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  STORY

As a Swiss diplomat in Budapest during the 

2nd World War, Carl Lutz saves tens of thous-

ands of Jews from sure death. Lutz falls in love 

with one his rescuees, leaves his wife for her 

after the end of the war, and moves to Bern 

with his new love and her daughter. But in-

stead of being welcomed home as a hero, Lutz 

is investigated for having exceeded his autho-

rity. Until his dying day, Lutz bitterly fights, in 

vain, to regain his reputation.

 SZINOPSZIS

Carl Lutz, a svájci diplomata Budapesten a 

második világháború alatt több tízezer zsidót 

ment meg a biztos halál elől. Beleszeret az 

egyik menekültbe, és a háború után elválik 

feleségétől, hogy szerelmével és annak lányá-

val Bernbe költözzön. Bernben, ahelyett hogy 

hősként fogadnák, vizsgálatot indítanak elle-

ne hatáskörének túllépése miatt. Halála nap-

jáig sikertelenül harcol azért, hogy visszaállít-

sa jó hírnevét.

  THE DIRECTOR

The Director, Daniel von Aarburg was born and 

raised in Chur. He studied German language, 

literature and philosophy at the University of 

Zürich. Subsequent training as a director in 

the audio visual department at the Lausanne 

Film School. Works as editor, producer and au-

thor for the Culture Section for Swiss televi-

sion. Feature documentary films: „“Letters to 

Srebrenica“, „Marco Camenisch“, „Si pensava 

di restare poco“, „Hugo Koblet - Pédaleur de 

charme“, TV-Movies: „Romeo und Julia in der 

Stadt“, „Nebenwirkungen“. Daniel von Aar-

burg is married and the father of three child-

ren.

    A RENDEZŐ

Daniel von Aarburg a svájci Churban született 

és nevelkedett. Német nyelvet és irodalmat, 

valamint filozófiát hallgatott a Zürichi Egye-

temen. Ezt követően rendezői tanulmányo-

kat folytatott a Lausanne-i Film Iskola audio-

vizuális szakán. A Svájci Televízió Kulturális 

részlegének szerkesztőjeként, producereként 

és alkotójaként is dolgozott. Dokumentum-

filmek, mint a „Levelek Srebrenicába”, „Mar-

co Camenisch”, „Si pensava di restare poco“, 

„Hugo Koblet - Pédaleur de charme“, valamint 

TV-filmek, mint a „Rómeó és Júlia a városban”, 

„Mellékhatások”, fűződnek a nevéhez. Daniel 

von Aarburg házas, három gyermek édesapja.


