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50 éves a Mézga család - NEPP JÓZSEFRE EMLÉKEZÜNK
I.

Nepp József egész estés filmjei

KÓD
I/01

FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME
Vili, a veréb

I/02

Erdő kapitánya

I/03

Macskafogó - felújított

I/04

Gréti…! (egy kutya feljegyzései)

I/05

Szaffi

I/06

Hófehér

I/07

Lúdas Matyi

LEÍRÁS
Élt egyszer Budapesten egy kisfiú, akinek kedvenc szórakozása az iskolakerülés
és a csúzlizás volt. Ez utóbbi szenvedélyét csupán a verebeken és a macskákon
tudta kiélni. Mivel nem volt nagy szerencséje a vadászatban, az elszalasztott
lehetőségeket elképzelte. Egyszer aztán Verbéna, a verebek tündére,
megelégelve, hogy Vili a védenceit üldözi, elhatározta, hogy megleckézteti a
rosszcsontot. Vilit verébbé varázsolta. Ettől kezdve a veréb-fiú számtalan,
izgalmas kalandot élt át...
Elöljáróban le kell szögezni, hogy a rendőrök élete nem fenékig tejfel. Különösen
nem abban a városban, ahol maga a nagy Zéró ütötte fel a tanyáját. Ő a
bűnözők koronázatlan királya, akit már réges-rég rács mögött szeretne látni a
Kapitány. Zéró az évszázad bulijára készül, amelynek célpontja a Kerek Erdő és
annak lakói.
Az egerek sorsa megpecsételődött. Az X bolygón a vérszomjas macskák
semmibe veszik a jogot, és az egértársadalom felszámolására törekednek. De
megcsillan egy reménysugár, az egerek főtudósa feltalálja a megoldást. A titkos
szolgálat azonnal aktiválja legjobb ügynökét, Grabovszkyt, hogy még időben
célba jusson a tervrajz.
A történet Gréti, a büszke, okos és kedves kutyus kalandjairól szól. Hősünk
számos viszontagságon megy keresztül a számára furcsa és érthetetlen nyelvet
beszélő emberek világában, amíg megtalálja a gazdiját és az otthont, ahol
szeretik.
A történet a XVII. században játszódik, amikor a Habsburg-ház elhatározza, hogy
kiveri a törököt Magyarországról. Sophie, Ahmed pasa lánya és Jónás, a magyar
várúr, Botsinkay Gáspár fia, már kora gyermekkoruktól - a szülők megegyezése
alapján - jegyesek. A háború alatt a törököknek és a Botsinkay családnak
menekülniük kell, ezért elásnak egy láda kincset váruk udvarában. A kisded
Sophie elsodródik a menekülőktől, s egy furcsa öregasszony talál rá. Macskája
után elnevezi Szaffinak, és saját gyermekeként neveli fel. Jónás, már felnőtten,
visszatér, hogy apja birtokát, na meg az elrejtett kincset visszaszerezze. Ez nem
egyszerű feladat, mert az irigyek az életére törnek...
Az animációs film Jókai Mór A cigánybáró című műve alapján készült.
A film 1985-ben Giffoniban Aranydíjat, majd 1986-ban Budapesten a 18.
Játékfilmszemle Közönségdíját nyerte el.
A klasszikus Hófehérke alaptörténetének meglehetősen szabad(os) átdolgozása
ez a nem kifejezetten gyermekrajzfilm.
Hófehér, ez a nagydarab és ügyetlen, ám nagy erejű királykisasszony
magányosan, mindenkitől elfeledetten tengeti életét. Az intrikákkal teli
udvarban mit sem törődnek vele, mostohaanyja pedig szeretne tőle
megszabadulni. Így kerül a törpék parányi házába, amit lassan birtokba vesz.
Hiba kéri feleségül a szomszéd király, Hófehér nem akar királynő lenni...
A Macskafogó mellett a magyar rajzfilmtörténet egyik legnagyobb legendája a
bemutatásakor nemzetközi sikert aratott Hófehér. 1984-ben, Giffoni-ban Fődíjat
nyert.
A klasszikus Fazekas Mihály-mesének megfelelően Lúdas Matyi, a szegény,
furfangos libapásztor kisfiú története elevenedik meg Dargay Attila ma már
klasszikussá vált rajzfilmjében. A film igazi csemege. A remek figuráknak kiváló
magyar színészek kölcsönzik a hangjukat, és ráadásként Liszt Ferenc és Daróczi
Bárdos Tamás fantasztikus zenéje csendül fel.
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II.

Nepp József sorozatai

KÓD
II/01

FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME
Gusztáv válogatás I - az MTVA
jóvoltából

II/02

Gusztáv válogatás II - az MTVA
jóvoltából

II/03

A MAGYAR ANIMÁCIÓ ARANYKORA
- az MTVA válogatása NEPP József
filmjeiből kiskamaszoknak

II/04

Mézga maraton I. - Üzenet a jövőből
1-4.

II/05

Mézga maraton II. - Üzenet a
jövőből 5-7.

II/06

Mézga maraton III. - Üzenet a
jövőből 8-10.

II/07

Mézga maraton IV. - Üzenet a
jövőből 11-13.

II/08

Dr. Bubó maraton I. - Kérem a
következőt! 1-6.

LEÍRÁS
A történet középpontjában a városi ember, Gusztáv áll, akivel a leghétköznapibb
dolgok történnek. Feleséget keres, féltékeny lesz, legyet hajkurászik, boltban
szerencsétlenkedik, macskát nevel, hétköznapi kisemberként él.
A kor divatjának számító "esendő kisember kifigurázására" törekedtek az
alkotók. Gusztáv tulajdonságaival nemtől és kortól függetlenül mindenki
azonosulhat.
1. Gusztáv kígyója / 5’00”
2. Gusztáv gondos / 4’45”
3. Gusztáv halogat / 4’56”
4. Gusztáv autója / 4’53”
5. Gusztáv komplexusa / 4’56”
6. Gusztáv és a következmények / 4’45”
7. Gusztáv olvasna / 4’52”
8. Gusztáv balek / 4’48”
9. Gusztáv az aranyásó / 4’47”
10. Gusztáv koccan / 4’54”
11. Gusztáv makacs / 4’44”
12. Gusztáv és a légy / 4’55”
13. Gusztáv az ABC-ben / 4’51”
14. Gusztáv és a szakember / 4’58”
15. Gusztáv és a másik / 4’31”
16. Gusztáv és a hosszú élet / 4’51”
17. Gusztáv kihág / 4’42”
18. Gusztáv türelmetlen / 4’55”
19. Gusztáv a cselekvés embere / 4’43”
20. Gusztáv migrénje / 4’29”
21. Gusztáv és a pióca / 5’04”
22. Gusztáv fűrészel /4’58”
23. Gusztáv és a téli örömök / 4’51”
24. Gusztáv és a virtus / 4’40”
25. Gusztáv elment vadászni / 4’38”
26. Gusztáv a kertjét műveli / 4’50”
Összeállítás a Mézga család, a Mézga Aladár különös kalandjai és a Kérem a
következőt! epizódjaiból.

Kérem a következőt
o Bajok a tele vízilóval (11’43”)
o Szerelmes Ursula (12:03)
Mézga család
o A csodabogyó (24:47)
Mézga Aladár különös kalandjai
o Superbellum (25:22)
A történet szerint Mézga Gézának és Aladárnak sikerül felvennie a kapcsolatot
30. századi leszármazottjukkal, MZ/X-szel, akivel újmagyar nyelven lehet szót
érteni. MZ/X jövőbéli küldeményei eleinte lenyűgözőnek tűnnek, később
azonban visszájukra fordulnak, és csak Aladár hidegvérén és leleményességén
múlik, hogy elkerüljék a nagyobb veszedelmet.
1. A táv szerviz / 24’11”
2. A csodabogyó / 24’46”
3. Memumo / 23’25”
4. Autó-tortúra / 24’22”
5. Robotdirektor / 24’31”
6. Im-bolygó / 26’33”
7. Agy-gyanta / 24’32”
8. Időkibővítő / 25’11”
9. Akerkiter / 26’7”
10. Góliát-fólia / 23’46”
11. Láthatatlanok / 25’30”
12. Alfa-beat-a / 25’25”
13. Mag-lak / 25’23”
1. Most kezdődik a bál / 11’38”
2. Miért nyúl a nyúl? / 11’51”
3. Egy király ne ugráljon! / 11’46”
4. Krokodilkönnyek / 11’51”
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II/09

Dr. Bubó maraton II. - Kérem a
következőt! 7-13.

II/10

Dr. Bubó maraton III. - Kérem a
következőt! 14-20.

II/11

Dr. Bubó maraton IV. - Kérem a
következőt! 21-26.

III.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Minden jó, ha rossz a vége / 11’50”
Hol vagyunk, erdőben? / 11’47”
Új élet új gondokkal / 11’58”
A türelem birkát terem / 11’48”
Tessék engem békén hagyni! / 11’41”
Bajok a tele vízilóval / 11’43”
Az asszony ingatag / 11’17”
Nem minden szarka / 11’38”
Az ő ábrándos lelke / 12’29”
Kacsa-lap / 11’58”
Szerelmes Ursula / 12’3”
Téli álom / 12’1”
Kakukk-tojás / 11’47”
Ürge-zűr / 11’45”
Lajhár-kúra / 11’40”
Teve-nyavalya / 11’35”
Orrszarvú-ügy / 11’48”
Liba-hiba / 11’16”
Strucc-mánia / 11’47”
Jaguár-kár / 11’37”
Szamár-kór / 11’46”
Kenguru-bú / 11’38”

Nepp József rövidfilmjei

KÓD
III/01

FILM-, FILMÖSSZEÁLLÍTÁS CÍME
Összeállítás NEPP József kisfilmjeiből
gyerekeknek - az MNF jóvoltából

III/02

Összeállítás NEPP József
rövidfilmjeiből felnőtteknek
- az MNF jóvoltából

LEÍRÁS
Kívánj akármit/ Nepp József /12’00”
Öcsi fél bevenni a keserű orvosságot, ezért a Varázsló segítségét kéri, de NincsItt-Semmi országot is hamar megunja, pedig ott minden kívánsága teljesül. Ezért
inkább az orvosság mellett dönt.
Babfilm/ Foky Ottó (Nepp J. forg könyv)/ 12’00”
A különös égitestet különös lény látogatja meg, s figyeli a bolygó lakóinak, a
babszemeknek az életét...
La Desodora/ 17’00”
A fürdőszobában mint színpadon tisztálkodásunk kellékei adnak elő egy operát.
Szenvedély/ Nepp József /08’00”
A film főszereplője egy orvosi intés miatt elhatározza, hogy leszokik a
dohányzásról. Eleinte sikerül is ellenállnia a kísértésnek, de az idő
előrehaladtával a dolog egyre nehezebb lesz.
Öt perc gyilkosság/ Nepp József/07’00”
A humoros rajzfilmnek összefüggő cselekménye nincs, a sorozatos gyilkosságok
csak megtörténnek, különösebb ok nélkül...
Modern edzésmódszerek/ Ternovszky (Nepp József forg.könyv)/ 07’00”
A mai edzésmódszerek minden elképzelhető szituációjában egy minden hájjal
megkent edző a lehető legdrasztikusabb eszközökkel csikarja ki a sportolóból a
lehető legjobb eredményeket.
Megalkuvó macskák/ Nepp József / 07’00”
Két ügyetlen macska reménytelen küzdelme a házat elárasztó egerek ellen,
amely ideiglenes kompromisszummal végződik...
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