Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Felnőtt animáció
9 (2009)
Rend.: Shane Acker
Időtartam: 79 perc

DVD 2906

Ki gondolná, hogy a világ sorsa egyszer apró rongybabáktól függ majd? Amikor 9 első ízben
megpillantja a napfényt, egy apokaliptikus világban találja magát. Ezen a Földön ember már nem
létezik, csak kilenc, pici zsákember, akik arra rendeltettek, hogy megvédjék a jövőt és az életet. 9
nyolc társával együtt felveszi a harcot a hátborzongató robotokkal, akik óriási erővel támadnak
rájuk. De vajon mekkora esélye van néhány apróságnak a félelmetes és könyörtelen gépekkel
szemben?

Állatfarm (1999)
Rend.: John Stephenson
Időtartam: 88 perc

DVD 1055

Egy parasztudvar állatai felszabadítják magukat az ember zsarnoki uralma alól. Önkormányzatot
hoznak létre és általános egyelőségre törekszenek. A választásokon a sertések győznek, akik
hamarosan kijátsszák az egyenlőség szabályait, és ugyanolyan zsarnokokká válnak, mint
korábban az ember volt. A helyzet a farmon ismét ugyanaz, mint a forradalom előtt, csak most
demagóg szövegek hirdetik: „itt minden az állatokért van!”

Batman : gyilkos tréfa (2016)
Rend.: Sam Liu
időtartam: 74 perc

DVD 4835

A Batman: Gyilkos tréfa a Bűn Bohóchercege sötét elméjébe tesz vérfagyasztó utazást.
Megismerheted a szerény kezdeteket, amikor Joker még csak egy munkanélküli komikus volt, és
a pillanatot, amikor a Sötét Lovaggal való végzetes találkozás mindent megváltoztatott. Most
pedig, az Arkham Elmegyógyintézetből történő szökését követően, Joker be akarja bizonyítani,
hogy egyetlen rossz nap bárkiből olyan őrültet faraghat, mint amilyen ő maga. Vajon képes lesz-e
Batman megakadályozni őt, mielőtt végrehajthatná elátkozott tervét, melynek célpontja Gordon
felügyelő?

Batman és Harley Quinn (2017)
Rend.: Sam Liu
Időtartam: 71 perc

DVD 5261

Méregcsók és a Növényember, azaz Jason Woodrue könyörtelen kettőse megbízásából ellopnak
egy titkos dossziét az A.R.G.U.S.-ból, minek következtében ismét fellángol a bűnözéshullám
Gothamben. A Sötét Lovag és Éjszárny az elkövetők után vetik magukat, ám az ügy
felgöngyölítéséhez egy igazi vadóc segítségét kell kérniük, méghozzá Harley Quinnét! Harley nem
rég szabadult az Arkham Elmegyógyintézetből, és épp azon ügyködne, hogy gonoszkodástól
mentes, normális életet éljen, ámde kénytelen ismét felölteni sztreccsruháját és bevetni éles
nyelvét.

Batman fia (2014)
Rend.: Ethan Spaulding
Időtartam: 71 perc

DVD 4109

Egy titkos hegyi erődítmény tetején rejtőzik az Árnyak Ligája és hidegvérű vezérük, Ra’s al Ghul.
Lányával, Taliával, aki épp olyan veszedelmes, mint ő, egy hivatásos bérgyilkosokból álló
hadsereget irányítanak. Ám a Ligában lázadás tör ki, ami felborítja a hatalmi egyensúlyt, Talia és
fia, az ifjú Damian ezért kénytelen Gotham Citybe menekülni. Taliát bérgyilkosok veszik üldözőbe,
ő pedig Batmanhez fordul védelemért, akinek sejtelme sincs róla, hogy ő a fiú apja. Fiával az
oldalán Batman háborút hirdet a gonosz Halálcsapás és az Árnyak Ligája ellen, miközben folyton
arra inti a forrófejű fiút, hogy nem harcolhat úgy a bűn ellen, ha közben ő maga is bűnözővé válik.

Batman határtalanul : robotok a mutánsok ellen (2015)
Rend.: Curt Geda
Időtartam: 72 perc

DVD 4979

A DC két legfagyosabb gonosztevője, Mr.Freeze és Pingvin a szó szoros értelmében jégre teszi
Gotham Cityt. Egy félelmetes találmánynak hála, amely óriásira nőtt mutánsokat farag Bane-ből,
Agyagpofából és Gyilkos Krokból, a városra jeges rémület vár. Batmanre és Zöld Íjászra hárul a
feladat, hogy hatalmas robotok kormánya mögé ülve megmentsék Gotham Cityt.

Batman határtalanul : a szörnyek keringője (2015)
Rend.: Butch Lukic
Időtartam: 77 perc

DVD 4454

Beköszöntött Halloween éjszakája Gotham City-ben, és egy különös bűnüldözési hullám miatt
Batman a város legkísértetiesebb gonosztevői, a Madárijesztő, Agyagpofa, Ezüst Kísértet és
Solomon Grundy nyomába ered. A rosszarcúak élén pedig nem más áll, mint a bűn bohóckirálya,
Joker! A komputervírussal felfegyverkezett beteges bandának az a szörnyű terve, hogy „digitális
nevetéssel” bénítja meg Gotham City városát, és csak a Sötét Lovag képes megállítani őket.
Oldalán a Zöld Íjásszal, Kiborggal, Éjszárnnyal és Vörös Robinnal Batman akciódús hajszára
indul, melynek célja, hogy megállítsa Jokert, és megmentse a várost. Mire felkel a nap, első
sugarai mire esnek vajon, Gotham City-re vagy Jokertownra?

Batman kétarc ellen (2017)
Rend.: Rick Morales
Időtartam: 69 perc

DVD 5290

Mikor egy szerkezet - amely arra hivatott, hogy a bűnözők fejében megszüntesse a gonoszságot elromlik, Gotham City kerületi ügyésze, Harvey Dent átalakul a szörnyen eltorzult fejű és elméjű
Kétarccá! Ehhez jön még a Joker, Pingvin és Rébusz által keltett bűnözési hullám, és Batman és
Robin talán ezúttal végleg alulmarad. Vajon a Macskanő által nyújtott segítő mancs talpra
állíthatja majd hőseinket, és segíthet nekik abban, hogy meghiúsítsák Kétarc szörnyű tervét?

Batman kontra Robin (2015)
Rend.: Jay Oliva
Időtartam: 77 perc

DVD 4390

Gotham City árnyékos oldala nem gyereknek való hely, ám Damian Wayne nem akármilyen
gyermek. Robin álcája mögé rejtőzve elképesztő és gyakorta felelőtlen kalandokba bocsátkozik
apja oldalán, aki nem más, mint Batman. A fiú egy bűneset helyszínét kivizsgálva ismerkedik meg
egy titokzatos figurával, Talonnal, aki Gotham légmélyebb bugyrain át egy titkos társasághoz, a
Baglyok Bíróságához vezeti őt, akik örökre megváltozatják az életét. Veszélyes ez az út, melynek
végén Batman és Robin kénytelen szembeszállni legveszélyesebb ellenfelükkel: egymással.

Belleville randevú – Francia Rémes (2003)
Rend.: Sylvain Chomet
Időtartam: 77 perc

DVD 1745

Champion mélabús vézna kisfiú, akit nagymamája, Madame Souza nevel. Kedvetlen
gyermekkorában egyetlen társa Bruno, a ronda és mafla kutya. Mikor a mókás Souza mama
felismeri, hogy a fiúcskát kizárólag a biciklik érdeklik, megajándékozza őt eggyel. A kezdeti örömöt
hamar szigorú szellemű edzőgyakorlatok váltják fel. Az évek múlásával Champion a biciklizés
nagymesterévé válik, olyannyira, hogy egy napon elindul a híres Tour de France-on. A verseny
alatt azonban két, feketébe öltözött, titokzatos férfi elrabolja őt. Nincs mit tenni, Madame Souza és
hűséges kutyája, Bruno Champion keresésére indulnak. A nyomok az óceánhoz vezetnek. A
túlparton egy nagyvárosban találják magukat, melynek neve Belleville.

Csillagközi invázió : Mars invázió (2017)
Rend.: Shinji Aramaki
Időtartam: 84 perc

DVD 5316

Gyerünk, léhűtők, örökké akartok élni?! Véssétek az eszetekbe, egy szabály van: harcolni, nem
feladni! A Marsot megtámadták az óriásrovarok és csak mi tudjuk megmenteni a bolygót, úgyhogy
a kiképzésnek ezennel vége, katonák, bevetésre indulunk! Itt az ideje, hogy bizonyítsatok. A Mars
az otthonotok és ma igen csak szüksége van rátok. Nyírjátok ki az összes rovart és foglaljátok
vissza a bolygót! Johnny Rico és Dizzy Flores készen állnak az újabb akcióra.

A csodanő (2009)
Rend.: Lauren Montgomery
Időtartam: 70 perc

DVD 5203

Themüszkira titokzatos szigetén él egy büszke amazonokból álló törzs, távol a férfiak korrupt
világától. De egy árulást követően Arész, a háború istene megszökik, és az amazon Diana
hercegnőnek rejtekét elhagyva el kell őt kapnia, mielőtt káoszba és pusztulásba taszítja a világot.
Steve Trevor, a talpraesett repülőgéppilóta segítségével Diana az Egyesült Államokig üldözi
Arészt, ahol aztán olyan összecsapásra kerül sor, amihez foghatót az emberiség még soha nem
tapasztalt.

Don Quijote de la Mancha (1978)
DVD 2219/1
Irodalmi alap – Cervantes Saavedra, Miguel: Az elmés nemes Don Quijote de
la Manch
Rend.: Cruz Delgado
Időtartam: 216 perc
Tart.: Don Quijote első kirándulása; Milyen különös módon ütötték lovaggá
Don Quijotét?; A lovagregény elégetése; A szélmalomharc; A bátor bizcajai és
a hős manchati párbaja; Don Quijote kalandja a yanguaszi hajcsárokkal;
Hogyan tréfáljuk meg Sancho Panzát?; Csata a birkanyájjal

Don Quijote de la Mancha (1978)
DVD 2219/2
Irodalmi alap – Cervantes Saavedra, Miguel: Az elmés nemes Don Quijote de
la Manch
Rend.: Cruz Delgado
Időtartam: 216 perc
Tart.: Mambrino sisakja; Kaland a Serra Morenában; Dulciena del Toboso;
Vakmerő viadal a borsotömlők ellen; Újabb rendkívüli események a
fogadóban; A rabszolga története folytatódik; Kaland a poroszlókkal; Don
Quijote varázslat áldozata lesz

Don Quijote de la Mancha (1978)
DVD 2219/3
Irodalmi alap – Cervantes Saavedra, Miguel: Az elmés nemes Don Quijote de
la Manch
Rend.: Cruz Delgado
Időtartam: 216 perc
Tart.: Kaland a csuklyásokkal; Don Quijote hazatérése; Don Quijote erőt
gyűjt újabb kalandokra; A furfangos Sanson Carrasco; Hogyan varázsolták el
Dulcinea úrhölgyet?; Kaland a vitéz trükkös lovaggal; A zöld kabátos lovag;
Amacho lakodalma

Don Quijote de la Mancha (1978)
DVD 2219/4
Irodalmi alap – Cervantes Saavedra, Miguel: Az elmés nemes Don Quijote de
la Manch
Rend.: Cruz Delgado
Időtartam: 216 perc
Tart.: Montesinos barlangja; Pedró mester bábszínháza; A bűvös sajka; Don
Quijote a hercegi palotában; Miként lehet feloldani a varázslat alól Dulcineát?;
Clavileno; Sancho Panza kormányzó; Barataria szigete

Don Quijote de la Mancha (1978)
DVD 2219/5
Irodalmi alap – Cervantes Saavedra, Miguel: Az elmés nemes Don Quijote de
la Manch
Rend.: Cruz Delgado
Időtartam: 189 perc
Tart.: Búcsú barataria szigetétől; Sancho Panza kiszabadítása; Útban
barcelona felé; A gólyakaland; A fehér holló lovagja; Sancho megkorbácsolja
magát; Don Quijote utolsó útja

Az ember tragédiája (2011)
Rend.: Jankovics Marcell
Időtartam: 159 perc

DVD 3651

A magyar irodalom egyik legfontosabb és legismertebb darabjának huszonhárom éven át készült
rajzfilmes adaptációja. Jankovics Marcell mind a 15 színt más-más animációs stílusban készítette
el, a grandiózus mű mégis egységes egészet alkot. A film hőse Ádám és Éva, akiket a
paradicsomból való kiűzetés után Lucifer álmukban végigkísér a történelmen, és elvisz a
beláthatatlan jövőbe.

A fiú és a szörnyeteg (2015) – feliratos
Rend.: Mamoru Hosoda
Időtartam: 119 perc

DVD 4996

Egy fiatal fiú egyedül kóborol Tokió utcáin. Váratlanul különös lénnyel találkozik: egy medveszerű
harcossal, aki egy párhuzamos világból érkezett, hogy tanítványt találjon magának. A fiú követi a
mogorva szörnyeteget annak fantasztikus otthonába, hogy hosszú évek munkájával a
nyomdokaiba léphessen.

Frankenweenie: ebcsont beforr (2012) – feliratos
Rend.: Tim Burton
Időtartam: 83 perc

DVD 3697

Miután váratlanul elveszíti imádott ebét, Sparkyt, az ifjú Victor a tudomány segítségével
feltámasztja legjobb barátját - néhány apróság azonban nem a régi. Victor először rejtegetni
próbálja a síron túli jószágot, ám amikor Sparky kiszabadul, a diáktársak, a tanárok és az egész
város rádöbben, hogy szörnyű következményekkel járhat, ha „új pórázt teszünk az életre”.

A halott menyasszony (2005)
Rend.: Mike Johnson, Tim Burton
Időtartam: 74 perc

DVD 5236

Egy nyomasztó hangulatú 19. századi városkában vagyunk: a félénk Victor itt készül egybekelni
hasonlóan félénk menyasszonyával, Victoriával, ám egy véletlen folytán a rejtélyes Halott
menyasszonyt jegyzi el, ráadásul a túlvilágban köt ki! Noha a holtak földje sokkal színesebb,
vidámabb és izgalmasabb, mint az ő korábbi kötöttségekkel teli élete, Victor rájön, hogy semmi
sem választhatja el őt egyetlen és igaz szerelmétől

Hófehér (1983)
Rend.: Nepp József
Időtartam: 88 perc

DVD 5602

Hófehér, ez a nagydarab és ügyetlen, ám jólelkű és 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...

Az Igazság Ligája : az új küldetés (2008)
Rend.: David Bullock
Időtartam: 72 perc

DVD 5324

A hidegháború okozta paranoia miatt Superman, Batman és Wonder Woman is a kormány
célkeresztjébe kerül, és csak a lehető legsúlyosabb veszély képes arra kényszeríteni őket, hogy
olyan újoncokkal kiegészülve, mint a Villám, Zöld Lámpás és a Marsi Embervadász, együttesen
vegyék fel a harcot a Föld megmentése érdekében. Ezzel a vadonatúj különleges kiadással te is
belevetheted magad a nagyívű kalandba, amely megmutatja, hogy a Föld legnagyobb bajnokai
hogy
hozták
létre
a
világ
valaha
volt
leghatalmasabb
szövetségét!

Immigrants – Jóska menni Amerika! (2008)
Rend.: Csupó Gábor
Időtartam: 78 perc

DVD 2414

Több bevándoroló érkezik az Amerikai Egyesült Államokba mint a világ összes többi országába
együttvéve. Mi lehet ennek az oka? Ilyen sokan szeretik a hot-dogot és a hamburgert? Vagy ilyen
sokan szeretnének pacsizni Snoop Dogg-al? Talán. Az igazi indok azonban nem más: a
bevándorlók mindegyike az „amerikai álmot” kergetné, amely szerint gazdag lesz, híres és
sikeres. A film főszereplői, a magyar származású Jóska, és orosz származású barátja, Vlad is úgy
döntenek, hogy beveszik Amerikát. A két . A két barát kalandjain keresztül cinikus humorba
ágyazva ismerhetjük meg Amerika igazi arcát, és hogy mit is kínál valójában a bevándorlóknak.

Karácsonyi lidércnyomás (1993)
Rend.: Henry Selick
Időtartam: 74 perc (Disney DVD)

DVD 5235

Lépjünk be Halloween-város különleges világába, ahol olyan kísérteties alakok kelnek életre, mint
Jack, a Csontherceg, a rémváros ura és Sally, a testrészenként összefércelt szépség! Amikor
Jack véletlenül megpillantja Karácsonyváros csodálatos birodalmát, elhatározza, hogy e békés
tájat átalakítja a Halloween kívánalmainak megfelelően, s ez beláthatatlan következményekkel
jár...

Kutyák szigete (2018)
Rend.: Wes Anderson
Időtartam: 97 perc

DVD 5541

Atari, a korrupt Kobajasi polgármester 12 éves nevelt fia. Amikor egy rendelet értelmében
Megaszaki összes kutyáját egy hulladéklerakóként használt szigetre száműzik, egymaga indul
apró repülőjén a Szemét-szigetre, hogy felkutassa testőrkutyáját. Ott egy falka új barát
segítségével belevág a nagy kalandjába, ami megváltoztatja az egész város jövőjét.

A magyar animáció gyöngyszemei 1 : a 60-as évek rövidfilmjei (1960-1970)
DVD 4266
Időtartam: 137 perc (Klasszikus animációk) (Magyar filmtörténeti sorozat; 63.)
Tart.: A ceruza és a radír [rend.] Macskássy Gyula, Várnai György; A pirospöttyös labda [rend.]
Csermák Tibor; Átváltozások [rend.] Kovásznai György; Mese a bogárról [rend.] Nepp József;
Homo faber [rend.] Szabó Sípos Tamás; Öt perc gyilkosság [rend.] Nepp József; Ellopták a
vitaminomat [rend.] Foky Ottó; Tíz deka halhatatlanság [rend.] Macskássy Gyula; Variációk egy
sárkányra [rend.] Dargay Attila; Hamlet [rend.] Kovásznai György; Nyelvlecke [rend.] Vajda Béla;
Koncertisszimó [rend.] Gémes József; A Nap és a Hold elrablása [rend.] Reisenbüchler Sándor;
Szvit [rend.] Richly Zsolt; Sós lötty [rend.] Szoboszlay Péter; Hídavatás [rend.] Jankovics Marcell;
A rács [rend.] Macskássy Gyula

Persepolis (2007)
Rend.: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
Időtartam: 92 perc

DVD 2586

Egy lebilincselő film, melyben egy kislány szemével látjuk a világot, aki nő és növekszik, miközben
hazáját megnyomorítja az intolerancia és a háború. Marjane, az iráni kislány csak pislogott, amint
a rendszerek jöttek-mentek, a történelem újraíródott, a rockzene bűnös szenvedély lett,
szabadelvű szülei pedig a civilizált Nyugat-Európába küldték. Bécsben idegen volt, idegen is
maradt, majd a visszatérést választotta, hogy aztán saját hazájában se találja a helyét. Végül
mindezt lerajzolta – így született meg a Persepolis.

Pókember : irány a Pókverzum (2018)
Rend.: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman
Időtartam: 112 perc

DVD 5730

A film egészen új megvilágításba helyezi kedvenc hálószövő szuperhősünk világát. A film
főszereplője egy brooklyni tinédzser, Miles Morales, aki egy olyan univerzumban veszi fel a harcot
az ellenséggel, ahol nem csak egy ember viselheti a Pókmaszkot.

Shop stop : a rajzfilm (2000-2001) – feliratos
Rend.: David Mandel, Scott Mosier, Kevin Smith
Időtartam: 6x22 perc

DVD 4989

Vannak üzletek, ahol nem a vevő a fontos, hanem az eladó. Ilyen a New Jersey állambeli Quick
Stop. Itt melózik a kissé életunt Dante és folyton lóg elválaszthatatlan spanja, Randal, a szomszéd
videótéka alkalmazottja. De ne feledkezzünk meg a két kőbunkóról sem, aki mindig jókor vannak
rossz helyen: Jay és Néma Bob. Kevin Smith hihetetlenül vicces kultuszfilmje most
rajzfilmsorozatban elevenedik meg, és lerántja a leplet a főgonosz Leonardo Leonardo-ról, a
kretén fogyasztói társadalomról, a hülye celebekről, de még Ben Affleckről is, akit csak a Hulla hó
telizsák című filmje előtt becsültünk valamire…

A Simpson család. A film (2007)
Rend.: David Silverman
Időtartam: 83 perc

DVD 781

Egy tipikus amerikai család: apa, anya, három gyerek, kutya és macska. Legfeljebb annyiban
térnek el az átlagostól, hogy sárgák, csúcsfejűek, gülüszeműek és az őrület határán élnek. Meg
nagyon szeretik a fánkot. Barátaik és ismerőseik többnyire szintén mind sárgák (néhányan
zöldek), de furcsaságban biztosan felveszik velük a versenyt. Szélesvászonra van szükség ahhoz,
hogy beleférjen Homer Simpson minden bolondsága. Homernak meg kell mentenie Marge-t,
Bartot, Lisát, Maggie-t, és ha már belekezdett, az egész világot egy katasztrófától, amit ő váltott ki.

Virsliparti (2016)
Rend.: Conrad Vernon, Greg Tiernan
Időtartam: 85 perc

DVD 5132

Mi járhat egy virsli fejében? Vagy hát… mi járna, ha volna feje? Történetünk hőse, Frank folyton
az étel értelmén elmélkedik. Reméli, hogy hamarosan megvásárolják, és a bolt fotocellás ajtaján
túl vár rá az örök boldogság az Ajtón-túl-világban. De más sors vár rá. Kiesik a bevásárlókocsiból,
majd hosszú és veszélyes útra indul, hogy visszajusson a saját polcára. Útközben
összeismerkedik néhány ételtárssal, akikkel különböző kalandokba keverednek és lerántják a
leplet a szörnyű igazságról.

A vörös teknős (2016)
Rend.: Michael Dudok de Wit
Időtartam: 80 perc

DVD 5244

Hajótörött férfit mos partra a tenger. A szerencsés, ám magára hagyott túlélő felfedezi a trópusi
sziget élővilágát. Bambuszból tutajt készít, és megpróbál elmenekülni. Ám ahányszor eltávolodik a
parttól, hatalmas vörös teknős állja útját, és összetöri a hajóját. Egyik nap társa érkezik a
hullámokból egy vörös hajú nő személyében. Az élet örök körforgásáról szóló, elsősorban
felnőtteket megcélzó, lenyűgöző látványvilágú mese egyszerre ötvözi az európai és japán
gondolkodásmódot, miközben szívszorító módon mutatja be természet és ember egymásra utalt
kapcsolatát.

Zacc/Kávé (2008)
Rend.: Jeff Lew
Időtartam: 82 perc

DVD 3134

Amikor Babvárosban elszabadul a pokol, csak Gyilkos Bab, a híres bérgyilkos segíthet. Cromwell
nyomozó azonban Kapucsínó, a gengszterfőnök és Gyilkos Bab közé áll. És egyik pillanatról a
másikra az üldözőből üldözött lesz.

Zsinóron (2004)
Rend.: Anders Ronnow Klarlund
Időtartam: 88 perc

DVD 639

Hal Tara herceg holtan találja apját, Hebalon uralkodóját. Menekülnie kell, hogy mentse az életét.
Rabszolgának álcázva magát elindul, és útja során szembe kell szállnia a múltját érintő, fájdalmas
igazságokkal, és a bizonytalan jövővel... Habalon királya öngyilkos lesz, hogy halálával békét
hozzon népének, kiengesztelhesse a Zeritheket, akik saját személyes bűnei miatt lettek
ellenségei. Gonosz fivére, Nezo azonban megakadályozza a békekötést, sőt elhiteti az ifjú
trónörökössel, hogy a Zerithek voltak apja gyilkosai. A fiú elindul tehát, hogy bosszút álljon a
Zeritheken. Miközben vélt szövetségesei ellene fordulnak, s húgát is meggyilkolják, az
ellenségnek hitt Zerithek között rátalál a szerelemre és az eltitkolt igazságra. A marionetttechnikával előadott történet lenyűgözően különleges képi világot nyújt.

