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Ez az idézet a mozinak szenvedélyesen szerelmet valló filmcsodából, a Cinema 
Paradisóból való – a megható gondolatot Alfredo, az egykori mozigépész 
szánja útravalóul a szülővárosát elhagyni készülő barátjának, Totónak, vagyis 
Salvatorénak, aki gyermekévei legszebb perceit a férfi mellett töltötte a helyi 
filmszínház gépházában.

Mi, akik a Budapest Film Zrt. iskolai programjában dolgozunk, csak egyetért-
hetünk Alfredóval. Szerencsések vagyunk, mert azt csinálhatjuk, amit igazán 
szeretni tudunk. S kevés dolgot tudunk annyira szeretni, mint a mozit. Ezt az 
érzést igazán nagyszerű átadni az artmozikba érkező diákcsoportoknak, akik 
hagyományos közegben értékes filmeket nézhetnek, aztán, ha úgy tartja ked-
vük, beszélgethetnek is velünk a látottakról. 

Ebben az évadban több új rovatot is indítunk katalógusunkban, s a közel 400 
filmet számláló kínálatunk kiemelt ajánlatainak leírásában a filmek részletesebb 
szinposzisa helyett sokkal inkább arra koncentrálunk, hogy kihangsúlyozzuk, 
miért érezzük úgy, hogy az adott alkotás ideális néznivaló a SuliMoziban.

Fiatalokról fiataloknak című rovatunkban leginkább felnövéstörténeteket,  
azaz úgynevezett coming-of-age filmeket találni – úgy gondoljuk, mind közül 
ez a legfontosabb válogatásunk. Talán nem kell hangsúlyoznunk, miért. Film-
történeti rovatainkat (Kult, Magyar, Classic, Sci-fi) úgy állítottuk össze, hogy  
a lehetőségekhez képest átfogó képet adjanak a mozi elképesztően sokszínű 
fejlődéséről. Ezek a kollekciók a hozzájuk tartozó beszélgetésekkel akár tanfo-
lyamszerűen is alkalmasak lehetnek arra, hogy a diákok felzárkózzanak filmtör-
ténetből – különösen igaz ez a Sci-fi filmtörire, hiszen ebben az évadban ez a 
rendkívül népszerű műfaj kapott nagyobb hangsúlyt a számtalan zsáner közül. 
Külön szekcióba gyűjtöttük a kortárs magyar mozifilmeket, de természetesen 
a többi, már megszokott rovat (Fedezd fel a mozit!, Tabu, Dokumentumfilmek, 
Ünnepeink) is bővült újabb, remek címekkel. És a 2018/19-es tanévben is foly-
tatjuk közönségtalálkozós sorozatunkat, a SuliMozi Extrát!

A SuliMozit nem egyedül csináljuk. Kollégáink a Budapest Film Zrt.-ben, az art-
mozik személyzete, üzemvezetők, gépészek, pénztárosok munkája, a forgal-
mazók nyitottsága kell ahhoz, hogy ez a program igazán sikeres lehessen. És 
találkozhassunk olyan gyerekekkel, akik annyira beleszeretnek a moziba, mint 
amennyire Toto a Cinema Paradisóban. S amennyire mi is szeretjük.

„Bármit is csinálsz majd, 

nagyon szeresd. 

Ahogy a vetítőfülkét 

szeretted kiskölyök

 korodban.”

Miért szeretjük a SuliMozit?
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SuliMozizzunk 
együtt tovább!

Tóth Hajna
     

hátulra szeret ülni a moziteremben
frászt kap a szinkrontól
gyerekkorában a szabadkai Zvezda moziba járt
nem a kedvenc filmje a Vissza a jövőbe
e-maileket ír
egyezteti a mozilátogatás részleteit a tanárokkal
ha diák lenne, örömmel járna a SuliMoziba

Kovács Gellért 
Filmszerész 

előre szeret ülni a moziteremben  
szívesen néz filmet szinkronnal       
gyerekkorában a dunaújvárosi Dózsa moziba járt  
kedvenc filmje a Vissza a jövőbe   
kritikákat ír   
beszélget a filmekről a diákokkal   
ha diák lenne, örömmel járna a SuliMoziba
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A 2018/19-es tanév programjában valamennyi korosztálynak lehetősége 
nyílik a felfedezésre.

Az óvodás és kisiskolás korosztály magát a mozit ismerheti meg régi és új 
rajzfi lmek révén, a több évtizede közkedvelt Mazsolától és Vuktól egészen 
az Egy kupac kufl iig.

A Fiatalokról fi ataloknak című sorozat többnyire felnövéstörténeteket tartal-
maz. Ezek révén a tizenévesek saját korosztályukat érintő problémákkal szem-
besülhetnek, illetve megismerhetik más társadalmi közegben, más kultúrában 
szocializálódó kortársaik életét. Az önismeret fejlesztése mellett mód nyílik az 
elfogadás, a szolidaritás, az empátia gyakorlására is. A gyerekekkel és fi atalok kal 
foglalkozó felnőttek számára pedig adott a lehetőség saját gyermekeik, tanít-
ványaik világának mélyebb megismerésére, a jelen generáció jobb megértésére.

A program során mindenki számára felfedezhető a múlt, és ez az élmény 
nyilván mást jelent az idősebb korosztálynak, aki maga is tanúja volt egy-egy 
történelmi korszaknak, illetve szülei révén közvetlenül szerezhetett tapaszta-
latokat a közelmúltról, és mást azoknak, akik számára már a rendszerváltás is 
történelem. A múltról szóló fi lmek olyan közös élményekhez juttatják a néző -
ket, amelyek alapján tartalmas és izgalmas beszélgetések folytathatók a tan-
órákon vagy akár családi, baráti körben.

A program lehetőséget ad a fi lmtörténet különböző korszakainak felfedezésére:
szerepel benne egy Magyar fi lmtöri című összeállítás, és felvillannak klasszikus 
kultfi lmek is. Érdekes lehet megfi gyelni, hogy miként hatnak ezek a mai nemze-
dékre. Elérzékenyülnek-e gyerekeink például az 1942-ben készült Casablanca 
történetén, megborzonganak-e Hitchcock fi lmjein (Madarak, Psycho), és ér-
dekli-e még őket a 60-as évek slágerfi lmje, a Nagyítás.

Új eleme a SuliMozi programnak a Sci-fi  fi lmtöri, ami feltételezhetően nagy 
érdeklődésre számít majd a fi atalok körében. Persze itt is felmerül a kérdés: ho-
gyan ítélik meg a jelen gyermekei a korábbi évtizedek tudományos-fantasztikus 
alkotásait, például A nyolcadik utast, a Brazilt vagy az E.T.-t? Vajon állják-e ezek 
a versenyt napjaink sci-fi  illetve fantasy fi lmjeinek folyamatos dömpingjével? 

Itt az ideje tehát, hogy aki még nem tette, felfedezze a SuliMozit!

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete 
és a Magyartanárok Egyesülete

Fedezd fel a világot 
a SuliMozival!

OFOE 
Filmklub 

Öt évvel ezelőtt indult el az 
OFOE Filmklub az Osztályfőnökök 
Országos Szakmai Egyesülete és 
a Budapest Film Zrt. együttműkö-
déseként. Elsősorban a gyerekek 
és a fi atalok világához kapcsolódó 
fi lmeket vetítünk a főként peda-
gógusokból, pszichológusokból, 
szülőkből álló érdeklődőknek. 
Célunk, hogy a fi lmek és a hozzá-
juk kapcsolódó beszélgetés révén 
közelebb hozzuk a nézőhöz a mai 
gyerekek és fi atalok világát, s 
mindezt egy szélesebb perspek-
tívába helyezve módot adjunk a 
szűkebb és tágabb társadalom 
fontos problémáinak azonosítá-
sára, megvitatására. A fi lmklub 
helyszíne a Kino Cafe mozi.
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Mészáros Márta
az OFOE fi lmklubban

A FILMKLUB
I. FÉLÉVI PROGRAMJA 
A 2018/19-ES 
TANÉVBEN:

2018. szeptember 25., 18:00 
Három óriásplakát 
Ebbing határában 
(r.: Martin McDonagh)
2018. október 16., 18:00 
Virágvölgy 
(r.: Csuja László)
2018. november 27., 18:00
Egy nap 
(r.: Szilágyi Zsófi a)
2018. december 11., 18:00
Mérges Buddha 
(r.: Stefan Ludwig)

›
›

›
›

›
›

›
›

suli@bpfi lm.hu
+36 1 224-5614
www.sulimozi.hu
sulimozi
#sulimozi

Terembérleti díj
 

SuliMozi vetítés: 700 Ft/fő  
SuliMozi vetítés + 
Filmszerész beszélgetés: 800 Ft/fő

Kontakt

Jelentkezés, 
időpontfoglalás

Válasszon fi lmet a katalógusból 

Írja meg nekünk, hogy hányan jönnének moziba és mikor 
(legalább két héttel a tervezett mozilátogatás előtt tegye ezt meg) 

Ha beszélgetést is szeretne kérni a fi lm után, 
adjon hozzá 30 percet a fi lmidőhöz

Keresünk megfelelő helyszínt és dátumot a vetítéshez

Töltse ki az e-mailen kapott megrendelőt a foglalás véglegesítéséhez

Szórakozzon jól a diákjaival együtt a moziban!

Ha értesítést szeretne kapni az ingyenes és kiemelt SuliMozi-programokról, 
kérje tőlünk e-mail címének felvételét a hírlevél-listánkra!

›
›
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Helyszínek, mozitermek, férőhelyek

5 
50 fő felett

1053 Budapest, 
Kossuth Lajos utca
18.

A SuliMozi-vetítésnek 
a Puskin moziban 
12:30-ig 
kell befejeződnie.

Termek: 
Metropolis (225)
Amarcord (72)
Körhinta (68)

6 
75 fő felett

1082 Budapest, 
Corvin köz 
1.

A SuliMozi-vetítésnek 
a Corvin moziban 
12:30-ig 
kell befejeződnie.

Termek: 
Korda (460)
Kabos (295)
Karády (252)
Jávor (200)
Latabár (122)
Radványi (90)

1  
15 fő felett

1016 Budapest, 
Krisztina körút 
87-89.

A SuliMozi-vetítésnek 
a Tabán moziban 
13:30-ig
kell befejeződnie.

Termek: 
Kubrick (76)
Fellini (30)

2  
15 fő felett

1137 Budapest, 
Szent István krt. 
16.

A SuliMozi-vetítésnek 
a Kino Cafe moziban 
15:30-ig 
kell be fejeződnie.

Termek: 
nagyterem (90) 
kisterem (32)

3  
50 fő felett

1054 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky út
36-38.

A SuliMozi-vetítésnek 
a Toldi moziban 
12:30-ig
kell befejeződnie.

Termek: 
nagyterem (200) 
kisterem (60)

4  
50 fő felett 

1066 Budapest, 
Teréz körút 
30.

A SuliMozi-vetítésnek 
a Művész moziban 
12:30-ig 
kell befejeződnie.

Termek: 
Chaplin (172) 
Bunuel (110) 
Huszárik (52) 
Bódy (45)
Tarkovszkij (42)

2

1

3

4

6

5
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KORHATÁRBESOROLÁS
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14

18

22

26

30

34

40

46

50

Fedezd fel a mozit! 
Fiatalokról fi ataloknak 

Mai magyar fi lmek 
Sci-fi  fi lmtöri 

Magyar fi lmtöri
Classic fi lmtöri

Kultfi lmek
Tabu

Dokumentumfi lmek
Ünnepeink



101 KISKUTYA
színes, amerikai rajzfi lm, 79 perc, 1961 
rendezte: Wolfgang Reitherman, 
Hamilton Luske, Clyde Geronimi

A Disney első aranykorának egyik 
legfontosabb produkciójában ren-
geteg a pötty, még több a báj – és 
kicsik-nagyok a karfát szorongatva 
izgulnak generációk óta, hogy ne 
győzhessen a gonosz Szörnyella 
de Frász.

A KIS HERCEG
színes, francia animációs fi lm, 108 perc, 2015 
rendezte: Mark Osborne

Csodálatos, vegyes technikájú 
animációs utazás Antoine de Saint-
Exupéry regényének világába, mely 
tiszteletben tartja és megőrzi a mű 
halhatatlan értékeit.

AGYMANÓK
színes, amerikai animációs fi lm, 95 perc, 2015 
rendezte: Pete Docter, Ronnie Del Carmen 

A tinédzserkor gyakran döcögős és 
akadályokkal teli. Riley csendes, kert-
városi élete a feje tetejére áll, amikor 
édesapja a nyüzsgő San Franciscóban
 kap munkát. Mint mindannyiunkat, 
Riley-t is az érzelmei vezérlik – ők 
Derű, Bánat, Harag, Majré és Undor. 
Szellemes, intelligens és nagyon 
megható alkotás.

A KIS KEDVENCEK 
TITKOS ÉLETE
színes, amerikai animációs fi lm, 86 perc, 2016 
rendezte: Yarrow Cheney, Chris Renaud

Mit művelnek kis kedvenceink 
otthon nap mint nap, miután mi el-
mentünk dolgozni, vagy az iskolába? 
Ebből a nem véletlenül hatalmas 
sikerű, nagyon vicces rajzfi lmből 
megtudhatjuk.FE

D
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A MESSZI ÉSZAK
színes, francia-dán animációs film, 81 perc, 2015 
rendezte: 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 expedíció járól. Ragyogóan szo-
katlan szépségű mese szeretteink el-
engedéséről, melyben a régvolt korok 
hajózási szokásai is megelevenednek.

A VÖRÖS TEKNŐS  
színes, francia-japán animációs film, 80 perc, 2016 
rendezte: Michael Dudok de Wit

Az élet örök körforgásáról szóló, a 
nagyobbakat megcélzó, lenyűgöző 
látványvilágú mese egyszerre ötvözi 
az európai és a japán gondolkodást, 
miközben szívszorító módon mutatja 
be természet és ember egymásra 
utalt kapcsolatát. Oscar-díjra jelölve!

COCO
színes, amerikai animációs film, 105 perc, 2017 
rendezte: Lee Unkrich

Miguel arról ábrándozik, hogy egy-
szer neves muzsikus lesz, akárcsak 
bálványa, Ernesto de la Cruz. Rejté-
lyes események láncolatát követően 
a fiú előtt megnyílik a holtak bámu-
latos és színkavalkádos világa, ahol 
bizonyítani tudja tehetségét. A Pixar 
stúdió most mexikói népszokásból 
bont ki csodálatos mesét.

EGY KUPAC KUFLI
színes, magyar rajzfilmsorozat, 83 perc, 2017 
rendezte: Jurik Kristóf, Pálfi Szabolcs 

A rövid történetek főszereplője hét 
mesebeli lény: ők a kuflik. Nem is kifli, 
nem is kukac. Nem is bab, de nem 
is kavics. Kufli. Dániel András nagy 
sikerű mesekönyvének animációs 
filmváltozata.

A MÉLYSÉG 
KALANDORA  
színes, francia életrajzi film, 122 perc, 2016  
rendezte: Jérôme Salle 

Jacques-Yves Cousteau a XX. század 
egyik ikonikus alakja, akinek sok  
mindent köszönhet az emberiség.  
E látványos produkcióból kicsit 
közelebbről is megismerhetjük a 
kapitányt.

ÉLIÁS, A KIS MENTŐHAJÓ
színes, norvég animációs film, 73 perc, 2017  
rendezte: Will Ashurst, Simen Alsvik

Miután egy nagy viharban sikeres 
mentőakciót hajt végre, Éliás, a kis 
mentőhajó lesz a nap hőse. Örömmel 
fogadja a Nagy Kikötő meghívását, és 
már alig várja, hogy újabb akciókban 
vegyen részt. A rendkívül népszerű 
tévésorozat hőse a moziban is hódít.
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GRU 3
színes, amerikai animációs film, 90 perc, 2017  
rendezte: Pierre Coffin, Kyle Balda

Amikor Gru és újdonsült felesége, 
Lucy képtelenek legyőzni az emberi-
séget fenyegető legújabb gonoszte-
vőt – az egykori gyerek tévésztárt, 
aki a 80-as évek megszállottja, és 
Balthazar Brattnek hívják –, meg-
alázó módon kirúgják őket az Anti 
Gonosz Ligából. És persze ezt a 
minyonok se hagyhatják annyiban.

GRAFFALÓ ÉS BARÁTAI
színes, angol-német animációs film, 106 perc, 2009 
rendezte: Max Lang, Jakob Schuh

Julia Donaldson világhírű történe-
teit végre mozgókép formájában 
is élvezhetik a gyerekek. Graffaló 
szívet melengető története mellett 
találkozhattok Bot Benővel, a bot 
apukával, Boszival, aki seprű nyélen 
közlekedik, valamint az aranyos kis 
Graffaló kölyökkel.

HIHETETLEN TÖRTÉNET 
AZ ÓRIÁS KÖRTÉRŐL
színes, dán animációs film, 80 perc, 2017 
rendezte: Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski

Mitcho és Sebastian egy szép napon 
palackba zárt üzenetre bukkan a 
tengerparton. A palackot a korábban 
eltűnt polgármesterük bocsájtotta 
vízre, az üzenetében pedig azt írja, 
hogy a Titokzatos Szigeten tartják 
fogva. Jakob Martin Strid meseköny-
vének filmváltozata. 

HŐS6OS
színes, amerikai animációs film, 102 perc, 2014  
rendezte: Don Hall

Egy kisfiú és a robot barátsága, 
amely a legnagyobb veszteségeket 
is képes feldolgozni, avagy egy mai 
Disney-animáció is mesélhet nagyon 
komoly dolgokról – igazán szívhez 
szólóan.

ÍGY NEVELD 
A SÁRKÁNYODAT 2.
színes, amerikai animációs film, 105 perc, 2014   
rendezte: Dean Deblois 

A megható és látványos sikerfilm 
egészen kiváló folytatásában a két 
régi ellenség, a vikingek és a sárká-
nyok immár békésen élnek egymás 
mellett. Amíg Astrid, Takonypóc  
meg a többiek sárkányversenyekkel 
múlatják az időt, Hablaty és sárká-
nya meghódítja az eget. 
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KUBO ÉS A VARÁZS-
HÚROK
színes, amerikai animációs film, 101 perc, 2016  
rendezte: Travis Knight

Az okos, jószívű Kubo nyugodt élete egy 
csapásra a feje tetejére áll, amikor vélet-
lenül megidéz egy szellemet a múltjából. 
A LAIKA stúdió hagyomá nyos techniká-
val készült filmjei látvány  világukkal és 
gondolatgazdag, bátor történeteikkel 
kiemelkednek a hasonló hollywoodi al-
kotások közül – most sincs ez másként.

LENGEMESÉK
színes, magyar animációs film, 64 perc, 2017 
rendezte: Pálfi Zsolt 

A lengék a Nádtenger apró, de bátor, 
zöldbőrű őrei. A gyerekeket csak ak-
kor 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. 
Berg Judit mesehősei mozivásznon!

LÚDAS MATYI
színes, magyar rajzfilm, 70 perc, 1979  
rendezte: Dargay Attila 

Lúdas Matyi, a szegény, furfangos 
libapásztor kisfiú története eleve-
nedik meg Dargay Attila ma már 
klasszikussá vált rajzfilmjében.  
A remek figuráknak kiváló magyar 
színészek kölcsönzik a hangjukat, 
ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi 
Bárdos Tamás fantasztikus zenéje 
kíséri a mesét.

MACSKAFOGÓ
színes, magyar-kanadai-NSZK animációs film, 
96 perc, 1986 _ rendezte: Ternovszky Béla

Az egerek sorsa megpecsételődött. 
Az X bolygón a vérszomjas macskák 
semmibe veszik a jogot, és az egér-
társadalom felszámolására töreked-
nek. Ternovszkyék maguk is megle-
pődtek, mekkora sikere lett parádés 
ügynökfilm-paródiájuknak, amelynek 
kultusza ma is töretlen.

MAZSOLA ÉS TÁDÉ
színes, magyar bábfilmsorozat, 1971  
rendezte: Kende Márta 

Mazsola a kismalac váratlanul testvért 
kap. Éppúgy, mint a gyerekek, duz-
zogva és féltékenykedve figyeli, hogy 
Manócska megosztja szeretetét közte, 
és az új jövevény, Tádé között. Bálint 
Ágnes mesehősei megunhatatlanok!
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animáció

bábfilm

rajzfilm

ROZSDALOVAG 
színes, német animációs film, 83 perc, 2013 
rendezte: Nina Wels, Hubert Weiland, 
Thomas Bodenstein

Páncélvár lakója a mindig vidám 
Rozsdalovag. Mire megy az ember, 
ha a teste ócskavasból és újrahasz-
nosított háztartási eszközökből van 
összerakva? Nagyon helyes és hasz-
nos mese kerekedik a végére.

ŐSEMBER – 
KICSI AZ ŐS, DE HŐS!
színes, angol-francia animációs film, 90 perc, 2018 
rendezte: Nick Park

A kicsit sem bátor kőkori ősöknél 
majdnem minden kerek, amíg völgyü-
ket el nem foglalja a pénzéhes bronz-
kori zsarnok, Kupor. Kell egy terv!  
A gyurma-animáció kortárs sztár-
rendezőjének megbízhatóan bájos 
vígjátéka a kitartásról.

SALAMON KIRÁLY
LEGENDÁJA
színes, amerikai-magyar-izraeli animációs film, 
105 perc, 2014 _ rendezte: 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 ké-
pességét csak csínytevésre használja, 
legjobb barátja pedig Tobi, a sivatagi 
róka, aki minden mókában hű társ. 

SNOOPY ÉS CHARLIE BROWN
– A PEANUTS FILM
amerikai családi animációs film, 92 perc, 2015   
rendezte: Steve Martino

Charlie Brown, a világ talán legismer-
tebb, legkerekebb fejű lúzere. A kisis-
kolás, akinek soha, semmi sem sikerül, 
belevág élete legnagyobb, legkocká-
zatosabb vállalkozásába: meg akarja 
szólítani az osztályukba érkezett új 
lányt. Charles M. Schulz képregény-
figurái halhatatlanok!

VUK
színes, magyar rajzfilm, 74 perc, 1981   
rendezte: Dargay Attila 

A rókacsaládban gyermekáldás van. 
Mind életrevaló, de egy különösen 
csintalan. A szülők úgy vélik, nagyap-
jára ütött és ezért a Vuk nevet adják 
neki. Amikor árván marad, nagybáty-
ja, a híres Karak veszi pártfogásába. 
Dargay Attila világhírű rajzfilmje 
igazi kultúrkincsünk.
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A dzsungel könyve      1967
A három nyúl       1972
A kis Nicolas nyaral       2014
A kockásfülű nyúl      1978
A legkisebb urgifüles     1975
A Madagaszkár pingvinjei     2014
A nagy ho-ho horgász      1982
A palacsintás király       1973
A pingvinkirály       2012
A Robinson család titka      2007
A titkok kertje       1993
Az eltüsszentett birodalom     1956
Az erdő kapitánya       1990
Babe        1995
Belle és Sébastien      2013
Belle és Sébastien – A kaland folytatódik   2015
Croodék        2013
Csillagpor        2007
Csodabogarak – 
Az elveszett hangyák völgye    2013
Égigérő fű       1979
Egy  bogár élete     1998
Fehérlófia        1982
Frakk, a macskák réme     1972
Futrinka utca       1979
Gréti – Egy kutya feljegyzései     1986
Gru        2010
Gru 2        2013
Harry Potter és a bölcsek köve    2001
Harry Potter és a Félvér Herceg     2008
Harry Potter és a Főnix Rendje     2007
Harry Potter és a Halál ereklyéi I. rész    2010
Harry Potter és a Halál ereklyéi II. rész    2011
Harry Potter és a Titkok Kamrája    2002
Harry Potter és a Tűz Serlege    2005
Harry Potter és az azkabani fogoly    2004
Hófehér       1983
Így neveld a sárkányodat     2010

János vitéz (rajzfilm)      1973
Jégkorszak        2002
Keménykalap és krumpliorr   1978
Kérem a következőt       1974
Kukori és Kotkoda       1970
Kung Fu Panda       2008
Kung Fu Panda 3.       2016
L’ecsó        2007
Lemony Snicket – 
A balszerencse áradása     2004
Maja, a méhecske       2014
Mézga család       1968
Micimackó kalandjai      1977
Mindenki szereti a bálnákat     2012
Minyonok       2015
Mirr-murr, a kandúr       1972
Misi Mókus kalandjai     1980
Mr. Peabody és Sherman kalandjai    2014
Nicolas az iskolában      2009
Nyuszi suli       2017
Paddington        2014
Pázmán lovag       1973
Pom Pom meséi     1980
Postás Pat – A mozifilm     2014
Rio         2011
Rio 2.        2014
Sebaj Tóbiás        1983
Shaun, a bárány – A film      2015
Süsü, a sárkány kalandjai      1977
T.S. Spivet különös utazása     2013
Toy story       1995
Túl a sövényen      2006
Turbó        2013
Tündér Lala        1981
Vackor az első bében      1985
Variációk egy sárkányra     1967
Végre otthon!       2015
Vili, a veréb       1989
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A KÜZDŐK 
színes, francia romantikus fi lm, 98 perc, 2014  
rendezte: Thomas Cailley

A szerelmes fi ú esete a fi úsan 
kemény csajjal, aki elmegy egy 
katonai kiképzőtáborba – a fi ú 
meg utána. Van, amikor a szerelem 
fi zikailag is próbára tesz. És ettől is 
többek leszünk.

A NYÁR KIRÁLYAI
színes, amerikai vígjáték, 95 perc, 2013 
rendezte: Jordan Vogt-Roberts

Eleged van a szülőkből? Menekülj az 
erdőbe, építs különbejáratú bunker-
szerűséget! Jó néhány felnövéstörté-
net mesél arról, milyen a haverokkal 
elvonulni a világ elől – ez az egyik 
legjobb közülük. 

A MESSZI DÉL VADJAI
színes, amerikai fi lmdráma, 93 perc, 2012 
rendezte: Benh Zeitlin 

Hushpuppy egy kislány, aki nehéz kö-
rülményei köré mesevilágot varázsol. 
A Messzi dél vadjai pedig az a fi lm, 
amely a legnemesebb eszközökkel 
mutatja meg, hogy a fantázia birodal-
ma néha sokkal több színes képzel-
gésnél: olykor tényleg maga az élet.

BILLY ELLIOTT
színes, angol fi lmdráma, 110 perc, 2000  
rendezte: Stephen Daldry

Ha boldogok akarunk lenni, nem 
hagyhatjuk, hogy mások határozzák 
meg, kik vagyunk. Billy nem lesz bok-
szoló – sokkal inkább a tánc érdekli. 
De a melósközegben nem sokra be-
csülik a kecsességet. Az ellenállhatat-
lanul szép fi lmből mifelénk nagy port 
kavart musicalváltozat is készült. 
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EGY LÁNYRÓL
színes, angol filmdráma, 96 perc, 2009 
rendezte: Lone Scherfig

A lányt Jenny-nek hívják. Eminens, 
megbízható. Kicsit talán unalmas.  
De a hatvanas évek Londonjában így 
kell viselkednie egy rendes lánynak. 
Aztán megismerkedik a jóval idősebb 
Daviddel, és teljesen megváltozik. 
Nick Hornby forgatókönyvéből.

LADY BIRD
színes, amerikai vígjáték, 94 perc, 2017 
rendezte: Greta Gerwig

Hatalmas kritikai sikert aratott, 
egyszerű, mégis magával ragadó, 
önéletrajzi ihletettségű felnövés-
történet egy okos, vívódó gimis 
lányról, aki Lady Birdnek hívatja 
magát. És kíváncsian várja, mi várja 
a szülővárosán túli világban.

MOSZKVA TÉR 
színes, magyar játékfilm, 88 perc, 2001  
rendezte: Török Ferenc

1989, Budapest. Az éppen érettségi-
ző fiataloknak azonban a legkisebb 
gondja is nagyobb annál, mint hogy 
a politikai változásokat figyeljék, 
hiszen most kezdődik számukra a 
nagybetűs élet. Török Ferenc saját 
élete alapján készített fontos filmet 
egy generációról – mely a későbbiek - 
nek is fontos tanulságokat szolgál.

SCOTT PILGRIM  
A VILÁG ELLEN 
színes, amerikai akció-vígjáték, 112 perc, 2010  
rendezte: Edgar Wright 

A 22 éves, jóképű basszusgitárosra 
ragadnak a csajok. Nehezen tudja 
lekoptatni őket, ám minden megvál-
tozik, amikor Ramona begörkorizik 
az életébe.  Virtuóz, modern film 
arról, hogy van, amikor a kisfelnőtt 
élete maga a képregény.

CSILLAGAINKBAN 
A HIBA
színes, amerikai romantikus film, 125 perc, 2014  
rendezte: Josh Boone

Hazel és Gus betegek. Nagyon 
betegek. Hasel és Gus tinédzserek. 
Ugyanolyan szertelenek és szó-
kimondóak, mint a legtöbb kamasz. 
Hasel és Gus szerelmesek. És még 
van dolguk az élettel. A világhírű 
bestseller nyomán.

SRÁCKOR 
színes, amerikai filmdráma, 166 perc, 2013 
rendezte: Richard Linklater 

A film a hat éves Masont követi az 
ember életének legradikálisabban 
változó évtizedén át a családi költözé-
sek, viták, új iskolák, első és elvesztett 
szerelmek, jó és ijesztő időszakok, a 
szívfájdalom és rácsodálkozás állan-
dóan lüktető ismerős kavargásán 
keresztül. Megkapóan természetes, 
egyedülálló filmes teljesítmény!
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VADEMBEREK 
HAJSZÁJA
színes, új-zélandi vígjáték, 101 perc, 2016  
rendezte:  Taika Waititi 

Ricky, a dacos városi kölyök új 
nevelőszülőkhöz kerül, Új-Zéland 
vadregényes tájaira. Hec bácsival 
nehezen találja a közös hangot.  
Fergeteges humorú, izgalmas,  
virtuóz komédia egy nagyon  
külön leges kisfiú nagyon külön - 
leges kalandjairól.

SUBMARINE
színes, angol-amerikai vígjáték, 97 perc, 2010 
rendezte: Richard Ayoade

Oliver Tate nagyon fura fiú. Nagyon 
furán viselkedik, de nagyon átlagos 
problémái vannak. És nagyon érde-
kes élmény vele tartani! Hangulatos, 
egyedi stílusú coming-of-age mozi 
egy izgalmas stílusú színész- 
rendezőtől.

VAN VALAMI FURCSA ÉS MEG-
MAGYARÁZHATATLAN
színes, magyar, vígjáték, 90 perc, 2014 
rendezte: Reisz Gábor 

A fiatal rendező főként amatőr szerep-
lőkkel 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.  
Néha még a sajátjaikat se.

VISZLÁT, CHRISTOPHER 
ROBIN
színes, angol filmdráma, 107 perc, 2017  
rendezte: Simon Curtis

Ki volt az igazi Róbert Gida? 
S hogyan reagált arra, hogy az egész 
világ megismerte a nevét, s mese-
figuraként tekintett rá? Meddig 
akart Micimackó legjobb barátja 
lenni? Megrendítő életrajzi film  
egy elvesztett gyermekkorról. 

WHIPLASH
színes, amerikai filmdráma, 107 perc, 2014  
rendezte: Damien Chazelle 

Andrew dobolni tanul, rengeteget 
gyakorol, és mindenre képes a siker 
érdekében. Legalább is azt hiszi. De 
találkozik egy tanárral, aki még nála 
is elszántabb. Fantasztikusan izgal-
mas film a megszállottságról, s arról 
a dilemmáról, amely valamennyire 
minden tehetséges ember sajátja.
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#Sohavégetnemérős     2016
A Bélier család      2014
A család kicsi kincse      2006
A fiú és a szörnyeteg      2015
A hegedűtanár       2015
Coraline és a titkos ajtó      2009
Egy fiúról        2002
Egy különc srác feljegyzései    2012
Frances Ha        2013
Holdfény királyság       2012
Juno         2007
Kszi, Simon        2018
Madárkák        2015
Mustang       2015
Nyakunkon az élet       1994
Papírvárosok       2015
Rocksuli        2003
Short Skin – Szűkölő kamaszkor    2014
Sing Street       2016
Szólíts a neveden       2017
Született július 4-én      1989
Tökmag és Gázolaj – 
Vakáció négy keréken      2015
Utazás apánkkal       2016
Vágy és vezeklés       2007

vígjáték
dráma
játékfilm
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1945
fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 91 perc, 2017  
rendezte: Török Ferenc

1945. augusztus 12., 11 óra. Titokza-
tos szállítmányukkal két fekete ruhás, 
fekete kalapos idegen jelenik meg egy 
magyar falu vasútállomásán. Néhány 
óra alatt minden megváltozik. Titkok, 
bűnök, számvetés, szerelem, árulás, 
szembesítés – hiánypótló, fontos tör-
ténelmi témát feszegető, remek alakí-
tásokkal teli, fesztiváldíjas alkotás.

#SOHAVÉGETNEMÉRŐS
színes, magyar zenés fi lm, 92 perc, 2016 
rendezte: Tiszeker Dániel 

A fi lmet a rendkívül népszerű zenei 
formáció, a Wellhello slágerei inspi-
rálták. Generációs fi lm: a mai huszon-
évesek életérzését, gondolkodását 
tükrözi. Szereplői pedig szinte kivétel 
nélkül pályakezdő, rendkívül tehetsé-
ges színészek.
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AZ ÁLLAMPOLGÁR 
színes, magyar filmdráma, 109 perc, 2016  
rendezte: Vranik Roland

Wilson menekültként él Magyar-
országon. Évek óta Budapesten 
dolgozik biztonsági őrként, legfőbb 
vágya és célja, hogy megszerezze a 
magyar állampolgárságot, de folya-
matosan megbukik az alkotmányos 
alapismeretek vizsgán. Humánus, 
érzékeny film, mely igen átgondoltan 
közelít kényes témájához.

BRAZILOK 
színes, magyar vígjáték, 95 perc, 2016
rendezte: Rohonyi Gábor, M. Kiss Csaba

Mindenki focizik. Az egész falu a 
bajnokság lázában ég. A falu legsze-
gényebbjei, a helyi cigánytelepen 
csellengő kamaszok, élükön az arany-
lábú rosszfiúval, mellettük a dekázás-
ban élen járó helyi pappal, életükben 
először szintén neveznek. Különlege-
sen kedves és őszinte humorú mozi 
az empátiáról és az elfogadásról –  
és persze a foci szeretetéről.

DRIFTER
színes, magyar dokumentum-játékfilm, 
72 perc, 2015  _ rendezte: Hörcher Gábor 

Ricsit környezete folyton arra kény-
szeríti, hogy behúzza a kéziféket. 
Elhatározza, hogy kipofozza roncs 
BMW-jét a kert  végi disznóólból 
kialakított garázsban, hogy elindul-
hasson a vidék híres rally versenyén. 
Különleges módszerrel forgatott 
film: öt évig készült amatőr szerep-
lőkkel, kétfős stábbal, 200 órányi 
nyersanyag ból összevágva. Doku-
mentumfilm is meg nem is, játékfilm 
is meg nem is.

Nemes Jeles László
Török Ferenc
Mundruczó Kornél

19



GENEZIS
színes, magyar filmdráma, 120 perc, 2018 
rendezte: Bogdán Árpád

A megrázó, empatikus film közép-
pontjában egy roma kisfiú áll, akinek 
gyerekkora drasztikusan véget ér, 
amikor egy brutális támadásban el-
veszíti a családját. A munkájába 
temetkező sikeres ügyvédnő felet-
tese nyomására elvállalja a rasszista 
gyilkosságsorozat egyik vádlottjának 
védelmét. Egy titokzatos kamasz lány 
is belekeveredik az ügybe, amikor  
sötét titkok derülnek ki a szerelméről.

JUPITER HOLDJA
színes, magyar filmdráma, 123 perc, 2017
rendezte: Mundruczó Kornél

E lenyűgöző látványvilágú alkotás 
a hitről, a megváltódásról, a csoda 
lehetőségéről szól, egy különös 
barátság történetén keresztül. Egy 
menekülő fiút, Aryant, meglőnek a 
határon. Csodálatos módon levitálni 
kezd. A menekülttábor racionális, 
meghasonlott orvosa, Dr. Stern 
kimenekíti őt, mert üzletet lát a fiú 
különös képességében.

LIZA, A RÓKATÜNDÉR
színes, magyar vígjáték, 98 perc, 2014 
rendezte: Uj j Mészáros Károly 

Liza, a csinos, de roppant szerény 
ápolónő élete egy csapásra megvál-
tozik, amikor születésnapi kimenőt 
kap. Elhatározza, hogy megtalálja 
élete szerelmét, ám hamarosan több 
hullazsákba került hódolója lesz, 
mint élő. Lenyűgöző vizuális világú, 
groteszk és szívhez szóló mese –  
az utóbbi évek egyik legnagyobb 
hazai filmsikere.
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A nagy füzet          2013
Fehér Isten          2013 
Hajnali láz          2015
Parkoló          2014 
Szabadesés        2014
Szerdai gyerek         2014
Utóélet          2013 

SAUL FIA
színes, magyar filmdráma, 107 perc, 2015  
rendezte: Nemes Jeles László  

Saul Ausländer egyike a krematóriu-
mokban dolgozó sonderkommandó-
soknak. Az elégetésre váró holt-
testek között felfedezni véli saját 
fiát. 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.

TISZTA SZÍVVEL
színes, magyar akció-vígjáték, 101 perc, 2015  
rendezte: Till Attila

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.
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12 MAJOM
színes, amerikai sci-fi, 123 perc, 1995 
rendezte: Terry Gilliam

A világvégét csak Bruce Willis tudja 
megakadályozni – ha ez a Bruce  
Willis, az akciósztár lenne, s nem az  
az elkeseredett időutazó, akit az  
abszurd vízióiról elhíresült Terry Gilliam 
bemutat nekünk. Nagyon becsapós 
sci-fi, a végén ütős meglepetéssel.

AKIRA
színes, japán rajzfilm, 125 perc, 1988  
rendezte: Katsuhiro Ôtomo

Mi az a cyberpunk? Nos, nagyjából 
az, amit ebben a kultikus animében 
láthatunk. Borzongató, fémes jövő-
kép, komoly filozófiai dilemmák. És 
olyan súlyos történet, amely nem 
csak a komoly rajzfilmek kedvelőit,  
de a sci-fi rajongókat is évtizedek  
óta lenyűgözi.

2001: ŰRODÜSSZEIA
színes, amerikai sci-fi, 141 perc, 1968 
rendezte: Stanley Kubrick 

A filozofikus-szimbolista sci-fi út-
törője, állandó hivatkozási alap. Ezzel  
a filmmel érkezett meg a moziba  
a költői tudományos-fantasztikum. 
Nem beszélve arról, hogy jóslatainak 
jelentős része is beteljesült.

A NYOLCADIK UTAS:  
A HALÁL
színes, angol sci-fi, 117 perc, 1979  
rendezte: Ridley Scott

A műfaj leghíresebb űrszörnyetege 
még csak néhány percre mutatja 
meg magát ebben a filmben – de így 
is hátborzongató. S nem csak a lény 
miatt fontos ez a szorongató horror: 
a szemünk előtt születik meg az első 
női akcióhős.
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E.T. – A FÖLDÖNKÍVÜLI
színes, amerikai sci-fi, 115 perc, 1982  
rendezte: Steven Spielberg

A kisfiú biztos benne, hogy a távcső-
fejű lény hozzá érkezett. A tudósok 
szerint azért hagyták itt társai, hogy 
az emberek tanulmányozhassák.  
A mozitörténet legmeghatóbb sci-fijé-
ben a biciklit a szeretet és az empátia 
repíti a Hold elé.  

EREDET
színes, amerikai sci-fi, 142 perc, 2010 
rendezte: Christopher Nolan

Az álom veszélyes hely – e külön-
legesen megcsavart, kivételesen 
izgalmas rablós filmben leginkább 
azért, mert a történet szerint már 
ott tart a tudomány, hogy bármilyen 
fantasztikus csapdába bele lehet 
csalni az áldozatot, amikor alszik.  
De egy ilyen küldetés minden részt-
vevőre nézve veszélyes.

MÁTRIX
színes, amerikai sci-fi, 144 perc, 1999  
rendezte: Lana és Lilly Wachowski

Az egész életünk csak illúzió? Har-
coljunk ellene! A kilencvenes évek 
végének igazi meglepetésfilmje volt 
ez a számos vallási és popkulturális 
hatást egyesítő akciófilm, amely 
nem csak a műfajról való gondolko-
dást alakította tovább, de stílusos 
trükkjeivel is divatot teremtett.

READY PLAYER ONE
színes, amerikai sci-fi, 140 perc, 2018  
rendezte: Steven Spielberg

A virtuális világ biztonságot is adhat, 
ha a popkulturális rajongás élteti. 
Spielberg úgy tiszteleg saját arany-
kora, azaz a nyolcvanas évek előtt, 
hogy közben nem feledi el azt sem, 
hogy elsősroban a mai generációk-
nak kell megfelelnie. 

BRAZIL
színes, angol sci-fi, 140 perc, 1985   
rendezte: Terry Gilliam 

Élettelen, utópisztikus jövőképet 
mutat Gilliam – nem véletlen hát, 
hogy abszurditásként megjelenik 
a filmben a humor és a féktelen 
szabadságvágy. A groteszk és a 
sci-fi igenis összeillenek. Legalábbis 
ebben a szabálytalan remekműben 
mindenképpen.

SOLARIS
színes, szovjet sci-fi, 165 perc, 1972 
rendezte: Andrej Tarkovszkij

Az űrállomáson valami rejtélyes 
jelenség szedi áldozatait. S még az 
is lehet, hogy ez a valami tényleg 
megfoghatatlan. A keleti blokk leg-
fontosabb tudományos-fantasztikus 
filmje nem könnyű falat, de a műfaj 
fiatalabb rajongóinak is érdemes 
emésztgetni.
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SZÁRNYAS FEJVADÁSZ
színes, amerikai sci-fi, 117 perc, 1982 
rendezte: Ridley Scott

A replikánsok pont olyanok, mint mi. 
Miért pont olyanok? Mert van valami, 
amit nem tudunk beállítani bennük. 
Ridley Scott korszakos jelentőségű 
mozija vizuális koncepcióban, gon-
dolatiságban is újat mutatott annak 
idején – de jó pár évnek kellett eltel-
nie ahhoz, hogy a nagyközönség és  
a szakma elismerje értékeit.

STAR WARS:  
EGY ÚJ REMÉNY
színes, amerikai sci-fi, 125 perc, 1977  
rendezte: George Lucas

A film, amit a gyerekeknek sem kell 
bemutatni. Pedig annak idején csak 
egy fiatal rendező kockázatos kísér-
letének indult – s a mozitörténet 
legsikeresebb márkája lett belőle.  
A Csillagok háborúja annak idején 
megmentette Hollywoodot, amely 
ma is igyekszik minél több pénzt  
szakítani a jedikkel.

amerikai sci-fi
szovjet sci-fi
japán rajzfilm
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TERMINÁTOR 2. – 
AZ ÍTÉLET NAPJA  
színes, amerikai-francia sci-fi , 137 perc, 1991 
rendezte: James Cameron

Visszatért a robotember a jövőből – 
ahogy megígérte. Most a jók oldalán 
lövöldözik és verekszik. A nyolcvanas 
évek egyik meghatározó sci-fi je a 
következő évtizedben folytatódott, 
s bebizonyította, hogy egy folyta-
tásnak bizony sikerülhet néha, hogy 
minőségben is rálicitál az első részre.

UTAZÁS A HOLDBA
fekete-fehér, francia sci-fi , 9 perc, 1902   
rendezte: Georges Méliès

Igazán rövid fi lm – de ezzel kezdődött 
szinte minden a műfajban. Játékos-
ság, ábrándozás és humor: már a 
fi lmtörténet hajnalán is látszott, hogy 
a mozi több lesz, mint vásári mutat-
vány!

VISSZA A JÖVŐBE
színes, amerikai sci-fi , 111 perc, 1985    
rendezte: Robert Zemeckis

Hollywood történetének legkiválóbb 
időutazós fi lmjében egy család sorsa, 
pontosabban létezése a tét. Egy 
kamasz ül be az időgépbe – amely 
történetesen egy fekete sportkocsi. 
Nagy tanulság: szüleidet csak úgy 
értheted meg igazán, ha lehetősé-
ged nyílik őket annyi idősnek látni, 
mint amennyi te vagy most.
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AZ ÉN XX. SZÁZADOM
fekete-fehér, magyar játékfi lm, 99 perc, 1989  
rendezte: Enyedi Ildikó 

A XX. századdal egyszerre érkezik 
Magyarországra Dóra és Lili, az 
egymástól csecsemőkorukban elvá-
lasztott ikerpár, akik azóta is külön 
utakon járnak. Enyedi első, cannes-i 
díjas játékfi lmje a magyar mozgókép 
történetének egyik legszebb, leg-
varázslatosabb alkotása.

EGÉSZSÉGES EROTIKA 
színes, magyar vígjáték, 88 perc, 1985 
rendezte: Tímár Péter

Extavagáns stílusú, fergeteges 
vígjáték a legvidámabb barakk egyik 
üzeméről, ahol ládákat gyártanak, 
s a férfi ak igen együgyűen viselked-
nek. A magyar fi lmtörténet egyik 
legfontosabb, rengetegszer idézet 
szatírája.M
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A PÁL UTCAI FIÚK
színes, magyar-amerikai i� úsági fi lm, 
104 perc, 1969 _ rendezte: Fábri Zoltán

A grundon délutánonként kisdiákok
játszanak. Hírét veszik, hogy a 
füvészkertben tanyázó rivális társa-
ság, amelynek Áts Feri a vezére, 
rohamra készül, hogy elfoglalja a 
Pál utcaiak grundját. Molnár Ferenc 
halhatatlan művének hibátlan, 
Oscar-díjra jelölt feldolgozása.

DEALER
színes, magyar játékfi lm, 160 perc, 2004  
rendezte: Fliegauf Bence

Címszereplőnk egy volt narkós fi atal-
ember, aki most drogdealerként él. 
Miközben másoknak adja pénzért a 
pusztulást és a halált, valamiféle min-
denek felett álló érzelemmentesség 
jellemzi. Az első HD-kamerával rög-
zített magyar nagyjátékfi lm sajátos 
ritmussal és különösen nyugtalanító 
atmoszférával. 
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EMBEREK A HAVASON 
fekete-fehér magyar filmdráma, 89 perc, 1942  
rendezte: Szőts István

Erdélyi havasok. Felhők, fenyők,  
kis ház. Itt él Csutak Gergely székely  
favágó a feleségével, Annával és 
Gergővel, a kisfiukkal. A táj szép-
sége, a természet közelsége még-
sem hoz töretlen boldogságot.  
Igazi neorealista klasszikus.

FINAL CUT –
HÖLGYEIM ÉS URAIM
fekete-fehér, színes magyar kísérleti film, 
80 perc, 2012 _ rendezte: Pálfi György

Pálfi izgalmas vállalkozása játék a 
filmtörténettel: rengeteg klasszikus-
ból, kultfilmből láthatunk jelenete-
ket – mégpedig úgy, hogy egymás 
mellé illesztve új történetet alkotnak. 
Filmrajongóknak kötelező, a mozival 
ismerkedőknek erősen ajánlott!

HANNIBÁL TANÁR ÚR
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956 
rendezte: Fábri Zoltán

A tragikomédia főhőse egy jelenték-
telen külsejű, apolitikus kis ember: 
Nyúl Béla középiskolai tanár.  
E lázálmos hangulatú filmkincs 
Fábri Zoltán nagyszerű életművé-
nek egyik alappillére.

HIDEG NAPOK
fekete-fehér, magyar filmdráma, 96 perc, 1966  
rendezte: Kovács András 

1942-ben a magyar hadsereg főtiszt-
jei razziát rendeltek el a Bácskában, 
melynek eredményeként kétezer- 
ötszáz szerbet és nyolcszáz zsidót  
öltek meg. Elemi erejű alakítások-  
kal teli, legendás film Cseres Tibor  
regényéből.

EGRI CSILLAGOK
színes magyar kalandfilm, 145 perc, 1968   
rendezte: Várkonyi Zoltán

Gárdonyi Géza nagyregényének film - 
v áltozata a Várkonyi-féle irodalmi 
adaptációk talán legsikerültebb da-
rabja, a korabeli magyar színjátszás 
színe-javával, átélhető romantikával. 
És persze rengeteg janicsárral is.

JUTALOMUTAZÁS
színes, magyar filmszatíra, 81 perc, 1974   
rendezte: Dárday István, Szalai Györgyi

A járási úttörőtitkár azt az értesítést 
kapja, hogy egy úttörőt angliai jutalom-
utazásra küldhetnek. 13-14 éves, jó - 
tanuló, valamilyen hangszeren is játsza-
ni tudó jelöltet keresnek, akinek a szülei 
fizikai munkát végeznek. Dokumenta-
rista eszközökkel forgatott, a korszakra 
nagyon jellemző történetet mesélő, 
igencsak elgondolkodtató film.
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MEPHISTO 
feszínes, magyar-osztrák-német filmdráma,  
139 perc, 1981 _ rendezte: Szabó István 

1920-as évek. A hamburgi színház 
társulatának tehetséges színészét, 
Hendrik Höfgent mérhetetlen becs-
vágy fűti. Baloldalisága és művészi 
féltékenysége miatt Höfgen össze-
ütközésbe kerül a színház ugyancsak 
tehetséges színészével, a nemzeti-
szocialista Miklasszal. E film vélet-
lenül se csak azért fontos, mert 
Oscar-díjat kapott!

KONTROLL
színes, magyar thriller, 107 perc, 2003    
rendezte: Antal Nimród

A film hősei BKV-ellenőrök. Vicces, 
izgalmas karakterek, akik legalább 
annyira jó ismerőseink, mint ameny-
nyire filmszerűek. Antal Nimród 
kultikus elsőfilmje kétszeres bravúr: 
hollywoodi recept szerint készített 
műfaji darab – és valami olyasmi is, 
ami csak ránk, magyarokra jellemző.

KÖRHINTA 
fekete-fehér, magyar filmdráma, 90 perc, 1956 
rendezte: Fábri Zoltán

Mari Bíró Mátét, a szövetkezet tag-
ját szereti. Egy vidám vásári mulat-
ságon boldogan keringenek együtt 
a körhintán, amíg az apai szó vissza 
nem parancsolja a lányt… A magyar 
filmörökség egyik ragyogó gyöngy-
szeme, a magyar kultúra egyik nagy 
büszkesége – és nem utolsósorban 
csodálatos szerelmesfilm.

80 huszár       1978
A kis Valentino       1979
A kőszívű ember fiai      1964
Amerikai anzix      1975
Angi Vera        1979
Apa – Egy hit naplója     1966
A tanú        1969
A tizedes meg a többiek      1965
Az ajtó      2012
Az ember tragédiája     2011

Az ötödik pecsét      1976
Árvácska       1976
Bizalom        1979
Csillagosok, katonák      1967
Csinibaba        1997
Csontváry        1980
Dögkeselyű      1982
Eldorádó       1988
Egy magyar nábob       1966
Édes Anna        1958
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SZEGÉNYLEGÉNYEK
fekete-fehér, magyar fi lmdráma, 90 perc, 1966  
rendezte: Jancsó Miklós

1869-ben gróf Ráday Gedeon 
kormány biztos megkezdi az ország 
közbiztonságának helyreállítását. 
Tevékenységének egy része arra 
irányul, hogy felkutassa, és ártal-
matlanná tegye azokat a szegény-
legényeket és betyárokat, akik a 
’48-as szabadságharcban Rózsa 
Sándor vezetésével részt vettek. 
Jancsó Miklós, s egyben a magyar 
fi lm történet egyik leghíresebb fi lmje.

SZINDBÁD
színes, magyar fi lmdráma, 90 perc, 1971 
rendezte: Huszárik Zoltán

A haldokló Szindbád, tündérmesék
lovagja, lét és nemlét határán 
bolyongva keresi az élet értelmét. 
Az organikusan átlényegülő termé-
szetben, érzéki örömökben, kuliná-
ris élvezetekben véli megragadni 
a szépséget. Huszárik Zoltán fő-
művében fi lmköltői erővel elevenedik 
meg Krúdy világa.

Psyché        1980
Redl ezredes      1985
Szamárköhögés       1987
Szerelem        1971
Szerelmesfi lm       1970
Szerencsés Dániel       1983
Szirmok, virágok, koszorúk     1984
Utószezon       1966
Valahol Európában       1947

Fehér tenyér        2006
Hanussen        1988
Isten hozta, őrnagy úr!      1969
Kárpáthy Zoltán      1966
Két félidő a pokolban     1961
Liliomfi         1954
Lúdas Matyi       1949
Moszkva tér        2001
Napló gyermekeimnek      1982

kalandfi lm
thriller
fi lmszatíra

Szabó István
Enyedi Ildikó
Fábri Zoltán
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A DIKTÁTOR
fekete-fehér, amerikai vígjáték, 125 perc, 1940   
rendezte: Charlie Chaplin

Az életmű tán legdirektebb fi lmje 
fergeteges paródiája az önkény-
uralomnak – s amennyire mókás, 
annyira szomorú és megrázó is, 
milyen igaza volt mindenben 
Chaplinnek.

A HÉT SZAMURÁJ
fekete-fehér, japán kalandfi lm, 160 perc, 1954  
rendezte: Akira Kurosawa

No, és akkor itt az eredeti fi lm is, 
vadnyugati hősök helyett roninokkal, 
akik bizonyos szempontból ugyan-
olyanok, mint a western-változat 
védelmezői – de közben meg persze 
nagyon sokban különböznek azoktól. 
Nézni őket ugyanolyan klasszikus 
élmény!

A HÉT MESTERLÖVÉSZ
színes, amerikai western, 128 perc, 1960  
rendezte: John Sturges

Kurosawa hét szamurája revolver-
hőssé változik, avagy a klasszikus 
amerikai western egyik utolsó remek-
művében a vadnyugati kalandorok is 
saját lelki békéjük miatt segítenek a 
földműveseknek. Minden benne van, 
amit a műfajról tudni érdemes.

A KERESZTAPA 
színes, amerikai gengszterfi lm, 175 perc, 1972
rendezte: Francis Ford Coppola

Minden idők legfontosabb maffi  a-
fi lmje, mozitörténeti jelentőségű 
alapmű. A Corleone család törté-
netét nem lehet elégszer látni, 
az ábrázolt gengsztervilág 
(ál)romantikáján pedig nem 
lehet elég hosszasan vitatkozni. 
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A NAGY BALHÉ
színes, amerikai krimi, 125 perc, 1973 
rendezte: George Roy Hill

Aki szereti az Oceans’ Eleven-filme-
ket, mindenképpen meg kell ismer-
kednie ezzel a lenyűgöző klasszikus-
sal, amelyben imádnivaló csibészek 
igyekeznek átverni egy öntelt 
gengsztervezért. A végső fordulat 
minden túlzás nélkül tanítani való. 

ANNIE HALL
színes, amerikai vígjáték, 93 perc, 1977  
rendezte: Woody Allen

Woody Allen leghíresebb filmje 
tulajdonképpen egy klasszikus 
romantikus vígjáték. Csak nem fel-
tétlenül olyan, mint amilyennek ezt 
a műfajt legtöbbször látni szoktuk. 
Egy gyönyörű szerelem szubjektív 
összefoglalója, rengeteg iróniával – 
és feledhetetlen beszólásokkal.

AZ ELEFÁNTEMBER 
fekete-fehér, amerikai filmdráma, 120 perc, 1980 
rendezte: David Lynch

Az avantgárd mozi világhírű meste-
rének egyik „barátságosabb” filmje 
megrendítő tanmese igaz történet 
alapján. Meglátjuk az embert a  
szörnyben? Illetve: ki a nagyobb 
szörnyeteg? Aki annak is látszik?

AZ EMBER, AKI TÚL SOKAT 
TUDOTT
színes, amerikai thriller, 120 perc, 1956   
rendezte: Alfred Hitchcock

A feszültségteremtés nagymesterének 
első amerikai és egyben színes filmje, 
ráadásul saját korábbi szigetországi 
rendezésének újragondolása, azaz: 
remake. Egy ártatlan ember őrült hely - 
zetbe kerül – Hitchcocknál ez alapállás, 
de ahogy végigvezeti hősét a slamasz-
tikán, az mai szemmel sem mindennapi.

A LELEMÉNYES HUGÓ
színes, amerikai családi film, 126 perc, 2011   
rendezte: Martin Scorsese

Filmtörténeti tisztelgés misztikus 
gyermekmesébe csomagolva: a 
párizsi pályaudvaron bujkáló árva 
kisfiú sztorija nem csak szép és 
izgalmas, de a mozgókép egyik leg-
fontosabb úttörőjét is megismerteti 
a fiatal nézőkkel.

BICIKLITOLVAJOK 
 
fekete-fehér, olasz filmdráma, 89 perc, 1948 
rendezte: Vittorio de Sica 

Filmtörténeti szempontból termé-
szetesen meg kell jegyezni, hogy a 
neorealizmus egyik remekművéről 
van szó – de ennél sokkal fontosabb, 
hogy ennél a szívszaggató apa-fiú  
történetnél szebb mozgóképet még 
nem nagyon készítettek.
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CASABLANCA
fekete-fehér, amerikai filmdráma, 102 perc, 1942   
rendezte: Kertész Mihály

A romantikus filmek legnagyobb  
klasszikusa – talán a mai fiataloknak 
sokkal érdekesebb, hogy milyen  
hatással volt ez a melodráma az utó-
kor filmeseire, de Ingrid Bergman és 
Humphrey Bogart párosa több mint 
75 évvel a premier után is varázslatos.

ESŐEMBER
színes, amerikai filmdráma, 128 perc, 1988 
rendezte: Barry Levinson

A film, amelynek köszönhetően a szé-
lesebb közvélemény is megismerte az 
autizmust. De az Esőember azért is 
különlegesen fontos film, mert ritka 
érzékenyen és szórakoztatóan ábrá-
zolja azt, ahogy a főszereplő testvé-
rek egymásra találnak a fordulatos  
és érzelmes road movie végére.

ÉNEK AZ ESŐBEN 
színes, amerikai musical, 98 perc, 1952  
rendezte: Gene Kelly 

Ha mondani kell egy „régimódi” 
hollywoodi musicalt, sokaknak ez a 
cím, a címadó dal és jelenet ugrik be 
először – pedig Gene Kelly főműve 
korántsem poros darab. Csak úgy 
vibrál az élettől!

EGY CSODÁLATOS ELME  
színes, amerikai filmdráma, 140 perc, 2001 
rendezte: Ron Howard

A legendás matematikus John Forbes 
Nash Jr. igaz történetéből készült, 
igen hatásos, négy Oscar-díjat nyert 
alkotás kiváló példája annak, hogyan 
lehet rafináltan elmesélni egy nem is 
annyira bonyolult, életrajzi történetet. 

KÍNAI NEGYED
színes, amerikai krimi, 126 perc, 1974 
rendezte: Roman Polanski

Mi az a film noir? S miért lehetett 
érvényes még a hetvenes években 
is ez a stílus? S miért az ma is? 
Megtudható ebből a lebilincselően 
hangulatos bűnfilmből, amelynek 
végkifejlete ennyi év távlatából is 
döbbenetes.

MADARAK
színes, amerikai katasztrófafilm, 114 perc, 1963   
rendezte: Alfred Hitchcock

Ma már biztosan élethűbbek lennének 
a támadások, de Hitchcock madarait 
így sem tudnák lekörözni – mert ez 
a film (a nemek közti bizalmatlanság 
témája mellett) alapvetően arról szól, 
s arról nagyon is erőteljesen, hogy 
milyen az, amikor onnan jön a fenye-
getés, ahonnan a legkevésbé várjuk.  
S magyarázatot sem találunk rá.
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NAGYÍTÁS 
színes, angol-olasz-amerikai filmdráma, 
107 perc, 1966 
rendezte: Michelangelo Antonioni

Egy fotós fiatalember tanúja és 
megörökítője lesz egy gyilkosság-
nak. De tényleg azt látta, amit látni 
vélt? A hatvanas évek meghatározó 
filmélménye látszatról és valóságról 
– pontosabban arról, hogy a művész 
mit is csinál akkor, mit érhet el azzal, 
amikor valamit ábrázol?

PSYCHO 
fekete-fehér, amerikai horror, 104 perc, 1960 
rendezte: Alfred Hitchcock

A modern horror első remekműve – 
Hitchcock nem csak megelőzte  
a korát, de utat is mutatott neki.  
A maga idejében a nézők sokkot 
kaptak a fordulatoktól, ma már azért 
erről szó sincs. De a Psycho még így 
is számos meglepetést tartogat.

SZÁLL A KAKUKK 
FÉSZKÉRE 
színes, amerikai filmdráma, 130 perc, 1975 
rendezte: Milos Forman

Az élet egy elmegyógyintézet? Ha  
igen, vajon merjük-e azt mondani, 
hogy mi nem vagyunk őrültek? Hogy 
nem mi vagyunk azok? Örökérvényű, 
feled hetetlen példázat a lázadásról,  
illetve arról, hogy mindig van értelme 
szembeszállni a zsarnokokkal – Jack  
Nicholson őrülten zseniális alakításával.

TŰZSZEKEREK 
színes, angol filmdráma, 125 perc, 1981  
rendezte: Hugh Hudson

Vangelis zenéjét az is ismeri, aki még 
sosem látta a filmet. Pedig filmmel 
együtt az igazi! Minden idők egyik 
legnagyszerűbb sportmozija a futás 
megszállottairól, akik nem csak a 
versenyen riválisai egymásnak –  
a szenvedély mégis összeköti őket.

western, krimi 
musical, kaland

dráma, horror

A gyanú árnyékában       1943 
A kötél        1948 
A nyomorultak        2012 
Észak-északnyugat      1959 
Hátsó ablak         1954 
Oidipusz király        1967 
Rövidre vágva         1993 
Szédülés           1958 
Sztalker          1979 
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A NAGY DOBÁS 
színes, amerikai fi lmdráma, 130 perc, 2016    
rendezte: Adam McKay

A gazdasági világválság kirobba-
násának krónikája, illetve annak 
igen sajátos, szatirikus értelmezése 
világsztárokkal, keserű humorral. 
Egyszerre szórakoztató és megrázó 
mozi a pénzügyi világ spekulánsairól, 
amelynek forgatókönyve teljesen 
megérdemelten kapott Oscar-díjat.

APÁM NEVÉBEN
színes, angol-ír fi lmdráma, 128 perc, 1993   
rendezte: Jim Sheridan

Igaz történet alapján készült, mesteri 
alakításokkal teli, megrázó dráma, 
amely egyszerre mutat be egy rend-
hagyó apa-fi ú kapcsolatot, s a lehető 
legkörültekintőbben mesél az angol-
ír konfl iktus morális kérdőjeleiről.

A NAGY LEBOWSKI 
színes, amerikai vígjáték, 117 perc, 1996   
rendezte: Joel és Ethan Coen

Milyen kalandokba keveredhet az 
ember, ha csak iszogatni és tekézni 
szeret? Erre ad választ a fi lmtörté-
net egyik legviccesebb krimikomédi-
ája, amelynek számos aranyköpést 
köszönhetünk. Látszólag a lustaság-
ról szól – de a Coen-testvéreknél a 
látszat mindig csal.

DONNIE DARKO 
színes, amerikai fi lmdráma, 112 perc, 2001 
rendezte: Richard Kelly

Misztikus, furcsa és nagyon hangu-
latos, kicsit horrorisztikus kultfi lm 
a felnőtté válásról – és azért ilyen, 
s azért szeretjük nagyon, mert 
sokszor a kamaszkor is misztikus, 
furcsa, hangulatos, s kicsit horro-
risztikus.
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EGY MAKULÁTLAN ELME 
ÖRÖK RAGYOGÁSA
színes, amerikai filmdráma, 108 perc, 2004  
rendezte: Michel Gondry

Mit tegyünk, ha nehezen dolgozzuk 
fel a szakítást egy nagy szerelem 
után? Töröltessük ki a másik félnek 
még az emlékét is? Virtuóz képi 
megoldásokban bővelkedő, mély 
és okos romantikus remekmű Jim 
Carrey és Kate Winslet feledhetet-
len párosával.

ELVESZETT JELENTÉS 
színes, amerikai filmdráma, 104 perc, 2003  
rendezte: Sofia Coppola

Mihez kezd egymással egy kiégett 
filmsztár és egy fiatal, érdeklődő 
leány a tokiói éjszakában? Feltűnés 
nélkül egymásba szeretnek. Finom 
humorú, szabálytalan romantikus 
film Bill Murray jutalomjátékával.  
A csodálatosan természetes 
Scarlett Johansson pedig innentől 
számít igazi világsztárnak.

FORREST GUMP 
színes, amerikai filmdráma, 141 perc, 1994  
rendezte: Robert Zemeckis

Ha az élet egy doboz bonbon, min-
denképpen megéri kivenni belőle ezt 
a produkciót, mert majdnem min-
den benne van, amit a hollywoodi 
filmekben szeretni érdemes. Aligha 
készült ennél szórakoztatóbb mozi a 
huszadik század közepének amerikai 
történelméről – és könnyen lehet, 
hogy már nem is fog.

GLADIÁTOR
színes, amerikai kalandfilm, 171 perc, 2000  
rendezte: Ridley Scott

Az elárult hadvezérnél csak a rab-
szolgából gladiátorrá vált hadvezér 
lehet veszélyesebb az elnyomókra.  
A Ben-Hurra kissé rímelő, ám 
egy másolatnál jóval hatásosabb, 
mesteri hősfilm, amely újra divat-
ba hozta a látványos történelmi 
eposzokat. 

DUNKIRK
színes, amerikai-angol-francia háborús film, 
106 perc, 2017 _ rendezte: Christopher Nolan

Franciaország, a második világháború-
ban. Az ellenség arca nem látszik, de 
a hazajutás így is szinte reménytelen. 
Szorongató feszültség, bámulatosan 
megkomponált jelenetek – a Dunkirk 
önfejűen modern, de a műfaj hagyo-
mányait is tiszteletben tartó, huma-
nista csúcsteljesítmény.

GREASE – POMÁDÉ
színes, amerikai musical, 110 perc, 1978 
rendezte: Randal Kleiser

A rock and roll hőskorszaka végzős 
gimnazisták szemével, avagy a nosz-
talgia sosem megy ki a divatból, ha 
van fésű is hozzá. Tökéletes dalok, 
féktelen jókedv és persze szerelem 
minden mennyiségben. Megunha-
tatlanul dögös!
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HAIR 
színes, amerikai musical, 117 perc, 1979     
rendezte: Milos Forman

Mit jelentett hippinek lenni? Mit 
jelentett hippiként élni? Amikor elő-
bukkannak ezek a kérdések, általá-
ban egyből azzal jönnek a felnőttek, 
hogy nézd meg gyermekem a Hair-t! 
Mi sem javasolhatunk mást.

HOLT KÖLTŐK 
TÁRSASÁGA 
színes, amerikai filmdráma, 124 perc, 1989    
rendezte: Peter Weir

Álomszép mozi a versek majdnem 
mindent és mindenkit megváltó ere-
jéről, s arról, hogy egy pedagógus is 
lehet kapitány. És egy szigorú fiú-
iskolába is beférkőzhet a szabadság. 
Csak óvatosan kellene beengedni…

HARCOSOK KLUBJA
színes, amerikai filmdráma, 139 perc, 1999   
rendezte: David Fincher

Ennek a filmnek egyetlen szabálya 
van: hogy mindenképpen meg kell 
nézni. Forradalmian dühös és pro-
vokatív kirohanás az álszentség és 
a társadalmi megalkuvások ellen, a 
mai napig elképesztő klipes meg-
oldásokkal és a filmtörténet egyik 
legmenőbb befejezésével.

KUTYÁK SZIGETE 
színes, amerikai animációs film, 101 perc, 2018 
rendezte: Wes Anderson

Látszólag csak egy extravagáns ani-
mációs mese, de igazából nagyon 
is erőteljesen a mának szól a mai 
amerikai függetlenfilm egyik legna-
gyobb zsenijének alkotása. A ronda 
kutyák kicsit mi vagyunk – mint 
ahogy azok is, akik kitelepítik őket  
a szeméttelepre.

MAGNOLIA
színes, amerikai filmdráma, 188 perc, 1999 
rendezte: Paul Thomas Anderson

Hogyan hatunk egymásra életünk 
során, mikor és miképpen fizetünk 
meg tetteinkért? Mire megyünk 
szeretet nélkül? Igencsak tanulsá-
gos történetünk több szálon fut, de 
aztán mindegyik összeér. Napjaink 
jelentős rendezősztárja rengeteg 
szereplőt (nagyszerű színészt) moz-
gat, és mindegyiknek tudja a helyét.
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MARATON ÉLETRE-
HALÁLRA 
színes, amerikai thriller, 125 perc, 1976   
rendezte: John Schlesinger

A háborús bűnös nácik közül né-
hányan a hetvenes években még 
köztünk éltek – és néha beálltak 
fogorvosnak. A korszak hangulatát 
kiválóan visszaadó, feszült és félel-
metes thrillerben a futás valóban 
hasznos, s nem csak sportember-
ként hasznosítható.

PÁRIZS, TEXAS
színes, NSZK-angol-francia fi lmdráma, 
147 perc, 1984 _ rendezte: Wim Wenders

Fájdalmasan szép, s megkapóan 
csendes fi lm egy családról, bűnről, 
bűnhődésről, titkokról, vándorlásról, 
és nem mindennapi egymásra talá-
lásokról. Az európai fi lmművészet 
egyik legemberibb, legizgalmasabb 
alkotása. 

PATERSON
színes, amerikai-német-francia fi lmdráma, 
113 perc, 2016 _ rendezte: Jim Jarmusch

Még hogy a buszsofőrködés nem 
lehet költői foglalkozás! Az új Star 
Wars-fi lmek egyik fi atal sztárja, 
Adam Driver egészen másik arcát 
mutatja ebben a gyorsan klasz-
szikussá vált, magával ragadóan 
meditatív alkotásban.

PONYVAREGÉNY
színes, amerikai gengszterfi lm, 150 perc, 1994 
rendezte: Quentin Tarantino

Gengszterfi lm még sosem volt 
ennyire virtuóz! Megbolondított 
időkezelés, laza dumák, váratlan 
fordulatok: a kilencvenes évek egyik 
legmeghatározóbb kultfi lmje még 
ma is kifejti hatását a világ fi lm-
művészetére. És ugyanolyan őrült 
élmény!

RYAN KÖZLEGÉNY 
MEGMENTÉSE 
színes, amerikai háborús fi lm, 162 perc, 1998  
rendezte: Steven Spielberg

A fi lm első 20 perce, amelyben a néző 
annyira a részesévé válik a norman-
diai partraszállásnak, amennyire ezt 
a mozi el tudja intézni: fi lmtörténeti 
bravúr. De Spielberg utána is meg-
mutatja, miért ő az egyik legnagyobb 
amerikai rendező.

Boyle
Jarmusch 
Branagh
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SOK HŰHÓ SEMMIÉRT
színes, angol-amerikai romantikus film, 
111 perc, 1993 _ rendezte: Kenneth Branagh

Klasszikus Shakespeare-komédia 
– egy igazi Shakespeare-szakértő 
rendezésében. Kenneth Branagh 
elérte, hogy azok is kíváncsiak 
legyenek rá, akik megijednek a 
klasszikusoktól. És ettől az alázatos, 
fergeteges adaptációtól tényleg 
nem kell megriadni.

STEVE JOBS
színes, amerikai filmdráma, 123 perc, 2015  
rendezte: Danny Boyle

Az ember a kütyük mögött, amelye-
ket az egész világ nyomkod. Az Apple 
cég profetikus fővezérének életéből 
három fontos pillanatot ragad ki ez 
a bravúrosan megírt, nagyszerű pár-
beszédekben bővelkedő, különleges 
szerkezetű életrajzi film.

A cigányok ideje     1988
A fantasztikus Róka úr    2009 
A Grand Budapest Hotel   2014 
A kígyó ölelése     2015 
Az órák      2002 
Birdman avagy 
(a mellőzés meglepő ereje)    2014 
Fészkes fenevadak    1997 
Hétköznapi vámpírok    2014 
Különvélemény    2002
Pi       1998 
Super 8     2011 
Zongoralecke     1993 

Fincher
Zemeckis
Forman

Scott 
Wenders
Spielberg 
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SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 
2049 
színes, amerikai-kanadai-angol fi lm, 
164 perc, 2017 _ rendezte: Denis Villeneuve

Egy igazi sci-fi  klasszikust ennyi 
idő után folytatni: szemtelenség. 
Egy hollywoodi látványfi lmet ilyen 
fi lozofi kus modorúvá varázsolni: 
vakmerőség. A Magyarországon 
forgatott, káprázatos produkció 
ugyanazt a kérdést feszegeti, mint 
az eredeti fi lm: honnantól ember az 
android, s mitől lesz ember az ember?

SZÉL TÁMAD
színes, japán rajzfi lm, 126 perc, 2013 
rendezte: Hayao Miyazaki

A japán animáció, avagy az anime 
leghíresebb rendezőjének mélyen 
emberi fi lmje a repülésről, a húszas 
évek Japánjáról. A mester mint min-
dig, most is bebizonyítja, hogy van 
az a rajzfi lm, amely nem húz határ-
vonalat felnőtt és gyermek néző 
közé – mindenkit felnőttként kezel.

TRUMAN SHOW 
színes, amerikai fi lmdráma, 103 perc, 1998 
rendezte: Peter Weir

Még a valóságshow-k magyarországi 
befutása előtt készült ez az egészen 
intelligens és lírai mozi, amely nem 
csak a média manipulációiról, de 
arról is erőteljesen mesél, hogy mi, a 
befogadók miképpen viszonyulunk a 
legkülönbözőbb képernyőkön látható 
hőseinkhez. Jim Carrey zseniális!

Coen
Tarantino
Coppola
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120 DOBBANÁS 
PERCENKÉNT  
színes, francia fi lmdráma, 140 perc, 2017    
rendezte: Robin Campillo

A könyörtelenül őszinte, érzelmes, 
véletlenül sem szentimentális, 
megtörtént eseményeket feldol-
gozó fesztiválsiker a kilencvenes 
évek elején játszódik, amikor már 
évek óta szedte a HIV vírus és az 
AIDS az áldozatait. Aktivisták egy 
csoportja elhatározza, hogy fel-
rázza a közvélemény közönyét a 
betegséggel szemben.

AMY – AZ AMY WINEHOUSE-
SZTORI  
színes, fekete-fehér, angol dokumentumfi lm, 
127 perc, 2015 _ rendezte: Asif Kapadia

A fi lm a kivételes tehetségű, tragi-
kus sorsú énekesnő életét korábban 
nem látott felvételeken keresztül 
mutatja be. A fi lmben házi videók, és 
mobilfelvételek tükrében kollégák, 
barátok, családtagok nyilatkoznak 
róla. Nem láthatunk hagyományos 
interjúhelyzeteket – de a zenés fel-
vételek is sokat elárulnak Amy-ről.  TA

B
U

40



A REMÉNY 
MÁSIK OLDALA 
színes, fi nn fi lmdráma, 100 perc, 2017    
rendezte: Aki Kaurismäki

A fura humorú fi nn humanista 
tárgyilagos, keserű humorú fi lmre-
meke a migrációs válságról. Főhőse 
Khaled, a szír fi atalember, aki egy 
szénszállító hajó rakománya közé 
bújva érkezik Helsinkibe. Kérelmét 
elutasítják, de az országban marad, 
és egy napon egy helyi férfi  éttermé-
nek hátsó udvarában bukkan fel.

A VÍZ ÉRINTÉSE 
színes, amerikai fantasy, 123 perc, 2017 
rendezte: Guillermo Del Toro

Miért lesz szerelmes egymásba 
egy takarítónő és egy békaszerű, 
kétéltű lény? Del Toro Oscar-díjas 
fi lmje kicsit horror, kicsit thriller 
és nagyon romantikus. De ami a 
legfontosabb: arról mesél a maga 
lenyűgözően bizarr módján, hogy 
néha azok ragyognak a legpompá-
sabban, akik a társadalmi elvárások 
szerint sehova sem illenek.

ÁRTATLANOK
színes, francia-lengyel fi lmdráma, 115 perc, 2016   
rendezte: Anne Fontaine

Fiatal vöröskeresztes orvosnő ér-
kezik Lengyelországba. Mathilde-ot 
megkeresi a közeli kolostor rend-
főnöknője, hogy segítséget kérjen 
tőle. Az apácák még mindig trauma-
tizáltak a szovjet katonák erősza-
koskodása miatt, a fi atal nővérek 
közül sokan gyermeket várnak.  
Felkavaró, megrendítően szép fi lm 
egy történelmi tabutémáról.
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ÉN, TONYA
színes, amerikai szatíra, 119 perc, 2017 
rendezte: Craig Gillespie

Tonya Harding tehetséges sportoló, 
de sosem illett be a műkorcsolyázók 
finomkodó világába. Neki mindig 
csúszós volt a talaj. Igaz története 
egyaránt szól a butaságról, az erő-
szakról, az előítéletekről – és arról, 
hogy mindig van valami, ami miatt 
érdemes felállni a jégről bukás után.

EZ CSAK A VILÁG VÉGE  
színes, kanadai-francia filmdráma, 97 perc, 2016 
rendezte: Xavier Dolan

Hogyan közöljük a családdal, hogy 
hamarosan meghalunk? Főként, ha 
nem igazán figyel egymásra senki.  
A mai európai film egyik leghíresebb 
fenegyereke nem feltétlenül válaszol 
– de igen letaglózóan kérdez tovább.

FLORIDAI ÁLOM
színes, amerikai filmdráma, 111 perc, 2017 
rendezte: Sean Beaker

Realista stílusú, elképesztően hatá-
sos film a floridai Disneyland közvet-
len közelében, egy olcsó motelben 
élő gyerekekről, akiknek nincs sok 
esélyük a boldogságra. De a bennük 
rejlő varázslat ugyanolyan erős, mint 
azokban, akik családjukkal stabilabb 
körülmények között élhetnek… 

ÉLETEM CUKKINIKÉNT
színes, svájci-francia animációs film, 
66 perc, 2016 _ rendezte: Claude Barras

Cukkini átlagos kilencéves kisfiú, 
kissé különös becenévvel. Élete ak-
kor vesz váratlan fordulatot, amikor 
édesanyja hirtelen meghal, ő pedig 
gyerekotthonba kerül. Oscar-díjra 
jelölt, egészen kivételes mese: olyan 
fontos témáról beszél őszintén és 
felemelően, amit csak ritkán mernek 
érinteni animációs filmekben.

HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT 
EBBING HATÁRÁBAN
színes, amerikai-angol filmdráma, 115 perc, 2017 
rendezte: Martin McDonagh

Egy elkeseredett anya, hogy felhívja a 
közvélemény figyelmét arra, hogy hóna-
pokkal azelőtt megölt lányának gyilkosát 
nem találta meg a rendőrség, óriáspla ká - 
tokkal provokálja a hatóságot és a köz-
véleményt. Zseniális alakításokkal teli, for - 
dulatos és szomorúan szellemes remek - 
mű a bosszúszomjról és a reményről.
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LÁTHATÁS
színes, francia filmdráma, 93 perc, 2017  
rendezte: Xavier Legrand

A szülők elváltak, a vita arról 
folyik, hogy apa mikor láthatja két 
gyermekét. Az anya és a gyerekek 
rettegnek. De vajon mitől, amikor a 
férfi valóban ártalmatlannak tűnik? 
Talán még sosem készült ilyen 
fontos film a családon belüli erő   - 
szak természetéről.

MÁRIA MAGDOLNA
színes, angol filmdráma, 107 perc, 1966  
rendezte: Garth Davis

Az ismert bibliai történet meghök-
kentően új szemszögből elmesélve. 
Ki lehetett igazából Mária Magdolna, 
s milyen szerepet játszott Jézus 
életében? A film erről gondolkodik 
csendesen, egyszerűen, mégis költői 
hatással. 

KSZI, SIMON
színes, amerikai filmdráma, 93 perc, 2018   
rendezte: Greg Berlanti

Rendhagyó, természetes, bűbájos 
film egy amerikai gimnazistáról, aki 
nem meri bevallani környezetének, 
hogy meleg. Bármennyire is meglepő, 
de ez az első olyan hollywoodi mozi, 
amely a tinédzserkori coming out-ot 
helyezi története középpontjába. 

HOLDFÉNY
színes, amerikai filmdráma, 111 perc, 2016  
rendezte: Barry Jenkins

Egy fiú sorsa – három életkorban.  
A legjobb film Oscar-díját elnyerő, 
szerény, mégis erőteljes alkotás nem 
csak egy meleg ember története. 
Mindenkié, aki hosszú út megtétele 
után jut el odáig, hogy rájöhessen,  
ki is ő valójában.

PRECIOUS –  
A BOLDOGSÁG ÁRA
színes, amerikai filmdráma, 109 perc, 2009 
rendezte: Lee Daniels

Precious Jones, a zárkózott harlemi 
gimnazista élete nem tündérmese.  
A túlsúlyos lányt az iskolában kiközösítik, 
otthon pedig kegyetlen anyja terro-
rizálja. Kétszeres Oscar-díjas dráma, 
mely a nyomasztó hangulattal együtt 
képes katartikus élményt nyújtani.
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RÖGTÖNZÖTT SZERELEM
színes, amerikai vígjáték, 120 perc, 2017  
rendezte: Kumail Nanjiani

A pakisztáni származású Nanjiani 
saját életéből írt Oscarra is jelölt  
forgatókönyvet – pontosabban abból, 
ahogy a feleségét megismerte. 
Emily egyik pillanatról a másikra  
kómába esett, de közös történetük 
csak ekkor kezdődött el igazán…

SZENTJÁNOSBOGARAK 
SÍRJA 
színes, japán rajzfilm, 93 perc, 1988     
rendezte: Hugh Hudson

A film egy fiatal testvérpár szív-
szorító sorsát követi végig a máso-
dik világháború sújtotta Japánban. 
Szeita és alig négyéves kishúga, 
Szecukó apja egy hadihajón szolgál, 
amikor anyjuk életét veszti bom-
bázás okozta tűzvészben. Minden 
idők egyik legmegrázóbb alkotása  
a háború okozta értelmetlen pusz-
tításról.

SÖTÉTBEN 
színes, német-francia filmdráma, 106 perc, 2017 
rendezte: Fatih Akin

Katja boldog élete összeomlik,  
amikor büntetett előéletű, musz - 
lim férje és közös kisfiuk életüket 
vesztik egy robbantásban. A nő  
a kezdetektől meg van győződve 
arról, hogy a merényletet nácik kö-
vették el. Tiszta beszédű, megrázó, 
okos film a terrorról, előítéletekről 
és a bosszúról.

vígjáték
filmdráma
szatíra
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SZÓLÍTS A NEVEDEN 
színes, olasz-francia-brazil-amerikai fi lmdráma, 
132 perc, 2017 _ rendezte: Luca Guadagnino

Barackillatú a nyár, amikor a nagy-
kamasz Elióval váratlan dolog 
történik. Oliver a srác művészet-
történész apjához érkezik gyakor-
latra, s hamarosan kiderül: kettejük 
szenvedélyes kapcsolata sokkal 
többről szól, mint két azonos nemű 
ember vonzódásáról. Ebben a feled-
hetetlen fi lmben bizony benne van, 
hogy miért is az egyik legfontosabb 
alapélményünk az első szerelem.

TONI ERDMANN 
színes, német-osztrák vígjáték, 162 perc, 2016    
rendezte: Maren Ade

Ines csakis a nemzetközi karrierjé-
nek él. Apja, Winfried aggódik lánya 
steril és boldogtalan élete miatt, 
és elhatározza: újra vidámságot 
csempész Ines mindennapjaiba. 
Többek között Oscar-díjra is jelölt, 
elképesztően egyedi, provokatív 
és gondolatgazdag fi lmremek.

család
szerelem, halál
háború, vallás 
               utazás

A bukás – 
Hitler utolsó napjai  2004
A dán lány     2015
A fehér király    2016
A házban     2012
A hullám      2008
A kommuna     2015
Akvárium     2009
A segítség     2011
A szív bajnokai    2009
A szoba      2015
A vadászat     2012
Az élet fája      2011
Az utolsó skót király    2006
Beszélnünk kell 
Kevinről      2011
Büszkeség és 
bányászélet      2014
Éjjeli féreg    2014
Emlékezz!     2015
Én, Daniel Blake     2016
Érettségi     2016
Frank      2014
Gran Torino      2008
Hasta la Vista!     2011
Ida      2014
Ill Manors –
Rázós környék     2012
Lavina     2014
Mustang    2015
Nővér      2012
Papírsárkányok    2007
Papírvárosok     2015
Polisse    2011
Szesztolvajok     2012
Tangerine      2015
Viktória – 
A zürichi expressz     2014

Éjjeli féreg    
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AZ UNIVERZUM 
TÖRTÉNETE
színes, amerikai-francia-német dokumentumfi lm, 
90 perc, 2016 _ rendezte: Terrence Malick

Vajon hogyan született meg az uni-
verzum, milyen folyamatok játszód-
tak le kezdetekben, milyen jövő vár 
rá, hogyan ér majd egyszer véget a
létezése? A legendás rendező hihe-
tetlenül látványos, fi lozófi ai utazás-
ra invitálja a nézőt a Föld múltjának, 
eredetének felfedezé sére. Miközben 
az emberiség jövőben betöltött sze-
repére is kíváncsi megérdemelten 
kapott Oscar-díjat.

ÉVSZAKOK 
színes, francia-német természetfi lm, 94 perc, 2015   
rendezte: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

Amikor befejeződött az utolsó jég-
korszak, egy nyolcvanezer évig tartó 
télnek szakadt vége Európa nagy 
részén. A jég elvonulása után újra 
elkezdődött az évszakok váltakozása.  
Minden idők legdrágább európai ter-
mészetfi lmje érdekes dramaturgiával 

– a magyar változatban a narrátor: 
Kulka János!

DIZÁJNEREN
színes, magyar dokumentumfi lm, 90 perc, 2016    
rendezte: Horváth Balázs

Geri súlyos kábítószerfüggő, dizájner -
drogokat használ intravénásan. Két 
fl ash között aktív társadalmi életet él 
Budapest utcáin, egy olyan szubkultú-
rában, amelybe a „normális” emberek 
nem láthatnak bele. Talán még sosem 
készült a témában ennél hitelesebb 
magyar dokumentumfi lm.
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HARMADIK TÍPUSÚ  
TALÁLKOZÁSOK ZSIGMOND 
VILMOSSAL
színes francia dokumentumfilm, 80 perc, 2016 
rendezte: Pierre Filmon

A film egy különleges találkozásról 
szól. A legendás operatőr, Zsigmond 
Vilmos találkozásáról egy fiatal  
francia rendezővel, Pierre Filmon  - 
nal. Pierre azt akarta, hogy Vilmos 
fényképezze az első játékfilmjét.  
A forgatás előkészítésére várva 
egyszercsak létrejött egy másik 
film: egy film, amiben a kamera  
mögött álló férfi átkerül a kamera 
másik oldalára.

JANIS – A JANIS JOPLIN- 
SZTORI 
színes, fekete-fehér, amerikai dokumentumfilm, 
103 perc, 2015 _ rendezte: Amy Berg

Janis Joplin volt a legnagyobb blues-
énekesnő, aki fehér létére olyan tökély re 
fejlesztette a stílust, mint még fekete 
elődei sohasem. Amy Berg dokumen-
tumfilmje a művész rövid, ám annál 
mozgalmasabb életét követi nyomon, 
elfogulatlan tárgyilagossággal – inkább 
az emberre, mint az ikonra koncentrálva.

KÁIN GYERMEKEI 
színes, magyar-francia dokumentumfilm, 
104 perc, 2014 _ rendezte: Gerő Marcell

E komoly nemzetközi visszhangot 
kiváltott dokumentumfilm Monory 
Mész András Bebukottak című, 1985-
ös dokumentumfilmjének gyilkossá-
gért elítélt fiatalkorú főszereplőinek 
felkutatására és megszólaltatására 
vállalkozik. Kiindulópont az olthatat-
lan kíváncsiság: mi lesz a megbélyeg-
zettel? Mi lesz azokból a fiúkból, akik 
kamaszkorukban embert öltek és egész 
fiatalságukat börtönben töltötték?

LUMIÈRE! 
fekete-fehér, francia dokumentumfilm, 
90 perc, 2016 _ rendezte: Thierry Frémaux

Utazás a filmművészet megteremtőinek 
univerzumába: a Lumière-fivérek által 
forgatott felvételek fennmaradt képkoc-
káit a cannes-i filmfesztivál igazgatója, 
Thierry Frémaux állította össze egyetlen 
filmalkotássá. Frémaux páratlan szenve-
déllyel és humorral mesél a modern kor 
hajnalának világáról és Franciaországáról, 
valamint a mozgókép megszületéséről. 

földtörténet
szubkultúra
film a filmről
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MAGYAR CSAPAT – 
„…MÉG 50 PERC…” 
színes, magyar dokumentumfilm, 72 perc, 2016   
rendezte: Muhi András Pires

E film olyan pillanatokat mutat meg 
a válogatottról, melyeket Magyar-
országon még sosem láthattak a 
nézők. A rendező-operatőr szinte 
csapattaggá vált a forgatás idejére. 
A kilenc kulcsfontosságú mérkőzést 
felölelő történet tele van humorral, 
feszültséggel, érzelemmel és drá-
mával, melyek megkoronázásaként 
a magyar válogatott 44 év után 
újra kvalifikálta magát a labdarúgó 
Európa-bajnokságra.

PINGVINEK 
VÁNDORLÁSA 2. 
színes, francia dokumentumfilm, 82 perc, 2017   
rendezte: Luc Jacquet

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 ismeret-
len táj felé. E film ennek a fiatal állat-
nak az első lépéseit követi nyomon, 
egy hosszú és lenyűgöző út során. 

ULTRA
színes, magyar-görög dokumentumfilm,  
83 perc, 2017 _ rendezte: Simonyi Balázs

Simonyi Balázs és forgatócsoportja 
öt versenyző küzdelmét mutatja 
be a legendás Spartathlon futó-
versenyen – a filmnek pedig igazi 
különlegessége, hogy a rendező is 
többszörös teljesítő, az öt szereplő 
közül az egyik maga Simonyi.

REMÉNYVASÚT
színes, magyar dokumentumfilm, 79 perc, 2015  
rendezte: Trencsényi Klára

Trencsényi Klára felkavaró dokumentum-
filmjének főszereplői olyan kis kamaszok, 
akik szerint a legjobb dolog a világon a 
Gyermekvasúton szolgálni. A vasútmá-
niás Gergő, és a tizenegyedik kerületi 
ikerpár, Viktor és Kármen – mind nehéz 
sorsú, hátrányos helyzetű tinédzserek. 
Velük olyan világba nyerhetünk bepillan-
tást, ahová amúgy nincs bejárásunk.

SOUL EXODUS
színes, magyar dokumentumfilm, 93 perc, 2016   
rendezte: Bereczki Csaba

A roppant hangulatos zenés film 
középpontjában a The Brothers  
Nazaroff nevű, hagyományos klez-
merzenét játszó alkalmi formáció 
tagjai állnak. Az amerikai születésű 
zenészek a klezmeren keresztül  
keresik gyökereiket, önmagukat, 
zsidó identitásukat.
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UTAM AZ ISKOLÁBA
színes, francia-kínai-dél-afrikai dokumentumfilm, 
77 perc, 2013 _ rendezte: Pascal Plisson 

Jackson kenyai, Carlito argentin,  
Zahira marokkói, Samuel indiai – 
négy kisgyerek, akik fényévekre lak-
nak egymástól, akik sosem találkoz-
tak, de akikben van egy közös dolog: 
nap mint nap hatalmas távolságot 
tesznek meg, hogy eljussanak az 
iskolájukba. A film különleges, tárgyi-
lagos, mégis érzelmes betekintést 
nyújt távoli gyermekek sorsába.

VAD BALATON
színes, magyar természetfilm, 65 perc, 2018    
rendezte: Mosonyi Szabolcs

A Balaton Közép-Európa legnagyobb 
sekély vizű tava. E látványos víz 
alatti és légi felvételeket is felvonul-
tató filmet kitűnő képminőséget 
nyújtó 4K felvevőkkel, speciális víz 
alatti kamerákkal, rejtett vadkame-
rákkal és drónkamerákkal forgatták 
közel 3 éven át.

VIVIAN MAIER 
NYOMÁBAN
színes, fekete-fehér, amerikai dokumentumfilm,
83 perc, 2013 _ rendezte: 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 mű - 
véből soha egy sem került nyomta-
tásba. Úgy használta a fényképező-
gépet, mint Van Gogh az ecsetet: 
anélkül ontotta magából a remek-
műveket, hogy arra a világ kíváncsi 
lett volna.

Balaton retró      2007
Bosch: A gyönyörök kertje      2016
Budapest retró I.      1998
Budapest retró II.       2003
DriÂer        2015
Gemenc – Az árterek világa     2017
Haneke, a rendező      2013
Kellemetlen igazság     2006
Magyar retró       2010
Magyar retró 2.      2014
Menla hagyatéka       2015
Mérges Buddha       2016
Szcientológia, avagy a hit börtöne    2015
Vad Kunság – A Puszta rejtett élete   2016
Világevők       2014
Volt egyszer egy erdő      2013

20.000 nap a Földön      2014
A Föld sója        2014
A Milánói scala – A csodák Palotája    2015
A művészet templomai: 
Botticelli: Dante pokla      2016
A művészet templomai: Leonardo Da Vinci –
A lángelme Milánóban     2016
A művészet templomai: 
Firenze és az Uffizi képtár      2015
Amy – Az Amy Winehouse-sztori   2015
A nagy múzeum       2014
A nagy napom       2015
Apáim története      2014
A szovjet levelezőpajtás     2011
A vad észak – Mese az ezer tó országából 2016
Az ügynök élete     2004
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80 HUSZÁR  
színes, magyar fi lmdráma, 124 perc, 1978     
rendezte: Sára Sándor 

1848. Európa forrong. A Lengyel-
országban állomásozó, osztrák 
kötelékhez tartozó magyar huszá-
rok egy csoportja a szabadságharc 
ki törésének hírére hazaindul. Sára 
Sándor megrendítő történelmi drá-
mája könnyen megfoghatja a gyere-
keket izgalmas akciójeleneteivel is.

A TANÚ
magyar fi lmszatíra, 103 perc, 1969   
rendezte: Bacsó Péter 

Pelikán József hithű kommunista, 
aki végigharcolta elvbarátaival a 
vészterhes éveket. Most, győzel-
mük után, a személyi kultusz idején, 
gátőrként is elkötelezett munkát 
végez. Bacsó Péter annak idején 
betiltott örökbecsűje, Fábri Zoltán 
legfontosabb színészi jelenése.

ANGI VERA  
színes, magyar játékfi lm, 92 perc, 1979    
rendezte: Gábor Pál 

1948. Angi Vera, az árva lány egy vidéki 
kórházban segédápolónő. Miután nyíl-
tan bírálja a munkahelyén lévő tűrhe-
tetlen állapotokat, a vezetés jobbnak 
látja, ha bentlakásos pártiskolába küldi 
a szókimondó lányt. A magyar fi lmmű-
vészet egyik legkiválóbb alkotása azt a 
korszakot mutatja be, amikor a rendszer 
hívei is bármikor áldozattá válhattak.

AZ ÖTÖDIK PECSÉT  
színes, magyar fi lmdráma, 107 perc, 1976  
rendezte: Fábri Zoltán 

1944. A kiskocsmában a törzsvendégek 
mindennapos dolgokról beszélgetnek. Meg
arról, hogy ha módjuk lenne halá luk után 
fel támadni, a gazdag zsarnok vagy a szeren -
csétlen, de tisztességes rabszolga sorsát 
választanák-e. Fábri felkavaró, egy ben talán
legzseniálisabb fi lmje az egyik leg kiválóbb 
adap táció, mely magyar könyvből készült: 
Sánta Ferenc írásának ereje, morális dilem-
mája mozgóképen is letaglózza az embert.
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HAJNALI LÁZ 
fekete-fehér, színes, magyar-svéd-izraeli film-
dráma, 114 perc, 2015 _ rendezte: Gárdos Péter

A 25 éves Miklós 117 lánynak ír  
levelet, hogy megtalálja az igazit.  
A 19 éves Lilivel fél évig levelezik,  
mire személyesen is találkoznak.  
Édesanyja és édesapja levelezéséből 
írt nemzetközi sikerű könyvet Gárdos 
Péter, s e könyvből készített aztán 
érzékeny, megható filmváltozatot.

MANSFELD  
színes, magyar-kanadai filmdráma, 122 perc, 2006   
rendezte: Szilágyi Andor

Két évvel a forradalom után, a tizenhét 
éves Mansfeld Péter a felkelés újra-
élesz téséről és bebörtönzött sógora 
kiszabadításáról ábrándozik. Barátaival 
elkövetett gyerekes csínyeik, kama-
szos balhékkal és apró köztörvényes 
bűnökkel kevered nek. Sorsuk akkor pe-
csételődik meg, amikor elrabolnak egy 
őrségben álló rendőr törzsőrmestert.

MEGÁLL AZ IDŐ  
színes, magyar filmdráma, 96 perc, 1981   
rendezte: Gothár Péter

Budapest, 1956. november 4. Köves 
István és Bodor László az éjszaka leple 
alatt, a romos utcán elássák fegyvere-
iket. Köves vöröskeresztes teherautón 
elhagyja az országot. Felesége egyedül 
marad két fiával, Gáborral és Dinivel. 
Meghaladhatatlan remekmű, amelynél 
egyetlen film sem volt képes hiteleseb-
ben visszaadni, milyen volt ebben az 
országban élni a forradalom után.

NAPLÓ 
GYERMEKEIMNEK
fekete-fehér, magyar filmdráma, 106 perc, 1982  
rendezte: Mészáros Márta 

Mészáros Márta önéletrajzi motívu-
mok 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.

BIZALOM 
színes, magyar filmdráma, 101 perc, 1979 
rendezte: Szabó István

Kata életében a második világhá-
ború utolsó hónapjaiban váratlan 
fordulat következik be. Férje baloldali 
tevékenysége miatt mindkettőjüknek 
illegalitásba kell vonulni. Bíró János 
erdélyi menekült feleségeként ér-
kezik új otthonába, idegen férjéhez. 
Oscar-díjra jelölve!

ÖRÖK TÉL
színes, magyar filmdráma, 110 perc, 2018  
rendezte: Szász Attila

Milyen áron élheti túl az ember a poklot? 
Beteljesülhet-e egy lágerben született 
szerelem, ha a pár mindkét tagját család 
várja otthon? A Félvilág és A berni követ 
alkotóinak új filmje a 250 ezer Szovjet-
unióba deportált magyar állampolgár-
nak állít emléket, akik közül 100 ezren 
soha nem tértek haza. (Készült a Gulág 
Emlékbizottság támogatásával)
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SZAMÁRKÖHÖGÉS   
színes, magyar filmszatíra, 86 perc, 1987 
rendezte: Gárdos Péter  

1956 októberében egy reggel egyet-
len gyerek sem ment iskolába. Apa, 
anya és nagyi Tomival és Annamarival 
bezárkózik a négy fal közé. 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.

UTÓSZEZON 
fekete-fehér magyar filmdráma, 119 perc, 1966    
rendezte: Fábri Zoltán

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. 
Fábri lázálmos lelkiismeret-filmjét annak 
idején a politika igyekezett eldugni, jelen-
tőségén tompítani, de ma már a rendező 
legnagyobb remekművei között emlegetik.

SZERELEM  
fekete-fehér, magyar filmdráma, 85 perc, 1971    
rendezte: Makk Károly

Az ötvenes években Luca, a fiatal ta - 
nárnő hűségesen várja haza politikai 
okokból bebörtönzött férjét, Jánost. 
Luca feladatai között szerepel az is, 
hogy ellássa anyósát és elhitesse vele, 
hogy fia filmet forgat Amerikában. 
Lírai remekmű Déry Tibor novelláiból, 
melyet a világon mindenhol a legszebb 
mozgóképek között tartanak számon.

SCHINDLER LISTÁJA    
színes, fekete-fehér, amerikai filmdráma,  
188 perc, 1993 _ rendezte: Steven Spielberg

Oskar Schindler született üzlet em - 
ber és szerencsejátékos. A második 
világháború legelején elkerül a meg-
szállt Lengyelországba és azonnal 
megérzi, milyen hatalmas üzleti 
lehetőségek nyílhatnak meg előtte. 
Spielberg mérhetetlenül hatásos,  
hét Oscar-díjas filmje a holokauszt - 
ról és az emberségről.

SZERENCSÉS DÁNIEL
színes, magyar filmdráma, 89 perc, 1983  
rendezte: Sándor Pál

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 megvár-
niuk a teherautót, amely átviszi őket 
Ausztriába. Összetett, mesterien 
fényképezett, őszinte film.

…1848
…1956…
2018… 
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AZ 1956-OS FORRADALOM ÜNNEPE 
október 23.

A csodacsatár     1956
A jugoszláv kapcsolat    2005
A NÉKOSZ-legenda    2005
Angi Vera      1979
A tanú      1969
Az ügynök élete     2004
Bizalom      1979
Eldorádó      1988
Forró ősz a hidegháborúban   2006
Hannibál tanár úr     1956
Kádár János nyugdíjba megy   2001
Körhinta      1956
Mansfeld      2006
Megáll az idő     1981
Napló gyermekeimnek    1982
Naplófilm. 12 voltam 56-ban   2006
Oly távol, messze van hazám…   1996
Pócspetri      1982
Szabadság, szerelem    2006
Szamárköhögés     1987
Szerelem      1971
Szerelmesfilm     1970
Szerencsés Dániel    1983

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
január 22.

A Pál utcai fiúk     1969
Az ember tragédiája    2011
Isten hozta, őrnagy úr!    1969
Körhinta      1956
Lúdas Matyi     1949
Mephisto      1981
Szerelem      1971
Szindbád      1971

A HOLOKAUSZT NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA 
január 27.

1945      2017
Az ötödik pecsét     1976
Hajnali láz      2015

Saul fia      2015
Schindler listája     1993
Sorstalanság     2005
Utószezon     1966

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA 
február 25.

Angi Vera      1979
A papa szolgálati útra ment   1985
A tanú      1969
Az ügynök élete     2004
Bizalom      1979
Napló gyermekeimnek    1982
Örök tél      2018
Pócspetri      1982
Szerelem      1971
Törvénysértés nélkül   1988

AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC ÜNNEPE 
március 15.

80 huszár      1978
A Hídember     2002
A kőszívű ember fiai    1964
Amerikai anzix     1975
Szirmok, virágok, koszorúk   1984

A FÖLD NAPJA 
április 22.

A Föld sója     2014
A vad észak – 
Mese az ezer tó országából   2016
Az univerzum története    2016
Évszakok      2016
Gemenc – Az árterek világa   2017
Kellemetlen igazság    2006
Pingvinek vándorlása 2.    2017
Vad Balaton     2018
Vad Kunság – A Puszta rejtett élete  2016
Volt egyszer egy erdő    2013

…1848
…1956…
2018… 
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Támogatók, partnerek
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