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A bölcsesség házat épít magának.  
Fényima a veleméri templomban (1976)                              DVD 1247, DVD 1248                                                                                          
Készítette: Pap Gábor 
Időtartam: 42 perc (A magyar művelődéstörténet pillérei) 
  
A több éves megfigyelés alapján készült film a veleméri templomban évről évre a nap-éj 
egyenlőség, tavaszi-, nyári-napfordulók idején megjelenő fényjárás által kijelölt üdvtörténetet 
mutatja be. Ezt a templom freskóin megjelenő matematikai pontosságú fényjátékot elemzi Pap 
Gábor művészettörténész. A felvétel 1976-ban, még a veleméri templom restaurálása előtt készült. 

 

 
Dans Lessen (2003)                                                                                             DVD 1849 
Rend.: Marcus Tate 
Időtartam: 60 perc 
   Tart.: Foxtrot; engelse wals; rock & roll; disco; salsa; weense wals; tango 
 
Az angol és német nyelvű táncoktató DVD a klasszikus táncok megismeréséhez és 
begyakorlásához nyújt segítséget. 

 

 

 
Én táncolnék veled ... Táncórák kezdőknek 1. (1991)       DVD 319, DVD 2080 
Rend.: Vadkerty Tibor 
Zene: Bergendy Szalonzenekar. Időtartam: 146 perc 
 Tart.: Standard és latin táncok: angolkeringő; slowfox; foxtrott; tangó; bécsi 
keringő; szving; rumba; szamba; mambó; paso doble; csacsacsa; salsa 

 

 

 
Én táncolnék veled ... Táncórák kezdőknek 2. (1991)       DVD 320, DVD 2081 
Rend.: Vadkerty Tibor 
Zene: Bergendy Szalonzenekar. Időtartam: 142 perc 
 Tart.: Divat- és népi táncok: charleston; polka; tviszt; boogi-woogie; rock and 
roll; akrobatikus rock and roll; diszkó; blues; konga; shake; begine; csárdás 



 

 
A láttató ember. Balázs Béla emlékév 2009 (2009)                       DVD 2448 
Rend.: Rák József 
Közreműködik: Réti Adrienn, Klem Viktor. Időtartam: 45 perc 

 
Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2009. május 19-én Balázs Béla halálának 60., születésének 
125. évfordulója alkalmából rendezett multimédiás emlékműsor DVD változata. Részletek 
hangzanak el Balázs Béla műveiből, filmjeiből, a kortársak visszaemlékezéseiből. 

 

 

 
Lumiére! : a kaland kezdete (2016)                                                               DVD 5803 
Összeáll.: Thierry Frémaux 
Időtartam: 138 perc 
 
A 2017. január 25-én bemutatott Lumière! A kaland kezdete a Lumière-fivérek filmjeinek 
visszatérését jelezte a mozitermekbe, oda, ahol a mozizás feltalálóinak alkotásait nem vetítették... 
immáron egy évszázada. Néhány hónapon belül több, mint 120 000 nézőt vonzott 
Franciaországban, s világkörüli vetítés körútját ugyancsak siker övezi. Nézzék újra a leghíresebb 
filmeket (A munkaidő vége, A megöntözött öntöző, A vonat érkezése La Ciotat állomására), s 
fedezzék föl az ismeretlen kincseket, amelyek ugyancsak az emberiség közös emlékezetének 
részét képezik. A Lumiére! A kaland kezdete rendhagyó dokumentum-alkotás, amely 108 felújított 
Lumiére-filmet mutat be.  

 

 
Műfajtörténeti sorozat  (2008)                                                          DVD 1913 
Közreműködik: Kárpáti György,Báron György, Vincze Teréz, Varga Zoltán 
Időtartam: 168 perc 
   Tart.: A thriller ; A western ; A katasztrófafilm ; A musical ; A gengszterfilm 
 
A Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége elsősorban az oktatást segítendő vágott bele a 
„Műfajtörténeti sorozat” elkészítésébe. A lemezen öt műfajról találhatóak előadások,egyetemeken 
és főiskolákon dolgozó, neves tanárok tolmácsolásában. Az előadók 30-35 percben foglalják össze 
a zsánerek történetét,legfontosabb jellemzőit. Így egy-egy kisfilm tanórákon,vagy filmklubvetítések 
előtt is megnézhető. 

 

 

 
A Nyugat folyóirat lírikusai                                                            DVD 1590 
Szerk.: Farkas Katalin 
Időtaratm: 119 perc  
 
A Nyugat folyóirat lírikusainak negyvennél is több, jórészt az újság hasábjain megjelent verse a 
Magyar Televízió archívumának felvételeiről, többek között a népszerű Vers mindenkinek sorozat 
jóvoltából elevenedik meg olyan neves színművészek előadásában, mint Berek Kati, Latinovits 
Zoltán, Sinkovits Imre, Törőcsik Mari, Tordy Géza. Az összeállítást kiegészítő lírai filmetűd Babits 
Mihály 1932-es Esztergom-előhegyi verses naplóját dolgozza fel az eredeti helyszínen forgatott 
képek segítségével. 

 

 

 
Savaria Táncverseny első 40 éve (2005)                                         DVD 3706 
Rend.: Elek Sándor 
Időtartam: 55+25+5 perc 

 
Hogyan jött létre és mitől válhatott legendássá a Savária Táncverseny? Miért gondolták a világ 
legjobb táncosai fontosnak, értékesnek ezt a szombathelyi nemzetközi táncversenyt? 
Riportfilmben megszólalnak a szervezők, az ötletadók, az egykori és a sztártáncosok egyaránt. A 
kiadvány visszatekintést ad a verseny történetéről, miközben betekintést enged a legizgalmasabb 
részletekbe. A DVD a hetvenes évektől napjainkig archív válogatást és egy ötperces klippszerű 
összeállítást is tartalmaz. 

 



 

 
Szőnyi István (1957)                                                                          DVD 3174 
Rend.: Kollányi Ágoston 
Időtartam: 18 perc 
 
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. 

 

 

 
Tarka képzelet (2003)                                                                          DVD 985 
Rend.: Groó Diana 
Szereplők: Hajdú miklós, Hajdú Szabolcs, Kolovratnik Krisztián. Időtartam: 46 
perc 
   Tart.: Renoir álmai; Bruegel álmai; Rousseau álmai 

 
A három rövidfilm, három világhírű festő (Pierre-Auguste Renoir, Pieter Bruegel, Henri Rousseau) 
képein keresztül ragadja magával a nézőt, mutatja be a művészt. Az impresszionizmus fény és 
színvilágát  

 

 

 
A tegnap városa. Ady és Nagyvárad                                             DVD 1504 
Rend.: Ráday Mihály 
Időtartam: 100 perc 
 
A huszadik század első éveinek máig legendás városa, Nagyvárad. Ady Endre és Juhász Gyula, a 
"holnaposok" és kortársaik városa. No és persze Lédáé, Sárváry Annáé, Rienzi Mariskáé, a 
kávéházaké s a magyar szecessziós építészeté. Kiváló helytörténészek beszélnek a korról és 
főszereplőiről. A mai Nagyvárad színészei, valamint Latinovits Zoltán és Mensáros László 
előadásában hangzanak el a kor költőinek legszebb versei, levélrészletei, melyek segítségével 
megismerhető, megszerethető "A város, kinek nem látni mását..." 

 

 

 
Törzsi kincsek (1975)                                                                  DVD 1746/1-3 
Rend.: Michael Macintyre, David Collison 
Közreműködik: David Attenborough. Időtartam: 491 perc 
   Tart.: A maszk mögött; A mennyei horgascsőrű; A Nap verejtéke; Bronzkirályság; 
Szőtt kertek; A hagyományok embere; Határokon át; A déli Nap; Éjszaka; Zene és tánc 
Pliatanból 

 
David Attenborough a Föld számos szegletébe látogatott el, hogy felfedezze a törzsi művészeti 
alkotások elkészítését és használatát ott, ahol a tradíciók még érintetlenek maradtak. A neves 
természettudós bemutatja a törzsi közösségben élő emberek és művészetük közötti összetett 
kapcsolatot; a kultúrát, mely lehetővé teszi a műalkotások elkészítését, és a világ érdeklődését e 
népek élete és művészete iránt. 

 


