyobbakat megcélzó, lenyűgöző látványvilágú mese egy-
szerre ötvözi az európai és japán gondolkodásmódot, miközben szívszorító módon mutatja  
be természet és ember egymásra utalt kapcsolatát. Oscar-díjra jelölve!

Az ember, akit Ovénak hívnak  (16)
színes, svéd fekete komédia, 116 perc, 2015 
rendező: Hannes Holm • szereplők: Rolf Lassgard, Zozan Akgün, Tobias Almborg

Ove mogorva, magának való ember. Nem igazán értékeli a komputerizált világot, még 
kevésbé azokat az embereket, akiknek nehezen megy az utánfutós tolatás, vagy akiknek 
szakembert kell hívni ahhoz, hogy légtelenítsék a radiátorukat. Ove nem érti a szomszé-
dokat sem: hogy miért nem tudják betartani a szabályokat a parkolással, kutyasétáltatással,  
zajongással kapcsolatban egy kertvárosi övezetben. De hirtelen minden a jelentőségét  
veszíti, amikor Ovét elküldik a munkahelyéről. S ha mindez még nem volna elég, még egy új 
család is a szomszédságba költözik.
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Holdfény királyság  (12)   
színes, amerikai filmdráma, 94 perc, 2012  
rendező: Wes Anderson 
szereplők: Gilman Jared, Kara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, 
Harvey Keitel, Frances McDormand, Jason Schwartzman, Tilda Swinton
 

A New England partjainál fekvő szigeten, 1965 nyarán játszódó Holdfény Királyság két  
tizenkét éves gyerek történetét meséli el, akik szerelmesek lesznek, titkos egyezséget  
kötnek és együtt a vadonba szöknek. Különböző hatóságok próbálnak a nyomukra bukkanni, 
vad vihar készül kitörni a partnál – és a sziget nyugodt közösségének élete a feje tetejére áll.
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Liza, a rókatündér  (16)
színes, magyar romantikus vígjáték, 98 perc, 2014
rendező: Ujj Mészáros Károly  • szereplők: Balsai Mónika, David Sakurai, Bede 
Fazekas Szabolcs, Schmied Zoltán, Molnár Piroska

Liza, a csinos, de roppant szerény ápolónő élete egy csapásra megváltozik, amikor  
születésnapi kimenőt kap. Elhatározza, hogy megtalálja élete szerelmét, ám hamarosan 
több hullazsákba került hódolója lesz, mint élő. Ezért a fiatalon elhunyt japán slágerénekes, 
Tomy Tani szellemének segítségével Liza arra a következtetésre jut, hogy ő egy elátkozott 
rókatündér. Lenyűgöző vizuális világú, groteszk és szívhez szóló mese – az utóbbi évek egyik 
legnagyobb hazai filmsikere!

Macbeth  (16)
színes, angol-francia-amerikai filmdráma, 113 perc, 2015
rendező: Justin Kurzel  •  szereplők: Michael Fassbender, Marion Cotillard

Shakespeare legsötétebb, legtragikusabb és legerőteljesebb drámája a XI. századi Skóciában 
játszódik, főszereplői az elmúlt 400 év alatt a gátlástalan hatalomvágy szimbólumává váltak. 
Macbeth jóslatot kap, hogy ő lesz Cawdor thánja, majd Skócia uralkodója. Eleinte nem hisz  
a jóslatnak, de miután Duncan király előlépteti hősiességéért, ő ráérez a hatalom ízére.  
Macbethnek a király iránti hűségét végül legyőzi Lady Macbeth unszolása, a férfi megöli  
a királyt és ő kerül a trónra.

Kincsem  (12)
magyar romantikus kalandfilm, 121 perc, 2017 
rendező: Herendi Gábor •  szereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Kovács Lehel, 
Gáspár Tibor, Keresztes Tamás, Rátóti Zoltán, Balsai Mónika

Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él, 
amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre 
halmoz az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy 
nemes küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizá-
lásukat azonban bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, 
apja gyilkosának lányába. Vajon mi a fontosabb, a szerelem vagy a bosszú? 
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Paterson  (16)
színes, amerikai film, 118 perc, 2016
rendező: Jim Jarmusch • szereplők: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie

Paterson buszsofőr napjaink Amerikájában: egy New Jersey-beli városban, a vele azonos 
nevű Patersonban él. A befelé forduló férfi csöndes boldogságot talál egyszerű életében. 
Minden napja ugyanúgy telik: vezetés közben megfigyeli a várost, beszélgetésfoszlányokat 
kap el, sétálni viszi a kutyáját, szabad perceiben pedig filozofikus verseket ír. Felesége, Laura 
pont az ellentéte. Ők ketten nem is lehetnének különbözőbbek, mégis harmóniában élnek 
egymással. Az amerikai független film egyik kulcsfigurájának elbűvölő mozija a költészet 
csodájáról.

Scott Pilgrim a világ ellen  (12)
színes, amerikai akció-vígjáték, 112 perc, 2010
rendező: Edgar Wright  • szereplők: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, 
Kieran Culkin

A 22 éves, jóképű basszusgitárosra ragadnak a csajok. Nehezen tudja lekoptatni őket,  
ám minden megváltozik, amikor Ramona begörkorizik az életébe. Scott hamarosan rájön,  
hogy a lány szerelmi életét a volt pasijai irányítják, akik mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy szó szerint kicsinálják az új udvarlót. Ahhoz, hogy az igaz szerelmet elnyerje, Scottnak  
le kell győznie őket. Virtuóz, modern film arról, hogy van, amikor a kisfelnőtt élete maga 
a képregény!

Sing Street  (12)
színes, ír-amerikai-angol zenés vígjáték, 106 perc, 2016
rendező: John Carney  • szereplők: Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen, 
Maria Doyle Kennedy

Dublin, 1985. A Lalor család ifjú tagja zenekart alapít, hogy elnyerje egy lány szerelmét  
és elmeneküljön a családi problémák elől. A botcsinálta banda egyre jobbá válik, s a srácok 
mind érzékletesebben fejezik ki öltözetükkel, zenéjükkel a serdülőkor dühét és lázadását.  
A zenekaron és a szerelmespár humoros-romantikus kapcsolatán keresztül pedig kibonta-
kozik a nyolcvanas évek Írországának kulturális közege és a fiatal generáció jövőképe, illetve 
annak hiánya. Ellenállhatatlan felnövéstörténet, remek zenével és humorral!

Szél támad  (12)
színes, japán animációs film, 126 perc, 2013
rendező: Hayao Miyazaki

Jiro arról álmodik, hogy repülőgépeket tervez. Mivel gyerekkorától erős szemüveget hord, 
és emiatt reménytelen, hogy pilóta legyen belőle, 1927-ben csatlakozik a legnagyobb japán 
repülőgéptervező mérnökcsapathoz. Tehetségét korán felfedezik, és a világ legelismertebb 
tervezői között tartják számon, majd egész életében óriási lendülettel dolgozik a repülés 
technológiai fejlesztésén.
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Út a vadonba  (12)
színes, amerikai filmdráma, 140 perc, 2007
rendező: Sean Penn  •  szereplők: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Hal Holbrook

A 22 éves Christopher McCandless most diplomázott, ígéretes jövő előtt áll,  
de a biztos pálya helyett az ismeretlent választja és kalandot keresve nekivág Amerikának. 
Ami ezen az úton történt az ifjú utazóval, számtalan ember számára vált örök szimbólummá.  
Vajon McCandless hősies utazó volt vagy naiv idealista, lázadó az 1990-es években  
vagy egy újabb útját vesztett amerikai fiú? Merész kalandor, avagy tragikus figura, aki harcra 
kelt az ember és a természet közt feszülő, érzékeny egyensúllyal?

Utazás apánkkal  (12)
színes, német-román-magyar-svéd filmdráma, 111 perc, 2016
rendező: Anca Miruna Lazarescu  
szereplők: Alexandru Margineanu, Razvan Enciu, Ovidiu Schumacher

Az anya halála óta a fiatal orvos, Mihai - aki a titkosszolgálat besúgója is – tartja egyben a családot.  
Öccse, Emil lázad a rendszer ellen, súlyos beteg apjuknak, Williamnak pedig már nyűg az élet.  
Az NDK-ba mégis azért mennek, mert Mihai elintézte, hogy apján életmentő műtétet hajtsanak 
végre. Épp hogy megérkeznek, mikor a Csehszlovákiát megszállni készülő szovjet tankokkal talál- 
ják szembe magukat. Keserű humorú, igazán emberi történet a hatvanas évek végéről – pontosabban  
arról, hogy milyen volt az élet vasfüggöny mögött, s mit gondoltunk errefelé a szabadságról.

Templom a dombon  (16)
színes, feliratos, szerb-német-francia-szlovén-horvát filmdráma, 112 perc, 2013
rendező: Srđan Golubović •  szereplők: Vuk Kostić, Aleksandar Berček, Leon Lučev

Dubrovnik és Montenegró között félúton, a bosnyák hegyek ölelésében fekszik  
a soknemzetiségű Trebinje. Amikor Marko, a fiatal katona eltávozást kap a frontról, néhány 
napra hazatér városába az apjához, a barátnőjéhez és a legjobb barátjához. A háború elől 
a bájos kisváros sem nyújt menedéket: hirtelen és értelmetlenül tör felszínre az erőszak, 
amikor három katona rátámad egy békés muszlim boltosra, Harisra. Marko az egyetlen,  
aki a közbeavatkozik, így megmenti az árus életét, viszont ezért súlyos árat fizet. Az egykori 
barátok és ellenségek sorsa tizenkét évvel később ismét összefonódik.

Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan  (16)
színes, magyar, vígjáték, 90 perc, 2014
rendező: Reisz Gábor • szereplők: Ferenczik Áron, Horváth Miklós, Győriványi Bálint
 

Mi legyen velem? Mit akarok csinálni felnőttként? Mit jelent szerencsétlennek lenni?  
Milyen ma magyar városi huszonévesként élni? Menjek, maradjak? De hova menjek  
és hol maradjak? Ezekről és még sok másról szól Reisz Gábor vizsgafilmként indult rendezői  
bemutatkozása. A fiatal rendező főként amatőr szereplőkkel forgatott, ötletes és rendkívül  
szellemes filmje egyszerre vígjáték és nemzedéki látlelet – fiatalokról, akik nem tudják, hogy 
kell felnőni, s mint minden generáció, ők se feltétlenül fogadják el a felnőttek válaszait.  
De néha még a sajátjaikat se!
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Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2016 #Sohavégetnemérős 16 Select
2014 20.000 nap a Földön 12 Mozinet
2013 9 hónap letöltendő 12 ADS

2004 A bukás – Hitler utolsó 
napjai 12 MPLC

2009 A fantasztikus Róka úr 0 MPLC
2016 A fegyvertelen katona 18 ADS
2015 A fiú és a szörnyeteg 12 Mozinet
2014 A Grand Budapest Hotel 16 MPLC
2015 A hangya 12 MPLC
2014 A hírnév ára 12 Vertigo Média
2002 A kárhozat útja 16 MPLC
2015 A kígyó ölelése 12 Cinefil Co
2015 A kommuna 16 Vertigo Média
2013 A komornyik 12 A Company
2014 A kórus 12 Vertigo Média
2015 A lánykirály 12 ADS
2011 A leleményes Hugo 12 MPLC
2008 A másik Boleyn lány 16 MPLC
2016 A mélység kalandora 12 ADS
2016 A nagy dobás 16 UIP
2012 A nyomorultak 12 MPLC
2013 A pap gyermekei 16 Mozinet
2011 A segítség 12 MPLC

2013 A százéves ember, aki 
kimászott az ablakon és eltűnt 16 ADS

2009 A szív bajnokai 12 MPLC
2015 A szüfrazsett 12 UIP

2008 A világ nagy és a megváltás 
a sarkon ólálkodik 12 dr. Muhi András

2016 A vörös teknős 6 Mozinet
2013 A zéró elmélet 16 ADS
2012 Anna Karenina 12 MPLC
2012 Az ajtó 12 MNF
2011 Az ember tragédiája 12 Mozinet

2015 Az ember, akit Ovénak 
hívnak 16 Vertigo Média

2006 Az emigráns – minden 
másképp van 12 MNF

2014 Az emlékek őre 12 Big Bang Media
2012 Az erő krónikája 16 MPLC
2002 Az órák 16 MPLC
2011 Az öldöklés istene 16 MPLC
2016 Az utolsó család 16 Mozinet
2014 Az utolsó éjszaka Párizsban 12 Mozinet
2006 Az utolsó skót király 16 MPLC
2015 Az új barátnő 16 ADS
2012 Bízz a szerelemben! 16 JIL
2017 Brazilok 12 InterCom
2011 Crulic – A túlvilágra vezető út 12 Anjou Lafayette
2017 Csehov: Cseresznyéskert 12 Pannonia
2007 Csillagpor 12 MPLC

Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2015 Csodálatos Boccaccio 16 Vertigo Média
2015 Csokoládé 12 Mozinet
2015 Danny Collins 12 Big Bang Media
2016 Derült égből apu 12 Vertigo Média
2014 Délibáb 16 A Company
2012 Dolma lányai 12 Vertigo Média
2006 Egy botrány részletei 16 MPLC
2001 Egy csodálatos elme 16 MPLC

2014 Egy galamb leült egy ágra, 
hogy tűnődjön a létezésről 16 Cirko Film

2004 Egy makulátlan elme örök 
ragyogása 12 MPLC

2007 Elizabeth: Az aranykor 12 MPLC
2014 Emlékek őrzői 12 MTVA
2010 Eredet 12 MPLC
2016 Ernelláék Farkaséknál 16 Big Bang Media
2014 Eszeveszett mesék 16 Mozinet
2016 Ez csak a világ vége 16 Cirko Film
1992 Édes Emma, drága Böbe 12 MNFA
2014 Éjjeli féreg 16 Big Bang Media
2010 Élet négyszer 12 Anjou Lafayette
2015 Én és Kaminski 12 Cirko Film
2005 Fekete kefe 12 dr. Muhi András
1997 Fészkes fenevadak 12 MPLC
2013 Frances Ha 16 Mozinet
2014 Frank 16 Mozinet
2014 Gemma Bovery 16 Mozinet
1999 Halálsoron 18 MPLC
2014 Havannai éjszaka 16 Mozinet
2014 Hétköznapi vámpírok 16 Cinetel

2015 Hogyan találtam rá a 
boldogságra az El Caminón 12 Vertigo Média

2006 Hósüti 12 MPLC
1965 Húsz óra 12 MNFA
2015 Ifjúság 12 Mozinet
2008 Intim fejlövés 16 Katapult Film
2013 Isteni műszak 16 A Company
2015 Így jártam a mostohámmal 16 ADS
2016 Jackie 16 Mozinet
2014 Két nap, egy éjszaka 12 Mozinet
2017 Kincsem 12 Fórum
2013 Kísértés 12 JIL
2004 Kóristák 12 MPLC
2002 Különvélemény 16 MPLC

2004 Lemony Snicket 
A balszerencse áradása 12 MPLC

1997 Lesz ez még így se! 12 MPLC
2014 Liza, a rókatündér 16 A Company
2015 Macbeth 16 Mozinet
1963 Madarak 16 MPLC
2011 Malom és kereszt 12 Anjou Lafayette

Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2005 Maradj! 16 MPLC
2014 Második esély 16 Cirko Film
2015 Mentőexpedíció 12 MPLC
2015 Mennyit ér egy ember? 12 Cirko Film
2014 Nagy szemek 12 MPLC
2013 Nekem Budapest 16 Cirko Film
1994 Nyakunkon az élet 12 MPLC
2007 Overnight 12 Katapult Film
2014 Őrült szerelem 16 Cirko Film
2008 Pánik 12 dr. Muhi András

2006 Parfüm: Egy gyilkos 
története 16 MPLC

2014 Parkoló 16 A Company
2016 Paterson 12 Cirko Film
2015 Pelé 12 A Company
2013 Philomena 12 Mozinet
1998 Pi 12 MPLC
2012 Populaire kisasszony 12 Anjou Lafayette
2004 Ray 16 MPLC
2015 Rendkívüli mesék 12 Vertigo Média
2013 Renoir 12 Mozinet
2014 Rio, szeretlek! 16 Vertigo Média
2003 Rocksuli 12 MPLC
2010 Scott Pilgrim a világ ellen 12 MPLC

2015 Shakespeare:
Téli Rege 12 Pannonia

2016 Sing Street 12 Vertigo Média
1993 Sok hűhó semmiért 12 MPLC
2015 Steve Jobs 12 UIP
2011 Super 8 12 MPLC
2014 Swing 12 A Company
2014 Szabadesés 16 Vertigo Média
2014 Szerelemsziget 16 Mozinet
2013 Szél támad 12 Cirko Film
1998 Szép remények 12 MPLC
2013 Tajtékos napok 12 MTVA

2013 Tango Libre 
Szabad a tánc 16 Mozinet

2013 Templom a dombon 16 Mozinet
2014 Térkép a csillagokhoz 16 Cinetel
2014 Tiltott táncok 12 Mozinet
2016 Toni Erdmann 16 Cirko Film

2015 Tökmag és Gázolaj
Vakáció négy keréken 12 ADS

2016 Utazás apánkkal 12 A Company
1993 Vasisten gyermekei 12 MNFA
2007 Vágy és vezeklés 12 MPLC

2014 Viva la libertà 
Éljen a szabadság! 12 Mozinet

2013 Walesa – A remény embere 12 Cirko Film
2013 Walter Mitty titkos élete 12 MPLC
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TABU
Egy jó film sok mindenben segíthet! Például olyan témák feldolgozásában is, melyek „rázósabbak”, valamiért érzékenynek számítanak  
a társadalomban – így sokszor a középiskolások között is. E programunkban olyan alkotásokból válogattunk, melyek témái róluk,  
az ő problémáikról szólnak, s kiválóan alkalmasak arra, hogy egy-egy rendhagyó osztályfőnöki óra keretén belül, a vetítés után  
a gyerekek megbeszéljék, vagyis „kibeszéljék” a látottakat, természetesen szakember segítségével. Olyan filmek ezek, melyek 
erőteljes stílussal, izgalmasan és gondolatgazdagon üzenik befogadóinak: A mozi az a hely, ahol mindenről lehet, s kell is mesélni!

A házban  (16)
színes, feliratos, francia thriller, 105 perc, 2012
rendező: François Ozon• szereplők: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott 
Thomas, Emmanuelle Seigner, Denis Menochet
 

A tizenhat éves Claude úgy szeretné lenyűgözni tehetségével irodalomtanárát,  
hogy beférkőzik iskolatársa életébe és otthonába, majd életükről saját nézőpontjából ír  
bizarr történetet. A tanár, felismerve a fiú egyedülálló jellemét és az írás iránti fogékonyságát, 
egyre nagyobb lelkesedéssel vesz részt maga is a cselekmény alakulásában. Tanácsaival  
lassan közös történetté formálják az eseményeket, amely azonban hamar kontrollálhatat-
lanná válik.

A Bélier család  (12)
színes, francia-belga vígjáték, 106 perc, 2014
rendező: Eric Lartigau  • szereplők: Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, 
Luca Gelberg, Eric Elmosnino
 

Paula Bélier első látásra átlagos tinédzser: gimnáziumba jár, fiúzni akar, legjobb barátnőjével 
bandázik iskola után és nagyon szeretne énekfakultációra járni. Egy fiú kedvéért. Kivéte-
les zenei tehetsége van, és tanára komoly esélyét látja, hogy a lány menő párizsi iskolában  
fejleszthesse hangját. Ám a lehetőség Paulát nem várt dilemma elé állítja: családjában  
ő az egyetlen, aki nem siketnéma, ami miatt szülei és farmjuk gazdálkodásában elengedhetet-
lennek tűnik a segítsége. Bűbájos közönségsiker, mely szórakoztat és felemelő módon tanít! 

A fehér király  (16)
színes, angol-német-svéd-magyar filmdráma, 89 perc, 2016
rendező: Jörg Tittel, Alex Helfrecht   •  író: Dragomány György
szereplők: Lorenzo Allchurch, Olivia Williams, Jonathan Pryce, Fiona Shaw
 

A 12 éves Djata a világtól teljesen elzártan él szüleivel egy disztópikus diktatúrában.  
A kormány börtönbe zárja apját, Djata pedig egyedül marad az anyjával, miközben mind-
kettejüket azonnal árulónak bélyegzik. A fiú nehezen tudja feldolgozni apja elhurcolását  
és hiányát, a sok hazugságot és a hirtelen felnőtté válás terheit. Egyetlen remény élteti,  
méghozzá apjának megtalálása, amiben nagyszülei tudnának neki segíteni. Dragomán György  
világsikerű regénye alapján!
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A hegedűtanár  (16)
színes, brazil filmdráma, 102 perc, 2015
rendező: Sérgio Machado • szereplők: Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Fernanda de Freitas
 
Laerte a zenének él, álmai azonban szertefoszlanak, amikor nem válogatják be a nagy 
presztízsű Sao Pauló-i Állami Szimfonikus  Zenekarba. Hogy eltartsa magát, tanári állást  
vállal egy állami iskolában a nyomornegyedben. Az új tanár és a kemény világban 
felnövő diákok eleinte nehezen jönnek ki egymással. Laerte bármit megtenne, hogy 
kiszabaduljon ebből a közegből, egy idő után azonban elkezdi élvezni a tanítást. Sérgio  
Machado gyönyörűen fényképezett filmje egyszerre szól a zene felszabadító erejéről, s arról, 
hogy társadalmi segítség nélkül a tehetség is kevés lehet a kitöréshez a favellák árnyékából.

A régi város  (16)
színes, amerikai filmdráma, 137 perc, 2016
rendező: Kenneth Lonergan
szereplők: Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges
 

Nem mintha olyan nagyszerű élete volna eddig, de Lee ragaszkodik hozzá. Amikor a bátyja 
halála után kiderül, hogy neki kell felelősséget vállalnia kamaszodó unokaöccséért, mégis 
kénytelen mindent feladni és visszaköltözni abba a kisvárosba, ahol felnőtt. És ahol túl sok 
emlék várja. Megrázó, de ezzel együtt életigenlő, mély emberi történet, bravúros alakítások-
kal. Igazi remekmű. 2 Oscar-díj!

Akvárium  (18)
színes, angol filmdráma, 118 perc, 2009
rendező: Andrea Arnold 
szereplők: Katie Jarvis, Michael Fassbender, Harry Treadaway, Jason Maza

Mia, a zavaros családi hátterű tinédzser táncos karriert dédelget, amiért igyekszik mindent 
megtenni. Érzelmeit azonban nem tudja kordában tartani, és beleszeret az anyja barátjá-
ba. Ez az erőteljes, nagy hatású történet a brit külvárosi panelek világába vezeti a nézőt:  
a rendező Andrea Arnold a legnagyobbakat idéző pontossággal és körültekintéssel festi fel  
a drámát ebben az erőteljes filmben.

Az állam Fritz Bauer ellen  (12)
színes, német életrajzi film, 105 perc, 2015
rendező: Lars Kraume
szereplők: Burghart Klaußner, Andrej Kaminsky, Rüdiger Klink
 

Németország, 1957. A hesseni főügyész, a zsidó és szociáldemokrata, Fritz Bauer döntő  
információkat kap Adolf Eichmann tartózkodási helyéről, és megpróbál szövetségi szinten 
pert indítani ellene. Munkahelyén teljesen magára marad, kollégái semmiben nem támo-
gatják. Bauer nem bízik a német igazságszolgáltatásban, ezért kapcsolatba lép az izraeli  
titkosszolgálattal, a Moszaddal. Egy kivételesen makacs és bonyolult ember portréja,  
aki tükröt tartott a második világháború utáni Németországnak.
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Ártatlanok  (16)
színes, francia-lengyel filmdráma, 115 perc, 2016
rendező: Anne Fontaine  •   szereplők: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza

Fiatal vöröskeresztes orvosnő érkezik Lengyelországba 1945-ben, hogy a koncentrációs 
táborok túlélőit gyógyítsa. Mathilde-ot megkeresi a közeli kolostor rendfőnöknője,  
hogy segítséget kérjen tőle. A doktornő ellátogat a zárdába, és megtudja, hogy az apácák még 
mindig traumatizáltak a szovjet katonák erőszakoskodása miatt, és hogy a fiatal nővérek közül 
sokan gyermeket várnak. Terhességük és hitük összeegyeztethetetlen, és Mathilde segít-
sége az egyetlen reményük. Felkavaró, megrendítően szép film egy történelmi tabutémáról. 
  

Az állampolgár  (12)
színes, magyar filmdráma, 109 perc, 2016
rendező: Vranik Roland
szereplők: Dr. Cake-Baly Marcelo, Máhr Ágnes, Arghavan Shekari
 

Wilson menekültként él Magyarországon. Évek óta Budapesten dolgozik biztonsági őrként, 
legfőbb vágya és célja, hogy megszerezze a magyar állampolgárságot, de folyamatosan  
megbukik az alkotmányos alapismeretek vizsgán. A felkészülésben a magyar-történelem 
szakos tanárnő, Mari segít neki, de a tanulás közben tanár és tanítvány között mély  
szerelem szövődik. Humánus, érzékeny alkotás, mely igen átgondoltan közelít kényes 
témájához.

Az elfelejtett katona  (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 64 perc, 2010
rendező: Ravasz Balázs

A dokumentumfilm az utolsó magyar hadifogoly, Toma András történetét mutatja be.  
53 évig tartották egy szovjet elmegyógyintézetben anélkül, hogy tudták volna, honnan  
származik. Amikor kiderült, hogy magyar és hazai pszichiáterek segítségével haza- 
szállították, hosszú idő telt el, mire megnyílt. De a Szibériában töltött évekről nem volt  
hajlandó beszélni. Egy igazán megdöbbentő, emberi történet, amely annak idején  
komoly sajtónyilvánosságot kapott.

Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje)  (16)
színes, amerikai filmdráma, 119 perc, 2014
rendező: Alejandro González Iñárritu
szereplők: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton 

Riggan Thomson egykor a legnépszerűbb sztárok egyike volt, aki nagy sikerrel alakította  
az ikonikus képregényhőst. Mára azonban leáldozott a csillaga, elfelejtették, a pálya 
szélére szorult. A Broadwayn kapott lehetőséget igyekszik kihasználni, hogy visszaszerezze  
önbecsülését: visszakapaszkodjon a csúcsra, és visszahódítsa a közönséget. Megrendezi  
saját színdarabját, és a főszerepet is magára osztja. Egy film arról, amikor az élet igazi  
hiúsági kérdés. Számos remek alakítás, virtuóz rendezés, 4 Oscar-díj! 
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Büszkeség és bányászélet  (12)
színes, amerikai vígjáték, 107 perc, 2014
rendező: Matthew Warchus • szereplők: Bill Nighy, Andrew Scott, Dominic West, 
Imelda Staunton, Joseph Gilgun

1984 nyara. Az Egyesült Királyságban az okkal Vasladynek gúnyolt Margaret Thatcher van 
hatalmon, a Bányászok Szakszervezete pedig sztrájkba fog. A londoni Büszkeség Menete 
néhány lelkes aktivistája úgy dönt, a bányászok ügye mellé áll, csakhogy van egy kis bökkenő: 
a konzervatív nézeteket valló szakszervezet a szivárványzászlós csapattal nem tud mit 
kezdeni. Az aktivisták azonban nem hátrálnak meg: megkerülve a bürokráciát egyenesen  
a bányászokhoz fordulnak. 

Coraline és a titkos ajtó  (12)
színes, amerikai animációs film, 101 perc, 2009
rendező: Henry Selick 

A tizenkét éves Coraline vidékre költözik a családjával. A kislány nehezen találja helyét  
az új környezetben. Egyik nap azonban különös felfedezést tesz, rábukkan egy titkos ajtóra, 
amely mögött a saját életének egy másik változatába csöppen, amit sokkal jobbnak, érde-
kesebbnek talál. Csak egy dolog furcsa: mindenkinek gombszeme van. A nagyszerű kaland 
egyre veszélyesebbé válik, amikor a „másik” szülei ott akarják tartani örökre. Coraline min-
den bátorságára szüksége van, hogy kiszabaduljon ebből a világból. A Laika animációs stúdió 
egyéni technikával készíti az átlagnál jóval komolyabb hangvételű, különleges produkcióit.  
Ez volt az első, s egyben eddig a legjobb filmjük!

Dizájneren  (16)
színes, magyar dokumentumfilm, 90 perc, 2016
rendező: Horváth Balázs
 

Geri súlyos kábítószerfüggő, dizájner drogokat használ intravénásan. Két flash között  
aktív társadalmi életet él Budapest utcáin, egy olyan szubkultúrában, amelybe a „normális”  
emberek nem láthatnak bele. Egy fűtetlen foglaltházban télen annyira megbetegedett, hogy 
kómába esett, amputálni kellett a tüdeje egy részét. Amint felgyógyult, újra drogozni kezdett 
pedig tudja, ha így folytatja, nemsokára meghal. Talán még sosem készült a témában ennél 
hitelesebb magyar dokumentumfilm.

Életem Cukkiniként  (12)
színes, svájci-francia animációs film, 66 perc, 2016
rendező: Claude Barras

Cukkini nem más, mint egy átlagos kilencéves kisfiú, kissé különös becenévvel. Élete akkor 
vesz váratlan fordulatot, amikor édesanyja hirtelen meghal, ő pedig gyerekotthonba kerül. 
Egyetlen támasza új barátja, a rendőrtiszt Raymond. A barátságtalan környezet és a sok 
kis árva között a fiú először nehezen találja meg a helyét, azonban Raymond és újdonsült 
barátai segítségével újra képes lesz megbízni másokban. Oscar-díjra jelölt, egészen kivételes 
mese: olyan fontos témáról beszél őszintén és felemelően, amit csak ritkán mernek érinteni 
animációs filmekben.
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Én, Daniel Blake  (16)
színes, angol-francia filmdráma, 100 perc, 2016
rendező: Ken Loach • szereplők: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy

Az 59 éves Daniel Blake egész életében szorgalmasan dolgozott, asztalosként fizikai munkából 
élt. Egy szívroham miatt életében először tétlenségre ítélték, így a rehabilitációs idő alatt 
szociális segélyért kell folyamodnia. A brit egészségügy útvesztőjében bolyongva összebarát-
kozik egy kétgyerekes, egyedülálló anyukával, aki a szociális rendszer személytelen és kafkai 
útvesztőjében hasonlóan reménytelenül próbálja megtalálni a kiutat. Daniel azonban nem 
adja fel, bármi áron segíteni akar. Végtelenül megható, Arany Pálma-díjas történet egy igazi 
hétköznapi hősről!

Érettségi  (16)
színes, román-francia-belga filmdráma, 128 perc, 2016
rendező: Cristian Mungiu • szereplők: Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar
 

Egy megbecsült orvosnak egyetlen igazi életcélja van, hogy 18 éves lányát az érettségi után 
külföldre tudja küldeni taníttatni. Az írásbeli érettségik előtti napon azonban szörnyű dolog 
történik, lányát majdnem megerőszakolják, és meg is sérül a támadásban. A tinédzser sokkos 
állapotba kerül, ami miatt kétségessé válik a másnapi vizsga. Az apa görcsösen ragaszkodik 
elképzelt tervéhez és komoly erkölcsi döntést kell hoznia. Mungiu filmjében a korrupció  
úgy jelenik meg, mint egy életforma, amelyből nagyon nehéz kitörni – de vajon a fiatal 
generáció már megtalálhatja a kiutat? Cannes-ban fontos díjat kapott, újabb remekmű  
a román újhullám leghíresebb rendezőjétől.

Hasta la Vista!  (16)   
színes, feliratos belga filmdráma, 108 perc, 2011
rendező: Geoffrey Enthoven • szereplők: Robrecht Vanden Thoren, 
Gilles De Schryver, Tom Audenaert, Isabelle De Hertogh
 

Három flamand jóbarát, akik a többi fiatalhoz hasonlóan egy dolgot szeretnének: minél 
előbb elveszíteni a szüzességüket. Csakhogy testi fogyatékaik korlátozzák őket a csajozás-
ban: Jozef szeme annyira gyenge, hogy csak nagyítóval lát rendesen, Philip csak fejét és egyik 
kezét tudja mozgatni, Lars-nak pedig gyógyíthatatlan daganata van, ami Philiphez hasonlóan 
tolószékbe kényszeríti. Hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntenek, Spanyolországba utaznak, 
ahol van egy speciális bordélyház.

Holdfény  (16)
színes, amerikai dráma, 111 perc, 2016
rendező: Barry Jenkins • szereplők: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson
 

Little, Chiron és Black. Három név, melyek ugyanazon embernek három különböző életszakaszát 
jelölik meg, végigkísérve jellem- és személyiségfejlődésének legfontosabb részeit. A kisgyerek 
Little Miami leszakadó részén él egyedülálló és drogfüggő anyjával. A tinédzser Chiron a nemi 
érés szakaszába lépve keresi identitását. Végül a felnőtt, kigyúrt, harmincas Blackkel zárul  
a történet, aki képes szembenézni múltbeli énjével. Vajon mik azok az események, amelyek  
a legnagyobb hatással vannak életünkre? Kik befolyásolják leginkább a jellemünket? Ezekre  
az univerzális kérdésekre próbál választ találni Barry Jenkins lírai, 3 Oscart nyert filmje. 
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Ida  (12)
fekete-fehér, lengyel-dán filmdráma, 80 perc, 2013
rendező: Pawel Pawlikowski • szereplők: Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, 
Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela
 

A ‘60-as években egy lengyel kolostorban nevelkedik az árva novícius Ida. A fogadalom-
tétel előtt, az apácák tanácsára meglátogatja nénikéjét, egyetlen élő rokonát, akivel  
korábban soha nem találkozott. A lengyel filmiskola legnagyobb alkotásainak stílusában 
fogant Ida megrendítő, kiemelkedő képi világú dráma, amelyben a két nő intim története  
finoman összefonódik a közép-európai történelmi háttérrel. A film 2015-ben Oscar-díjat nyert  
a legjobb idegen nyelvű film kategóriában!

Juno  (12)
színes, amerikai vígjáték, 96 perc, 2007
rendező: Jason Reitman  •  szereplők: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner
 

Juno csinos, okos tinilány, akinek váratlanul mégis azzal kell szembesülnie, hogy osztály-
társával, Bleekerrel egy túl jól sikerült éjszakán szimpla hülyeségnél sokkal többet csinál-
tak. Az anyai örömök elé néző lány barátnője segítségével nevelőszülőket keres és talál  
a születendő kicsinek. A tökéletes adoptálók Mark és Vanessa, a tehetős külvárosi szerel-
mespár, akik már alig várják, hogy a karjukban tartsák a csöppséget. Szerencsére Juno szülei 
mindenben támogatják lányukat. Okosan provokatív, szellemes és szívhez szóló történet, 
Oscar-díjas forgatókönyvv.

Kikötői történet  (12)
színes, finn-francia-német vígjáték, 103 perc, 2011
rendező: Aki Kaurismäki  • szereplők: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre 
Darroussin, Blondin Miguel, Elina Salo, Evelyne Didi, Quoc Dung Nguyen
 

A korábban nagyvilági életet élő Marcel cipőpucolóként dolgozik Le Havre-ban. Imádott fele-
sége hirtelen rosszul lesz, és végzetes betegséggel diagnosztizálják. Ugyanekkor a kikötőben 
meglát egy afrikai menekült fiút, akit keres a rendőrség. Marcel úgy dönt, hogy segít  
a gyereken és elszállt optimizmussal kezd el küzdeni az ellen, hogy visszatoloncolják Afrikába.  
A sajátos hangulatú, életigenlő mozi témája miatt is igen aktuális!

Gran Torino  (16)
színes, amerikai filmdráma, 116 perc, 2008
rendező: Clint Eastwood • szereplők: Clint Eastwood, Bee Vang, Christopher Carley
 

Walt Kowalski, az egykori koreai veterán és nyugdíjas autószerelő felesége halála 
után egyedül él. A régi szomszédok is kihaltak vagy elköltöztek, a helyükre délkelet- 
ázsiai bevándorlók jöttek. Kowalski rossz szemmel nézi őket, nem rejti véka alá velük 
kapcsolatos ellen-érzését. Mindez csak fokozódik, amikor egyik éjjel a szomszéd fiú  
el akarja lopni a féri féltve őrzött autóját. Kiderül, hogy a környéket uraló banda kény-
szerítette erre. Clint Eastwood felemelő filmje egyfajta összefoglalása a színész-rendező 
életművének, egyben egy megható barátság lebilincselően izgalmas története.
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Mustang  (16)
színes, francia-német-török filmdráma, 97 perc, 2015
rendező: Deniz Gamze Ergüven • szereplők: Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, 
Elit Iscan, Tugba Sunguroglu, Ilayda Akdogan
 

Öt lánytestvér egy török faluban él nagybátyjukkal és nagyanyjukkal. A kamaszlányok felhőtlen 
boldogságban vágnak neki a nyári szünetnek, de a bigott török közeg a legkisebb kilengést sem 
tűri: az egyik szomszédasszony jelenti a lányok erkölcseire vigyázó nagymamának, hogy azok 
együtt fürödtek a tengerben a falubeli fiúkkal. A nyári vakáció a lányok számára nem azt a szabad-
ságot hozza, amire számítottak, éppen ellenkezőleg nevelőik egyre drasztikusabb módszerekkel 
próbálják betörni őket és megakadályozni, hogy az ezeréves tradíciók ellenében viselkedjenek.

Papírsárkányok  (16)
színes, amerikai filmdráma, 122 perc, 2007
rendező: Marc Forster • szereplők: Khalid Abdalla, Homayoun 
Ershadi, Ahmad Khan Mahmidzada, Zekeria Ebrahimi
 

A háború szélén álló, kettészakadt országban két gyermekkori jóbarát, Amír és Hasszán 
örökre elszakad egymástól. Gyönyörű délután van Kabulban, az ártatlan sárkányeregető 
versenyben elért győzelem keserű következményeként az egyik fiú gyáván elárulja a másikat, 
és ez tragikus események sorát indítja el. 20 évvel később a már Amerikában élő Amír vissza-
tér a tálibok által vasmarokkal uralt Afganisztánba, hogy megpróbáljon mindent jóvátenni. 
Megható, sajnos folyamatosan aktuális film nemzetközi bestseller nyomán!

Papírvárosok  (12)
színes, amerikai romantikus film, 105 perc, 2015
rendező: Jake Schreier • szereplők: Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage, 
Cara Buono, Caitlin Carver, Austin Abrams
 

Quentin óvodás kora óta odavan a környékükön lakó csajért, és természetesnek veszi, hogy  
ő tudomást sem vesz róla. Ezért lepődik meg igazán, amikor Margo egy éjjel bemászik a szobájá-
ba – méghozzá teljes nindzsa felszerelésben. Q és M együtt vág neki az éjszakának, hogy bosszút 
álljanak mindazokon, akik bántották őket. Nyomukban kompromittáló fényképek, vazelinnel  
bekent kilincsek és leborotvált szemöldökök maradnak. Ezzel az éjszakával kezdődik a gimis srác 
életének legnagyobb kalandja. Nagyszerű, gondolatgazdag tinifilm, remek fiatal színészekkel!

Precious – A boldogság ára  (16)
színes, amerikai filmdráma, 109 perc, 2009
rendező: Lee Daniels 
szereplők: Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Mariah Carey
 

Precious Jones, a zárkózott harlemi gimnazistalány élete nem tündérmese. A túlsúlyos lányt 
az iskolában kiközösítik, otthon pedig kegyetlen anyja terrorizálja. Mindezek tetejébe még 
terhes is immáron második gyermekével. Nem üldöz elérhetetlen álmokat – csupán boldog 
szeretne lenni, mint mi mindannyian. Kétszeres Oscar-díjas dráma, mely a nyomasztó hangu-
lattal együtt képes katartikus élményt nyújtani.

39



TABU

Saul fia  (12)
színes, magyar filmdráma, 107 perc, 2015 
rendező: Nemes Jeles László • szereplők: Röhrig Géza, Molnár Levente, 
Urs Rechn, Zsótér Sándor, Todd Charmont, Uwe Lauer
Saul Ausländer egyike a krematóriumokban dolgozó sonderkommandósoknak. Társai tudják, 
hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik őket, fegyvereket gyűjtenek és lázadást szerveznek. Saul  
az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli saját fiát, és ettől kezdve a férfit a menekülés 
helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, hogy kicsempészi a testet és keres egy 
rabbit, hogy méltó módon eltemethesse a gyermeket. Nemes Jeles László rendezése számtalan 
másik fontos díj mellett elhozta Magyarországnak a második játékfilmes Oscar-díjat, s egy újabb 
magyar klasszikussal járult hozzá a nemzetközi filmtörténethez. Hatása alól lehetetlen szabadulni.

Sráckor  (12)
színes, amerikai filmdráma, 166 perc, 2013
rendező: Richard Linklater • szereplők: Ellar Coltrane, Ethan Hawke, 
Patricia Arquette, Nick Krause, Sam Dillon, Tom McTigue
 

A film a 6 éves Masont követi az ember életének legradikálisabban változó évtizedén  
át a családi költözések, viták, házassági kudarcok, újra házasodások, új iskolák, első  
szerelmek, elvesztett szerelmek, jó időszakok, ijesztő időszakok, és a szívfájdalom  
és rácsodálkozás állandóan lüktető keveredésének ismerős kavargásán keresztül.  
Megkapóan természetes, egyedülálló filmes teljesítmény!

Submarine (12) 
színes, angol-amerikai vígjáték, 97 perc, 2010
rendező: Richard Ayoade • szereplők: Craig Roberts, Yasmin Paige, Noah Taylor, 
Paddy Considine, Sally Hawkins

Van egy fiú, akinek egyrészt meg kell mentenie az anyukáját egy spirituális vezető hódí-
tásától, másrészt ágyba kell csábítania barátnőjét. És ezekhez a harcokhoz nincs más  
fegyvere, csak a szókincse és a majdnem-teljes önbizalma. A fiú neve Oliver Tate.  
„Túl sokáig vártam életem filmjével. Oliver Tatenek hívnak. Ez a film fogja bemutatni  
különleges egyéniségemet,...“ Sok film szól a kamaszokról – de nagyon kevés olyan akad, 
amely annyira különleges, mint ez a mozi!

Szerdai gyerek  (16)
színes, magyar filmdráma, 93 perc, 2014
rendező: Horváth Lili • szereplők: Vecsei Kinga, Antal Zsolt, 
Thuróczy Szabolcs, Börcsök Enikő
 

A díjnyertes, érzékeny film egy különös felnőtté válási történet, melyben egy olyan lánynak 
kell anyává érnie, akinek magának nem volt édesanyja. Az állami gondozásból frissen  
kikerült 19 éves Maja felelőtlen kamasz, aki egy négyéves kisfiúért tartozik felelősséggel. 
Maja önsorsrontó hajlama ellenére azért harcol, hogy fia felügyeleti jogát megszerezze – nem 
akarja, hogy a gyerek sorsában a sajátja ismétlődjön meg. Önmagával folytatott küzdelmei 
egy váratlan lehetőséghez és egy szokatlan új szerelemhez vezetik. 
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Szesztolvajok  (16)
színes, angol-francia-belga-olasz vígjáték, 101 perc, 2012
rendező: Ken Loach • szereplők: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland, 
Jasmin Riggins 
 

Miután közmunkával megúszta a börtönt, Robbie eldönti, hogy új életet kezd, apukaként 
ugyanis jobb életet szán kisfiának a sajátjánál. A közmunkaprogramban hozzá hasonló bará-
tokra tesz szert, s amikor a társaság ellátogat egy whiskey gyárba, az olyan inspirálóan hat 
rájuk, hogy úgy érzik, reménytelen életükből ez jelentheti számukra a kiutat. Ken Loach 
egész életművében utánozhatatlan érzékenységgel mesélt szociálisan érzékeny témákról. 
Most sincs ez másként!

Táncos a sötétben  (16)
színes, dán-német-holland-amerikai-angol-francia-svéd-finn-izlandi-norvég zenés 
filmdráma, 140 perc, 2000
rendező: Lars von Trier  •  szereplők: Björk, Catherine Deneuve, David Morse
 

A hazáját elhagyó naiv, ugyanakkor szeretetreméltó özvegy, acélgyári munkásként kívánja 
előteremteni fia számára a szemműtéthez szükséges pénzt. A betegség örökletes. Az anya 
egyre inkább csak a sötétségben tapogatózik. A szürreálissá fokozódó embertelen munkában 
a gépek zaja teremti meg a Björk képzeletében kibomló dalok zenei alapját. Az emigráció, 
a betegség, a nyomor problémáit taglaló alkotás a giccs és a totális eszköztelenség határán 
egyensúlyozva igazi antiműfajt hoz létre, kultuszgyanúsan irányítva az érzelmeket.

Tiszta szívvel (16)
színes, magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015
rendező: Till Attila • szereplők: Fenyvesi Zoltán, Fekete Ádám, Thuróczy Szabolcs, 
Balsai Mónika
 

A jelentős társadalmi gesztus és az igényes szórakoztatás a legjobb barátságban vannak  
Till Attila remek filmjében, mely egy kerekesszékes bandáról szól, ahol két mozgássérült 
fiatal összeismerkedik egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal. Így a maffia szolgálatába 
állnak. Hőseink egyik tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben 
töltött midennapok kihívásait. Ezentúl még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg az apjának  
egy elhagyott fiú.

Titkok és hazugságok  (12)
színes, angol filmdráma, 137 perc, 1996
rendező: Mike Leigh  •  szereplők: Timothy Spall, Brenda Blethyn, Phyllis Logan

Cynthia az ötvenes éveiben járó munkásasszony, élete csalódások sorozata. Utcaseprő 
lányával, Roxanne-nal él London külvárosában. A nőnek van egy öccse, akit az anyjuk halála 
után saját gyerekeként nevelt fel. Maurice-ból sikeres fotós lett, az egyik előkelő negyed-
ben él feleségével, és évek óta nem találkozott a testvérével. Egy napon Cynthiát felhívja  
telefonon egy Hortense nevű nő, és azt állítja, hogy az ő lánya… Az 5 Oscar-díjra jelölt, 
Cannes-ban Arany Pálmát nyert, érzékeny film a kilencvenes évek egyik legkiemelkedőbb 
európai mozija!
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Vademberek hajszája  (12)
színes, új-zélandi vígjáték, 101 perc, 2016
rendező: Taika Waititi   •   szereplők:  Sam Neill, Julian Dennison, Rima Te Wiata 
 

Ricky, a dacos városi kölyök új nevelőszülőkhöz kerül, Új-Zéland vadregényes tájaira. A kezel-
hetetlen srác a kissé furcsa, de szeretetteljes Bella néni és új kutyája, Tupac körében hamar 
otthonra lel, bár a zsémbes és magának való Hec bácsival nehezen találja a közös hangot. 
Amikor Rickyt újra a gyermekvédelem felügyelete fenyegeti, a javítóintézet elől inkább  
a hegyekbe menekül. Fergeteges humorú, izgalmas, virtuóz komédia egy nagyon különleges 
kisfiú nagyon különleges kalandjairól.

Vadon  (16)
színes, amerikai életrajzi filmdráma, 115 perc, 2014
rendező: Jean-Marc Vallée
szereplők: Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern

Cheryl fiatal, mégis úgy érzi, mindent elveszített. Bár életében nem kirándult, egy hirtelen 
ötlettől vezérelve vándorútra indul. Több mint 1500 kilométert gyalogol az Egyesült Államok 
nyugati partvonalán. Hosszú útja során persze sok emberrel találkozik, köt barátságokat  
és túlél néhány ijesztő kalandot: de az igazi társaságát a múltjából meríti. Cheryl Strayed igaz 
története alapján!

Whiplash  (16)
színes, amerikai filmdráma, 107 perc, 2014
rendező: Damien Chazelle • szereplők: Miles Teller, J.K. Simmons
 

Andrew a világ egyik leghíresebb zeneiskolájába jár, dobolni tanul, rengeteget gyakorol,  
és mindenre képes volna a siker érdekében. Legalább is azt hiszi. De találkozik egy tanárral, aki 
még nála is elszántabb. Ő abban hisz, hogy a tehetséget mindenáron fel kell szabadítani, és ami 
bujkál bennük, azt ki kell préselni a tanulókból. Akkor is, ha kínlódnak, ha sírnak vagy belehal-
nak. A kezdő zenész és a sokat látott veterán egymásnak feszül. A tanár felveszi a kezdő dobost  
a zenekarába, de az első örömöt nagyon sok keserűség követi. Fantasztikusan izgalmas film  
a megszállottságról, s arról a dilemmáról, mely valamennyire minden tehetséges ember sajátja.

Toni Erdmann  (16)
színes, német-osztrák vígjáték, 162 perc, 2016
rendező: Maren Ade 
szereplők: Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad, Jean-Paul Bonnaire

Ines csakis a nemzetközi karrierjének él. Apja, Winfried aggódik lánya steril és boldogta-
lan élete miatt, és elhatározza: újra vidámságot csempész Ines mindennapjaiba. Műfogsort 
és parókát ragad, és Toni Erdmannként jelenik meg Ines bukaresti irodájában, s egyre  
kellemetlenebb helyzetekbe hozza lányát. Ines kezdeti idegessége ellenére kénytelen rádöb-
benni, hogy a vidámság és szeretet nélküli élet értéktelen. Többek között Oscar-díjra is jelölt, 
elképesztően egyedi és gondolatgazdag filmremek!  
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Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2017 1945 12 Katapult Film
2013 12 év rabszolgaság 16 MPLC
2014 A Bélier család 12 Vertigo Média
2006 A család kicsi kincse 12 MPLC
2013 A csodabogár 16 Cirko Film
2015 A dán lány 16 UIP
2016 A fehér király 16 Vertigo Média
2013 A fiam családja 12 MTVA
2012 A házban 16 Vertigo Média
2015 A hegedűtanár 16 Mozinet
2008 A hullám 12 MPLC
1979 A kis Valentino 16 MNFA
2014 A küzdők 12 Mozinet
2014 A lecke 16 Mozinet
2015 A második anya 16 Cirko Film
2012 A messzi dél vadjai 12 Mozinet
2013 A nagy füzet 16 A Company
2013 A nyár királyai 12 JIL
2016 A régi város 16 InterCom
2015 A szoba 16 Vertigo Média
2011 A tenger törvénye 12 Mozinet
2012 A vadászat 16 Vertigo Média
2009 Akvárium 18 MPLC
1997 Amistad 12 MPLC
2015 Apák és lányaik 16 MTVA
2014 Az apáca 16 Mozinet
2015 Az állam Fritz Bauer ellen 12 Cirko Film
2016 Az állampolgár 12 Mozinet
2010 Az elfelejtett katona 12 Ravasz Balázs
2011 Az élet fája 12 MPLC
2013 Az ígéret földje 16 Cirko Film
1991 Árnyék a havon 16 MNFA
2016 Ártatlanok 16 Cirko Film
2011 Beszélnünk kell Kevinről 16 MPLC
2010 Bibliotheque Pascal 18 Katapult Film
2000 Billy Elliot 12 MPLC
2014 Birdman avagy (A mellőzés meglepő ereje) 16 MPLC
2014 Büszkeség és bányászélet 12 Mozinet
2015 Carol 16 Vertigo Média
2009 Coraline és a titkos ajtó 12 MPLC
2014 Csillagainkban a hiba 12 MPLC
2004 Dealer 16 dr. Muhi András
2016 Dizájneren 16 Cirko Film
2015 Drifter 16 KraatsFilm
2012 Ébredés 16 MPLC
2002 Egy fiúról 12 MPLC
2012 Egy különc srác feljegyzései 12 MPLC
2009 Egy lányról 16 MPLC
2015 Emlékezz! 16 ADS
1988 Esőember 12 MPLC
2016 Életem Cukkiniként 12 Vertigo Média
2016 Én, Daniel Blake 16 Vertigo Média
2016 Érettségi 16 Vertigo Média
2013 Fehér árnyék 18 Mozinet

Év Film Korhatár Jogtulajdonos
2013 Fehér Isten 16 InterCom
2006 Fehér tenyér 12 Katapult Film
2010 Fekete hattyú 16 MPLC
2001 Felhő a Gangesz felett 16 MNF
2008 Gran Torino 16 MPLC
2011 Hasta la Vista! 16 Mozinet
2016 Holdfény 16 Vertigo Média
2012 Holdfény királyság 12 Big Bang Media
2014 Ida 12 Mozinet
2012 Ill Manors – Rázós környék 18 Mozinet
2007 Juno 12 MPLC
2012 Kényszerleszállás 16 MPLC
2011 Kikötői történet 12 Cirko Film
2014 Kukoricasziget 12 Mozinet
2014 Lavina 12 Cirko Film
2014 Lány macskával 16 Cirko Film
1997 Lolita 16 MPLC
2012 Lore 16 Mozinet
2012 Ló az erkélyen 6 Anjou Lafayette
2015 Madárkák 16 Cinefil Co
2014 Marie története 16 Cirko Film
2013 Mi vagyunk a legjobbak! 12 Vertigo Média
2015 Mustang 16 Mozinet
2012 Nővér 12 Mozinet
2012 Oh Boy 16 Cirko Film
2007 Papírsárkányok 16 MPLC
2015 Papírvárosok 12 MPLC
2011 Play, Gyerekjáték? 16 Anjou Lafayette
2011 Polisse 18 Mozinet
2009 Precious – A boldogság ára 16 MPLC
2003 Rengeteg 16 dr. Muhi András
2014 Samba 12 Vertigo Média
2015 Saul fia 12 Mozinet
2014 Short Skin – Szűkölő kamaszkor 16 Mozinet
2013 Sráckor 12 MPLC
2014 St. Vincent 12 MPLC
2010 Submarine 12 MPLC
2011 Szenvedélyes versengés 12 Anjou Lafayette
2014 Szerdai gyerek 16 Popfilm
2012 Szesztolvajok 16 Vertigo Média
2015 Tangerine 18 Cinefil Co
2000 Táncos a sötétben 16 MPLC
2014 Timbuktu 16 Vertigo Média
2015 Tiszta szívvel 16 A Company
1996 Titkok és hazugságok 12 MPLC
2013 Utóélet 16 Vertigo Média
2007 Út a vadonba 12 MPLC
2016 Vademberek hajszája 12 Pannonia
2014 Vadon 16 MPLC

2014 Van valami furcsa 
és megmagyarázhatatlan 16 Cirko Film

2014 Viktória - A zürichi expressz 16 Mozinet
2014 Whiplash 16 MPLC
1993 Zongoralecke 16 MPLC
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80 huszár  (12)
színes, magyar filmdráma, 124 perc, 1978 
rendező:  Sára Sándor • szereplők: Dózsa László, Tordy Géza, 
Madaras József, Cserhalmi György, Juhász Jácint, Oszter Sándor
 

1848. Európa forrong. A Lengyelországban állomásozó, osztrák kötelékhez tartozó magyar 
huszárok egy csoportja a szabadságharc kitörésének hírére hazaindul. A szökevények útja 
ezer veszéllyel teli, harcot kell vívniuk a természettel, az őket üldöző osztrák hadsereggel, 
és saját felőrlődő idegeikkel. Sára Sándor megrendítő történelmi drámája könnyen meg-
foghatja a gyerekeket izgalmas akciójeleneteivel is! 

A jugoszláv kapcsolat  (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 44 perc, 2005
rendező: Góczán Flórián
 

1957 elejére a Kádár-kormány lezárta a magyar-osztrák határt, így elvágta a fő menekü-
lési útvonalat nyugat felé. Ekkor már csak Jugoszlávia irányába lehetett elhagyni Magyar-
országot. 1957 januárjában indult meg a menekültáradat, és Jugoszlávia már képtelen volt 
segítség nélkül megbirkózni a menekültkérdéssel. A kritikus helyzetben a nyugati országok 
és az ENSZ nyújtott segítséget. 1956 októbere után összesen 19 880 magyar menekült lépte 
át a magyar-jugoszláv határt. Közülük 2700 visszatért, 500-an Jugoszláviában telepedtek le. 
A többiek továbbmentek nyugat felé, de voltak, akik a föld másik oldalára kerültek. 

A tanú  (12)
magyar filmszatíra, 103 perc, 1969
rendező: Bacsó Péter  •  szereplők: Kállai Ferenc, Őze Lajos, Fábri Zoltán
 

Pelikán József hithű kommunista, aki végigharcolta elvbarátaival a vészterhes éveket.  
Most, győzelmük után, a személyi kultusz idején, gátőrként is elkötelezett munkát végez. 
Lecsap az orvhorgászra, akiről kiderül, hogy régi barátja és harcostársa, Dániel Zoltán, aki  
jelenleg miniszter. Épp ez a kedves barát buktatja le akaratán kívül, amikor feketevágás 
miatt megjelenik a hatóság. Pelikán börtönbe kerül, ahonnan egyre magasabb beosztásba  
helyezik. Ő lesz a vidámpark, az uszoda, majd később egy narancstermelő gazdaság igaz-
gatója. Bacsó örökbecsűje, Fábri legfontosabb színészi jelenése!

ÜNNEPE INK
Számos olyan alkotás szerepel a Suli-Mozi kínálatában, melyek nemzeti ünnepekhez, évfordulókhoz, jelentős eseményekhez  
kapcsolódnak. Így egy különleges mozizós napon más megvilágításban, rendhagyó formában nyílhat alkalom arra, hogy a csoportok 
e fontos témákról beszélgessenek. Hisz a mozi akkor is remek hely lehet, ha ünnepeinket szeretnénk a szokványosnál átélhetőbbé 
tenni a gyerekek számára!
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Amerikai anzix  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 92 perc, 1975
rendező: Bódy Gábor •  szereplők: Cserhalmi György, Csutorás Sándor, Fekete András

Bódy Gábor mannheimi nagydíjas elsőfilmjében az amerikai polgárháborúban harcoló negy-
vennyolcas magyar emigrációnak állított emléket. A film három alapvető karaktert jelenít 
meg: a racionalistát, aki eredményei révén boldogul, a tragikus-fatalistát és az érzelmes, 
a gyökereihez ragaszkodó magyart. A remekmű szintjén valósul meg a majdnem lehetet-
len célkitűzés: az élvezhető, fordulatos látványmozi és a kísérleti, avantgarde törekvések 
ötvözése.

Angi Vera  (12)
színes, magyar játékfilm, 92 perc, 1979
rendező: Gábor Pál • szereplők: Pap Vera, Dunai Tamás, Pásztor Erzsi, Szabó Éva

1948. Angi Vera, az árva lány egy vidéki kórházban segédápolónő. Miután nyíltan bírálta a mun-
kahelyén lévő tűrhetetlen állapotokat, a vezetés jobbnak látta, ha bentlakásos pártiskolába küldik  
a szókimondó lányt. Ott hamar pártfogóra talál, a régi aktivista, Traján Anna személyében.  
Annából a mozgalom és az átélt szenvedések kiölték az emberi érzéseket, megvet és gyűlöl min-
dent, ami másokat boldoggá tesz. A megszeppent és befolyásolható Verát sikerül maga mellé 
állítania, és elkezdi a lány “ideológiai” nevelését. A magyar filmművészet egyik legkiválóbb alko-
tása azt a korszakot mutatja be, amikor még a rendszer hívei is bármikor áldozattá válhattak.

Az ügynök élete  (12)
színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 2004
rendező: Papp Gábor Zsigmond • szereplők: Szecsődy Péter, Kulka János, 
Rátóti Zoltán, Elek Ferenc, Kardos Róbert, Raab Rózsa

A Kádár-korszak egyik sajátságos filmkészítő műhelyében, a Belügyi Filmstúdióban  
1958 és 1988 között több száz propaganda-, oktató-, kis- és nagyjátékfilm készült. A filmek 
kidolgozottsága megdöbbenti a mai nézőt: elképesztő, hogy a Kádár-korszak fénykorában  
mennyi energiát öltek az ideológiai nevelésnek ebbe a csöppet sem olcsó és egyszerű 
formájába. A legérdekesebb részletek kiválasztásával az alkotók bemutatják a kádári  
diktatúra erőszakszervezetének működését és észjárását. Páratlan kordokumentum!

Forró ősz a hidegháborúban –  Magyarország 1956-ban  (12)
színes, magyar ismeretterjesztő film, 56 perc, 2006
rendező: Kóthy Judit, Topits Judit
 
Hiánypótló összefoglalás, amely az 1956-os magyar forradalom történetét világ- 
politikai összefüggésekben mutatja be: a forró ősz előzménye a második  világháború után 
kialakult európai status quo kialakulásával indul, és megvilágítja a hidegháborús korszak  
sajátosságait. A film a magyar forradalom története és bukása mellett áttekinti az esemé-
nyek külföldi visszhangját, számbaveszi a megtorlás áldozatait és a menekülteket az ismert 
magyar mozgóképeken túl jelentős mértékben amerikai, francia, német, angol és orosz 
archívumokban újonnan felkutatott, archív filmeket használ.
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Magyar nők a Gulágon  (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 1992
rendező:  Sára Sándor

A második világháború után Magyarországon az egyik legfontosabb kül- és bel-
politikai kérdés volt, hogy mi lett a sorsa a Szovjetunióba hurcolt magyaroknak.  
Sára Sándor azokat a nőket kutatta fel, akik életben maradtak ezután a szörnyűség után. 
Az elhurcolt asszonyok szólalnak meg és mondják el, hogyan ragadták el őket családjaiktól  
és vitték kényszermunkára a munkatáborokba, akár több évre is. A filmben híradóbejátszások 
által mutatja meg a rendező, hogy készült az oroszok vezette Szövetséges Ellenőrző Bizottság  
„megrendelésére” a lista, ami alapján az embereket összeszedték.

Megáll az idő  (12)
színes, magyar filmdráma, 96 perc, 1981
rendező: Gothár Péter • szereplők: Znamenák István, Pauer Henrik, Sőth Sándor, 
Iván Anikó, Kakassy Ági, Hetényi Pál, Őze Lajos
 

Budapest, 1956. november 4. Köves István és Bodor László az éjszaka leple alatt, a romos utcán 
elássák fegyvereiket. Köves elhagyja az országot. Felesége egyedül marad két fiával, Gáborral  
és Dinivel. A hatvanas évek elején megjelenik náluk a börtönből akkor szabadult Bodor. Ő lesz  
a család új feje. Gábor az orvosi egyetemre készül, bár tudja, hogy apja miatt nem sok reménye van 
a felvételre. Dini gimnazista. Szukics Magdába szerelmes, és a negyedikes Pierre-t bámulja. Az iskola-
bálokon rock and roll szól, Elvist bálványozzák és utánozzák. Dinit egyre mélyebb válságba sodorják 
bontakozó érzelmei, nevelőapja megalkuvó intelmei és a felnőtt világ sok más ellentmondása. 

Napló apámnak, anyámnak  (12)
színes, fekete-fehér, magyar filmdráma, 111 perc, 1990
rendező: Mészáros Márta • szereplők: Czinkóczi Zsuzsa, Jan Nowicki, 
Bánsági Ildikó, Törőcsik Mari, Kováts Adél

1956. Juli csak november 4-én tud hazajönni Moszkvából, addig János itthon aktívan 
részt vesz az eseményekben. Juli látja, hogy ami történt, az nem ellenforradalom, 
ezért mindent meg akar örökíteni. János életveszélyben van, ezért Julival és Andrással  
Ausztriába menekülnek, de később Juli és János mégis hazatér. A rendező,  
Mészáros Márta családtörténeteiben egy ország drámája köszön vissza.

Hajnali láz  (12) 
Fekete-fehér, színes, magyar-svéd-izraeli filmdráma, 114 perc, 2015
rendező: Gárdos Péter • szereplők: Piti Emőke  Schruff Milán, Anna Azcárate,  
Scherer Péter,  Petrik Andrea,  Gyabronka József

A 25 éves Miklós 117 lánynak ír levelet, hogy megtalálja az igazit. A 19 éves Lilivel fél évig 
levelezik, mire személyesen is találkoznak. A két fiatal fülig egymásba szeret: újra érzik,  
az élet szép is lehet, s úgy tűnik, nem állhat boldogságuk útjába semmi. Még az sem,  
hogy Miklós tüdőbeteg, akinek az orvos szerint csak néhány hónapja van hátra. Édesanyja 
és édesapja levelezéséből írt nemzetközi sikerű könyvet Gárdos Péter, s e könyvből készített 
aztán érzékeny, megható filmváltozatot.
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Napló gyermekeimnek  (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 106 perc, 1982
rendező: Mészáros Márta • szereplők: Czinkóczi Zsuzsa, Anna Polony, Jan Nowicki
 

Mészáros Márta önéletrajzi motívumok alapján készült, Cannes-ban a zsűri nagydíjával 
kitüntetett filmje a Szovjetunióbeli emigrációban élt magyar család széthullása után árván 
maradt, serdülőkorú Juli életét követi nyomon. Az időpont a negyvenes-ötvenes évek  
fordulója. Juli, a kamasz lány kisgyerekként a Szovjetunióban vesztette el szüleit. 1945 után 
hazatér több magyar emigránssal együtt, és emigrációs társukhoz, Magdához költöznek, aki 
most magas beosztásban van. Magda merev és bizalmatlan, átragadt rá a pártban uralkodó 
hangulat. Juli nehezen viseli a vele közös életet, és egyetlen kikapcsolódása a mozi. 

Naplófilm – 12 voltam 1956-ban (12)
színes, magyar dokumentumfilm, 26 perc, 2006
rendező: Silló Sándor, Edvy Boglárka

1956-ban, egy nap különbséggel egyszerre kezdte el írni naplóját két fiatal srác Budapesten.  
Ez azonban nem a véletlen műve, hiszen mióta az eszüket tudják, jó barátok. A két fiú egyike,  
Kovács Jancsi akkor volt tizenhárom éves. A vele egy házban élő Csics Gyula tizenkettő. Utcájuk-
ban a harcok közben kigyullad egy áruház, nap mint nap lövöldözést hallanak. Gyula közben éli  
a pesti gyerekek életét. Jancsival elterveznek egy egész, még nem létező várost, ahol az utcákat  
a forradalom hőseiről nevezik el. Naplójában keveredik a pesti gyerekvilág, a gangok világa és az ép-
pen zajló történelem. A film az ő naplóját jeleníti meg, animációs, dokumentumfilmes eszközökkel. 

Schindler listája (12)
színes, fekete-fehér, amerikai történelmi filmdráma, 188 perc, 1993
rendező: Steven Spielberg • szereplők: Liam Neeson, Sir Ben Kingsley, Ralph Fiennes
 

Oskar Schindler született üzletember és szerencsejátékos. A második világháború legelején  
elkerül a megszállt Lengyelországba és azonnal megérzi, milyen hatalmas üzleti lehetőségek 
nyílhatnak meg előtte. Baráti kapcsolatok és némi ügyeskedés révén megszerez magának 
egy gyárat, és nem győz eleget tenni a beözönlő megrendeléseknek. Könyvelője, Itzhak Stern 
rábeszéli arra, hogy minél nagyobb számban foglalkoztasson zsidókat, így nemcsak olcsó 
munkaerőt talál magának, hanem segíthet a koncentrációs táborokban szenvedő embereken. 
Spielberg mérhetetlenül hatásos, 7 Oscar-díjas filmje a holokausztról és az emberségről.

Szamárköhögés  (12)
színes, magyar filmszatíra, 86 perc, 1987
rendező:  Gárdos Péter • szereplők: Garas Dezső, Hernádi Judit, Törőcsik Mari, 
Tóth Marcell, Kárász Eszter, Eperjes Károly
 
1956 októberében egy reggel egyetlen gyerek sem ment iskolába. Apa, anya és nagyi Tomival 
és Annamarival bezárkózik a négy fal közé. Apa elmegy, de visszatér, miután megpofozott 
valakit. A nagyi is megjön két átlőtt kenyérrel. A két gyerek élete szokatlanul izgalmassá válik: 
nincs iskola, a felnőttek megzavarodtak. Gárdos Péter még a rendszerváltás előtt készítette 
filmjét, de így is erőteljesen, gyengéd humorral sikerült mesélnie arról az időszakról, melyről 
nyíltan akkor még nem lehetett beszélni.
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Szerelem (12)
fekete-fehér, magyar filmdráma, 85 perc, 1971
rendező: Makk Károly
szereplők: Törőcsik Mari, Darvas Lili, Darvas Iván
 

Az ötvenes években Luca, a fiatal tanárnő hűségesen várja haza politikai okokból bebörtönzött 
férjét, Jánost. A régi barátok félnek, elzárkóznak a segítségre szoruló asszony elől. Luca feladatai 
között szerepel az is, hogy ellássa anyósát és elhitesse vele, hogy fia filmet forgat Amerikában. 
A két nő különös kapcsolatának alapja, hogy ugyanazon férfi áll életük középpontjában. Lírai 
remekmű Déry Tibor regényéből, melyet a világon mindenhol a legszebb mozgóképek között  
tartanak számon!

Szerelmesfilm (12)
színes, magyar filmdráma, 119 perc, 1970
rendező: Szabó István
szereplők: Halász Judit, Bálint András, Békés Rita
 

Jancsi Franciaországba utazik, hogy találkozzon Katával, aki már 10 éve külföldön él. 
Hosszú utazása alatt emlékeiben felidézi kapcsolatuk történetét, és megrohanják újraéledő  
érzései. Elképzeli a mostani Katát, akit már tíz éve nem látott, a rég várt találkozást.  
Ám a valóság nem követi a képzeletet. Csodálatos napokat töltenek együtt, de az elmúlt 
évtized mély szakadékot épített közéjük. Találkozás a régi szerelemmel: Szabó István első 
alkotói korszakának egyik utolsó filmjében lezárulnak a hatvanas évek.

Szerencsés Dániel (12)
színes, magyar filmdráma, 89 perc, 1983
rendező: Sándor Pál
szereplők: Rudolf Péter, Zsótér Sándor, Szerb Katalin, Margitai Ági

Szerencsés Dániel és a barátja, Gyuri 1956-ban úgy döntenek, hogy elhagyják az országot. 
El is jutnak a nyugati határig, ahol a megbeszélés szerint egy szállodában kell megvárniuk  
a teherautót, amely átviszi őket Ausztriába. A menekülőkkel telezsúfolt szállóban még 
utoljára feltehetik maguknak a kérdést: menni vagy maradni? Összetett, mesterien fényké-
pezett, őszinte film.

Szirmok, virágok, koszorúk  (16)
színes, magyar filmdráma, 102 perc, 1984
rendező: Lugossy László 
szereplők: Cserhalmi György, Malcsiner Péter, Grazyna Szapolowska

A világosi fegyverletételt követően Majláth Ferenc huszárfőhadnagyot osztrák büntetőszázadba 
sorozzák be, miután forradalmár társa öngyilkosságot követ el és parancsnoka, az Ezredes 
megszökik. Két év múltán a belügyminiszter embere, a befolyásos Heinrich nagybácsi közben-
járására leszerelik. Otthon apátiába süllyed, föl sem kel az ágyból. Egy családi keresztelő azon-
ban kizökkenti a passzív rezisztenciából, ezután összekülönbözik minden eszméből birodalmi 
egységet gyúró „jótevőjével”. Rendhagyó hangulatú, izgalmas stílusú történelmi remekmű. 
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Október 23. 
AZ 1956-OS FORRADALOM ÜNNEPE 

„Oly távol, messze van hazám„ 
A császár parancsára
A csodacsatár
A jugoszláv kapcsolat
A NÉKOSZ-legenda
A tanú
Angi Vera
Az ügynök élete
Boszorkányper az Akadémián
Forró ősz a hidegháborúban
Hannibál tanár úr
Herzl
Kádár János nyugdíjba megy
Káprázatok káoszában. Lírai portré Kemény 
Katalinról
Keserű igazság
Kiutazása közérdeket sért
Körhinta
Mansfeld 
Megáll az idő 
Mese a 12 találatról
Napló apámnak, anyámnak 
Napló gyermekeimnek
Naplófilm. 12 voltam 56-ban 
Pócspetri
Recsk 1950-53 
Rózsa utca
Soha, sehol, senkinek
Szabadság, szerelem 
Szamárköhögés 
Szerelem
Szerelmesfilm
Szerencsés Dániel
Tízezer nap 
Ünnepi vacsora
Üzemi baleset. Történetek a Kádár-korszak 
tájékoztatáspolitikájáról

Január 22. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A Pál utcai fiúk
Az ember tragédiája
Isten hozta, őrnagy úr! 
Körhinta
Lúdas Matyi
Mephisto
Szerelem
Szindbád

Január 27. 
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA 

1945 
A csíkos pizsamás fiú
A könyvtolvaj
Az elveszett európai
Az ötödik pecsét
Franciska vasárnapjai
Fuss, fiú! 
Hajnali láz
Saul fia 
Schindler listája
Sorstalanság

Február 25. 
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK 
EMLÉKNAPJA

A papa szolgálati útra ment
A tanú
Angi Vera 
Az ügynök élete
Hagyd beszélni a Kutruczot! 
Magyar nők a gulágon
Napló apámnak, anyámnak 
Napló gyermekeimnek 
Pócspetri 
Recsk 1950-53 
Soha, sehol, senkinek
Szerelem 
Törvénysértés nélkül  

Március 15. 
AZ 1848–49-ES FORRADALOM  
ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE 
  
80 huszár 
A Hídember
A kőszívű ember fiai 
Amerikai Anzix
Szirmok, virágok, koszorúk 

Április 22. 
A FÖLD NAPJA 

A méhek világa
Amazónia
Évszakok
Földünk, a műanyag bolygó 
Severn – Gyermekeink hangja 
Vad Kunság – A Puszta rejtett élete 
Vigyázat, ehető! 
Volt egyszer egy erdő
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Budapesti mese
magyar animációs rövidfilm, 14 perc, 2010
rendező: Mechler Mónika

Ludmillának a nagyvárosban egyedül élő tizenkilenc éves szingli 
lánynak a világát Ho She Minen a vietnámi malackán kívül, a felnőtté 
válás roppant komoly feladata tölti ki. Ők ketten veszélyes vizeken 
hajóznak, a fiúk, a rokonok és csalárd barátnők zátonyai között. 

Gránátok
magyar kisjátékfilm, 18 perc, 2003
rendező: Politzer Péter
szereplők: Bagdi Gergő, Kecskés Mihály, Maár Károly, 
M. Kecskés András, Oláh Lehel, Teszárek Csaba, Pethő Gergő
 

A felkelést már leverték. A lázadók elszórtan még bujkáltak, egymástól 
elszigetelten rejtőzködtek, aki tehette, elmenekült. A gárdisták házról-
házra fésülték át a körzetet. Mindenkire lőttek, aki gyanúsnak tűnt. 
Kegyetlen erőszakkal vetettek véget a lázadásnak. A csaták során,  
az utcai harcokban egész körzetek váltak lakhatatlanná.

Kakukk
magyar-román  kisjátékfilm, 20 perc, 2008
rendező: Felméri Cecília
szereplők: Barabás Réka, Hatházi András, Gábos Albin
 

Kerekes János szeretője Máris, de a lányt a szülei a buta és gazdag 
Demicshez kényszerítik. Máris nem harcol Júliaként a szegény Jánosért, 
hanem azon van, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon.  
Férjhez megy Demicshez, de megígéri Jánosnak, hogy az esküvő után 
először neki adja magát. Ekkor kezdődnek a bonyodalmak.

Mátyás, Mátyás
rendező: Felméri Cecília 
magyar-román animációs dokumentumfilm, 13 perc, 2010

Mátyás király valamikor ’90 októberének végén halt meg Bécsben. 
Megmérgezték. Egy este fügét evett, és reggelre meghalt. Már éjszaka 
is nagyon rosszul volt, és reggelre vége volt. Animációs dokumentum-
film 13 percben Kolozsvár helyi lakosairól, és arról, mennyire ismerik 
városuk híres szülöttét, Mátyás királyt.

Aranymadár
magyar kisjátékfilm, 28 perc, 1999
rendező: Szaladják István
szereplők: Deim György, Parti Nóra, Kovács József,  
Horváth György
 

Der von Kürenberg lovag és költő, mióta lovaggá ütötték, nem számol-
ta az éveket. Évek hosszú képzésébe telt, magányos gyakorlatokéba, 
míg megtapasztalta, a harcos számára egyetlen kapu van, a halál, amin 
biztosan beléphet, hogy önnön legbensőbb természetét megismerje. 
Tudta, hogy a küzdelem csak eszköz, nem a másik emberrel áll szem-
ben, hanem saját félelmével, pusztulásával, és nem a másikat kell 
legyőznie, hanem önmagát.

Ariadné Fonala 
magyar-román animációs rövidfilm, 9 perc, 2009
rendező: Bertóti Attila
Minótaurusz/Thészeusz hangja: Sütő András

Adott az ókori történet alaphelyzete: a labirintus, Minótaurusz, 
Thészeusz, Ariadné, és persze a fonal. Indulhat a keresés! 

Before DawN
magyar kísérleti film, 13 perc, 2004 
rendező: Kenyeres Bálint
szereplők: Badár Sándor, Kalmár János, Kovács Lajos 

Mielőtt a hajnal kel, a búza hullámozva ring a hegyoldalon. Mielőtt  
a hajnal kel, emberek ébrednek arra, hogy mások elvesztik reményüket. 
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Résfilm
magyar kisjátékfilm, 19 perc, 2005 
rendező: Kardos Sándor
szereplők: Nakagami Hisato Yamada Ayaka Kardos Sámson 
Balogh Abigél Sato Setsuko

 

Mióta filmmel foglalkozom, mindig zavart a filmkép túlzott konkrét- 
sága. Ez ugyanis izzítja a fantáziát, de nem hagyja szárnyalni.  
A célfotó kamerában jelentkező kép a valóságban sosem létezett.  
Így, ellentétben a hagyományos képrögzítési eljárással, nem  
a valóság illúzióját akarja kelteni. Olyan eszközzel próbálunk egy  
történetet elmesélni, amely minden valóságos élménytől különválik.

Sírós család
rendező: Filó Veronika

“Akárhogy is sír az ember, a végén csak kifújja az orrát.” 
Heinrich Heine

A Sírós család sír. Van könnypelenkájuk, könnyszívó 
tartályuk, de ha ezek megtelnek, és a könnyük elárasztja őket, akkor 
sem süllyednek el, mert Sírósapuka füttyent Blökinek, és az bedugja  
a mágneskártyát a megfelelő helyre, és a falból kicsapódnak  
a gumimatracok. Azon himbálózik a Sírós család, amíg meg nem érkezik  
a Könny-elhárító Brigád. Kiszívják a Sírós család könnyét,  
és az élet – ahogy eddig ment – megy tovább. (Bár a Nevetés Cd 
előkerül, mert nevetni jobb, mint sírni.)

Sorsfordító
magyar kisjátékfilm, 11 perc, 2016
rendező: Dicső Dániel 
szereplők: Galda Márk, Frank Ádám, Németh-Kende Berta-
lan, Köves Dóra, Jeges Krisztián, Somody Ildikó

A Sorsfordító kisfilmben egy autista és egy mozgássérült kisfiú fiktív törté-
netén keresztül ismerheti meg a néző a tizenéves autista fiú, Jancsi sajátos 
világát, elfogadás iránti vágyát. Mindeközben szembesülhet a mássággal 
élők felé megnyilvánuló közömbös és kirekesztő közösségi magatartással 
is. Egy 11  éves, autizmus-spektrumzavarral élő kisfiú és sorstársai világa, 
elfogadás iránti vágya ihlette Dicső Dániel rendező érzékenyítő célú kisfilm-
jét, a Sorsfordítót. A kisfilm bemutatójára 2016. április 2-án, az Autizmus 
Világnapján, az AOSZ országos „Ragyogj kéken!” kampányához csatlakozva 
került sor a budapesti Premier Kultcaféban. Az autizmus széles spektru-
mot ölel fel, első pillantásra láthatatlan és érthetetlen a kívülállók számára. 
Bár speciális fejlesztéssel az autista emberek élete megkönnyíthető,  
a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, egész életen át  
fennálló állapot. Éppen ezért fontos a közösségek számára felfoghatóvá 
és átérezhetővé tenni az autisztikus viselkedés mögött álló okokat,  
a társadalomban kialakítandó valódi empátia és elfogadás érdekében. 

Türelem
magyar kisjátékfilm, 14 perc, 2007
rendező: Nemes Jeles László 
szereplők: Marjai Virág, Menszátor Héresz Attila, 
Kelényi Éva, Kovács Kálmán, Ferenczy Endre

Egy irodista nő precíz munkafolyamata – egy arc rezzenései tíz percen 
keresztül. És egy férfi, aki várja az ablakon túl.
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MOME ANIM RÖVIDFILMEK
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Animáció szakos hallgatóinak kisfilmjei. Kiváló, izgalmas alkotások a jövő animációs 
reménységeitől. Változatos stílusban, izgalmas figurákkal, sokszor igen egyedi történetekkel, hangulatokkal. Az animációért rajongó, 
a műfaj iránt érdeklődő diákoknak különösen nagy szívvel ajánljuk! A filmeket külön-külön is lehet kérni egy nagyjátéktfilm  mellé 
vagy önálló összeállítást is.

Bakos Barbara: Igazi csata
Bakos Barbara: Kék őzek
Bakos Barbara • Murányi Zita: Hullahopp
Bakos Barbara–Gelley Bálint • Varró Dániel: Dacoskodó
Bertóti Attila • Miklya Zsolt: Somhatalom
Bognár Éva Katinka • Tóth Krisztina: Reggeli
Bognár Éva Katinka: Jó ha van
Bognár Éva Katinka: Nyúl tavaszi éneke
Buda Flóra: Műlovarnő
Farkas Júlia • Kukorelly Endre: Rengete
Gellár Csaba • Kiss Ottó: Tavaszi medvedal
Gellár Csaba: Karima álom
Gelley Bálint • Turbuly Lilla: Két kicsi pióca
Gelley Bálint: Laci bátyám
Gyulai Panni: Dunnás
Hermán Árpád • László Noémi: A jó testvér
Horváth Molnár Panna • Zalán Tibor: Rózsa a holdon
Horváth Molnár Panna–Bognár Éva Katinka • Havasi Attila: Lila gorilla
Horváth-Molnár Panna: Majom
Jurik Kristóf – Tóth Luca: Mézes Mázos

Jurik Kristóf: Béka tangó
László Márk – Szabó Alex: Kicsi vagyok én
Molnár Tünde • Kiss Ottó: Ha megnövök

Németi Fanni: Badar állathatározó 
Pintér Márk: Hónapsoroló

Réthi Gábor • Havasi Attila: Samu avagy a kompromisszum
Réthi Gábor: Nagy mara

Ruska László: Egy műveletlen kis pók balladája
Sándor József • Kis Judit Ágnes: Visszaszámoló

Szász Enikő: Rettentő ébresztő
Takács Barbara: Holderdő

Tamás Iván • László Noémi: A rossz idő
Tímár Anna: Palacsinta

Tompa Borbála: Ágóbágó álma
Vácz Péter • Szagos Hörigekkók: Eper

Vácz Péter: Patakiskola
Végső Ágota • Lackfi János: Dorottya és a szirmok

Végső Ágota: Dorottya
Zétényi Borbála • Békés Márta: A bús tanító panaszai
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Bakos Barbara: Hölgy hosszúhajjal
Bertóti Attila: Mese
Bognár Éva Katinka: Hugo Bumfeldt
Ruska László – Ringeisen Dávid: Papírvilág
Varga Petra: Mimic
Varga Petra: I got Neighbours
Vácz Péter: Nyuszi és őz
Wonház Anna: Falun
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12 FEDEZD FEL A MOZIT! TARTALOMJEGYZÉK

A Suli-Mozi program filmlistája folyamatosan bővül, mely a http://www.sulimozi.hu/filmlista oldalon tekinthető meg.  
Amennyiben szeretne feliratkozni Suli-Mozi hírlevelünkre, kérjük, küldjön e-mailt a suli@bpfilm.hu címünkre!

A korhatár-besorolás jelei:

(0) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) Hat éven aluliak számára nem ajánlott, (12) Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott,
 (16) Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott, (18) Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.
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SULI-MOZI EXTRA Kiemelt filmalkotások, közönségtalálkozók    3. oldal

FEDEZD FEL A MOZIT! Animációs-, családi-, ifjúsági- és rajzfilmek gyerekeknek  6–11. oldal

Dargay 90 Dargay Attila rajzfilmjei  4–5. oldal

DOKUMENTUMFILMEK Természetfilmek, társadalmi-, életrajzi-, dokumentumfilmek  12–16. oldal

FÁBRI 100 Fábri Zoltán filmjei  17–19. oldal

KLASSZIKUSOK, KULTFILMEK Klasszikus és kultfilmek  20–26. oldal

MOZIZOOM Válogatás izgalmas kortárs filmekből        27–32. oldal

TABU Elhallgatott témák                            33–43. oldal

ÜNNEPEINK Ünnepekre, évfordulókra    44–49. oldal    

RÖVIDFILMEK Kortárs magyar rövidfilmek  50–51. oldal    

MOME ANIM RÖVIDFILMEK A MOME ANIM hallgatóinak rövidfilmjei  52–53. oldal    
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