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A belépés díjtalan / Intrarea este liberă

19 ERDÉLYI MAGYAR FILMSZEMLE / ZILELE FILMULUI MAGHIAR

NAGYSZEBEN 2019. október 2–5.
Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ (Sörház u. 2A)

Ion Besoiu Kulturális Központ (Emil Cioran u., 1. sz.)

SIBIU 2–5 octombrie 2019 
Centrul Cultural Maghiar Sibiu (str. Berăriei nr. 2A)

Centrul Cultural „Ion Besoiu” (str. Emil Cioran nr. 1)



A FESZTIVÁL PROGRAMJA /  PROGRAMUL FESTIVALULUI

Október 2., szerda / Miercuri, 2 octombrie
Ion Besoiu Kulturális Központ / Centrul Culural „Ion Besoiu”

20:00 Nagyjátékfilm
Schwechtje Mihály: Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod :)

20:00 Lungmetraj 
Schwechtje Mihály: Sper să mori data viitoare :)  
(subtr. RO)

Október 3., csütörtök / Joi, 3 octombrie
Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ / Centrul Cultural Maghiar Sibiu

20:00 Nagyjátékfilm
Pálfi György: Az Úr hangja

20:00 Lungmetraj 
Pálfi György: Glasul Domnului (subtr. RO)

Október 4., péntek / Vineri, 4 octombrie
Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ / Centrul Cultural Maghiar Sibiu

20:00 Nagyjátékfilm
Reisz Gábor: Rossz versek

20:00 Lungmetraj
Reisz Gábor: Versuri pocite (subtr. RO)

Október 5., szombat / Sâmbătă, 5 octombrie
Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ / Centrul Cultural Maghiar Sibiu

18:00 Magyar rövidek 18:00 Scurtmetraje maghiare (subtr. RO)

20:00 Nagyjátékfilm
Milorad Krstić: Ruben Brandt, a gyűjtő

20:00 Lungmetraj 
Milorad Krstić: Ruben Brandt, colecționar (subtr. RO)

Október 6., vasárnap / Duminică, 6 octombrie
Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ / Centrul Cultural Maghiar Sibiu

20:00 Nagyjátékfilm
Nagypál Orsi: Nyitva

20:00 Lungmetraj
Nagypál Orsi:  Deschis (subtr. RO)
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NAGYJÁTÉKFILMEK / LUNGMETRAJE

Az Úr hangja / Glasul Domnului
r. Pálfi György, 2017, 108’

A Stanislaw Lem regénye alapján készült film az eredeti mű gondo-
latvilágát adaptálja egy napjainkban játszódó, izgalmas családi krimi 
keretei közé. Főhőse a harmincas éveinek végén járó Péter, egy titok-
zatos balesetekről szóló dokumentumfilmben felismerni véli a 70-es 
években disszidált, azóta nem látott apját. Megpróbálja felkeresni őt 
Amerikában, majd kalandos nyomozás után végre rátalál az immár új 
családot alapított édesapára. A találkozás számtalan élményt, fordu-
latot és tanulságot hoz a fiatalember és apja életébe, és ennek a ta-
lálkozásnak köszönhető az is, hogy a világ értesül arról: az univerzum 
megszólalt, nem vagyunk egyedül a világmindenségben.

Péter, un bărbat de aproape 40 de ani, crede că-şi recunoaşte într-un 
documentar tatăl fugit din Ungaria comunistă în anii ’70 şi despre a 
cărui soartă familia nu mai ştie nimic. Péter călătoreşte în America şi, 
după o investigaţie plină de păţanii, îşi găseşte tatăl şi noua familie. 
Reuniunea le va oferi celor doi bărbaţi o mulţime de experienţe şi îi va 
învăţa o lecţie. În consecinţă, lumea află că universul mut şi-a făcut în 
sfârşit auzit glasul şi că nu suntem singuri în univers.

 
Forgatókönyvíró / Scenariu: Pálfi György, Ruttkay Zsófia, Nagy V. Gergő
Operatőr / Imagine: Pohárnok Gergely
Vágó / Montaj: Lemhényi Réka
Szereplők / Distribuție: Polgár Csaba, Eric Peterson, Kiss Diána Magdolna, 
Angelo Tsarouchas, Fekete Ádám, Bánsági Ildikó
Producer / Producător: Pusztai Ferenc, Émilie Blézat, Michael Dobbin, 
Charles V. Bender, Nagy Zoltán, Moe Rai

15+

Nyitva / Deschis
r. Nagypál Orsi, 2018, 96’

A film egy harmincas, hosszú évek alatt összekopott pár, Fanni 
és Bálint történetét meséli el, akik úgy próbálják meg kikerülni 
az elkerülhetetlennek tűnő megcsalásokat, hogy megnyitják 
kapcsolatukat a szexuális kalandok előtt. Ez azonban jóval nehe-
zebb feladatnak bizonyul az elképzeltnél: az újonnan felkínálkozó 
lehetőségeknek sem a testi, sem az érzelmi hatásaira nincsenek 
felkészülve.

Filmul spune povestea relației lui Fanni şi Bálint, un cuplu uzat de 
mulți ani petrecuți împreună. Cei doi încearcă să evite înşelatul – care 
pare iminent – deschizându-şi relația spre aventuri sexuale. Acest 
lucru se va dovedi, însă, mult mai dificil decât au crezut: cei doi nu 
sunt pregătiți pentru efectele fizice şi emoționale ale acestei opțiuni 
de viață. 

 
Forgatókönyvíró / Scenariu: Nagypál Orsi
Operatőr / Imagine: Herbai Máté
Vágó / Montaj: Mezei Áron
Zene / Muzică: Moldvai Márk
Szereplők / Distribuție: Kovács Lehel, Radnay Csilla, Péterfy Bori, Jordán 
Adél, Ötvös András
Producer / Producător: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor

15+
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NAGYJÁTÉKFILMEK / LUNGMETRAJE

Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod :) /  
Sper să mori data viitoare :)
r. Schwechtje Mihály,  2018, 96’

Eszter a tinédzserkor megpróbáltatásait a mangák világában igyek-
szik átvészelni. Kívülállóként szemléli kortársait, náluk sokkal töb-
bet jelent neki, hogy angoltanára külön figyelmet fordít rá. Amikor 
egy nap a tanár váratlanul elmegy a gimnáziumból, Eszter lába alól 
kicsúszik a talaj. Muszáj szembenéznie tinédzser korosztályával, 
azok hiúságával és saját csapongó érzelmeivel. A film az első ma-
gyar tinithriller, egy online zaklatásba forduló szerelem, pattanásig 
feszült története. 

Eszter se străduieşte să treacă prin încercările adolescenței cu ajutorul 
lumii benzilor desenate japoneze. Îi observă pe colegi dintr-o perspec-
tivă exterioară şi e semnificativ faptul că profesorul de engleză îi acor-
dă atenție specială. În ziua în care profesorul pleacă de la şcoală pe 
neaşteptate, Eszter începe să-şi piardă echilibrul. Va trebui să se con-
frunte cu adolescenții, cu vanitatea lor şi cu propriile sale sentimente 
incoerente. Filmul este primul thriller maghiar despre adolescenți, este 
povestea tensionată a unei iubiri care se transformă în hărțuire online.
 

Forgatókönyvíró / Scenariu: Schwechtje Mihály
Operatőr / Imagine: Herbai Máté
Vágó / Montaj: Kővári Szabolcs Olivér
Zene / Muzică: Szabadi Balázs, Tóth Bálint, Bernáth Péter
Szereplők / Distribuție: Vajda Kristóf, Herr Szilvia, Polgár Csaba, Schell Judit, 
Mácsai Pál
Producer / Producător: Pusztai Ferenc

12+

Rossz versek / Versuri pocite
r. Reisz Gábor, 2018, 97’

A 33 éves Merthner Tamás magánélete romokban, mert párizsi 
ösztöndíját töltő barátnője, Anna éppen most szakított vele. Tamás 
önsajnálatában, a múltjában kezdi keresni a választ arra, hogy a 
szerelem valóban csak akkor létezik-e, amikor már gyakorlatilag 
nincs. Magánéleti problémáinak feldolgozása mellett, Tamás emlé-
keiből ébred rá a mai társadalom elveszettségére is, ezúton kapunk 
egy rendkívül szubjektív képet Magyarország jelenéről.

La 33 de ani, viața lui Tamás Merthner este dată peste cap atunci când 
prietena sa, Anna, îi dă papucii, chiar la Paris, unde ea se află cu o bur-
să. Plângându-şi de milă, Tamás începe să caute în propriul său trecut 
răspunsul la întrebarea dacă într-adevăr poți trăi dragostea doar 
după ce practic ai pierdut-o. Amintirile îl fac pe Tamás să realizeze cât 
de debusolată este lumea care-l înconjoară şi ne oferă astfel o reflecție 
subiectivă asupra societății contemporane din Ungaria.
 

Forgatókönyvíró / Scenariu: Reisz Gábor
Operatőr / Imagine: Becsey Kristóf, Bálint Dániel
Vágó / Montaj: Tálas Zsófia
Szereplők / Distribuție: Reisz Gábor, Nagy Katica, Kovács Zsolt,  
Takács Katalin, Hajdu Szabolcs
Producer / Producător: Berkes Júlia

12+



NAGYJÁTÉKFILMEK / LUNGMETRAJE

Ruben Brandt, a gyűjtő /  
Ruben Brandt, colecționar
r. Milorad Krstić, 2018, 96’

Egy különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeuma-
it: egy rejtélyes bűnbanda egymás után szerzi meg a legértékesebb 
képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem akadályozhatja 
meg a Gyűjtőt és csapatát az újabb festmények ellopásában, a rend-

12+ őrség pedig tehetetlen. Csupán Kowalski, a washingtoni magán-
nyomozó veszi észre, hogy mi a közös az ellopott műtárgyakban, de 
az ő élete is veszélybe kerül, amikor beleszeret a rablóbanda femme 
fatale-jába, Mimibe. A pánikba esett biztosítótársaságok százmillió 
dollár jutalmat ajánlanak a nyomravezetőnek, ezt hallva pedig az 
alvilág is bekapcsolódik a macska-egér játékba, mindent elsöprő 
lavinát indítva el.

Ruben Brandt, un celebru psihoterapeut, este nevoit să fure 13 tablo-
uri din cele mai mari muzee şi colecţii private pentru a nu mai suferi 
de coşmaruri. Nici măcar sistemul de supraveghere de la Luvru nu-l 
poate opri. „Colecţionarul” devine rapid cel mai vânat răufăcător 
de pe glob, cu o recompensă de nu mai puţin de 100 de milioane de 
dolari oferită pentru prinderea lui. Nu trece mult şi în joc se aruncă şi 
neîntrecutul expert în furturi de artă Mike Kowalski.... 

Forgatókönyvíró / Scenariu: Milorad Krstić
Zene / Muzică: Cári Tibor
Szereplők / Distribuție: Makranczi Zalán, Kamarás Iván, Hámori Gabriella
Producer / Producător: Miskolczi Péter, Roczkov Radmila, Roczkov Hermina, 
Kurdy-Fehér János

www.nobilacasa.ro
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RÖVIDFILMEK / FILME DE SCURT METRAJ

Susotázs / Șușotaj
r. Tóth Barnabás, 2018, 17’
A két magyar szinkrontolmács napja úgy indul a prágai nemzetközi hűtőgépgyártó konfe-
rencián, mint bármelyik másik munkanap. Mikor azonban megtudják, hogy mindössze egy 
személy hallgatja őket, és az egy csinos nő, az események több, nem várt fordulatot vesznek.
Ziua celor doi interpreți maghiari din cadrul conferinței producătorilor de maşini de refrigerat 
de la Praga începe ca oricare alta. Când ei află, însă, că doar o persoană le ascultă traducerile 
în căşti, iar acel cineva este o femeie atrăgătoare, încep să se întâmple lucruri neaşteptate.
 

Átalakítás folyamatban / Work in Progress
r. Groșan Cristina, 2017, 21’
Egy ráncfelvarrós kuponnal a kezében, Mimi beiratkozik egy fapados plasztikai sebészeti 
klinikára, ahol egy teljesen új világ bontakozik ki előtte: nők, férfiak, s állatok mind várnak 
a Nagy Átalakításukra.
Cu un cupon pentru facelifting în mână, Mimi îşi face programare la o clinică de chirurgie plas-
tică – cu dotări elementare. În fața ei se deschide o lume complet nouă: femei, bărbați, animale 
– toți aşteaptă Marea Transformare. 

A hívás / Apelul
r. Vincze Zoltán, 2018, 20’
Három férfi fekszik egy rehabilitációs központ második emeleti kórtermében. Nyaki gerinc-
velősérültek: a kezük sem működik, nem tudnak fogni, öltözködni, enni, a tisztálkodásról és 
egyéb szükségletekről nem is beszélve. A nap folyamán egy új sérült érkezik a kórterembe, 
Ákos, minden nővér rémálma. Folyton nyomja a nővérhívót, a nővér pedig egyre idegesebb 
lesz, majd kikapcsolja a hívót. Ákos később elájul, és a három mozgásképtelen férfi feladata, 
hogy elérjenek egy telefont, amivel segítséget hívhatnak. 
Trei bărbați stau întinşi în pat, în salonul de la etajul doi al unui centru de recuperare. Toți 
au leziuni ale măduvei spinării: nu pot să-şi mişte mâinile, nu pot ține în mână nimic, nu se 
pot îmbrăca, nu pot mânca, iar despre toaleta intimă nici nu poate fi vorba. Pe parcursul zilei 
ajunge în salon un nou bolnav, Ákos, coşmarul oricărei asistente medicale. El apasă continuu 
butonul de chemare a asistentei, iar aceasta va fi din ce în ce mai nervoasă pentru ca, în final, 
să scoată butonul din funcțiune. Mai târziu, bolnavul leşină, iar ceilalți au sarcina de a ajunge 
la un telefon cu care să cheme ajutoare.

Szimbiózis / Simbioză
r. Andrasev Nadja, 2018, 13’
Egy megcsalt feleség nyomozásba kezd férje szeretői után. Ahogy egyre mélyebbre ás, kez-
deti féltékenységét fokozatosan felváltja a kíváncsiság.
O soție înşelată se apucă de urmărit şi analizat amantele soțului. Cu cât sapă mai adânc, cu 
atât gelozia ei inițială se transformă în curiozitate.

12+

12+

12+

15+

Magyar rövidek / Scurtmetraje maghiare



Használja az OTP Bank vásárlási kártyáját 12 kamatmentes 
törlesztőrészlet mellett

Fektessen a szenvedélyeibe!

További információk: www.otpbank.ro • 021 308 57 10

További részletekről a program szabályzatából tájékozódhat a www.otpbank.ro oldalon.
A 27,95%-os éves THM-nél a hitel teljes összegeként 5 367 lejjel számoltunk, amely egy két 
éves futamidőre szóló, rögtön a szerződés megkötése után felhasznált és 24 egyenlő havi 
törlesztőrészletben visszafizetett összeg, évi 24,90%-os kamat mellett fix törlesztőrészletekkel.
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