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Ünnepi válogatásunkban olyan fikciós és  
dokumentumfilmeket vetítünk, melyek méltó 
mozgóképes emléket állítottak a hatvan évvel 
ezelőtti eseményeknek. Kiegészítettük olyan  
játékfilmekkel is, melyek 1956-ban készültek 
s  hogy a korkép teljes legyen, számos olyan 
klasszikust is láthat a közönség, mely ugyan nem 
1956-ban játszódik, de segít abban, hogy meg-
érthessük,  milyen volt az élet Magyarországon a  
forradalom előtt és után.

filmek

Ingyenes jegyek a mozi pénztárában igényelhetők.

JátéKfIlMeK

A CSÁSZÁR PARANCSÁRA | A CSODACSATÁR | A TANú  
A TEMETETLEN HALOTT - NAGY IMRE NAPLÓJA  
ANGI  vERA | AZ ELTÜSSZENTETT BIRODALOM   
HANNIBÁL TANÁRÚR | KESERŰ IGAZSÁG | KÖRHINTA 
MANSfELd | MEGÁLL AZ IdŐ | MESE A 12 TALÁLATRÓL 
SZABAdSÁG - KÜLÖNJÁRAT | SZABAdSÁG, SZERELEM 
SZAMÁRKÖHÖGÉS | SZERELEM | SZERELMESfILM  
SZERENCSÉS dÁNIEL | ÜNNEPI VACSORA

doKuMentuMfIlMeK

A JUGOSZLÁV KAPCSOLAT | AZ A NAP A MIÉNK  
fORRÓ ŐSZ A HIdEGHÁBORÚBAN | NAPLÓfILM,  
12 VOLTAM 56-BAN | “OLY TÁVOL, MESSZE VAN A HAZÁM”



2016. NOVemBeR 5.

10.00 - A CSÁSZÁR 
              PARANCSÁRA

10.00 - mANSfeld

10.15 - “OlY TÁVOl, meSSZe 
              VAN A HAZÁm”

11.45 - fORRÓ ŐSZ A 
               HideGHÁBORÚBAN

12.00 - ÜNNePi VACSORA

12.30 - ANGi VeRA

13.15 - NAPlÓfilm. 
              12 VOlTAm 56-BAN

14.00 - HANNiBÁl TANÁRÚR

14.30 - SZeRelem

14.45 - A JUGOSZlÁV 
               kAPCSOlAT

16.00 - kÖRHiNTA

16.30 - SZAmÁRkÖHÖGÉS

16.15 - AZ A NAP A miÉNk

18.00 - A CSOdACSATÁR

18.30 - SZABAdSÁG, 
               SZeRelem

20.00 - keSeRŰ iGAZSÁG

21.00 - A TemeTeTleN   
               HAlOTT  
               - NAGY imRe NAPlÓJA

2016. NOVemBeR 6.

10.00 - AZ elTÜSSZeNTeTT  
               BiROdAlOm

10.15 - “OlY TÁVOl, meSSZe 
              VAN A HAZÁm”

10.30 - SZABAdSÁG 
               ‒ kÜlÖNJÁRAT

11.45 - meSe A 12 TAlÁlATRÓl

11.45 - fORRÓ ŐSZ A 
              HideGHÁBORÚBAN

12.00 - SZeReNCSÉS dÁNiel

13.15 - NAPlÓfilm, 
              12 VOlTAm 56-BAN

13.45 - kÖRHiNTA

14.00 - SZeRelmeSfilm

14.45 - A JUGOSZlÁV 
               kAPCSOlAT

15.45 - A TANÚ

16.30 - meGÁll AZ idŐ

16.15 - AZ A NAP A miÉNk

18.00 - A CSOdACSATÁR

18.30 - A TemeTeTleN HAlOTT  
               - NAGY imRe NAPlÓJA

20.00 - keSeRŰ iGAZSÁG

21.00 - SZABAdSÁG, 
                SZeRelem
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Korhatár nélkül 
megtekinthető

Tizenkét éven aluliak  
számára nem ajánlott

Hat éven aluliak  
számára nem ajánlott

6 12 16 18 X 6 12 16 18 X6 12 16 18 X

A császár pArAncsárA
színes, magyar filmdráma, 91 perc, 1956
Rendező: Bán frigyes
Szereplők:  
Bessenyei ferenc, Ruttkai Éva, deák Sándor

A XVIII. század végén a francia forrada-
lom hatására titkos társaság alakul Budán, 
vezetője Hajnóczy József. Megszereti  
Kohlmayer könyvkereskedő lányát, Lottét. 
Sehy, a fiatal színész pályázik Lotte 
kezére, bosszút forral és nyomozni 
kezd a titkos társaság után. Hajnóczy 
konspirációs okokból nem nyilatkozhat 
a lánynak, aki ezért szakít vele és Bécsbe 
megy. Ott éri Martinovics letartózta-
tásának híre, és hozzákerül a levél, amit  
Martinovics Hajnóczynak írt.

A csodAcsAtár
fekete-fehér, magyar vígjáték, 90 perc, 1956
Rendező: Keleti Márton
Szereplők: Puskás ferenc, Kiss Manyi,  
Mányai Lajos, feleki Kamill

futbólia minisztertanácsa elhatározza, hogy 
megszerzi az országnak a világhírű magyar 
csodacsatárt. duca tengernagyra bízzák az 
akció végrehajtását. A magyar csapat éppen 
Svájcban játszik, duca tehát odautazik em-
bereivel. A labdarúgókat két nyugaton élő 
magyar - Bruno és Jóska - követi a szállodába, 
hogy töltőtollakat adjon el nekik. Véletlenül 
őket is lefényképezik, s duca tengernagy 
Jóskát raboltatja el…

A jugoszláv kApcsolAt
színes, magyar dokumentumfilm, 2005, 45 perc
Rendező: Góczán flórián

1957 elején a Kádár-kormány lezárta a magyar-
osztrák határt, így elvágta a fő menekülési 
útvonalat a Nyugat felé. Ezután a magyar me-
nekültek Jugoszláviában kerestek menedéket. 
Eleinte csak napi öt-hatszázan lépték át a ha-
tárt, de két héten belül tízezerre rúgott azoknak 
a száma, akik erre indultak el. És a hónap 
utolsó napján, amikor a magyarok valóság-
gal özönlöttek át a határon, Jugoszlávia már 
képtelen volt megbirkózni a menekültkérdés-
sel. A kritikus helyzetben a nyugati országok és 
legfőképpen az Egyesült Nemzetek Szövetsége 
nyújtott segítséget.
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A tAnú
színes, magyar filmszatíra, 103 perc, 1969
Rendező: Bacsó Péter
Szereplők: Kállai ferenc, Őze Lajos,  
fábri Zoltán, Monori Lili

Pelikán József  hithű kommunista, aki vé-
gigharcolta elvbarátaival a vészterhes éveket. 
Most, győzelmük után, a személyi kultusz ide-
jén, gátőrként is elkötelezett munkát végez. 
Lecsap az orvhorgászra, akiről kiderül, régi 
barátja és harcostársa, dániel Zoltán, aki je-
lenleg miniszter. Épp ez a kedves barát buk-
tatja le akaratán kívül, amikor feketevágás 
miatt megjelenik a hatóság. Pelikán börtönbe 
kerül, ahonnan egyre magasabb beosztásba 
helyezik. Ő lesz a vidámpark, az uszoda, majd 
később egy narancstermelő gazdaság igaz-
gatója.

A temetetlen hAlott  
- nAgy Imre nAplójA
színes, ff, magyar-szlovák filmdráma, 124 perc, 2004
Rendező: Mészáros Márta
Szereplők:  Jan Nowicki, Horváth Lili, Moór Marianna

Nagy Imre élettörténete a XX. századi tör-
ténelem alaptörténete. Ő volt az első kom-
munista vezető, aki egy nemzeti forradalom 
- az ‘56-os - jelképe, miniszterelnöke, aki fel-
mondta a Varsói Szerződést, kiállt a többpárt-
rendszeren nyugvó demokráciáért. Mészáros 
Márta nem 56-ot választotta az első Nagy 
Imre film elsődleges témájául. Az ötvenha-
tos miniszterelnök életének azt a szakaszát 
tárja elénk, melyről a legkevesebbet tudha-
tunk, utolsó éveit eleveníti fel a jugoszláv 
nagykövetségtől a snagovi fogságon és a tárgya-
láson át a kivégzésig.

AngI verA
színes, magyar filmdráma, 92 perc, 1979
Rendező: Gábor Pál
Szereplők: Pap Vera, dunai Tamás,  
Pásztor Erzsi, Szabó Éva

1948. Angi Vera, az árva lány egy vidéki kórház-
ban segédápolónő. Miután nyíltan bírálta a 
munkahelyén lévő tűrhetetlen állapotokat, a 
vezetés jobbnak látta, ha bentlakásos pártisko-
lába küldik a szókimondó lányt. Ott hamar 
pártfogóra talál, a régi aktivista, Traján Anna 
személyében. Annából a mozgalom és az átélt 
szenvedések kiölték az emberi érzéseket, meg-
vet és gyűlöl mindent, ami másokat boldoggá 
tesz. A megszeppent és befolyásolható Verát 
sikerül maga mellé állítania, és elkezdi a lány 
“ideológiai” nevelését. 

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott

Tizennyolc éven aluliak  
számára nem ajánlott

Kizárólag felnőttek  
számára ajánlott

6 12 16 18 X6 12 16 18 X 6 12 16 18 X
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Az A nAp A mIénk
színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 
123 perc, 2002

Rendező: Kézdi-Kovács Zsolt

A filmben a magyar színház- és filmművészet 
kiválóságai elevenítik föl 1956 október 23-a 
emlékét, s próbálják felidézni személyes élmé-
nyeiket, érzéseiket, akkori felismeréseiket.  
A szereplők többsége 1956-ban a Színház- és 
filmművészeti főiskola hallgatója vagy éppen 
tanára volt.

Az eltüsszentett bIrodAlom
színes, magyar mesefilm, 81 perc, 1956
Rendező: Banovich Tamás
Szereplők: Soós Imre, Krencsey Marianne, 
Tímár József

Élt egyszer, valamikor Nekeresd-ország-
ban egy gonosz és ostoba király. Aki nem 
mondta, hogy “adjonisten, egészségére!”, 
amikor eltüsszentette magát, halállal lakolt. 
Az eltüsszentett birodalom ártatlannak látszó 
mesefilm, de néhány motívuma megannyi 
célzás, mely különleges jelentést sejtet. Nem 
meglepő tehát, hogy a film 1956 augusztusára 
tervezett bemutatója - minden magyarázat 
nélkül - elmaradt. A filmet több évtizedes 
tetszhalálba kényszerítette a politika.

Forró ősz  
A hIdegháborúbAn
színes, magyar ismeretterjesztő film, 56 perc, 2006
Rendező: Kóthy Judit, Topits Judit

Hiánypótló összefoglalás, amely az 1956-os 
magyar forradalom történetét világpolitikai 
összefüggésekben mutatja be: a forró ősz 
előzménye a második világháború után ki-
alakult európai status quo kialakulásával indul, 
és megvilágítja a hidegháborús korszak sajá-
tosságait. A film a magyar forradalom törté-
nete és bukása mellett áttekinti az események 
külföldi visszhangját, számba veszi a megtorlás 
áldozatait és a menekülteket - az ismert magyar 
mozgóképeken túl nemzetközi archívumokban 
újonnan felkutatott, archív filmeket használ.
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hAnnIbál tAnár úr
fekete-fehér, magyar filmdráma,  
90 perc, 1956
 

Rendező: fábri Zoltán
Szereplők: Szabó Ernő, Kiss Manyi,  
Makláry Zoltán, Bessenyei ferenc

A tragikomédia főhőse egy jelentékte-
len külsejű, apolitikus kisember: Nyúl Béla 
középiskolai tanár. Hannibál pun hadvezér 
halálának körülményeiről írott teljesen ártat-
lan tanulmánya miatt a politikai jobboldal, a 
fajvédő demagógia támadásának középpon-
tjába kerül, amely végül is halálát okozza.

Keserű igazság
fekete-fehér, magyar filmdráma,  
90 perc, 1956

Rendező: Várkonyi Zoltán
Szereplők: Bessenyei ferenc, Gábor Miklós, 
Ruttkai Éva, Szemere Vera

Várkonyi Zoltán filmje közvetlenül a for-
radalmat megelőző feszült időszakban, 1956 
júliusában készült. Olyan értelemben is kor-
dokumentum, hogy egy korabeli, a sajtóban 
megjelent leleplező cikk alapján készült: 
egy építőipari igazgató presztízs okokból, a 
látszatsiker érdekében kitart egy hibás épít-
kezés mellett, ami tragédiával végződik.

körhIntA
fekete-fehér, magyar filmdráma,  
90 perc, 1956
 
 

Rendező: fábri Zoltán
Szereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre,  
Szirtes Ádám

Pataki elhatározza, hogy kilép a szövetkezetből, 
lányát farkas Sándor egyéni gazdához adja 
és így egyesítik szomszédos földjeiket. Mari 
azonban Bíró Mátét, a szövetkezet tagját  
szereti. Egy vidám vásári mulatságon boldogan  
keringenek együtt a körhintán, amíg az apai szó 
vissza nem parancsolja a lányt… 

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott

Tizennyolc éven aluliak  
számára nem ajánlott

Kizárólag felnőttek  
számára ajánlott
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mAnsfeld
színes, magyar-kanadai filmdráma, 122 perc, 2006
Rendező: Szilágyi Andor
Szereplők: fancsikai Péter, Pindroch Csaba, 
Maia Morgenstern

Két évvel a forradalom után, a tizenhét éves 
Mansfeld Péter a felkelés újraélesztéséről és 
bebörtönzött sógora kiszabadításáról ábrán-
dozik. Barátaival és a nála idősebb Blaski Józs-
effel elkövetett gyerekes csínyeik, kamaszos 
balhékkal és apró köztörvényes bűnökkel 
keverednek. Sorsuk akkor pecsételődik 
meg, amikor elrabolnak egy őrségben álló 
rendőrtörzsőrmestert. A fiúk később vizs-
gálati fogságba kerülnek. Mansfeld Péter, 
hogy mentse a már életkora szerint súlyosan 
büntethető Blaskit és a többieket, a kihallga-
tások során mindent magára vállal. 

Megáll az idő
színes, magyar filmdráma, 96 perc, 1981
Rendező: Gothár Péter
Szereplők: Znamenák István, Pauer Henrik, 
Sőth Sándor, Őze Lajos

Budapest, 1956. november 4. Köves István 
és Bodor László az éjszaka leple alatt, a ro-
mos utcán elássák fegyvereiket. Köves vörös-
keresztes teherautón elhagyja az országot. 
felesége egyedül marad két fiával, Gáborral 
és dinivel. A hatvanas évek elején megjele-
nik náluk a börtönből akkor szabadult  
Bodor. Ő lesz a család új feje. Gábor az orvosi  
egyetemre készül, bár tudja, hogy apja miatt 
nem sok reménye van a felvételre. dini gim-
nazista. Szukics Magdába szerelmes, és a ne-
gyedikes Pierre-t bámulja. Az iskolabálokon 
rock and roll szól, Elvist bálványozzák és 
utánozzák…

mese A 12 tAlálAtról
fekete-fehér, magyar vígjáték, 91 perc, 1956
Rendező: Makk Károly
Szereplők: Somló István, Psota Irén,  
darvas Iván, Zenthe ferenc

Bartha doktorék lakása beázik, a kerületi 
ingatlankezelő vállalat nem hárítja el a bajt, a 
doktorék a válás küszöbére kerülnek. Géza, 
a fiatal tanár feleségül venné kolléganőjét, 
Katót, de édesanyja beteg, a lakás kicsi, pénz 
meg nincs. Károly bácsinak, a pincérnek  
elege van a szakmához nem értő, alkalmatlan 
üzletvezetőkből. Vali férjhez menne, hogy 
ne legyen sógora és nővére cselédje, ne is 
élősködjön a nyakukon, de a kiszemelt férfi 
csak önálló lakással bíró nőre vágyik…
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nAplófIlm.  
12 voltAm 56-bAn
színes, magyar dokumentumfilm, 26 perc, 2006
Rendező: Silló Sándor, Edvy Boglárka

1956-ban, egy nap különbséggel egyszerre 
kezdte el írni naplóját két fiatal srác Buda-
pesten. Ez azonban nem a véletlen műve, 
hiszen mióta az eszüket tudják, jó barátok. 
A két fiú egyike, Kovács Jancsi akkor volt 
tizenhárom éves. A vele egy házban élő 
Csics Gyula tizenkettő. Utcájukban a har-
cok közben kigyullad egy áruház, nap mint 
nap lövöldözést hallanak. Gyula közben éli a 
pesti gyerekek életét. Jancsival elterveznek egy 
egész, még nem létező várost, ahol az utcákat 
a forradalom hőseiről nevezik el…

“oly távol, messze  
vAn A hAzám”
színes, magyar dokumentumfilm, 58 perc
 

Rendező: Góczán flórián

E dokumentumfilm 1956 olyan mártírjaira 
emlékezik, akik részt vettek a forradalomban, 
majd a megtorlástól való félelmükben külföld-
re távoztak. Amikor azonban Kádár János 
minden résztvevőnek büntetlen hazatérést 
ígért, az első szóra hazajöttek. Némelyiküket 
már a határon letartóztatták, és sokukat  
halálra ítélték.

szAbAdság ‒ különjárAt
színes, magyar filmdráma,  
56 perc, 2013

Rendező: fazakas Péter
Szereplők: Varju Kálmán, Lengyel Tamás, 
Tenki Réka

1956 nyarán, három hónappal a forradalom 
kitörése előtt három mindenre elszánt ma-
gyar fiatal a disszidálás akkoriban merőben 
szokatlan módját választja: eltérítik a Budapest-
Szombathely légijáratot, és a fedélzeten tartóz-
kodó ávéhás tisztet semlegesítve Ingolstadtig  
kormányozzák a gépet. Ezt a hihetetlen, ám 
igaz történetet meséli el a film.

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott

Tizennyolc éven aluliak  
számára nem ajánlott

Kizárólag felnőttek  
számára ajánlott
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szAbAdság, szerelem
színes, magyar filmdráma, 114 perc, 2006
Rendező: Goda Krisztina
Szereplők: fenyő Iván, dobó Kata,  
Csányi Sándor, Gesztesi Károly

Magyarország csupán egy kis csatlósállam a 
szovjet blokkban, de nagyhatalom is: vízilab-
da-válogatottja verhetetlen. A pólós srácok 
a vasfüggöny mögött is az élet császárainak 
érzik magukat; élvezik a sikert és a lányok 
rajongását, magabiztosak és összetartók.  
Eddig egyetlen egyszer veszítettek: 1955-ben, 
amikor egy moszkvai mérkőzésen a bíró nem 
engedte őket győzni. Mindannyian a vissza-
vágásra, a melbourne-i olimpiára készülnek. 
Ám a történelem alaposan összekavarja a 
terveiket. Budapesten kitör a forradalom. 

szAmárköhögés
színes, magyar filmszatíra, 86 perc, 1987
Rendező: Gárdos Péter
Szereplők: Garas dezső, Törőcsik Mari, 
Hernádi Judit, Tóth Marcell

1956 októberében egy reggel egyetlen  
gyerek sem ment iskolába. Apa, anya és nagyi 
Tomival és Annamarival bezárkózik a négy fal 
közé. Apa elmegy, de visszatér, miután meg-
pofozott valakit. A nagyi is megjön két átlőtt 
kenyérrel. A két gyerek élete szokatlanul izgal-
massá válik: nincs iskola, a felnőttek megza-
varodtak. 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.

szerelem
fekete-fehér, magyar filmdráma,  
85 perc, 1971

Rendező: Makk Károly
Szereplők: Törőcsik Mari, darvas Lili,  
darvas Iván

Az ötvenes években Luca, a fiatal tanárnő 
hűségesen várja haza politikai okokból be-
börtönzött férjét, Jánost. A régi barátok félnek, 
elzárkóznak a segítségre szoruló asszony elől. 
Luca feladatai között szerepel az is, hogy ellássa 
anyósát és elhitesse vele, hogy fia filmet forgat 
Amerikában. A két nő különös kapcsolatának 
alapja, hogy ugyanazon férfi áll életük közép-
pontjában. 
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szerelmesfIlm
színes, magyar filmdráma, 119 perc, 1970
Rendező: Szabó István
Szereplők: Halász Judit, Bálint András,  
Békés Rita

Jancsi franciaországba utazik, hogy találkoz-
zon Katával, aki már 10 éve külföldön él. 
Hosszú utazása alatt emlékeiben felidézi kap-
csolatuk történetét, és megrohanják újraéledő 
érzései. Elképzeli a mostani Katát, akit már 
tíz éve nem látott, a rég várt találkozást. Ám 
a valóság nem követi a képzeletet. Csodálatos 
napokat töltenek együtt, de az elmúlt évtized 
mély szakadékot épített közéjük. 

szerencsés dánIel 
színes, magyar filmdráma, 89 perc, 1983
Rendező: Sándor Pál
Szereplők: Rudolf  Péter, Zsótér Sándor,  
Szerb Katalin

Szerencsés dániel és a barátja, Gyuri 1956-
ban úgy döntenek, hogy elhagyják az országot.  
El is jutnak a nyugati határig, ahol a meg-
beszélés szerint egy szállodában kell megvár-
niuk a teherautót, amely átviszi őket Ausztriá-
ba. A menekülőkkel telezsúfolt szállóban még 
utoljára feltehetik maguknak a kérdést: menni 
vagy maradni? 

ünnepI vAcsorA
fekete-fehér, magyar filmdráma,  
78 perc, 1956

Rendező: Révész György
Szereplők: Tolnay Klári, Básti Lajos,  
Kállai ferenc, Ruttkai Éva, Szirtes Ádám

Varsa főmérnök a Kossuth-díját megünnep- 
lendő össze akarja békíteni saját munkás-
származású és feleségének úri rokonságát.  
A szolidan induló vacsorán aztán kirobbannak 
az ellentétek...

Tizenhat éven aluliak 
számára nem ajánlott

Tizennyolc éven aluliak  
számára nem ajánlott

Kizárólag felnőttek  
számára ajánlott

6 12 16 18 X6 12 16 18 X 6 12 16 18 X

12

12

12



1956-os Emlékbizottság

CORVINMOZI

A programot az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. évfordulójára  
létrehozott Emlékbizottság támogatja.


