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Klasszikus magyar fi lmek ingyen
Január 5-ig a láthatóak online a Filmarchívumban megőrzött és felújított filmkincsek
• Az első, Magyaror-
szágon forgatott film-
felvételektől a né-
mafilmeken és háború
előtti vígjátékokon át a
hetvenes évek Balázs
Béla Stúdióban készült
avantgárd kísérleti
filmjeiig számos alko-
tás látható ingyenesen
online január 5-ig Fil-
marchívum honlapján.

K I S S  J U D I T

T öbb tucatnyi klasszikus ma-
gyar fi lm nézhető ingyenesen 
az ünnepek alatt: január 5-ig 

a közönség ingyenesen és online 
láthatja a Filmarchívumban meg-
őrzött és felújított 66 fi lmkincset, 
játék- és dokumentumfi lmeket, rö-
vidfi lmeket és animációkat – közöl-
te a Magyar Nemzeti Filmalap.

Filmtörténeti utazás

Az érdeklődők fi lmtörténeti utazást 
tehetnek az első, Magyarországon 
forgatott fi lmfelvételektől a némafi l-
meken és háború előtti vígjátékokon 
át a hetvenes évek Balázs Béla Stúdi-
óban készült avantgárd kísérleti fi lm-
jeiig. A válogatásban szerepelnek a 
nyolcvanas évek emlékezetes sikerei 

is, köztük a Dögkeselyű és az Egész-
séges erotika, valamint a kilencvenes 
évek kultfi lmjei, a Roncsfi lm és a Sose 
halunk meg. Olyan ritkán látható ré-
gi közönségsikerek is helyet kaptak a 
programban, mint Keleti Márton Mág-
nás Miska, Csodacsatár vagy Gertler 
Viktor Állami áruház című fi lmje.

Felújított remekművek

A válogatás bepillantást enged a 
Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítá-
si Program eredményeibe is. Látható 
lesz többek között Mészáros Márta 
fi noman árnyalt női portréja, az Örök-
befogadás, amely Arany Medve-díjat 
kapott 1975-ben Berlinben, ahova 
idén februárban 4K-felbontásban, 
teljes körűen restaurálva tért vissza. 
Frissen restaurált változatban néz-
hető meg többek között Szabó István 
korai, személyes hangú fi lmje, az Ál-
modozások kora, Koltai Róbert nagy-
sikerű vígjátéka, a Sose halunk meg, 
valamint Magyar Dezső korábban 
betiltott fi lmje, a Büntetőexpedíció. A 
betiltott fi lmek közül Várkonyi Zoltán 
Keserű igazság című fi lmje is látható 
lesz. A válogatásban szerepelnek ani-
mációs fi lmek minden korosztálynak, 
mint például a Daliás idők, a János vi-
téz és a Lúdas Matyi, az ifj úsági fi lmek 
közül az Égigérő fű és a Noé bárkái 
című természetfi lm is.

Különleges csemege

Különleges csemegét ígér az utolsó 
magyar király, IV. Károly 1916-os 

koronázásáról szóló film „kritikai 
kiadása”, amely a Filmarchívum 
és Nemzeti Múzeum együttmű-
ködésében készült. A több mint 
egyórás film a szereplők részle-
tes beazonosításával, magyará-
zatokkal, kronológiai sorrendbe 
helyezve mutatja be az eseménye-
ket. A felvétel érdekessége, hogy 
minden valószínűség szerint az 
alkotók között volt a Casablanca 
rendezőjeként világhírűvé vált 
Michael Curtiz, azaz Kertész Mi-
hály, aki egy pillanatra meg is 
jelenik a filmen. Látható többek 
közt Janovics Jenő 1917-es alkotá-
sa, Az utolsó éjszaka című film, 
amelyet a kolozsvári némafilm-
gyártás gyöngyszemeként tarta-
nak számon. A történet szerint egy 
anya elhagyja gyermekét és férjét, 
mert nem tud ellenállni a színpad 
vonzásának. Janovics filmjének 
főszerepében Berky Lili látható. A 
listán szerepel Fábry Zoltán 1968-
as filmje is, a Pál utcai fiúk, amely 
Molnár Ferenc regénye alapján ké-
szült. A Filmarchívum honlapjáról 
(filmarchiv.hu) letölthető filmek 
egy része angol felirattal és aka-
dálymentesítve is megtekinthető.

Részlet a Sose halunk meg című 
remekműből
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