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Francia fiziológus, fényképész, feltaláló és tornász. Franciaországban őt tekintik a tudományos alapokon nyugvó testnevelés megteremtőjének.
Találmányai a korai mozgókép-rögzítéssel és visszajátszással kapcsolatosak. Magyar gyökerekkel rendelkezik,  Bercsényi László marsall ezredében volt
egy Demény nevű kadét, aki később a francia-magyar Esterházy-regimentben zászlós lett. Valószínűleg ő a felmenője.

Demenÿ feltalálta a „hangot láthatóvá tevő”, valójában a szájmozgástbemutató, a hangot és a mozgó képet szinkronizáló, 42 cm átmérőjű  korongon
körben elhelyezett átlátszó képek sorozatvetítésére szolgáló fonoszkópot, melyet 1892. március 3-án szabadalmaztatott

Erőfeszítéseit üzleti siker nem koronázta. 1897-ben 35 mm-es kamerát és vetítőgépet szerkesztett, amellyel Gaumont sikereket ért el. Az 1898-ban elkészült
Gaumont-féle „Chrono” vetítőgép már 600 méteres filmet voltképes lejátszani. Ugyancsak Demenÿ szabadalmának felhasználásával készült el, és került
forgalmazásra 1900-ban az első keskenyfilmes gép, a 15 mm-es „zsebkrono” (chrono de poche), amely alkalmas volt felvételre, vetítésre és
kontaktmásolással pozitív készítésére.

Georges Demenÿ versenyfutása a Lumiere-ekkel



Auguste  1862.  október  19-én  született,  Louis    1864. október 5-én.  Mindketten mérnökök és
feltalálók voltak. 1894-ben  egy  párizsi  bemutatón  a  fivérek  édesapja  megvásárolt  egy 
 EDISON-féle,  a  mozgókép  megjelenítésére  alkalmas  kinetoszkopót  a fiainak. A  Lumière 
 testvérek  ezt  a  gépet  fejlesztették  tovább,  olyan  eszközt  alkottak,  mely  alkalmassá  vált
mozgókép felvételére és vetítésére is.
  
Az  első  filmet  titokban,  1895  márciusában  vették  fel  saját  gyáruk  előtt,  Lyon-ban. 
Címe: A munkaidő vége. Ezt a filmet vetítették le az első, zártkörű bemutatón 1895. március
22-én, a Nemzeti Ipart Támogató Társaság ülésén, Párizsban,  a  Grand  Café  alagsorában 
 tartották  és  előtte  hatalmas  plakátokkal  hirdették  a  rendkívüli  eseményt.  Az  előadásra  
–  33  fizető  néző  előtt  –  1895.  december  28-án  került  sor,  ezt  a  napot  tekintjük  a 
 mozi  születésnapjának.

A testvérek találmányukkal szinte az egész világot bejárták. Budapesten 1896. május 10-én a
Royal Nagyszállóban tartottak vetítést, és természetesen felvételeket is készítettek a
városban.

Lumiére-ek Budapesten



Ali rózsáskertje  (gyártási év: 1913)

Rendező: Damó Oszkár
Író: Gárdonyi Géza
Operatőr: Adler Miska

A film készítésekor még élt Gárdonyi Géza, és értékes instrukciókat adott a film készítéséhez, Damó Oszkár pedig
folyamatosan beszámolt neki a film forgatásának alakulásáról. A fölvételi munkálatok, amelyek négy hétig
tartottak, a napokban  befejeződtek. A mozidrámához rendkívül érdekes és értékes instrukciókat  adott Gárdonyi.
A fölvétel most van kidolgozás alatt egy francia  filmgyárban.”  (Pesti Hírlap, 1913-10-11)

A filmet a Miskolci Színház színészei játszották. A forgatásról a  következőképpen számol be a Mozgófénykép
Híradó: „Egerben tartotta éppen az őszi szezont Palágyi Lajos színtársulata. Van a társulatnak sok  nagyon
tehetséges tagja: Retteghy Margit, Vidor József, Doktor János (a  néhai Thalia-társulat rendezője), Rátkai
Sándor s még néhányan. Nekik mondotta el Damó Oszkár: miről van szó. Eljátszanák-e a felvevőgép előtt a
darabot. A fiatal, ambiciózus színészek mindjárt készek voltak.  Hogyne vállalkoztak volna. Megbeszélték a dolgot
töviről-hegyire. 

Hamarosan ki is osztották a szerepet. Néhány nap múlva már lent volt Egerben a párizsi Eclair-cég operateurje.
Mindjárt megindult a munka. Színpadokat építettek, 
ácsoltak, furtak-faragtak. A színészek tanultak, próbáltak, kitűnt, hogy született moziszínészek. És könnyen, mintha
mindég gép előtt játszottak volna, két hét alatt lejátszották az ezernégyszáz méternyi fölvételt.”  (Mozgófénykép
Híradó, 1913/?)



1913. szeptember 17-én  reggel a forgatás közben egy fiatal színésznő, Imre
Erzsi a Szamosba fulladt.

A párizsi Pathé cég kimutatása szerint a filmet 137 példányban kellett
lemásolni, öt világrész számára, még Japánban is sikert aratott. 

A filmet az I. világháború második évében Romániában is bemutatták „Egy
magyarországi román kínszenvedései Magyarországon” címmel, átírt
inzertekkel, átalakított mesével. Csorba Mártonból egy magyar zsandárok
által ártatlanul bebörtönzött mártír  oláhot, Kloska Miront csináltak. 

A filmet 1914. május 10-én a Wesselényi-kollégium Uránia-színházában
Balázs Béla bevezető előadásával vetítették.

A Pathé Magyarországon
A Pathé Cinema céget Charles és Émile Pathé saját filmek gyártására
alapította. A Pathé Fréres pedig a kinematográfok építésével foglalkozott. 
A fivérek nem csak a Lumière-ék filmjeinek árusítási jogait tudták
megszerezni, hanem maguk is nagyarányú filmgyártásba fogtak. Olcsó
sorozatfilmeket készítettek, például passiótörténeteket. A Pathé 1903–1908
között érte el a csúcsot. A filmbirodalom, melyhez 1907-ben 15
részvénytársaság tartozott, nyersfilmeket is gyártott, majd kölcsönző
hálózatot építettek ki egész Európában. 

Pathé és Janovics, a Sárga csikó



Magyar filmesek Párizsban: Joseph Kozma 

Megismerkedett Jacques Prévert-rel, akinek verseire több mint 80 dalt írt. Ezeket
1945-ig nem énekelhették nyilvánosan. A háború után viszont a Frères Jacques,
Yves Montand, Germaine Montéro, Cora Vaucaire és még sokan mások tűzték
műsorukra a dalait, melyekből több világsiker lett.
Írt dalt Guillaume Apollinaire és Francis Carco verseire, dolgozott Robert Desnos-
val (La Fourmi) és Raymond Queneau-val – az ő verseire írt dalok Juliette Gréco
előadásában lettek világhírűek. 
Leghíresebb szerzeménye Marcel Carné Az éjszaka kapui (1946) című filmjében
felcsendült Les Feuilles mortes (Hulló levelek), amelyet Jacques Prévert költő
szövegével Yves Montand, Juliette Gréco és Édith Piaf, angolul pedig Sinatra és
Nat King Cole tett világszerte ismertté.

Zeneszerzés és karmester szakon végzett. 1926 és 1928 között a Magyar Állami
Operaház korrepetitora volt. Berlinben Brecht színházához csatlakozott. 1933-ban a
nácik hatalomra kerülése miatt Párizsba menekült. 



1930-ban Luis Buñuel rendezésében készült Aranykor című filmben debütált
díszleteivel. 
Clair első hangosfilmjének, a világhírűvé lett Párizsi háztetők alatt című zsánerfilm
elkészítésében látványasszisztensként vett részt. 
1936-ig 14 filmben dolgozott Meerson mellett, René Clair, Julien Duvivier, Marc
Allégret és Claude Autant-Lara műveiben. Trauner fáradhatatlanul rótta és
rögzítette maga számára Párizs utcáit magyar fényképész barátaival, Brassaïval
és André Kertésszel. Ma már tudható: lényegében ők őrizték meg a franciák
részére a 30-as évek Párizsát.
A II. világháború alatt – zsidó származása miatt – bujkálni kényszerült: dél-
franciaországi illegalitásban készítette Jean Grémillon A nyár fényei, valamint
Marcel Carné A sátán követei és a Szerelmek városa című filmjeinek díszleteit –
neve is csak később kerülhetett fel a kópiákra.
1955-ben ismerkedik össze az osztrák származású Billy Wilder filmrendezővel.
Wilder invitálásának eleget téve Trauner az Amerikai Egyesült Államokba utazott. 
Hollywoodban  Orson Welles, Billy Wilder, Jules Dassin,  Peter Ustinov, vagy Fred
Zinnemann látványtervezője volt. A Legénylakás című film látványterveiért Oscar-
díjat kapott, és nagyban kivette részét az öt kategóriában is Oscar-díjas Irma, te
édes című Billy Wilder-alkotásból is.

Tehetsége korán megmutatkozott, Rippl-Rónai József növendéke volt. 1925-ben
barátaival  megalakította a progresszív fiatalok csoportját. Összeismerkedett Kassák
Lajossal, aktívan részt vett a Munka-kör baloldali alkotóközösség tevékenységében. A
hivatalos szankcióktól tartva, illetve az erősödő antiszemitizmus miatt 1929-ben
Franciaországba ment.

Magyar filmesek Párizsban: Alexander Trauner (Trauner Sándor)

Ködös utak (Marcel Carné, 1948)



Felvett neve az "Image" az Im-Haj francia kiejtésén alapul. Magyar nevének első
szótagjaiból áll össze. 1932-ben Franciaországba  költözött, ahol filmeken ezdett
dolgozni és végül több sikeres rövidfilmez is készített. 
Walt Disney felfigyelt rá, és felkérték, hogy dolgozzon náluk, így ő lett az első
francia producer, aki teljes hosszúságú animációs filmeket rendezett.. Ez volt a
Johnny the Giant Killer.
1948-ban megalapította a Films Jean Image nevezetű társaságot, és ő  maga
is rajzfilmek készítésével kezdett el foglalkozni 1960-ban. Legnépszerűbb filmjei:
Kiri le Clown és a Johnny the Giant Killer.

Hajdú Imre 1910. január 26.-án, más források szerint 1911. január 1-én született
Budapesten, és Párizsban, Franciaországban hunyt el 1989. október 21-én. 
Jean Image néven vált ismert animációs filmes alkotóvá, producerré.

Magyar filmesek Párizsban: Jean Image (Hajdú Imre)



Magyar rendezők Franciaországban

Fejős Pál

Korda Sándor
A brit filmgyártás megteremtőjeként számontartott Korda Sándor
1919-ben hagyta el Magyarországot. A termékeny rendező 1919
előtt 25 filmet rendezet, majd Berlinbe, onnan Hollywoodba ment.
Hollywoodból újra visszatért Európába. Párizsban is dolgozott egy
évig. Párizsi filmjei: 

Die Manner um Lucie (Férfiak Lucie körül) (1931)
Rive Gauche (Balpart) (1931)
Marius (1931)
Zum Goldenen Anker (A Marius német változata) (1931)
The Girl from Maxim's (A lány a Maximból) (1933)
La Dame de Chez Maxim (A hölgy a Maximból) (1934)

L'amour à l'américaine (1931; Claude Heymann-nal)
Tavaszi zápor (1932)
Ítél a Balaton (1932)
Fantomas (1932) (forgatókönyvíró is)

1919-ben a Tanácskormány filmszcenikai ügyeit intézte. 1920-ban
már a Mobil Filmvállalat főrendezője volt. 1923 végén az Egri
csillagok című filmjének pénzügyi kudarca után elhagyta az
országot. Bécsben Max Reinhardt, Berlinben Fritz Lang mellett
dolgozott, majd az USA-ba ment. 1932-ben francia tőkével
Magyarországon két filmet forgatott: Annabellával a főszerepben
a Tavaszi záport, és az Ítél a Balaton címűt.



1932-ben alakult a franciaországi Osso Film magyarországi  leányvállalataként (a
Minerva a gyártást, az Osso a forgalmazást  végezte). E francia vállalkozás volt a
Hunnia Filmgyár első állandó ügyfele, többek között kiegészítették a Hunnia akkor
még hiányos lámpaparkját. Az Osso-filmgyár új életet, új szellemet hozott a
filmgyárba. Új technikai felszerelés érkezett Párizsból, új emberek jöttek a telepre, új
rendezők, idegenek és hazaiak és ennek a termékeny, idegfeszítő, állandó,
úgyszólván éjjel-nappali munkának az eredménye négy film volt, melyek közül
kettő csak francia verzióban, kettő pedig magyar és részben angol verzióban
készült el. 

Azon túl, hogy az Osso lényegesen olcsóbban és európai színvonalon dolgozhatott
Magyarországon, egy ügyes trükkel sikerült filmjeinek finanszírozását még
hatékonyabbá tenni. Megszervezte, hogy egy nagy  világcég gyapjúval lássa el a
magyar gyárakat, A magyar gyárak pedig a gyapjú árát az Osso-nak fizették ki
Budapesten. Az Osso a kapott pénzt Magyarországon filmek gyártásába fektette,
majd a filmek külföldi  értékesítéséből befolyó valutát fizette vissza a külföldi
világcégnek a gyapjú áráért.

Osso film

Tavaszi zápor (1932)
A repülő arany (1932)
Ítél a Balaton (1932)

Filmjei:

Elnök: Heltai Jenő író
Igazgatósági tagok: Palágyi Róbert, Adolphe Osso, Keith Trevor, Mannheim Lajos
magyar származású párizsi bankár és Pap Béláné 
Ügyvezető igazgató: Maurice Orienter
Kereskedelmi igazgató: dr. Rákosi Sándor



Danielle Darieux 140 filmben játszott. 1936-os Tárász Bulyba című orosz témájú filmjében, amelyet
telt házakkal vetítették a magyar mozik is, két magyar alkotóval is együtt dolgozott. A zenét Joe
Hajós írta, a gyártásvezető pedig Vincze László volt, aki idehaza egy sor Kabos-film forgatását
menedzselte. 

Ő csalta Magyarországra a színésznőt és férjét két évvel később. 1938 augusztusában népes
különvonaton indult le vidékre a francia film magyarországi különítménye – írta a Színházi Élet az
Egy pesti éjszaka forgatásáról. Hatvanfőnyi magyar filmes is együtt utazott a francia stábbal, az
expedíciót maga Vincze vezette, aki a külföldiek képzeletében élő romantikus és egzotikus ország
imázsához méltó helyszíneket talált.

Francia sztárok Magyarországon, Retour a l’Aube
Az Egy pesti éjszaka (franciául: Retour à l'aube) 1938-ban bemutatott francia filmdráma Henri
Decoin rendezésében. A filmet Budapesten és más magyarországi helyszíneken (például
Zichyújfaluban forgatták Danielle Darrieux főszereplésével. 
Magyarországi bemutató: 1939. március 16.



Francia sztárok Magyarországon, Retour a l’Aube



1947 A tanítónő (r.: Keleti Márton)

1951 Különös házasság (r.: Keleti Márton)

1954 Kiskrajcár (r.: Keleti Márton)

1955 Liliomfi (r.: Makk Károly)

1956 Körhinta (r.: Fábri Zoltán)

1957 Két vallomás (r.: Keleti Márton)

1958 Vasvirág (r.: Herskó János)

1959 Édes Anna (r.:Fábri Zoltán)

Első magyar filmek Cannes-ban



A Színház- és Filmművészeti Főiskolát és a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-
történelem-művészettörténet szakát párhuzamosan végezte el.  1949-1956 között tanársegéd volt
a főiskolán. 1956-ban Bán Frigyessel és Szőts Istvánnal a filmgyár forradalmi bizottságának
vezetőjeként ő fogta össze a forradalmat fényképező operatőr csapatot. 1957-ben Párizsban
telepedett le. Tanult a Sorbonne film tanszakán. 

Édouard Luntzzal készített rövidjátékfilmje, a Léghuzat gyermekei 1960-ban Cannes-ban díjat
kapott, ezután nagyjátékfilmekben kezdett dolgozni operatőrként, melyek közül leghíresebb filmje
Jacques Tati Playtime-ja (1968).

Vagy 100 film operatőre volt, dolgozott francia, kanadai, amerikai, angol, svéd rendezőkkel, André
Cayatte-tel, Marcel Carnéval, Fred Zinnemannnal, Nelly Kaplannal, Jules Dassinnel, Clive Donnerral.
Egyik francia méltatója szerint ő fényképezte a francia filmtörténet néhány legszemélyesebb
alkotását.

56-os menekültek Párizsban

Badal János (Jean Badal)



1938-ban született Budapesten. Édesapja Kassowitz Félix grafikus és karikaturista, aki Macskássy
Gyula animációs rendezővel eegyütt dolgozott a 30-as években. Kassowitz Félixet és feleségét
deportálták, az 5 éves Péter egy katolikus családnál kapott menedéket vidéken, így élte túl a
vészkorszakot.

1956-os menekültként érkezett Párizsba, ahol 38 filmet rendezett mozi és televízió forgalmazásra,
köztük a Hazudós Jakabot (1999). 

Fia Mathieu Kassowitz színés, rendező, aki a kultikussá vált A gyűlölet (1995) rendezője és az
Amelie csodálatos élete (2001) főszereplője Audrey Tautou mellett. 

56-os menekültek Párizsban

Kassowitz Péter



A francia újhullám hatása Magyarországon

Gaál István: Sodrásban (1963)
Szabó István: Álmodozások kora (1964), Szerelmesfilm (1970)
Sára Sándor: Feldobott kő (1969)
Gazdag Gyula: Sípoló macskakő (1971)



1969 Téli sirokkó
1970 La Pacifista 
1985 A hajnak (L'Aube)

Magyar rendezők Franciaországban

Jancsó Miklós

Radványi Géza

A 60-as évek sikerei után (Szegénylegények, Csend és
kiáltás) a rendező külföldön is forgatott olyan
sztárokkal, mint Marina Vlady, Jacques Charrier,
Monica Vitti, Pierre Clémenti

1977 Ők ketten, főszerepben: Marina Vlady
1980 Örökség, főszerepben: Isabelle Huppert
1981 Anna, főszerepben: Marie-José Nat

Az 1931-ben született rendezőnek több filmje is bejutott
a Cannes-i filmfesztivál programjába illetve a
Rendezők kéthete programjába. Több alkalommal is
dolgozott francia sztárokkal. 

Mészáros Márta

A Valahol Európában rendezője több, mint 20 filmet
készített külföldön. Dolgozott Michel Simon-nal, Louis de
Funés-szel, Jean-Paul Belmondóval, Genevieve Pages-
zsal. 

1954 Monsieur Bard különös óhaja
1959 Angyal a földön (német-francia koprodukció)



2015 Szegenylegenyek  (r. Jancsó Miklós)
2016 Szerelem (r.: Makk Károly)
2017 Körhinta (r.: Fábri Zoltán)
2019 A tanú  (r.: Bacsó Péter)
2020 Feldobott kő (r.: Sára Sándor)

Restaurált filmek jelenléte Franciaországban

Cannes Classics

Lumiére filmfesztivál

A Cannes-i filmfesztivál restaurált klasszikus filmeket
bemutató programja. AFilmarchívum 2015 óta az
alábbi filmekkel van jelen a szekcióban: 

2018 Hannibal tanár úr (r.: Fábri Zoltán)
2019 Ők ketten (r.: Mészáros Márta)
2019 Ötödik pecsét (r.: Fábri Zoltán)
2020 Sodrasban (r.: Gaál István)

Európa legjelentősebb klasszikus alkotásokat bemutató
ünnepe.A rangos eseményt Thierry Frémaux, a cannes-i
fesztivál művészeti igazgatója és Bertrand Tavernier
világhírű francia rendező hívta életre. 

Egyéb sikerek:
2015 Jancsó Miklós retrospektív a Cinématheque Francaise-ben
Díszdobozos Jancsó Miklós DVD kiadás
Szegénylegények az ARTE, a Canal+ Cine Classics műsorán



Az NFI – Filmarchívum partnerintézményei

Institut Francais de Budapest
CNC
Cinématheque Francaise 
Institut Lumiére

Cinémathèque de Toulouse
Institut Jean Vigo
Cinémathèque de Grenoble
La cinémathèque de Corse



Köszönöm a figyelmet!
Írj be némi törzsszöveget


