Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Ismeretterjesztő filmek
Életrajz, portré
Aczél 1-2. (2007-2009)
Rend.: Varga Ágota
Időtartam: 110 perc

DVD 2076

Aczél György 32 éven át, 1957-1989 között a magyar kultúrpolitika legmeghatározóbb és egyúttal
legellentmondásosabb személyisége volt. Neve és tevékenysége elválaszthatatlan Kádár
Jánosétól és a kortól, amelyben éltünk. A film kísérletet tesz arra, hogy érthetőbb legyen a még
lezáratlan múlt Aczél György, született Appel Henrik portréján keresztül, melyet többek között
Heller Ágnes, Herskó János, Jancsó Miklós, Konrád György, Popper Péter, valamint egykori
barátok és családtagok közül lányai, unokája és dédunokája rajzolnak meg.

Adjátok vissza a hegyeimet! Koltay Gábor filmje Wass Albertről (2007)
DVD 1466
Rend.: Koltay Gábor
Közreműködik: Rékasi Károly. Időtartam: 118 perc
Wass Albert, a XX. századi erdélyi magyar irodalom személyiségének életútját mutatja be, amely
jellegzetesen trianoni sors. A rendező az író műveiből, gondolataiból építkezik, végigköveti íróiközéleti pályafutásának legfontosabb állomásait, nem megkerülve a személyével kapcsolatban
felmerülő szenvedélyes kérdéseket sem. A film főszereplője Erdélybe utazik, felkeresi az életében,
műveiben fontos szerepet játszó helyszíneket, érdeklődik, s így próbálja megfogalmazni, hogy
voltaképpen ki is Wass Albert. Kutakodása közben történészekhez, irodalmárokhoz, különféle
foglalkozású emberekhez is eljut, akik egy-egy gondolati útbaigazítással segítenek neki.

Adolf Hitler élete (1961)
Rend.: Paul Rotha
Időtartam: 97 perc (Planet history)

DVD 1645

Adolf Hitler kétségtelenül a legnegatívabban megítélt, de ennek ellenére a legnagyobb jelentőségű
figura a világtörténelemben. Ez a német dokumentumfilm a német kancellár életét mutatja be
eredeti, archív felvételek segítségével. Hogyan lett egy osztrák kisvárosban házasságon kívül
született gyermekből a III. Birodalom nemzetiszocialista diktatúrájának korlátlan hatalmú Führerje,
aki kirobbantotta a II. Világháborút, hadseregével lerohanta és ellenőrzése alatt tartotta a
kontinens nagy részét, hogy több millió ember halála árán létrehozzon egy - szándéka szerint ezer évig tartó birodalmat.

Amikor királyok voltunk (1996)
Rend.: Leon Gast
Időtartam: 84 perc

DVD 2061

„Itt van Cassius Clay igaz legendája, akinek a boxban nincs a földön párja. Igaz, sokat dumál, és
folyton dicsekszik, de öklétől minden ellenfél kifekszik. Most a box világa szomorú és sivár, de
Liston-féléktől ennél többet ki vár? Aztán jött egy új srác, színes, furcsa szerzet, és a boxnak
rögtön rengeteg pénzt szerzett. Pimasz, kemény bunyós, s megmondom előre, egyszer
Nehézsúlyú Bajnok lesz belőle!” /Muhammad Ali, 1963/

Anya (2002)
Rend.: Gimes Miklós
Időtartam: 96 perc

DVD 3927

A film a rendező édesanyja, Alice Gimes, azaz Lucy életéről szól. Egy életről, melynek egyik felét
Magyarországon, másik felét Svájcban élte. Az egyik fele valóság, a másik fele álomvilág - hogy a
valóságot el lehessen viselni. Fiatal korában boldog életet élt zsidó családjával DélMagyarországon. A történelem azonban mindent megváltoztatott. Részt vett a kommunista
mozgalomban, férjhez ment Gimes Miklóshoz, aki az 1956-os felkelés egyik vezetője lett. 1956
után Svájcba menekült, ahol emigránsként élte életét a kisfiával. Idős korában Lucy Gimesnek újra
kell írnia élete történetét. A filmalkotó számára, akinek édesanyja meséli el a történetet, feltárul
egy új világ: a múlt varázsa és terhe.

Apáim története (2012) – feliratos
Rend.: Sarah Polley
Időtartam: 108 perc

DVD 4619

A Váratlan utazás szereplője, Sarah Polley bár a tévésorozat óta számos mozifilmben alakított, az
elmúlt években inkább a kamera másik oldalát választotta, hogy rendezőként, forgatókönyvíróként
és producerként is bizonyítsa tehetségét. Két nagy sikerű rendezése után élete legnagyobb
kihívása elé nézett: az Apáim története különleges családi tabló, melyben Polley megkapó
érzékenységgel, játékfilmes eszközökkel meséli el saját maga és családja fordulatokban gazdag
életét. A kutatómunka Polley számára is meglepő és az egész életét megváltoztató eredménnyel
zárult.

Árpád-házi Szent Erzsébet; Árpád-házi Szent Margit (2008)
Rend.: Horváth Tamás
Időtartam: 31 + 31 perc (A Magyarság szentjei 2.)

DVD 1714

Árpád-házi Szent Erzsébet, a XIII. század kiemelkedő női szentje, élete folyamán az egymással
legnagyobb ellentétben álló körülményeket és adottságokat is képes volt ötvözni. Egyetemes
példaképpé vált minden kor minden embere számára. Már gyermekként szentként viselkedett.
Tevékeny szeretete egy pillanatra sem hagyta őt nyugodni. Árpád-házi Szent Margit – Árpád-házi
IV. Béla leánya – szülei fogadalmát megtartva magát Istennek ajánlotta. Születése után rögtön
zárdába vitték. Kora gyermekkorától kezdődően Istennek szentelt, vezeklő, másokat szolgáló
életet folytatott. Élete nagy részét a róla elnevezett Margitszigeten töltötte.

Árpád-házi Szent László; Boldog Özséb (2008)
Rend.: Horváth Tamás
Időtartam: 31 + 31 perc (A Magyarság szentje 3.)

DVD 1715

Szent László magyar király, a kor lovageszményének megtestesítője. Egyik legszebb
jellemvonása a megbocsátás. Feladatát kiváló uralkodói képességgel végezte; megmentette a
külső ellenségek pusztító támadásaitól. Uralkodásának 18 éve alatt Magyarország felvirágzott.
Boldog Özséb, az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a római katolikus pálos rend alapítója,
húsz éven keresztül szervezte, irányította rendjét a Pilisben. Ezen szerzetesrend vallási és
kulturális téren egyaránt jelentős szerepet játszott hazánk, valamint a szomszédos népek
történetében. A pálosok – bár remeteként éltek – rendszeresen kimentek az emberek közé, hogy
testi-lelki gyógyírt vigyenek nekik.

Biszku és a többiek. A legvidámabb barakk (1989-1990, 2010) DVD 3224/1-4
Rend.: Vitézy László
Közreműködik: Biszku Béla, Gáspár Sándor, Pap János, Berecz János, Czinege Lajos,
Háry Béla, Kállai Gyula, Korom Mihály, Katona István, Puja Frigyes. Időtartam: 614
perc
Vitézy László filmrendező a rendszerváltozás idején a Kádár korszak vezető politikusait ültette
kamera elé. Az interjúkból 15 részes sorozat készült, amit először „Legvidámabb barakk” címmel
1991 őszén tűzött műsorára a Magyar Televízió. A mind a mai napig egyedülálló alkotásból
megtudhatjuk, hogyan látták saját szerepüket a szocialista Magyarország vezetői. A film a Rajk
pertől az MSZMP bukásáig tárgyalja az eseményeket, felidézve az 1956-os forradalom vérbe
fojtását, az 1968-as csehszlovákiai bevonulást, a hatvanas évek gazdasági reformjait, vagy az
1989-es változást megelőző éveket. A riportokból kiderül, milyen volt a Szovjetunió csatlósaként
szolgálni a kommunista pártot.

Bűn és büntetlenség. Az eredeti, betiltott Biszku film (2010)
Rend.: Novák Tamás, Skarbski Fruzsina

DVD 3196/1-2

Időtartam: 69+51+83+34 perc
Tart. Még: Biszku Béla és az '56-os forradalom; Biszku Béla élete; Fejezetek a
zsarnokságból
A film Biszku Béláról, az 56 utáni véres és kegyetlen megtorlások egyik irányítójáról szól. Biszku
1957 és 1961 között volt belügyminiszter, az MSZMP KB zárt ülésein többször felszólalt annak
érdekében, hogy a bíróságok súlyosabb ítéleteket hozzanak valamint több fizikai megsemmisítést
követelt. Szavait tettek követték, amelyik bíró nem engedelmeskedett, azt leváltották. A forradalom
tizenhárom napjáért kivégeztek közel 300 embert, bíróság elé állítottak húszezret, miközben
kétszázezren elmenekültek az országból. Biszku Béla 1989 óta visszavonultan él és soha
senkinek sem nyilatkozott korábbi tetteiről. A film alkotóinak sikerült csapdába csalni őt,
megkérdezni tőle, hogy bánja-e és bocsánatot kér-e a történtekért. A film bemutatását hatalmas
botrány övezte, ugyanis Biszku betiltotta, de a rendezők ennek ellenére bemutatták.

Charles Darwin és az élet fája (2008)
Írta és bemutatja: David Attenborough
Időtartam: 60+53 perc

DVD 3442

Ez a speciális dokumentumfilm Charles Darwin születésének 200. évfordulója alkalmából készült,
méltó emléket állítva a 150 éve publikált A fajok eredete c. Darwin műnek is. Darwin nagyszerű
meglátása, mely szerint az élet fejlődését folyamatosan a természetes szelekció alakítja,
Attenborough minden filmjének sarokkövévé vált. Ezúttal egy olyan, egészen személyes utazásra
invitál minket, amely reflektál saját életére és az útra, melyet bejárt, hogy megérthesse Darwin
teóriáját. Darwin otthonából indulva, és felvázolva a Beagle emlékezetes útját. Egyben egészen új
és lenyűgöző felvételeket láthatunk, melyek az állatok viselkedését elemezve igazolják Darwin
munkáját.

Cobain : montage of heck (2015) – feliratos
Rend.: Brett Morgen
Időtartam: 132 perc

DVD 4468

A dokumentumfilmet a rendező a hozzátartozók segítségével forgatta, így számtalan archív
felvétel, családi videó, sőt, az énekes-gitáros eddig ismereretlen alkotásai is feltűnnek a filmben. A
nézők olyan részleteket is megtudhatnak a Nirvana-frontember életéből, amit eddig soha. A film
Kurt Cobein személyét beilleszkedésre képtelen művészlélekként mutatja be, követve őt zenei
pályafutásának
legelejéről.

Comandante (2003)
Rend.: Oliver Stone
Időtartam: 99 perc

DVD 2764

Egy bensőséges portré Fidel Castroról, az emberről, aki több mint fél évszázada a nemzetközi
politikai élet fajsúlyos személyisége. Oliver Stone három napos forgatással készítette el filmjét,
rejtett kamerás felvételek, illetve a vezérrel folytatott személyes beszélgetések alapján. Ez az
egyedülálló dokumentumfilm közelebb visz minket a Comandante életének, céljainak
megértéséhez.

The Dalai Lama – dokumentumfilm
Időtartam: 67 perc

DVD 3175

A dokumentumfilm a XIV. dalai láma, Tenzin Gyatso életét és politikai küzdelmét mutatja be a
szabad Tibetért. Az eredeti filmrészletekkel.

Élet a kamera előtt (2005)
DVD 893
Rend.: Andrew Findlay
Közreműködik: David Attenborough, Michael Palin. Időtartam: 50 perc
David Attenborough Anglia egyik legismertebb és legnagyobb tudású egyénisége. Pályafutása
egybefonódott a BBC történetével, hiszen már 1952-ben csatlakozott a TV-csatornához. Együtt
nőtt fel a televíziózással, az elmúlt 50 évben szemtanúja és részese volt annak a folyamatnak,
amely létrehozta a világ egyik leghíresebb televíziós csatornáját. Számtalan műfajban jeleskedett,
ám végül kikötött a természettudományoknál, és ez tette méltán világhíressé. Archív felvételek
idézik fel pályafutásának legkiemelkedőbb pillanatait, bemutatva ezt a rendkívüli életutat, a TVadásban eltöltött hosszú évtizedeket. A műsor házigazdája Michael Palin.

Én, Ali (2014)
Rend.: Clare Lewins
Időtartam: 107 perc

DVD 4302

Egy közvetlen és szívmelengető portré a férfiről, akiről a legendák szólnak – ahogy még soha nem
találkozhattunk Alival. Az „Én, Ali” exkluzív, példa nélküli betekintést enged Ali saját személyes
„hangfelvétel” archívumába, valamint megható interjúkat és vallomásokat is bemutat a közvetlen
családjától és barátaitól. Többek közt megszólalnak lányai, fia, volt felesége és testvére, illetve a
boksz legendái, Mike Tyson, George Foreman és Gene Kilroy.

Fény-kép. Hommage á Moholy-Nagy László (2004)
Rend.: Radó Gyula
Közreműködik: Mácsai Pál. Időtartam: 35 perc

DVD 716

Mi a fény? Anyag és mozgás. Valóság és varázslat. Tudomány és művészet. A fény átvilágítja a
testeket, és a dolgok hajlékony megközelítése az állandóan változó, mozgó térben képessé teszi a
gondolkodást is arra, hogy a szerkezetet fedje fel a homlokzat helyett. Moholy-Nagy László mintha
mindenütt és mindenben ugyanazt kereste volna. Az optikai teremtőerő mibenlétét és határait
kutatva érezte, hogy egyvalami rendkívüli forma- és téralkotó képességgel bír, és ez a valami, ami
egyébként új korszakot nyitott a vizuális kultúra történetében nem más, mint a mozgó fény. Ez a
film egy szenvedélyes tanár, egy megszállottan kísérletező művész, egy játékos ember
gondolkodásmódjának, szellemi életútjának története "a festéktől a fényig".

Ferenc pápa - egy hiteles ember (2018)
Rend.: Wim Wenders
Időtartam: 92 perc

DVD 5652

A Ferenc pápa – Egy hiteles ember azon ritka alkotások egyike, amely a Vatikánnal szoros
együttműködésben készült. Ferenc pápa utazásaiba és vallással kapcsolatos nézeteibe
nyerhetünk betekintést, miközben olyan általános témákkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre ad
őszinte és komoly, olykor pedig humorral fűszerezett válaszokat, mint a halál, társadalmi és
gazdasági egyenlőtlenségek, bevándorlás, ökológia, valamint a család szerepe.

George Harrison : élet az anyagi világban (2011) – feliratos
Rend.: Martin Scorsese
Időtartam: 208 perc

DVD 4994

George Harrison minden idők leghíresebb és legnépszerűbb együttese, a Beatles tagjaként
robbant be a köztudatba. Mindenhol járt és mindenkivel találkozott, aki számított. Olyan hírnevet
és vagyont szerzett magának, amiről a legtöbben csak álmodnak. Huszonkét éves korában
ráébredt, hogy az anyagi siker nem elégíti ki - valami hiányzott. Ravi Shankarral ápolt barátsága
által és indiai utazásai során elmerült az indiai zenében és filozófiában. A meditáció és a
spiritualitás vált élete mozgatórugójává. Ritka és soha nem látott felvételeket felhasználva
gyerekkoráról, a Beatlesben töltött évekről, szólókarrierjének fény- és mélypontjait érintve,
magánéletének örömteli és fájdalmas pillanatait is megmutatva a film végigköveti George Harrison
életének ívét 1943-tól 2001-ig.

Göncz : portréfilm két részben (2002)
DVD 4591
Rend.: Papp Gábor Zsigmond
Időtartam: 112 perc
Tart.: Repülés ellenszélben, 1922-1988 ; Kötik rám a méltóságot, 1989-2000
A film első fele 1922-től 1988-ig követi nyomon Göncz Árpád életét, felvillantva a II. világháborús
katonaélményeket, a háború után újjáalakuló Kisgazda-pártban Kovács Béla titkáraként eltöltött
időszakot, Göncz 56-os tevékenységét Bibó István mellett, a letartóztatást, a pert, az ítéletet, az
életfogytiglani börtönbüntetésből Pesten, Vácott és Márianosztrán letöltött hat évet, majd a
szabadulás utáni műfordítói és drámaírói tevékenységet. A második fele, az 1989-2000 közötti 12
év
története.

Gyökerek. Béla Bartók : 1881-1945 (2005)
Rend.:Gaál István
Időtartam: 180 perc

DVD 376

Bartók Béla életét Nagyszentmiklóstól New Yorkig követi végig a Gyökerek című háromórás
színes film, amelyet a Magyar Televízió készített. A film kizárólag dokumentumokra építve mutatja
be Bartók pályáját és a kort, a tudományos hűség Kovács Sándor zenetörténésznek köszönhető.
A zene illusztrációk a legkiválóbb művészek előadásában szólalnak meg.

Hitler hősei 1. Otto Skorzeny (2010)
Rend.: Robert Gokl
Időtartam: 52 perc

DVD 3453

Otto Skorzeny egyike volt Hitler egyik legtitokzatosabb kegyeltjeinek: fantom módjára volt képes
az ellenséges vonalak mögé jutni, hogy véghez vigye titkos küldetését. Diákévei alatt szerzett
sebei miatt „Sebhelyesarcú”-ként emlegették, a titkosszolgálatok számára viszont ő volt Európa
legveszélyesebb embere, a Führer kedvenc katonája, kinek állhatatossága a II. világháború
menetét is befolyásolta. Hitler személyes parancsait teljesítve ő volt az, aki Horthy Miklóshoz is
egészen közel férkőzhetett. Az egykori német propaganda szerint semmilyen feladattól sem
visszariadva ő testesítette meg az árja háborús hőst, a náci James Bondot.

Hitler hősei 2. Hanna Reitsch (2010)
Rend.: Gerhard Jelinek
Időtartam: 52 perc

DVD 3454

Hanna Reitsch német pilótanőt bátorsága és emberfeletti teljesítményei a Harmadik Birodalom
bálványként tisztelt sztárjává tették, Hitler még Vaskereszttel is kitüntette; ügyessége mellett
ráadásul elég fotogén is volt ahhoz, hogy állandó ünnepelt hősként jelenjen meg a náci
propaganda gépezetében. Reitsch volt az első nő, aki helikopterrel, rakétahajtású és
sugárhajtóműves géppel repült; több mint 40 különböző repülési rekord fűződik nevéhez, melyek
némelyikét a mai napig sem sikerült megdönteni senkinek. De ki is volt valójában ez a különös nő,
és mit gondolt ő maga a világról, a nemzeti szocializmusról és a saját szerepéről? Kortársak,
kollégák és most először családtagjai beszélnek e kiemelkedő lény karakteréről, állhatatosságáról,
áldozatkészségéről, legendás hazaszeretetéről és egyszerű naivitásáról.

A Hópárduc talpra áll - dokumentumfilm Erőss Zsoltról (2011)
Rend.: Kollmann András
Időtartam: 88 perc

DVD 3672

Élhet-e az ember fél lábbal is teljes életet? 2010. január 2-án Erőss Zsolt, a legeredményesebb
magyar hegymászó lavinabalesetet szenved a Magas-Tátrában, melynek következtében jobb
lábát amputálni kell. Zsolt már a kórházi ágyán elhatározza, hogy szeptemberben ismét nekivág a
Himalájának, hogy egy újabb 8000 méter fölötti csúcsot meghódítson. A stáb végigkíséri Zsolt
felépülését az első kórházi járáskísérletektől kezdve egészen az expedícióig, hogy bemutassa azt
az emberfeletti küzdelmet, amivel Zsolt vissza szeretne térni a hegyek világába, és újra teljes
életet élni.

Horthy a kormányzó (2007)
DVD 588
Készítette: Koltay Gábor
Közreműködik: Almási Szabó János, Bíró Zoltán, Boross Péter. Időtartam: 144
perc
Horthy Miklós kormányzó életét és a két világháború közötti Magyarország történéseit mutatja be,
a Horthy család tagjai, a kormányzó menye – özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona –
és a kormányzó unokája – ifj. Horthy István – segítségével. Továbbá közismert történészek és
közéleti személyiségek közreműködésével. Több mint 60 év után az első objektivitásra törekvő
mozifilm, a kormányzó életének legfontosabb negyedszázadáról.

Az ismeretlen Dian Fossey (1998)
Rend.: Jane-Marie Franklyn
Időtartam: 61 perc

DVD 3261

Dian élete a páratlan eltökéltség és bátorság meséje, melyet a "Gorillák a ködben" c. filmben vittek
vászonra, és amelyet egy környezeti katasztrófa és tragikus meggyilkolása árnyékolt be. Dian a
törékenység és a keménység különös egyvelege volt. Lángoló szenvedélye már-már beteges
megszállottsággal párosult. A hegyi gorillák megmentéséért vívott küzdelme végül az életébe
került, de olyan örökséget hagyott ránk, amely még a háború sújtotta Ruandában is tovább él.

Az ismeretlen Mindszenty (2005)
Rend.: Mihályfy Sándor
Időtartam: 53+31+30. (Keresztény Filmtár sorozat 4.)

DVD 1711

A Magyar Katolikus Egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja, saját feladatának azt jelölte meg,
hogy gondos lelkipásztorként a magyar katolikus egyházhívő közösségének hitét és erkölcsi
fölfogását erősítse, tudatosítsa, magasabb szintre emelje. Lelkiismereti kötelességének érezte,
hogy a világban szétszóródott magyarokat hitükben és magyarságukban erősítse. Mindszenty
tisztelete széles körben él Magyarországon és az egész keresztény világban. Személyével
hatalmas hazai és külföldi szakirodalom foglalkozott és foglalkozik. Sírját II. János Pál pápa is
meglátogatta.

Kalandozásaink Faludy Györggyel 1. Málta, Firenze (1999)
Rend.: Szabó Gyöngyi
Időtartam: 97 perc

DVD 3436

Abban a csodában volt részem, hogy elkísérhettem Faludy Györgyöt életének néhány
meghatározó helyszínére. Marokkóba, ahova 90 évesen tért vissza velünk, ahol megtaláltuk a
házat, ahol 60 évvel azelőtt élt. Máltára, ahol Erikkel megismerkedett. Firenzébe, ahova
nagybeteg feleségével, Zsuzskával még utoljára elutazott. És természetesen Budapest, amely
mindig a legfontosabb város volt az életében. Életem meghatározó élménye lett ez a néhány út,
de méginkább a barátsága, mellyel megajándékozott. Sokat tanultam tőle, talán a legfontosabbat,
mely megváltoztatta az életemet. „Boldogság nélkül nem érdemes élni! „– hogy ezt megtaláljuk,
csak rajtunk múlik. Köszönet néki.

Kalandozásaink Faludy Györggyel 2. Marokkó, Magyarország (1999)
Rend.: Szabó Gyöngyi
DVD 3437
Időtartam: 123 perc

Katy Perry - a film: part of me (2012) - feliratos
Rend.: Dan Cutforth, Jane Lipsitz
Időtartam: 90 perc

DVD 3654

Katy Perry az élő példa arra, hogy ahhoz, hogy az álmaid valóra váljanak, csak egyetlen fontos
szabályt kell betartanod: mindig önmagadat add! Ismerd meg a valódi Katy Perry-t, a világ egyik
leghíresebb énekesnőjének álarca mögött élő egyszerű kaliforniai lányt! Ez a „vitathatatlanul
lehengerlő” film bepillantást enged egy szupersztár életének kulisszatitkaiba, és megmutatja,
hogyan sikerült Katy Perry-nek valóra váltani tinédzserkori álmát.

A király beszéde : a történelem kulisszatitkai (2010)
DVD 3304
Szerk.: Alex Micklewright
Közreműködik: Peter Conradi, Tim Ewart, Mark Louge. Időtartam: 64 perc
A film egy nagyon alázatos ember igaz története - a hitleri Németország elleni küzdelemben az
angol nemzet meghatározó és ösztönző történelmi személyiségévé vált. Ez az egyedülálló
dokumentumfilm gyönyörűen ötvözi a múltat a jelennel. VI. György király történelmi beszédeit
Colin Firth és Geoffrey Rush interjúi váltják, ők Tom Hooper rendezővel együtt értékelik a 4
Oscar®-díjas A király beszéde hátterét. Mark Logue (Lionel Logue unokája) interjú keretében
ismerteti a király elszántságát. Peter Conradi (az A király beszéde c. könyv írója) betekintést nyújt
VI. György király és Lionel Logue inspiráló együttműködésébe.

A kultuszminiszter: Klebelsberg Kuno (2002-2003)
Rend.: Szakály István
Időtartam: 207 perc (Művelődéstörténeti sorozat 3.)

DVD 2092

A film eredeti helyszínek, korabeli dokumentumok és archív filmrészletek bemutatásával idézi fel a
XX. század legsikeresebb magyar kultúrpolitikusának életét. Gróf Klebelsberg Kuno volt az
egyetlen olyan politikusunk, aki a trianoni döntés után azonnal felismerte: Magyarország csak úgy
tud kilábalni e súlyos nemzeti traumából, ha nem merül el az önsajnálatban, hanem előre néz, s
építkezni kezd. Figyelme az oktatás, a kultúra, a közművelődés minden területére kiterjedt.
Megterveztetett és felépíttetett mintegy 2500 elemi népiskolát, s életre hívott megannyi a falusi, a
tanyai közösségek önművelődését segítő közkönyvtárat, egyetemet alapított.

Leszármazottak (2004)
Rend.: Varga Ágota
Időtartam: 90 perc (Varga Ágota dokumentumfilmjei-sorozat ; 3.)

DVD 5002

Németországban sokan megszólaltak az egykori nemzetiszocialista vezetők, magas rangú SS- és
Gestapo-tisztek gyermekei és unokái közül. Felmenőjük egykori tetteinek emlékével valamennyien
nehezen élnek együtt, mert a tettek elborzasztják őket, ám él bennük az apa vagy a nagyapa
szeretete, sőt akár tisztelete is. Endre László Magyarországon élő fia, valamint két unokája szólal
meg. Endre László 1944-ben belügyi államtitkárként egyik felelőse volt a hazai zsidók gettóba
zárásának, majd német koncentrációs táborokba szállításának és meggyilkolásának. A történet
visszfénye másként tükröződik a fiú, Endre Zsigmond, és egészen másként a két unoka
szemében. Az előbbi egész életét annak szentelte, hogy apját minden ellene felhozott vád alól
tisztázza, a második generáció viszont hallgatásba menekül, hacsak lehet, nem beszél róla, sőt
legszívesebben el is felejtené.

A lovasíjász (2015)
Rend.: Kaszás Géza
Időtartam: 118 perc

DVD 5419

A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa újrateremtett - csak az elődeinkre jellemző ősi harci
képességgel - a lovasíjászattal, ennek szellemi hátterével, az abból létrejött, a világban futótűzként
terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött szerepével foglakozik. Mindezekről
számtalan anyag található az írott és elektronikus médiában. Hasonló témával foglakozó könyve
már több kiadást megért, több nyelvre lefordították. Kínában sztárként ünneplik mind a
bemutatókon, mind a televízióban. Ha Hollywood olyan szuper produkciót forgat, amiben
lovasíjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és ő tanítja be a sztárokat.

Maradona. Kusturica filmje (2008)
Rend.: Emir Kusturica
Időtartam: 92 perc (Sportikonok; 1.)

DVD 2415

Emír Kusturica filmjében végigjárja a zseniális futballista, az elmúlt évszázad egyik legnagyobb
profi labdarúgójának, Diego Armando Maradona pályafutásának és magánéletének jelentősebb
állomásait Buenos Airestől Nápolyon át Belgrádig. Kusturica sajátos stílusával sikeresen ragadja
meg az ikon mögött az embert. A Sex Pistols God Save the Queen című száma, amely Maradona
legszebb cseleiből és góljaiból készült összefoglaló alatt hallható, egy igazi csemege a
rajongóknak.

Marilyn Monroe: A Díva Élete (1966) - feliratos
Rend.: Terry Sanders
Időtartam: 92 perc

DVD 2180

A népszerű színésznő, szexszimbólum és díva alig harminc filmet forgatott, de már életében
legenda lett. Életéről számos játékfilm készült, valamint több tucatnyi könyv jelent meg. Jelen
dokumentum a világsztár életét és színészi karrierjét mutatja be, eredeti felvételek – többek között
a legendás „Happy Birthday Mr. President”- interjúk és dokumentumok alapján. Kollégák, barátok
és közeli ismerősök emlékeznek, illetve mesélik el Marilyn Monroe rövid, de eseménydús életét.

Marina Abramovic : a távolság, ami összeköt (2016)
Rend.: Marco del Fiol
Időtartam: 85 perc

DVD 5204

Marina Abramovic az ismert művésznő Braziliában kutatja a különböző gyógyítási módok eredetét
és kultúráját, valamint ezek kapcsolatát a performansz művészettel és a spiritualitással. Kipróbálja
az őslakosok szent gyógymódjait, miközben igyekszik kitisztítani tudatát és megpróbál új
inspirációkat meríteni művészetéhez.

Mednyánszky. Epizódok egy csavargó festő életéből (1978)
DVD 2094
Rend.: Szőnyi G. Sándor
Közreműködik: Horváth Sándor, Bálint András, Bodnár Erika. Időtartam: 94
perc
Mednyánszky László 1852-ben született az Osztrák-Magyar Monarchiában. A „boldog
békeidőkben” alkotott, ám egész életében a szélsőségek vonzották, képeinek fő motívuma a
magány és a kiszolgáltatottság. Harctéri rajzoló lévén az I. világháborúban saját szemével látta a
nyomort és a halált, a borzalmas elmúlást mégis rendkívül humánusan jelenítette meg. A nem
mindennapi festő életét és tevékenységét a film neves színművészek közreműködésével mutatja
be.

Michael Jackson: egy ikon élete (2011) – feliratos
Rend.: Andrew Eastel
Időtartam: 148 perc

DVD 3421

Bepillantást nyerünk ritkaságnak számító stúdióbeli- és él televíziós felvételekbe Michael
édesanyja, Katherine, valamint testvérei, Tito és Rebbie Jackson közrem ködésével. Életének
kulcsfontosságú szerepl i együtt idézik fel a Pop Királyának páratlan életét, melyet hullámhegyek
és -völgyek egyaránt tarkítottak. David Gest, a film producere hiánypótló portrét készített legjobb
barátjáról, Michael Jacksonról a sztár családja, barátai és olyan zenei legendák részvételével, mint
Smokey Robinson, Dionne Warwick, Nick Ashford, Valery Simpson, és sokan mások.

A Michael Jackson sztori
Rend.: Sonia Anderson
Időtartam: 50 perc

DVD 2331

Oly sok mindent lehetett már hallani Michael Jackson zűrös életéről és rendkívüli karrierjéről, hogy
napjainkra szinte lehetetlen emberként tekinteni rá. A popzene történetének talán leginkább
vitatott, karizmatikus, ugyanakkor meghatározhatatlan személyiségű ikonja volt. Az viszont örökké
elvitathatatlan marad, hogy milliók imádják rendkívülien eredeti zenéjét. Ebben a filmben Brooke
Shields, Gladys Knight, Janet Jackson és maga a király segítségével betekintést nyerünk a
színfalak mögé, megismerjük minden idők egyik legtitokzatosabb és legsokoldalúbb popsztárjának
életét

Muhammad Ali. Ahogy a világ látta (2001) - feliratos
Rend.: Phil Grabsky
Időtartam: 126 perc

DVD 1522

„Ez a kölyök megmondta. Én vagyok a legjobb – és mindezt líraian tette. Itt nem csak az általa írt
versekre gondolok, hanem a költői energiára és költői lélekre is, amivel tette.” James Earl Jones
Az Ahogy a világ látta egyedülálló összegzése a huszadik század egyik legnagyobb legendájának
a család, barátok és rajongók elbeszélésében.

Mulandóság. Őszentsége, a XIV. Dalai Láma élettörténete (2005) DVD 2706
Rend.: Goutam Ghose
Időtartam: 59 perc
Ez az egyedülálló film Tenzin Gyatso, Őszentsége a XIV. Dalai Láma életútját kíséri végig. Tibet
vallási vezetője hazáját 24 évesen, 1959-ben hagyta el. Azóta száműzetésben él, harcolva a béke
és a szeretet eszközeivel Tibet függetlenségéért és az emberek szabadságáért. A rendező
megpróbálta bemutatni a Dalai Láma küzdelmes életét, egyben megragadni az ő bölcsességét,
átadni tapasztalatait és üzenetét a világnak.

Puskás Hungary (2009)
Rend.: Almási Tamás
Időtartam: 118 perc

DVD 2648/1-2

Látványos, izgalmas, érzelmekkel teli film Puskás Öcsiről, a kispesti csibészről, a nagyszívű
barátról, a legragyogóbb futballcsillagról. Fiatalon lett a legendás aranycsapat kapitánya.
Agyonimádott, később üldözött sztár volt Magyarországon. Fordulatos élete során körbeutazta a
világot, szinte mindent elért, amit a pályán lehetett. Imádják Spanyolországban, Görögországban,
Ausztráliában és a világon mindenfelé. Puskás élete során összekötötte egymással a különböző
felfogású és világnézetű embereket. Elfogadta kultúrájukat, megtanulta nyelvüket és mindeközben
megmaradt magyarnak. Szerette az életet, s azt élte is egészen az utolsó leheletéig.

Raszputyin igaz története
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a
történelemben; 16.)

DVD 2441

Grigorij Jefimovics Raszputyin élete közismert és egyben rendkívüli is. A szibériai paraszt
hatalomra tesz szert a cári Oroszországban, Alexandra cárné közeli bizalmasa és állítólagos
szeretője lesz, egész Oroszországban felháborodást vált ki iszákos és nőcsábász életvitelével,
végül csak azután hal meg, hogy megmérgezik, több lövés eltalálja, majd a Néva folyóba dobják.
De kicsoda ez a misztikus ember? A nemrégiben előkerült – eredetileg az orosz titkosrendőrség
által készített – Raszputyin-akta alapján bemutatjuk felemelkedését, a cárnéval folytatott
állítólagos viszonyát és különös halálát.

Robin Hood legendás élete
Rend.: Emma Webster
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a
történelemben; 15.)

DVD 2440

Robin Hood legtöbbünk számára az igazi romantikus hős, az aranyszívű bujdosó, kalandjai
hétszáz éve bűvölik el a közönséget – de vajon igazak a róla szóló történetek? A nyomozás
izgalmas kérdésekkel és döbbenetes meglepetésekkel teli középkori rejtélyt fed fel. A hírhedt
Robinról szóló középkori balladák egy gazemberről mesélnek. A balladák kételyt ébresztenek
azzal kapcsolatban is, hogy Robin Hood tényleg a sherwoodi erdőben élt-e, vagy inkább attól
északra, a barnsdale-i erdőben. A történészek heves vitákat folytatnak arról, hogy ki lehetett a
valódi Robin Hood, és mind Sherwood, mind Barnsdale környékén találtak jelölteket.

Roman Polanski: az elítélt géniusz (2008)
Rend.: Marina Zenovich
Időtartam: 96 perc

DVD 2908

Roman Polanski kicsit szomorkás, de igaz és zseniális filmjei örökké beírták magukat a
történelembe. Mégis van hely, ahol legszívesebben a börtön hűvös és nyirkos falai közt látnák.
Miután boldog házasságát egy brutális gyilkosság törte derékba Polanski belevetette magát a
hollywoodi drogos alvilág mélységeibe. Ezt addig folytatta, amíg a rendőrség letartóztatta
kábítószer birtoklásáért és egy kiskorúval (13 éves lány) történő szexuális kapcsolatért egy partin.
Mielőtt kimondták volna az ítéletet, a rendező Európába menekült. Ez a film a botrány körüli média
– őrjöngésről szól, korabeli interjúkkal: kollegákkal, barátokkal, ügyvéddel és magával az
áldozattal… A dokumentumfilm próbálja feltárni az igazságot és a realitást az egy egész életen át
tartó üldözésben és intrikákban.

Senna (2010) - feliratos
Rend.: Asif Kapadia
Időtartam: 102 perc

DVD 3391

A SENNA magával ragadó igaz történetet mesél el Ayrton Sennáról, a legendás brazil
versenypilótáról, aki sokak szerint minden idők legjobb autóversenyzője volt. A film felöleli Senna
monumentális Forma 1-es karrierjét 1984-től kezdve, amikor kiemelkedően tehetséges kezdőként
berobbant az F1 világába, egészen az 1994-ben történt tragikus eseményekig. Bemutatja a
versenypályán innen és túl folytatott testi-lelki küzdelmét azért, hogy tökéletes pilótává válhasson.
A Senna-család és a Forma 1-es vezetőség önzetlen közreműködésével készült SENNA a
legendás pilóta életéről szóló első hivatalos dokumentumfilm, benne számos, korábban még nem
látható archív felvétellel.

Szent István; Szent Imre (2008)
Rend.: Horváth Tamás
Időtartam: 31 + 29 perc (A Magyarság szentjei 1.)

DVD 1713

Államalapító királyunk, Szent István rendkívüli diplomáciai és politikai képességei révén
történelmünk egyik legnagyobb személyisége lett. A magyar állam megszervezésével, mely által a
magyar nép eggyé válását és fennmaradását biztosította. Szent Imre herceg, István király és
Gizella királyné gyermeke, a magyar fiatalság példaképe. Életének 24 éve során példamutató és a
krisztusi mintát követő életet élt. Korai és váratlan halála az egész nemzetet szomorúságba
döntötte.

Szíven szúrt ország. Marian Cozma emlékére (2009)
Rend.: Babos Tamás
Időtartam: 86 perc

DVD 2184

Veszprémben van egy kézilabdacsapat, amelyben kubai, szerb, horvát, orosz és magyar sportolók
küzdenek szívvel-lélekkel. A világ egyik legjobb kézilabdacsapata, ahol nem számít ki, honnan jött,
ahol mindenki elsősorban veszprémi. Az volt a román Marian Cozma is, akit 2009. február 8-án
megöltek a város közepén működő népszerű szórakozóhelyen. A gyilkosok egy harminc főt
számláló bandával érkeztek, és azóta sem derült ki, hogy mit kerestek ott. Ez a film nem nyomoz,
nem vádol és nem keres felelősöket. A gyilkosokat meg kell büntetni, de a felelősség a mienk.
Veszprém magyar város, mindez Magyarországon történt. A felelősök magyarok.

Szőnyi István (1957)
Rend.: Kollányi Ágoston
Időtartam: 18 perc

DVD 3174

Szőnyi István (1894-1960) a XX. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, 1924-től haláláig élt
és alkotott Zebegényben. Művészete ott teljesedett ki, festészetét a varázsos szépségű táj, a
faluban élő emberek és családjának tagjai ihlették. Műveiben költészetté emelte a hétköznapokat.
Egykori lakóháza és műterme 1967-től emlékmúzeum. Az állandó kiállításon a mester minden
alkotói korszakából látható egy-egy jelentős festmény. A filmen nyomon követhetjük egy-egy mű
születését az első vázlatoktól az utolsó ecsetvonásig.

A terror ügyvédje (2007)
Rend.: Barbet Schroeder
Időtartam: 132 perc

DVD 2936

Milyen meggyőződés vezérli Jacques Verges erkölcsi gondolkodását? Az algériai háború idején
Verges fiatal ügyvédként kötelezte el magát a gyarmatosítást ellenzők ügye mellett; ő volt Djamila
Bouhired védője, azé a nőé, aki megtestesítette az ország szabadságba vetett reményét, és akit
halálra ítéltek, mert kávézókban robbantott. Aztán egyszercsak, fényes pályájának tetőpontján,
Vergesnek nyolc évre nyoma veszett. Titokzatos eltűnését követően már a legkülönfélébb
terroristák – Magdalena Kopptól Anis Naccachén át Carlos, a Sakálig - védőjeként lépett fel. Olyan
történelmi szörnyalakokat képviselt, mint a náci Klaus Barbie. A film végigköveti az „ördög
ügyvédjének” kanyargós pályáját a jog és a politika útvesztőjében a szenvedélyeket felkorbácsoló,
provokatív ügyektől a sokat vitatott terrorista szálig.

Út a Fehér Házig. Barack Obama megválasztása (2009)
Rend.: Amy Rice és Alicia Sams
Időtartam: 111 perc

DVD 2859

Milliók lehettek tanúi a történelmi pillanatnak, amikor Barack Obama a választás éjszakáján az
emelvényre lépett. Azt azonban csak kevesen tudják, mi történt a felejthetetlen szónoklat előtt –
akkor, amikor az elnökjelöltet nem vette körül annyi kamera. Mostantól ez is megváltozik.
Ismerkedjünk meg az elnöki poszt várományosával és kampányának munkatársaival! Ez a példa
nélkül álló dokumentumfilm a Fehér Házhoz vezető történelmi út hiteles krónikája. A kulisszák
mögött készült, eddig be nem mutatott felvételeket és számos interjút tartalmaz, valamint – ami
talán még ennél is izgalmasabb – tanúi lehetünk a családdal, a kampány vezetőivel,
önkéntesekkel, riporterekkel, támogatókkal, sőt még az ellenfelekkel is átélt kivételes perceknek.

Utazások egy szerzetessel (2004)
Rend.: Fekete Ibolya
Közreműködik: Böjte Csaba. Időtartam: 64 perc

DVD 2493

Böjte Csaba ferences szerzetes. Missziója, hogy gyermekeket ment. Nehéz sorsú erdélyi
gyerekeket, akik beszorultak a nyomor legmélyebb bugyraiba. Világukban jogok, kötelességek rég
nincsenek, bárkivel bármi megtörténhet. Segítség nélkül képtelenek kiemelkedni abból a
kilátástalan élethelyzetből, amelyet a szegénység jelölt ki szüleik számára. Csaba testvér örökké
úton van. Járja Dél-Erdélyt és a Székelyföldet, hogy felkutassa a rászorulókat, menedéket és jövőt
nyújtson számukra a gyermekotthonokban, amelyeket Déván, Szászvároson, Szovátán és azóta
még nyolc helyen létrehozott.

Az utolsó óráig. Hitler titkárnőjének visszaemlékezései (2002)
Rend.: André Heller
Közrem. Traudl Junge. Időtartam: 87 perc

DVD 2938

Traudl Junge 1943-tól a náci birodalom összeomlásáig volt Adolf Hitler egyik személyi titkárnője.
Dolgozott a főhadiszálláson a Farkaslakban, az obersalzburgi Berghof-ban és a berlini
különvonaton. 1944-ben szemtanúja a sikertelen Stauffenberg-merényletnek; a háború utolsó
napjait és a Führer öngyilkosságát a Führerbunker-ben, a körbezárt fővárosban élte át. Hitler
Traudl Jungenek diktálta le végrendeletét. Ebben a filmben nyilatkozik először Traudl Junge
nyilvánosan az életéről, vall önmagáról. Beszél müncheni gyerekkoráról, a véletlenekről és az
életkörülményekről, amik először Berlinbe „A Führer Kancelláriájába” majd később mint személyi
titkárnőt a Farkaslakba vezették. Beszámol a napi eseményekről, amelyek barátságos banalitása
abszurd ellentmondásban van a náci hatalom népirtó politikájával.

Vértanúink, hitvallóink 1. (2002)
Rend.: Cselényi László
Időtartam: 85+25 perc

DVD 3057

Ez a portréfilm sorozat 6 olyan kiemelkedő kortársunk (Márton Áron, Marton Boldizsár, Mindszenty
József, Kaszap István, Scheffler János, Dr. Batthyány László) életét mutatja be, akik a magyar
egyház illetve történelem fontos és meghatározó alakjai voltak. Boldoggá avatásukat a
rendszerváltást követően indították meg. A legnemesebb eszmékért éltek és haltak meg, amelyek
fogalmát nem engedték megkopni. Többen közülük a közelmúlt diktatúrájától szenvedtek
vértanúságot.

Vértanúink, hitvallóink 2. (2002)
Rend.: Cselényi László
Időtartam: 87+25 perc

DVD 3058

Ez a portréfilm sorozat 6 olyan kiemelkedő kortársunk (Apor Vilmos, Bogdánffy Szilárd, Bódi
Mária Magdolna, Brenner János, Romzsa Tódor, Salkaházi Sára) életét mutatja be, akik a magyar
egyház illetve történelem fontos és meghatározó alakjai voltak. Boldoggá avatásukat a
rendszerváltást követően indították meg. A legnemesebb eszmékért éltek és haltak meg, amelyek
fogalmát nem engedték megkopni.

Vita Martini. Szent Márton élete (2008)
Rend.: Molnár Péter
Időtartam: 60 perc

DVD 1780

Sulpicius Severus Vita Martini című életrajzának felhasználásával készült ez a játékfilmes
elemeket felvonultató dokumentumfilm. Megismerhetik belőle Szent Márton életútját, a nevéhez
fűződő néphagyományokat. A film a franciaországi Tours-ig kísérte a zarándokokat, így az
összeállításban feltűnnek a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal állomásainak lenyűgöző
kulturális emlékei és építészeti látnivalói.

