
 
MUSTRA ORTT Filmfesztivál 
Cinema Bridge Mozi / Gyöngyös 
2009. november 6-7. 

 
 
 

november 6. péntek 
Puskin terem 

 
 
 
16:00 
In memoriam Cseh Tamás 
6:3, avagy Játszd újra Tutti  
Színes magyar vígjáték , 90 perc, 1999 
Rendezte: Tímár Péter  
 
Az évszázad mérkôzése, az Angol – Magyar 1953. november 25-én 
délután negyed négykor kezdôdött. Hónapok óta erre várt az egész 
ország, mindenhol a készülékek köré gyülekeztek, még oda is kitették a 
rádiót, ahol egyébként nem szokás. Hiszen az Aranycsapat lépett pályára 
az addig otthonában veretlen angolok ellen.  Néhány perccel a kezdôrúgás 
elôtt azonban történik valami. Megjelenik egy férfi és elrontja a szurkolás 
örömét – ugyanis bemondja elıre a gólokat. Idôutazás a magyar-angol 
6:3-as mérkızés dicsı napjaiba, Cseh Tamás zenéjével, Eperjes Károly 
fôszereplésével, Szepesi hangjával. 
 
 
18:00 
Megnyitó és Fórum: Magyar gyártású alkotások a médiában. 
 
 
20:00 
Lora  
Színes, magyar játékfilm, 118 perc, 2006 
Rendezte: Herendi Gábor 

 
A huszonéves Lora érzékeny, finom lány, egyedül él, magányát csak egy 
öntörvényő macskával osztja meg. Három évvel ezelıtt Lora boldog volt és 
szerelmes, kiállításszervezıként dolgozott. Élete azonban drámai fordulatot vett, 
amikor elvesztette szerelmét, Dávidot. Ettıl kezdve megszüntetett minden 
kapcsolatot Bettivel, a legjobb barátnıjével, és Gerivel, Dávid öccsével. Geri 
tehetséges jazz-szaxofonos, de a baleset óta szétesett, lecsúszott, cinikus figura. 
Bátyja elvesztésén kívül örökké morgolódó apjával is meg kell küzdenie. Geri 
évek óta távolról szereti Lorát, de a bátyja kedvéért a háttérben maradt. Dávid 
halála után három évvel Geri egy koncerten játszik, ahol újra meglátja a lányt. 
Lora elıször futva menekül az emlékek elıl, de a fiú utánarohan. Feltámadnak 
benne a régi érzések, és minden alkalmat megragad, hogy újra találkozzanak. Az 
eleinte távolságtartó együttlétek után egyre közelebb kerülnek egymáshoz. 
Összeillenek, ez nem kétséges, de a lelkiismeret-furdalás, a csalódás és az önvád 



nehezíti a közös pillanatokat. A gondokon átsegíti ıket a humor, az ıszinteség és 
a szerelem. 
 
 
22:00 
Torzók 
Magyar filmdráma, 98 perc, 2001  
Rendezte: Sopsits Árpád 
 
Soproni Áron kilenc éves. Szülei fél éve váltak el, a bíróság a fiút az apjának 
ítélte, aki pár hónap küszködés után a gyermeket intézetbe adja. 1960-ban 
vagyunk, pár évvel a forradalom után. Áron megérkezik a nevelıotthonba. Az 
intézetben vasfegyelem van: az ötvenkét gyereket három nevelı és az igazgató 
tartja kordában, nem éppen humánus eszközökkel.  
A 32. Magyar Filmszemle legjobb rendezıjének filmje elembertelenedett világot 
ábrázol, képeit a németalföldi festményeket megidézı túlvilági idıtlenség, 
szomorú szépség, hideg, szürkés kék éjszakai fények visszafogottsága hatja át. 
Volker Schlöndorff elsı filmje: „’Az ifjú Törless”, vagy Szász János „Wittman 
fiúk”-ja tárt fel hasonlóan kegyetlen világot, melyben gyermek fıhıseiknek az 
erıszak élvezete és győlölete között kellett választania. Finom lélekrajz és 
lelkiismeret-tanulmány Mácsai Pál és Gálffi László fıszereplésével.  
 
 
23:45 
Dolina 
Színes, magyar játékfilm, 122 perc, 2006 
Rendezte: Kamondi Zoltán 
  
Bogdanski Dolina eldugott városka a Föld egy távoli szegletén, ahol a terror már 
átvette a hatalmat. Egykor jobb napokat látott, de most minden a pusztulás, a 
szegénység jegyeit viseli, még akkor is, ha lakói rendre megpróbálják 
kicsinosítani, hiszen magas rangú vendéget várnak: az Érseket. Helyette 
azonban a nyugati civilizációt, gyógynövényüzletét odahagyva Gabriel Ventuza 
érkezik meg, hogy bátyja utasítását követve kihantoltassa és hazaszállítsa 
édesapjuk, a híres embercsempész, Viktor Ventuza földi maradványait. A 
városkát irányító különös egyházi alakulat, a Helynökség hatalmasságai nem 
nézik jó szemmel az idegen érkezését. A fodrászat, Dolina egyik legfontosabb 
intézményének vezetıje, Colentina Dunka veszi védıszárnyai alá Gabrielt, akibe 
azonnal belehabarodnak az érzéki fésülı asszonyok. A feladatot mégsem könnyő 
teljesíteni. Sokba kerül, ráadásul felbukkan Petrus is, Colentina féltékeny nevelt 
fia, aki mindent elkövet, hogy meghiúsítsa Gabriel tervét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
november 6. péntek 

Szabadság terem 
 

 
Rendszerváltó retró  
 
 
16:00 
Taxisblokád 
Magyar dokumentumfilm, 60 perc, 2001 
Rendezte: Rechnitzer Tamás 
 
1990. október 25. Közeleg a halottak napja, az azonban korántsem biztos, hogy 
az ország lakossága meg tudja látogatni elhunyt szeretteit a temetıkben. A friss 
demokrácia próbálgatja saját és a hatalom erejét. A drasztikus benzináremelés 
következtében a taxisok az utcára mennek, a budapesti Hısök terérıl induló 
spontán szervezkedés országos mérető demonstrációvá duzzad. Az ország talán 
elıször ekkor szakad két részre. Tízezres, sıt olykor százezresnek számolt 
pártoló és ellenzı táborról hallani a híradásokban 
 
 
17:00 
Aki önmaga legnagyobb ellenfele volt 
Színes magyar dokumentumfilm, 30 perc, 2005 
Rendezte : Zoltán János Péter, Szabados László 
 
"Iharos (Izrael) Sándor a világ legjobb sportolója 1955." Izrael Sándor egy 
zárkózott, apa nélkül felnıtt, proli fiú volt, akibıl huszonéves korára: a legendás 
futóatléta Iharos Sándor lett. Ki volt ı? 12 világcsúcs beállítója, a szocialista 
tábor büszkesége, mai szemmel a kor megasztárja - itthon és külföldön egyaránt 
-, vagy egy puritán, az eredményeknek élı, talán csak Karácsonykor nem edzı 
futógép? Vagy ahogy az emberek szemében élt, a szerény, mesebeli legkisebb 
fiú, aki szorgalmának köszönhetıen mindent elért? Egy a stopperrel, az idıvel 
szemben mindig gyıztes, sikert sikerre halmozó férfi, vagy a pályán kívül a 
magánéletben és világversenyeken kudarcokat, sebeket győjtı, fel soha nem 
növı örök kamasz? Díjait nem tartotta meg. A világcsúcsait megdöntötték. 
Világversenyeken sosem nyert. Nem maradt utána semmi, csak a kézlenyomata, 
futását elemzı filmkockák, eredményeit ırzı, megsárgult edzésnaplók. Idıs 
korára, sorsa a feledés lett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17:30 
In memoriam - 
Cseh Tamás film  
Színes magyar dokumentumfilm, 85 perc, 2000 
Rendezte: Fonyó Gergely  
 
Személyes hangvételő, lírai portré az énekesrıl, aki felkeresi életének, 
pályafutásának legfontosabb helyszíneit. Idı és térbeli utazásra invitálja a nézıt. 
A játékfilmes elemekbıl építkezı portréfilmben felbukkannak azok a barátok, 
szerelmek, akik nélkül nem teljes a történet. A legendás Baksa Soós János, 
Bereményi Géza, a család mesél a zenészrıl, az emberrıl. A film vallomások 
sorozatából áll, meglepetésekkel, titkokkal,  s persze rengeteg dallal. 
 
 
19:00 
Az ügynök élete - Belügyi oktatás a Kádár-korszakban 
Fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 82 perc, 2004 
Rendezte: Papp Gábor Zsigmond      
  
A Kádár-korszak egyik sajátságos filmkészítı mőhelyében, a Belügyi 
Filmstúdióban 1958 és 1988 között több száz propaganda-, oktató-, kis- és 
nagyjátékfilm készült. Ezeknek egy része széles tematikus skálán igyekezett 
okítani titkosrendıreinket az államrend védelmére. A témák között szerepel 
titkos házkutatás, célszemélyek operatív megfigyelése, lehallgató készülékek 
telepítése vagy ügynökök és besúgók beszervezése. Az oktatófilmek primitív 
narrációja némiképp ellentétben áll "magasztos" céljukkal, amitıl nevetségesnek 
és kisszerőnek hatnak. A filmek kidolgozottsága pedig megdöbbenti a mai nézıt: 
elképesztı, hogy a Kádár-korszak fénykorában mennyi energiát öltek az 
ideológiai nevelésnek ebbe a csöppet sem olcsó és egyszerő formájába. A 
legérdekesebb részletek kiválasztásával az alkotók bemutatják a kádári diktatúra 
erıszakszervezetének mőködését és észjárását 
 
 
20:30 
I love Budapest 
Magyar film, 85 perc, 2000 
Rendezte: Incze Ágnes 
 
A film fıhıse négy fiatal. Az egyik pár a mai világban otthonosan mozgó 
dekoratív, a minél gyorsabb meggazdagodásra törekvı, drága kocsival, drága 
ruhákban járó fiú és lány. A másik a bumfordi cipıjő, álmodozó, vágyakozó 
vidéki lány és a szakadt alsónadrágos ügyetlen biztonsági ır. Naponta megyünk 
el az utcán ilyen emberek mellett, és alaposabb elemzés nélkül is rögtön 
megállapítjuk, hogy született vesztesek.  
De most ık a fıszereplık, és végre figyelünk rájuk. Érzelmes és ironikus 
történet, kétezerben, Budapesten, Yonderboi zenéjével. 
 
 
 
 
 
 



22:00 
Új Eldorádó 
Színes magyar dokumentumfilm, 76 perc, 2004 
Rendezte: Kocsis Tibor 
  
Van egy meseszép falu Romániában, Verespatak (Roşia Montană). Sok száz éves 
épületek, földjükhöz, házaikhoz, templomaikhoz, halottaikhoz ragaszkodó 
emberek. A környezı hegyek 300 tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt rejtenek. 
A kanadai-román cég, a Roşia Montană Gold Corporation külszíni fejtéső 
aranybányát akar nyitni itt. Világszínvonalú technológiát ígérnek. Az embereket 
új, modern otthonokba költöztetik. Régi házaikat megveszik és lebontják. Lenne 
arany. Lenne ezüst. Lenne egy több száz hektáros cianidos zagytározó is, 180 m 
magas gáttal. Csak Verespatak és a környezı hegyek tőnnének el örökre a föld 
színérıl. 
 
 
23:30 
Szemmel verés - Egy megfigyelt vallomásai 
Magyar dokumentumfilm, 55 perc, 2008 
Rendezte: Marius Tabacu 
 
A film Románia nyolcvanas éveirıl szól. Amikor semmire sem volt pénz, csak az 
emberek megfigyelésére. Marius Tabacut, családját és baráti körét éjjel-nappal 
megfigyelték, lakásukat lehallgatták, házkutatásokat végeztek, és hetekig 
faggatták. Ez volt a román titkosszolgálat feladata – hogy megvédje a hazát a 
saját polgáraitól. És természetesen a külföldiektıl, akik állítólag egytıl egyik 
Románia ellen ügyködtek.  
 
 
00:30 
Partik népe 
Színes magyar dokumentumfilm, 51 perc, 2002 
Rendezte: Papp Gábor Zsigmond  
  
„Szerintem a parti korunk legjellemzıbb momentuma. Ezt ez a kor szülte, ez a 
miénk. A mi korunk. A partik kora." - Vajdai Vilmos 
"A New York-iak is azt mondták: Budapest? Csúcspont! Mondják többen 
menedzserek, dj-k, hogy bemennek a kiadóba, és ott lóg a falon egy lista, hogy 
hová szeretne menni a kiadó fınöke, és az elsı Budapest." - Dj Palotai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



november 7. szombat 
Puskin terem 

 
 
Mustra Literatúra 
 
10:00 
Nyugat 100 
 
Nyugat, nevetve csodálni Szabédi G. Melinda kisfilmje 30 perc, 2008 
Ugat a Nyugat Fazekas Bence filmje, 25 perc, 2008 
Zsiga bácsi     Simon Balázs filmje, 25 perc, 2008  
Pesti csillagok   Szikszai Ottília tévéfilmje, 25 perc, 2008 
 
A „Nyugat -100”  emlékév  és a Nyugat címő folyóirat alapításának évfordulójára 
készült televíziós sorozat néhány epizódja. 
 
 
12:00 
Aranymadár  
Fekete-fehér, magyar kisjátékfilm, 28 perc, 1999  
Rendezte: Szaladják István 
.  
"Lelkünk mint a sólyom, úgy ül a bölcsesség karján, hogy elrepítsen - mikor 
megszületünk, elereszt, s mikor meghalunk, visszavár."   
Der von Kürenberg lovag és költı, mióta lovaggá ütötték, nem számolta az 
éveket. Évek hosszú képzésébe telt, magányos gyakorlatokéba, míg 
megtapasztalta, a harcos számára egyetlen kapu van, a halál, amin biztosan 
beléphet, hogy önnön legbensıbb természetét megismerje. Tudta, hogy a 
küzdelem csak eszköz, nem a másik emberrel áll szemben, hanem saját 
félelmével, pusztulásával, és nem a másikat kell legyıznie, hanem önmagát... 
 
 
12:30 
A porcelánbaba 
Színes és fekete-fehér, magyar játékfilm, 75 perc, 2005 
Rendezte: Gárdos Péter 
 
Volt egyszer egy Tanya. Idınként idegen emberek érkeztek erre a Tanyára. 
S akkor mindig elszabadult a pokol. Mert az idegenekkel jött a halál is, a 
pusztulás is, meg a győlölet, meg irigység, és hiúság. És a szégyen, és a 
hazugság. Ezen a Tanyán az idegenek mindig csak bajt okoztak. A 37. filmszemle 
rendezıi- és Gene Moskowitz díjasa, Máthé Tibor csodás harmonikus képeivel, 
amatır szereplıkkel, Lázár Ervin  „Csillagmajor” címő novellafüzére alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14:00 
Csodálatos vadállatok  
Színes, magyar film, 52 perc, 2005 
Rendezte: Török Ferenc 
 
Történik karácsony elıtt, Budapesten, napjainkban. Egy kiskorában magára 
hagyott testvérpár, valamint Amerikából az ünnepekre hazalátogató édesanyjuk 
drámája. Családi karácsony, elhallgatott titkokkal és megelevenedı gyermekkori 
emlékekkel. Garaczi László tollából, Garas Dániel elgondolkodtatóan kifejezı 
képeivel, Eszenyi Enikı fıszereplésével. 
 
 
15:00 
Ebéd 
Színes magyar tévéjáték, 60 perc, 2005. 
Rendezte: Esztergályos Károly 
 
Móricz Zsigmond nyelvét hően ôrzô kosztümös film tizenkét fogásban. 
Válogatott finomságok, s minden ételhez egy adoma. „Heten voltak a 
vendég urak, mint a gonoszok. Volt ott két pesti úr, sovány, mint az agár, 
a többi mind terebélyes úriember, hogy örvend a szív, ha látja, 
hogy fognak ezek enni.”  
Nagy zabálás és magyar Dekameron. 
 
 
 
16:00 
Egyszer élünk  
Színes magyar filmdráma, 91perc, 1999. 
Rendezte: Molnár György 
Zene: Dés László 
 
„Ilyen utca nincs még egy. Itt még a lovak is sört isznak. Komoly hely. 
Ennek az utcának bolondja is van, aki meghalni a legszebb ruhájában 
mindig a sínekre fekszik, és bögrecsárdája is van. Nem is igazi utca, ahol 
bögrecsárda nincs. Ilyen utca nincs még egy. Vagy nagyon sok van, 
faluszéleken, városok kültelkein talán mindenütt. Ugyanúgy élnek itt is, 
mint máshol a világon, szeretnek, győlölnek, esznek, isznak, vágyakoznak, 
múlatják a rájuk szabott idôt. A különbség mindössze annyi, hogy ez a mi 
utcánk, amit lehet, hogy csak én szeretek Mindenestôl.” (Tar Sándor) 
A közelmúltban elhunyt, kitőnô debreceni író, Tar Sándor történetét 
beszéli el a film. Egy széthullóban levô családba váratlanul, megváltóként 
érkezik a halottnak hitt apa. Olybá tőnik, hiába. Történet az „egyszer 
élünk” bizonyosságáról, arról, hogy hinni mindig kell valamiben. 
 
 
 
 
 
 
 



17:30 
Hóesés a Vízivárosban 
Színes, magyar tévéfilm, 52 perc 
Rendezte: Bereményi Géza 
 
Bereményi Géza 1960-as években játszódó történetének fıhıse, a tíz éves 
Tihuka szegényes körülmények között él édesanyjával és nevelıapjával. 
Születésnapja alkalmából édesanyja látogatóba viszi ismeretlen édesapja 
családjához. Zuhog a hó, amikor kiöltözött édesanyjával megérkezik a vízivárosi 
apai nagyszülıkhöz. A drága bútorokkal, értékes tárgyakkal telezsúfolt házban 
úgy fogadják, mint egy bujdosásból visszatért kis herceget. Miközben mindenki 
Tihukát ünnepli, sorra érkeznek a látogatók, a kor jellegzetes karakterei. A nagy 
forgatagban lassan mindenki megfeledkezik Tihukáról, aki közben felfedezi a 
házat. Apa és fia a hóborította udvaron ismerkedik össze, ahol kiderül a 
meghívás oka: itt egyszer minden Tihukáé lesz, mert ı az egyetlen örökös. 
 
 
18:30 
Jadviga párnája 
Színes, magyar filmdráma, 130 perc, 2000  
Rendezte: Deák Krisztina  
 
Závada Pál azonos címő regénye az utóbbi néhány év egyik legnagyobb 
könyvsikere, immár tizenhárom kiadást ért meg. Deák Krisztina rendezı 
filmjének egyik legnagyobb erénye, hogy a regény tájait, világát nagyon 
pontosan, korhően ábrázolja, akárcsak az önemésztı szenvedélyt. A 
fıszerepeket alakító Bodó Viktor (Kalózok, Rosszfiúk) és Tóth Ildikó mellett a 
kisebb mellékszerepekben is nagyszerő, az atmoszférát, a hangulatot pontosan 
felidézı alakításokat láthatunk többek közt Ónodi Esztertıl, Dzsoko Roszicstól 
(Szenvedély, Cigánytörvény) és két szlovák színésztıl, Roman Luknártól és a 
többek közt Jiŕi Menzel filmjeibıl is ismert Marian Labudától. 
 
 
20:45 
 Werckmeister harmóniák 
Magyar filmdráma, 145 perc, 2000 
Rendezte: Tarr Béla 
 
 
A történet egy magyar alföldi kisvárosban játszódik, melyet fagy vesz körül 
minden oldalról. Csikorgó, igazi hideg - hó nélkül. Mínusz húsz fok. Több százan 
állnak a fıtéren felállított cirkuszi sátor körül, hogy várakozásuk gyümölcseként 
végre megláthassák az attrakciót, egy igazi bálna kitömött tetemét. Jönnek 
mindenfelıl. A környezı tanyákról, az Alföld különbözı zugaiból és az ország 
egészen távoli vidékeirıl is. Néma, arctalan, rongyokba burkolódzó tömeg követi 
az otromba szörnyet. Ez a furcsa állapot - az idegenek megjelenése és a 
rendkívüli fagy - megzavarja a kisváros békésnek amúgy sem nevezhetı rendjét. 
Az emberi viszonyok felborulnak, a történet ambiciózus szereplıi úgy érzik, 
kihasználhatják a helyzetet, az amúgy is passzivitásra ítélt emberek pedig még 
nagyobb bizonytalanságba zuhannak. Az elviselhetetlenségig fokozódó 
feszültséget a bálna mögött lapuló, arctalanságba burkolódzó Herceg figurája 
lobbantja fel. Puszta megjelenése is elegendı ahhoz, hogy elszabaduljanak a 



gyilkos indulatok. Nem kíméli a tudományosság mögé bújó kívülállást, sem a 
kamaszos lelkesedést, a kispolgári kényelemféltést, a családot - semmit, amit az 
európai kultúra az utóbbi évszázadokban magatartásformaként konzervált. 
 Tarr Béla filmje Víg Mihály  zenéjével, ismét sok baktatással, megdöbbentı 
képekkel és végkifejlettel, Krasznahorkai László „Az ellenállás melankóliája” címő 
regényének nehézsúlyú sorai után,  
 
 
23:15 
Portugál  
Színes, magyar filmszatíra, 93 perc, 2001 
Rendezte: Lukáts Andor 
 
Egressy Zoltán darabjának filmváltozata a faluba érkezı artisztról, aki csak úgy 
nyőgözi a helyi menyecskéket. Ám a végén minden rosszra fordul.  
A „Portugál” filmváltozatát - éppúgy, ahogy a színházi elıadást - Lukáts Andor 
rendezte, aki annak idején a Három nıvérrel kezdte az adaptációkat. Az eredeti 
darabhoz méltó kıkemény szatíra született, a falusi - és persze a városi - világ 
kegyetlen tükre: nyomorú vágyaink fordulnak visszájukra, abban a faluban, 
amelyhez vágyálom-Portugália majdhogynem közelebb van, mint a valóságos 
fıváros. 
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animációs mustra 

 
10:00 
Ének a csodaszarvasról 
Színes, magyar animációs film, 80 perc, 2001 
- korhatárra tekintet nélkül megtekinthetı - 
Rendezte: Jankovics Marcell 
  
A történet alapjául a csodaszarvas-mondák különbözı változatai szolgálnak, 
kibıvítve a rokonnépek mítoszainak ideillı elemeivel, ıstörténetünk és korai 
történelmünk kapcsolódó eseményeivel. A film finnugor és szibériai mondák 
alapján a világ és az elsı emberpár teremtésének "szarvasos" elbeszélésével 
indul, majd a finnugor népek szétrajzásával, a szarvast követı "szárnyas ıs" 
vezette magyarok délre vándorlásával zárul. A film kísérıszövegei, párbeszédei, 
de dalszövegei is egykorú források, krónikák, fennmaradt mítoszok és énekek 
idézetei, vagy azok szövegein alapulnak. Nyelvezete a történet elırehaladásának 
sorrendjében a magyar nyelv változását, gazdagodását követi. 
 
 
 
 



 
11:30 
A kis Vuk 
Színes, magyar-angol animációs film, 80 perc, 2007 
- korhatárra tekintet nélkül megtekinthetı - 
Rendezte: Gát György és Uzsák János 
 
 A történetben az idıs Vuk megsebesül, majd állatkereskedık kezére jut, és egy 
cirkuszi társulatnál köt ki, ahol a mutatványos csoport tagja lesz. Eközben 
kölyke, a Kis Vuk éli életét az erdıben, de amikor a közeli faluba érkezik egy 
vándorcirkusz, kíváncsisága odaőzi, hiszen apja fia. Megismerkedik egy artista 
rókalánnyal, és beleszeret. És a bonyodalmak csak ekkor kezdıdnek. 
 
 
13:00  
Pirosvirágú narancskék  
Molnár Jacqueline  animációs film, 5 perc, 2002 
  
Bagatell, avagy miként kezdik s végzik a napot a dámák 
Vincze Éva animációs kisfilmje, 6 perc, 2002 
 
Állóképek –Szabó Lırinc: Tücsökzene 
Horváth Mária filmverse, 5 perc, 2002 
 
Vízió  
Cakó Ferenc bábanimációja, 10 perc, 2000 
 
Karaván  
Fischer Ferenc gyurmafilmje, 7perc, 2000 
  
Foto-Life 
Neuberger Gizella animációs filmje, 20 perc, 2001  
 
 
14:00 
Macskafogó 2. – A sátán macskája 
Színes magyar animációs film, 89 perc, 2007 
- korhatárra tekintet nélkül megtekinthetı - 
Rendezte: Ternovszky Béla 
 
A mára már kulltuszfilmmé vált elsı rész végén a macskafogó gépezet kedves 
lényekké alakította a korábban vérszomjas macskákat, akik ettıl kezdve 
békében élnek az egerekkel... De kiderül, hogy ez csak a látszat, a Földnek még 
mindig van olyan pontja, ahol az uralkodó macskák rettegésben tartják a kis 
rágcsálókat. Természetesen egyetlen egér van csak a világon, aki megoldhatja a 
fajt fenyegetı újabb válságot: Grabowski. 
 
 
 
 
 
 



15:30 
In memoriam- 
Cseh Tamás – Összes dalok idırendben 
színes magyar koncertfilm, 76 perc, 2003 
Rendezte: Mispál Attila 
 
Antoine és Desiré dalokkal főszerezett nagyívő látomása 1974-tıl napjainkig. A 
2003 október 29-i, Bárka Színház-beli koncert felvétele. 
 
mustra válogatás 
 
17:00 
Az eleven szellem 
Színes magyar dokumentumfilm, 80 perc, 2002 
Rendezte: Somfai Kara Dávid, H. Kollmann András 
 
Gyönyörő úti dokumentum Belsı-Ázsia rejtett titkairól: egy sámánról, egy 
solymászról, az eposzmondó manaszcsiról, s ıseinkrıl. 
 
18:30 
Egy hét Pesten és Budán 
Színes, magyar filmdráma, 90 perc, 2003 
Rendezte: Makk Károly 
 
Egy férfi és a számára fontos három nı drámai története. Egy idıs férfi negyven 
év elmúltával kényelmes nyugalmából egy különös telefonhívás hatására 
visszatér szülıhazájába. Találkozik régi szerelmével, és megtudja, hogy 
múltjukban számos titok rejtızik, mellyel szembesülnie kell. Nemcsak kettıjük 
sorsát érinti a múlt, hanem még két másik nı életét is gyökeresen 
megváltoztatja ez a látogatás. Törıcsik Mari és Darvas Iván az izgalmas, 
fordulatokkal teli drámai történet során ábrázolja két, egymást valaha nagyon 
szeretı ember életútját, mely a történelem és a sors akaratából elválik. A film 
egyben kortörténet is az elmúlt ötven év árnyaival és ismerıs arcaival, melyet 
Dés László zenéje tesz teljessé Balázs Elemér elıadásában. 
 
20:00 
Napszúrás 
Színes magyar kisjátékfilm, 35 perc, 2009 
Rendezte:Horváth Lili 
 
 Tiszta arcú, mohó szemő lány tolja a testét zavarbaejtıen, félreérthetetlenül 
közel a riadt német autósnak az éjszakai parkolóban. Mégis félreértik. A német 
németül, ı magyarul mondja a magáét; kiderül, a neve Maja, tizenhét éves és el 
akar innen menni. A férfi erre pénzt kotor elı a zsebébıl. "Elviszel magaddal 
Németországba?" - kérdezi a lány, a német meg elhajt, egyedül. Horváth Lili  
kisjátékfilmje az állandóan szökésben lévı, a szabadságra makacsul vágyakozó 
intézetis, Maja története. Majának  gyereke van, akit felügyelet alatt szoptat az 
intézetben. Éjszaka néha meglesi a gyereket az üvegfalon túl, de nem tudja 
pontosan, mihez kezdjen a rászakadt anyaságal. Ekkor találkozik Rózsával, a 
szigorú nevelıvel (Péterfy Bori), aki valamiért furcsa vonzalmat érez a zabolátlan 
lányanya iránt. 



 
 
20:45  
Sobri  
Színes, magyar betyárfilm, 87 perc, 2002 
Rendezte: Novák Emil 
 
Sobri Jóska, vagy ahogy a dunántúli nép többnyire nevezte: Zsubri, a magyar 
betyár-romantika egyik híres alakja, legendás bakonyi betyár volt az 1830-as 
években. 
A film a valóságos, történelmileg hiteles Sobri történetet ötvözi a legendával. A 
cselekmény két fô szálon fut: egyrészt Sobri bandájának kalandjait követi, 
másrészt Sobri Jóska és Répa Rozi szerelmét meséli el. A forgatókönyv a Sobri 
alakját övezı, a nép ajkán született, mondaszerûen terjedı történeteken, 
meséken, népdalokon, és ezek irodalmi feldolgozásain alapszik. A film nem csak 
egy romantikus történet, de hő korrajz is egyben, képi világának fontos része a 
természet, a Balaton és a Bakony csodálatos tájai. 
 
 
22:15 
Nincs kegyelem (Fekete-fehér) 
Színes, magyar film, 70 perc, 2006 
Rendezte: Ragályi Elemér 
 
Az eldugott faluban meggyilkolnak egy idıs férfit. Az áldozatnál alkalmi munkát 
végzı Suha Dénest tanúként idézik a rendırségre, de rövidesen már ıt vádolják 
az elkövetéssel. A gyanúsított mindvégig tagad, de a két rutinos vizsgáló tiszt 
végülis egy besúgó segítségével, és a szabadulás ígéretével beismerı vallomást 
csikarnak ki belıle. Ártatlansága ellenére neki kell a bíróság elé állnia. Bár az 
ellene felhozott bizonyítékok nem igazán meggyızıek, de a beismerı vallomás 
birtokában a bíróság is az ı bőnösségét mondja ki. A jogerıs ítélet 8 év börtön. 
Suha két év, négy hónapot tölt a hővösön, amikor egy véletlen folytán 
megtalálják az igazi gyilkost. Hazatérhet, de faluja kiközösíti, munkát nem kap 
senkitıl. Hogy életét fenntartsa, néhány tízezer forintos adósságba keveredik, 
amit az állami kártérítésbıl szándékozik megadni. A kártalanítási per azonban 
egyre húzódik, végül jogorvoslatát elutasítják. Közben hitelezıi elveszik házát, 
már laknia sincs hol. Végsı kétségbeesésében felakasztja magát. Suha Dénes 
senkinek sem kellett, senkinek sem hiányzik, elszámolnia sem kell tehát 
senkinek egy tönkretett életért.  
 
23:30  
Anarchisták  
Színes magyar filmdráma, 80 perc, 2000 
Rendezte: Tóth Tamás 
 
Gavrilo egy látszólag átlagos fiatal hétköznapjait éli, de közben történelmi 
könyveket fal és igazi nagy forradalmi tett végrehajtásáról álmodozik. Azonosul 
képzelt szerepével, nevét is a történelembıl választotta magának Ferenc 
Ferdinánd gyilkosa után. Majka visszahúzódva él egy növényházban, lehetıleg ki 
sem mozdul trópusi növényei és énekesmadarai mellıl. Ruhákat kötöget, 
melyeket idınként biciklivel elszállít a város egyik szeretetszolgálatának. Egy nap 
véletlenül a tudomására jut, hogy az adományok egy részét a vezetık nagy 



pénzért külföldön értékesítik. Elkeseredésében elhatározza, hogy megbünteti a 
tetteseket. Ekkor találkozik össze Gavrilo-val és a két magányos lázadó összefog, 
hogy együtt hajtsák végre tervüket. 
  
 


