
ÜZLET

50     |     FORBES     2015.  FEBRUÁR

FILM

Hat négyzetméteren indultak
Petrányi Viktória nemcsak állandó producere  

Mundruczó Kornélnak, de egyben alkotótársa is, közös cégük,  
a Proton Cinema pedig üzletileg is értelmezhető művészfilmeket gyárt.

ÍRTA: MOLNÁRFI KATI

Petrányi Viktória 23 évesen, 1999-
ben járt először Cannes-ban, már akkor is producerként. 
Zsebében frissen nyomtatott névjegykártyákkal egysze-
rűen csak azt figyelte, hogy kivel szeretne leülni kávézni. 
Tíz évvel később a versenyen induló Szelíd teremtés című 
film producereként már a fényűző gálára is bejutott, és 
saját bevallása szerint akkor tapasztalta meg, milyen is 
lehet egy másik ligában játszani. Tavaly pedig, amikor 
a Fehér Isten megnyerte az Un Certain Regard kategó-
ria fődíját, már ugyanúgy ott állt modellt a fotósoknak 
a vörös szőnyegen, mint a zsűrielnök Sofia Coppola, vagy 
Quentin Tarantino. Viktória mellett persze akkor is ott 
volt alkotótársa, filmjeik rendező-
je, Mundruczó Kornél. 

Kicsiben indultak el, kevés 
partnerrel, kevés pénzzel, hat 
négyzetméteren, egy művelődé-
si ház irodájában. Azóta viszont 
nagyon ráéreztek, hogy milyen 
típusú filmekért rajong Nyu-
gat-Európa, számos nemzetközi 
díjat söpörtek be, és úgy gyárta-
nak ma művészfilmeket Közép-
Európában, hogy közben pénzügyileg is sikeresek. 
Mundruczó Kornél filmrendező és producer-alkotó-
társa, Petrányi Viktória 2004-ben indította el közös 
vállalkozását, a Proton Cinemát: egy progresszív al-
kotóknak is otthont adó műhelyt, ami mára komplett 
filmes és színházi produkciókat gyártó cégcsoporttá 
nőtte ki magát. Árbevételük az egyik évben alig pár 
tízmillió forint, máskor pedig akár milliárdos is lehet, 
attól függően, hogy éppen hogy állnak a filmek fej-
lesztésével, ugyanis az állami és uniós támogatások is 
bevételként jelennek meg a költségvetésben.

Petrányi Viktória gyerekkorában matróz, postás, 
állatidomár és operatőr szeretett volna lenni, 
mégpedig ebben a sorrendben. Azért elég hamar 

eldőlt, mi esik ki ezek közül: operatőrnek indult, majd 
a kreatív producerkedés felé fordult. Mundruczó Kornél-
lal már a főiskolán alkotópárossá váltak, mert „lehetetlen 
egyedül elviselni ezt a szakmát”. Az ott egy nagy barát-
ság kezdete volt. Lendített rajta, hogy Viktória tudott 
gépírni, így segített leírni Mundruczó csapongó gon-
dolatait. A Minőségét megőrzi című kisfilm volt az első 
közös munkájuk, és azóta is minden Mundruczó-film 
producere, sőt társalkotója. 2000-ben együtt forgatták 
a homoszexuális fiatalok útkereséséről szóló Nincsen 
nekem vágyam semmi című nagyjátékfilmet, két évre 
rá pedig végleg elköteleződtek: közös céget alapítottak. 
Ebből nőtte ki magát a ma időnként akár 100-150 embert 
is foglalkoztató Proton cégcsoport. 

„Jól kiegészítik egymást, és egyikük sem tartana itt 
a másik nélkül. Ez egy egyenran-
gú, kölcsönös viszony, amiben 
Kornél kapott egy olyan mene-
dzsert, aki a csillagokat is lehozza 
neki az égről, ha azt szeretné, Viki 
meg kapott egy olyan partnert, 
aki különleges látásmódjával 
a nemzetközi fesztiválokon is 
sikert tud aratni” − meséli róluk 
Garancsi Ágnes, a Cirkó-Gejzír 
mozivezetője, aki többek között 

a Kino moziban dolgozott együtt a producerrel. Petrányi 
és Mundruczó akkoriban Szuez Film nevű filmforgalmazó 
cégükkel több itthon alig ismert művészfilmet hoztak be 
a moziba.

Mivel korán egymásra találtak, Petrányinak is nagyon 
hamar kellett önállóan boldogulnia kreatív producerként 
egy olyan világban, ahol gyakran idős férfiak döntenek 
a támogatások odaítéléséről. „Soha nem okozott helyze-
ti hátrányt, hogy nő vagyok, de fel kellett nőnöm a sze-
rephez: amikor 23 évesen egy tréningfelsőben először 
mentem tárgyalni, azért volt nagy gondolkodás a túlolda-
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lon, hogy akkor ő mégis ki lehet. De nem gondolom, hogy 
nőként máshogy működne az üzleti élet: csinálom, amit 
gondolok, és fel sem merül, hogy ez hátrányt jelentene. 
Ez régen egy nagyon férfias szakma volt, de most már na-
gyon sok nő van a pályán a világon mindenütt.” 

A Nincsen nekem vágyam semmit (2000) már a nyu-
gat-európai kritikusok is imádták, mégis − még Ma-
gyarországon is − nagyon kevesen látták, többek közt 
azért, mert mindössze egyetlen kópia készült, az is angol 
felirattal, így amikor azt az egy kópiát utaztatták az ame-
rikai művészmozik közt, itthon egyetlen moziban sem 
adták a filmet. Nem volt 2,8 millió 
forintjuk, hogy elkészítsenek egy 
másolatot. A producer azonban ki-
tartott, és a Szép napokban, illetve 
a Johannában is együtt dolgo-
zott, sőt alkotott Mundruczóval. 
2008-ig ezek a filmek azonban 
legfeljebb a rezsit tudták fedezni, 
de azt is csak azért, mert sikerült 
eladniuk külföldi forgalmazóknak 
pár korábbi rövidfilmjüket, az Aftát és a Kis Apokrif 1-2-
t. Aztán a művészfilmek gyártása mellett újabb és újabb 
tevékenységi körökkel bővült a cégcsoport portfóliója: 
a filmforgalmazástól a castingon át külföldi produkciók 
magyarországi forgatásainak teljes körű lebonyolításáig.

Azért nem a Ridley Scott-féle amerikai nagyfilmes 
bérmunkákat kell elképzelni: a Proton inkább a közepes, 
egy-kétmillió eurós költségvetésű, skandináv, holland 
és német filmeknek dolgozik: ha kell, helyszínt szerez-
nek, statisztákat toboroznak, színészeket válogatnak, és 
összerántják a magyarországi stábot. Több projektjük is 
fut egyszerre, évente akár négy-öt 
filmet is vállalnak. Van köztük min-
den: krimi, dráma, dokumentum- 
és gyerekfilm is. „Mi ugyanazokat 
a minőségű képeket adjuk nekik, 
amivel mi is dolgozunk, érdekes 
forgatási helyszíneket szerzünk, 
ahol akár mi is forgatnánk és olyan 
kreatív szakembereket, mint példá-
ul Viki” − mondta Mundruczó, aki 
szemmel láthatóan nem csak miat-
tam bókolt cégtársának. Úgy vették 
át többször is egymástól a szót, 
hogy a gondolatmenet meg sem 
bicsaklott, mintha csak egy ember 
beszélne.

Üzleti modelljük megfelelő anya-
gi biztonságot teremt, hogy a bejövő 
pénzből olyan radikális filmeket 
csináljanak, amelyeket itthon piaci 
alapon egyáltalán nem lehetne 

BARÁTSÁGUKON SOKAT 
LENDÍTETT, HOGY 
TUDOTT GÉPELNI, 
ÍGY SEGÍTETT LEÍRNI 
MUNDRUCZÓ CSAPONGÓ 
GONDOLATAIT.
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gyártani. A Proton sikerének titka, hogy az állami támo-
gatás és az uniós pályázatok meg a nyugat-európai piaci 
pénzek mellett külföldi filmek bérmunkáiból fejleszte-
nek, fektetnek vissza a saját filmjeikbe, és egyengetik 
a Proton fiatal alkotóinak útját is. Ebből finanszírozták 
tavaly például az év egyik legsikeresebb filmjét, a bu-
dapesti harmincasok toporgását bemutató Van valami 
furcsa és megmagyarázhatatlant is. Megérte, váratlanul 
lett az év magyar filmje, és nemcsak azért, mert rajong-
tak érte a kritikusok, hanem mert alig több mint 7 millió 
forintba került, és mégis 45 millió forintos jegybevételt 

termelt.
Petrányi szerint egy alko-

tó helyi értékét az mutatja meg 
Magyarországon, hogy a követke-
ző filmjének a finanszírozásában 
milyen arányban nőnek a piaci 
pénzek, és ebben a Proton egyre 
jobban teljesít: a 360 millióból 
forgó Deltában még 190 millió volt 
az állami pénz, ami majdnem 53 

százalék, de a Fehér Istenre ezt az arányt már sikerült 41 
százalékra csökkenteniük úgy, hogy a költségvetés sokkal 
magasabb, 620 millió forint volt.

Éppen a magyar támogatás szigorú feltételei miatt 
külföldi producerekre, uniós filmalapokra is szükségük 
van: a filmek költségvetését több ország finanszírozza 
párhuzamosan. A Fehér Istenbe a Nemzeti Filmalapon 
kívül beszállt még a német televízió, a német regioná-
lis filmalap és két svéd filmalap is, de volt benne német, 
svéd és magyar piaci pénz is. Sőt Petrányi és Mundruczó 
a Proton Cinema megtakarítását is részben a fejlesztésbe 

fektette. Összességében a filmala-
pon kívül minden más partner 2-4 
százalékkal járult hozzá a költ-
ségvetéshez, ami jól mutatja, hogy 
milyen apró részletekben kell össze-
kalapozni a pénzt. Magánbefekte-
tők alig vannak nálunk, nem úgy 
megy, mint az angolszász filmeknél, 
hogy sokszor üzletemberek állnak 
be filmek mögé. „Ez érthető, mert 
nagyon kockázatos befektetés. Soha 
senki nem tudja, hogy egy filmet 
hogyan fogadnak az emberek, és 
a legjobb alkotóknál is vannak 
rosszabbul sikerült filmek. Ezért 
még csak az sincs, hogy fizeted a jó 
lovakat, és akkor azok mindig jól 
futnak” − mondja. 

A cannes-i díjak is inkább szak-
mai elismerést jelentenek, pénzjutal-
mat nem: „Elképesztő marketing, és 
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ezt ők is tudják, ezért nem adnak egy kanyit se. Még a re-
pülőjegyeket sem fizetik ki, mindenki tudja, hogy úgyis ott 
leszel” − mondja Mundruczó. Azért, ha nem is kapnak érte 
pénzt, könnyen azzá tehetik: ha benn van egy cannes-i 
szekcióban egy film, már kapásból 15-20 országban fogják 
forgalmazni. És persze néhány ilyen díjjal a hátuk mögött 
már nem annyi eséllyel pályáznak forrásokra sem, mint 
húsz évvel ezelőtt.

A Fehér Istent egyszerre tíz nagy amerikai városban 
fogják bemutatni, ráadásul magyarul, felirattal. A ten-
gerentúlon ugyan a szinkronos filmeket gyűlöli még az 
európai művészfilmeket kereső elit is, de egy magyar 
alkotónak mégis furcsa elképzelni, hogy Amerika-szerte 
eredeti nyelven megy majd a filmje. „Ez nekünk nagyon 
nagy dolog. Az amerikaiaknak a magyar az űrlények 
nyelve” − nevetnek. 

A filmek mellett a Proton színházi üzletága is egyre 
nagyobb szakmai sikereket ér el, pedig állami finanszí-
rozás nélkül csinálják, és talán még radikálisabb tarta-
lom, mint a film. De itt is bejutottak a megfelelő piacra: 
a legnagyobb színházi fesztiválok hívják meg őket, és 
finanszírozzák a darabjaikat, amiket éppen úgy, a produ-
ceri szemléletet a rendezői önkifejezéssel ötvözve raknak 
össze, ahogy a filmjeiket. Többnyire ezeket is Mundruczó 

jegyzi. A színházban nagyobb a kreatív mozgásterük, mint 
egy film esetében, de nem is olyan drágák és kockázatosak 
a projektek: 200 ezer euró volt idáig egy darab legmaga-
sabb bekerülési költsége, ennyit kell összeszedniük 5-6 
partnertől. Összehasonlításképpen: egy film majdnem tíz-
szer ennyibe kerül. 

Ma már új producerek is vannak a cégnél, ugyan 
Petrányi maradt kapitány, de Gyárfás Eszter és 
Sós Judit is legalább olyan fontos tagjai lettek 

a Protonnak.
Lehet, hogy Proton pár év múlva nemcsak filmeket vagy 

színházi darabokat készít majd. Már az eddigi filmjeiket 
is gyakran video on demandra (digitális videótékákra) 
veszik meg a külföldi forgalmazók, így nem meglepő, hogy 
Petrányi szerint hamarosan nem az lesz a viszonyítási 
pont, hogy melyik országban hány mozinézőjük volt, mert 
ugyanannyira számít majd az is, hogy hányan töltötték 
le a filmet. „Van két-három producer, akikre figyelünk, 
mert úgy érezzük, hogy nagyon előremutató tartalmakat 
szoktak fejleszteni. Két éve mindegyikük már csak tévét 
csinál. Lehet, hogy nekünk is nagyon el kéne gondolkoz-
nunk ezen. A Netflix és az Amazon egyébként is egyre 
combosodik, és ki tudja, mikor győzi le a mozit” – nevet 
Mundruczó. F

MÉRETRE KÉSZÜLT ÖLTÖNYÖK ÉS ZAKÓK A RÓMAI SCUDERI SZABÓSÁGTÓL VALAMINT KÉZZEL 
VARROTT FÉRFI ÉS NŐI INGEK A NÁPOLYO BORRIELLO MŰHELYBŐL.

SCHIFFER CONSULTING 1995, STÍLUSTANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ ÉS RUHATÁR TERVEZÉS
 

SCHIFFER UPPER CLASS CLUB
 

1124 BUDAPEST, APOR VILMOS TÉR 11., HEGYVIDÉK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, FÖLDSZÍNT
 

06 30/ 931 0162
info@schiff erupperclass.com 

THE PLEASURE OF A MADE TO MEASURE 
EGY HELY AHOL ÖRÖM AZ ÖLTÖZKÖDÉS, MERT AKI STÍLUSOS ARRA MINDIG EMLÉKEZNEK!

SchifferUpperClassClub-203x134.indd   1 2015. 01. 27.   9:45050-053_uzlet_proton_0128_2.indd   53 2015.01.30.   17:08



ezt ők is tudják, ezért nem adnak egy kanyit se. Még a re-
pülőjegyeket sem fizetik ki, mindenki tudja, hogy úgyis ott 
leszel” − mondja Mundruczó. Azért, ha nem is kapnak érte 
pénzt, könnyen azzá tehetik: ha benn van egy cannes-i 
szekcióban egy film, már kapásból 15-20 országban fogják 
forgalmazni. És persze néhány ilyen díjjal a hátuk mögött 
már nem annyi eséllyel pályáznak forrásokra sem, mint 
húsz évvel ezelőtt.

A Fehér Istent egyszerre tíz nagy amerikai városban 
fogják bemutatni, ráadásul magyarul, felirattal. A ten-
gerentúlon ugyan a szinkronos filmeket gyűlöli még az 
európai művészfilmeket kereső elit is, de egy magyar 
alkotónak mégis furcsa elképzelni, hogy Amerika-szerte 
eredeti nyelven megy majd a filmje. „Ez nekünk nagyon 
nagy dolog. Az amerikaiaknak a magyar az űrlények 
nyelve” − nevetnek. 

A filmek mellett a Proton színházi üzletága is egyre 
nagyobb szakmai sikereket ér el, pedig állami finanszí-
rozás nélkül csinálják, és talán még radikálisabb tarta-
lom, mint a film. De itt is bejutottak a megfelelő piacra: 
a legnagyobb színházi fesztiválok hívják meg őket, és 
finanszírozzák a darabjaikat, amiket éppen úgy, a produ-
ceri szemléletet a rendezői önkifejezéssel ötvözve raknak 
össze, ahogy a filmjeiket. Többnyire ezeket is Mundruczó 

jegyzi. A színházban nagyobb a kreatív mozgásterük, mint 
egy film esetében, de nem is olyan drágák és kockázatosak 
a projektek: 200 ezer euró volt idáig egy darab legmaga-
sabb bekerülési költsége, ennyit kell összeszedniük 5-6 
partnertől. Összehasonlításképpen: egy film majdnem tíz-
szer ennyibe kerül. 

Ma már új producerek is vannak a cégnél, ugyan 
Petrányi maradt kapitány, de Gyárfás Eszter és 
Sós Judit is legalább olyan fontos tagjai lettek 

a Protonnak.
Lehet, hogy Proton pár év múlva nemcsak filmeket vagy 

színházi darabokat készít majd. Már az eddigi filmjeiket 
is gyakran video on demandra (digitális videótékákra) 
veszik meg a külföldi forgalmazók, így nem meglepő, hogy 
Petrányi szerint hamarosan nem az lesz a viszonyítási 
pont, hogy melyik országban hány mozinézőjük volt, mert 
ugyanannyira számít majd az is, hogy hányan töltötték 
le a filmet. „Van két-három producer, akikre figyelünk, 
mert úgy érezzük, hogy nagyon előremutató tartalmakat 
szoktak fejleszteni. Két éve mindegyikük már csak tévét 
csinál. Lehet, hogy nekünk is nagyon el kéne gondolkoz-
nunk ezen. A Netflix és az Amazon egyébként is egyre 
combosodik, és ki tudja, mikor győzi le a mozit” – nevet 
Mundruczó. F

MÉRETRE KÉSZÜLT ÖLTÖNYÖK ÉS ZAKÓK A RÓMAI SCUDERI SZABÓSÁGTÓL VALAMINT KÉZZEL 
VARROTT FÉRFI ÉS NŐI INGEK A NÁPOLYO BORRIELLO MŰHELYBŐL.

SCHIFFER CONSULTING 1995, STÍLUSTANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ ÉS RUHATÁR TERVEZÉS
 

SCHIFFER UPPER CLASS CLUB
 

1124 BUDAPEST, APOR VILMOS TÉR 11., HEGYVIDÉK BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, FÖLDSZÍNT
 

06 30/ 931 0162
info@schiff erupperclass.com 

THE PLEASURE OF A MADE TO MEASURE 
EGY HELY AHOL ÖRÖM AZ ÖLTÖZKÖDÉS, MERT AKI STÍLUSOS ARRA MINDIG EMLÉKEZNEK!

SchifferUpperClassClub-203x134.indd   1 2015. 01. 27.   9:45050-053_uzlet_proton_0128_2.indd   53 2015.01.30.   17:08


