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      OPERATŐR:Koltai Lajos 
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Leírás 

A történet az 1920-as években játszódik. A hamburgi színház társulatának tehetséges 

színészében, Hendrik Höfgenben mérhetetlen karriervágy ég. A hamburgi kabaré 

jelentéktelen színészei segítették a kiugráshoz. Magas politikai támogatóra lel, és karrierje 

meredeken ível felfelé. Baloldalisága és művészi féltékenysége miatt Höfgen nézeteltérésekbe 

kerül a színház ugyancsak tehetséges színészével, a nemzetiszocialista Miklasszal (Cserhalmi 

György). Höfgen érvényesülése érdekében feleségül veszi a nagypolgári családból származó 

Barbara Brucknert. A Berlini Állami Színházban kap szerződést, ahol végre eljátszhatja álmai 
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szerepét, Mephistót. Ezzel megkezdődik feltartóztathatatlan karrierje, épp az idő tájt, amikor a 

nemzetiszocialista párt hatalomra kerül. Már nincs szüksége a régi emberekre, emelkedése 

során megtagadja a múltját, sorra elárulja társait, és fokozatosan behódol a náci hatalomnak. 

Díjak, jelölések: 

Oscar-díj (1982) 

díj: legjobb idegen nyelvű film 

Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál (1981) 

díj: legjobb forgatókönyv díja (Szabó István) 

díj: FIPRESCI-díj (Szabó István) 

jelölés: Arany Pálma (Szabó István) 

Magyar Filmkritikusok Díja (1982) 

díj: rendezői fődíj (Szabó István) 

díj: legjobb férfi alakítás díja (Rolf Hoppe) 

Magyar Játékfilmszemle (1982) 

díj: társadalmi zsűri fődíja 

díj: alkotói díj (Cserhalmi György) 

Agrigento (1982) 

díj: Arany Efebo-díj 

David di Donatello-díj (1982) 

díj: legjobb külföldi film 

díj: legjobb rendezés 

díj: legjobb férfi alakítás (Klaus Maria Brandauer) 

Ezüst Szalag-díj (1982) 

díj: a az év legjobb külföldi filmjének 

BAFTA-díj (1982) 
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jelölés: legjobb elsőfilmes (Klaus Maria Brandauer) 

London Critics Circle Film Awards (1983) 

díj: legjobb külföldi film 

Bambi-díj (1983) 

díj: legjobb színész (Klaus Maria Brandauer) 

Guild of German Art House Cinemas (1983) 

díj: ezüst (Szabó István) 

Jussi-díj (1983) 

díj: legjobb külföldi filmes (Klaus Maria Brandauer) 
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Rendezői kvíz – Szabó István 

Kitöltő neve: 

Település: 

Pontszám: 

 

1. A monarchia hírhedt kémfőnökének felemelkedése és bukása, a tökéletes alattvaló 

karakterének rajza – Melyik filmről van szó? 

 

 
 

A) Radetzky induló (1976) 

B) A vadász (1980) 

C) Redl ezredes (1985) 

D) Lavina (1980) 

 

2. A híres német karmester a birodalomban zenekara élén működött, de sosem azonosult 

a nácikkal – Melyik filmről van szó? 

 

 
 

A) Szembesítés (2001) 

B) Koncert (1963) 

C) Tíz perc – cselló (2002) 

D) Offenbach titkai (1996) 



3. Melyik film dala lehetne: A szerelemnek múlnia kell, s ha múlik akkor fájnia kell, 

hogy érezd, mennyit ér, míg tart, míg él? 

 

 

 
 

 

A) Találkozás Vénusszal (1991) 

B) Te – Szerelmesfilm (1962) 

C) Álmodozások kora (1964) 

D) Szerelmesfilm (1970) 

 

 

 

4. Egy művész érvényesülése érdekében (f)eladja a jellemét, a lelkét, a tehetségét a 

diktatúrában. – Melyik filmről van szó? 

 

 
 

 

 

A) Mephistó (1981) 

B) A Hetedik napon (1959) 

C) Ősbemutató (1973) 

D) Alkony (1971) 

 

 

 

 



5. Egy magyar zsidó család három nemzedékének története Ralph Fiennes bravúros 

hármas szereplésével. – Melyik filmről van szó? 

 

 

 
 

 

A) Vadon (1982) 

B) A napfény íze (1999) 

C) Budapesti mesék (1976) 

D) Várostérkép (1977) 

 

 

6. Pedagóguslányok harca a fennmaradásért, pozíció megtartásáért, szeretet és hit 

hiányával küszködve. – Melyik filmről van szó? 

 

 

 
 

 

A) Édes Emma, drága Böbe (1992) 

B) Leányportré (1971) 

C) Lányok, városháttérrel (1971) 

D) Zöld madár (1980) 

 

 

 



7. A botcsinálta Próféta a fasiszta diktatúra szolgálatában azt képzeli, hogy előre láthatja 

a történelmet. 

 

 
 

 

 

A) Hanussen (1988) 

B) Tükör (1971) 

C) Helyszínek vasárnap (1978) 

D) Háromszögtan (1983) 

 

 

 

8. Egy kényszerű összezártság pszichológiai elemzése: a lélek bujkálásának, a hit 

hiányának története – melyik filmről van szó? 

 

 
 

 

A) A csónak biztonsága (1996) 

B) Csodálatos Júlia (2004) 

C) Bizalom (1979) 

D) Hajnal (1971) 

 



9. A naiv főügyész szembekerül a mindent kezében tartó korrupcióval és a nyakára járó 

rokonokkal. – Melyik filmről van szó? 

 

 
 

A) Herkulesfürdői emlék (1960) 

B) Rokonok (2006) 

C) Tűzoltó utca 25. (1973) 

D) Álom a házról (1971) 

 

10.  A Fiú magánlegendáriumot épít az Apa emléke köré, de a felnőtté válásához meg kell 

szabadulnia tőle. – Melyik filmről van szó? 

 

 
 

A) Levél apámhoz (1982) 

B) Variációk egy témára (1961) 

C) Apa – Egy hit naplója (1966) 

D) Kegyelet (1967) 

 

 

 

 

 


