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2 nap New Yorkban (2011)                                                                DVD 3565   
Rend.: Julie Delpy 
Szereplők: Julie Delpy, Chris Rock, Albert Delpy. Időtartam: 92 perc 
 
A menő rádiós és újságíró Mingus és francia fotós barátnője, Marion békésen éldegélnek New 
York-i lakásukban macskájukkal és előző kapcsolataikból származó két kis gyerekükkel. Ám 
amikor egy nap minden előzetes figyelmeztetés nélkül betoppan Marion apja, a lány túlfűtött 
nővérével, és annak borzalmas barátjával egy röpke tengerentúli vizitre, két felejthetetlen nap 
következik. Nyugodtan nevezhetjük családi ámokfutásnak is. A vendégek pofátlan nyíltságukkal 
és a szexualitást illető szabadszájúságukkal minden határt áthágnak. Marion és Mingus 
kapcsolatának összes gyenge pontját végigveszik, így a pár komoly próbatétel előtt áll. Hogyan 
élik túl a francia inváziót? (német-francia-belga)   

 

 
2 nap Párizsban (2007)                                                                        DVD 1458   
Rend.: Julie Delpy 
Szereplők: Julie Delpy, Adam Goldberg, Daniel Brühl. Időtartam: 97 perc 
 
A New Yorkban élő francia fotós, Marion, és barátja, a belsőépítész Jack Párizsba utaznak kissé 
enervált kapcsolatukat helyrepofozni, és meglátogatni a lány szüleit. A helyzeten nem segít túl 
sokat, hogy a papa és mama csak franciául beszélnek, és az sem, hogy felbukkannak sorban 
Marion lelkes ex-szeretői. 
(francia-német) 

 

 
II. János Pál. A béke pápája 1-2. (2005)                          DVD 1556–DVD 1557 
Rend.: John Kent Harrison 
Szerplők: Jon Voight, Cary Elwes, Ben Gazzara. Időtartam: 121 perc (Sugárzó életek; 16.) 
 
Karol Wojtylának – akit a „pápák pápájának” – azaz II. János Pál pápának izgalmas élettörténetét 
beszéli el ez az 5 részes mini sorozat. A stáb olyan különleges helyszíneken is forgathatott, mint a 
római Szent Péter tér, a Sixtus-i Kápolna és a Vatikán körüli területek. A filmben feltárul a XX. 
századi történelem és egy példamutató élet számtalan fontos eseménye, a pápa lengyel 
ifjúkorától a több mint 120 országot behálózó pápai útjain át az utolsó napokig. Megtudhatjuk, 
hogyan sikerült II. János Pálnak milliónyi ember szívét megérintenie. Méltán érdemelte ki ez az 
alkotás a Vatikán ajánlását, valamint a kritikusok és nézők pozitív méltatását. 
(olasz-amerikai-lengyel) 

 

 
IV. Henrik - Navarra királya (2010)                                                    DVD 3931   
Rend.: Jo Baier 
Szereplők: Julien Boisselier, Joachim Król, Andrea Schmidt. Időtartam: 149 
perc 
 
Franciaország, 1563. A protestánsok és a katolikusok a vallást használják fel terület- és 
hatalomszerzési vágyaik beteljesítéséhez. A protestánsok vezetője Navarrai Henrik, egyenesen 
Párizs és a katolikusok ellen vezeti híveit. Ám anyja hatalmas riválisa, Medici Katalin 
kikerülhetetlen csapdát állít: a megbékélés jegyében lánya kezét ajánlja ellenségének. Az esküvő 
borzalmas vérfürdőbe torkollik, Szent Bertalan éjszakáján több ezer protestánst mészárolnak le. 
Henrik túlélőként házi őrizetben senyved, míg végül 4 hosszú év után megszökik. Végül sok-sok 
harc és intrika dacára megszerzi a trónt. (német-francia-cseh-spanyol) 



 

 
A 6. napon (2000)                                                                                                  DVD 5308   
Rend.: Roger Spottiswoode 
Szereplők: Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport, Tony Goldwyn. 
Időtartam: 118 perc (Sony klasszikusok ; 20.) 
Akadhat férfi, akinek csupán egyetlen méltó ellenfele van: önmaga! Adam Gibson helikopter pilóta 
boldogan él családjával, ám egy nap azzal kell szembesülnie, hogy eddigi boldogsága csupán 
átmeneti volt, amit valaki elvett tőle. Hogy ki? Adam Gibson. Önmaga tökéletes mása költözött be 
a házába, felesége és gyermeke mellé. A férfi azonban ragaszkodik az életéhez: meg akarja 
tudni, ki játszik vele, és milyen játékot. Hamarosan rájön, hogy balesete után halottnak hitték, és 
egy cég elkövette a legsúlyosabb vétséget. Klónozta őt. A nagyvállalat természetesen mindent 
megtenne, hogy eltüntesse bűne nyomait. Ehhez azonban meg kell szabadulniuk az eredetitől. 
Persze csak akkor, ha a mindenre elszánt bérgyilkosok meg tudják állapítani, melyik Gibson az 
eredeti. (amerikai-kanadai) 

 

 
12 év rabszolgaság (2013)                                               DVD 4015, DVD 4075   
Rend.: Steve McQueen 
Szereplők: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt. Időtartam: 129 
perc 

 
1841-et írunk, és Solomon Northupot, a művelt, szabad New York-i polgárt elrabolják, és eladják 
rabszolgának. A személyiségétől és minden méltóságától megfosztott Northup végül egy 
könyörtelen ültetvényes, Edwin Epps tulajdonába kerül, és minden lelkierejére szüksége lesz, 
hogy életben maradjon.A 12 év rabszolgaság hiteles képet fest a rabszolgaság amerikai 
történelemben játszott szerepéről, és ünnepli a remény legyőzhetetlen erejét. 
(amerikai-angol) 

 

 
33 : a harminchármak (2013)                                                                             DVD 4740    
Rend.: Patricia Riggen 
Szereplők: Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Juliette Binoche. Időtartam: 
122 perc 
 
2010-ben egy katasztrofális bányaomlást követően 33 chilei bányász a föld alatt rekedt. Egy 
különleges csapat 69 napon át, éjt nappallá téve dolgozott azon, hogy kiszabadítsa őket, 
miközben a bányászok hozzátartozói kétségbeesetten várták a híreket. 200 emelet mélyben a föld 
alatt, a fullasztó hőségben a készletek és az idő fogyásával pedig egyre feszültebbé vált a 
helyzet... A film, amely a kitartásról, a hitről és az emberi lélek győzelméről mesél, méghozzá egy 
elképesztő igaz történet alapján. (amerikai-chilei) 

 

 
A  44. gyermek (2015)                                                                                            DVD 4456    
Rend.: Daniel Espinosa 
Szereplők: Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace. Időtartam: 132 perc 
 
A politikai töltetű thriller az 1953-as sztálini Szovjetunióban játszódik. A titkosrendőrség 
lelkiismeretes ügynöke, Leo Dimitrov elveszíti beosztását, hatalmát és otthonát is, amikor nem 
hajlandó feleségét, mint árulót elítélni. Moszkvából vidékre száműzik őket, és Mikhail Nesterov 
tábornokkal összefogva egy sorozatgyilkos nyomába erednek. Leót az igazság felfedésében 
pszichopata riválisa, Vaszilij akadályozza, aki ragaszkodik ahhoz, hogy "A paradicsomban nincs 
bűnözés". (cseh-angol-román-amerikai) 

 

 

 
47 méter mélyen (2017)                                                                                       DVD 5442     
Rend.: Johannes Roberts 
Szereplők: Claire Holt, Mandy Moore, Chris J. Johnson. Időtartam: 85 perc 
 
Amikor Lisával szakít a barátja, a lány felejteni akar és új élményeket gyűjteni, ezért elhívja a 
húgát, Kate-et egy mexikói nyaralásra. A lányok kalandot keresve extrém cápanézésre indulnak: a 
tervek szerint egy rácsos ketrecben merülnek alá, hogy közvetlen közelről is láthassák a gyilkos 
ragadozókat. Csakhogy a csörlő váratlanul elszakad, Lisa és Kate pedig a tenger fenekére, 47 
méter mélyre süllyed a biztonsági ketrecben. A lányoknak alig egy órára elegendő oxigénjük 
marad a palackjukban, ráadásul hemzsegnek körülöttük a vérszomjas cápák. Megkezdődik a 
halálos versenyfutás az idővel. (amerikai-angol-dominikai) 



 

 
A 64-es betegnapló  :  a Q-ügyosztály esete (2018)                               DVD 5747    
Rend.: Christoffer Boe 
Szereplők: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt. Időtartam: 
118 perc 
 
Egy lakás felújítása során munkások egy befalazott titkos szobában három mumifikálódott 
holttestet találnak. Az ügyet a Q-ügyosztály nyomozói, Carl Morck és Assad kapják. Hamarosan 
rájönnek, hogy a szálak Sprogo szigetére vezetnek, amelynek hírhedt kórházában egykor nőket 
sterilizáltak, gyakran erőszakkal. A múlt rémségei azonban nemcsak a három holttesttel vannak 
összefüggésben, a nyomozás további sötét titkokra is fényt derít. Morck és Assad pályafutásuk 
legnagyobb kihívásával néznek szembe, amikor az ügy végére próbálnak járni. (dán-német) 

 

 
88 perc (2007)                                                                                       DVD 1165   
Rend.: Jon Avnet 
Szereplők: Al Pacino, Alicia WittLeelee Sobieski. Időtartam: 106 perc 
 
Egy nap miközben Dr Jack Gramm, a hires pszichiáter és igazságügyi szakértő egyetemi 
előadását tartja hallgatóinak, halálos fenyegetést kap telefonon: már csak 88 perce van hátra az 
életéből! Minden erejét és tudását latba kell vetnie, hogy megmeneküljön, és leszűkítse a 
lehetséges gyanúsítottak körét. Ki lehet a fenyegetés mögött: egy barátságtalan diák, egy 
faképnél hagyott volt szerető vagy a sorozatgyilkos Jon Forster, aki már a siralomházban várja 
sorsa beteljesülését? Rejtélyes dolgok történnek: felrobban Jack mobilja, kiszúrják kocsija 
kerekét, valaki letiltja a bankkártyáját. Jack egyre paranoiásabb és bizonytalanabb lesz, amint 
elkezdődik a visszaszámlálás. (német-amerikai) 

 

 
127 óra (2010)                                                                                     DVD 3324   
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara. Időtartam: 90 perc 
 
Aron Ralston szenvedélyesen űz minden sportot, amit a szabad ég alatt végezhet. Egész 
életében az izgalmakat hajszolta, amikor azonban Utah sziklás-szakadékos vidékén, messze a 
civilizációtól egy sziklatömb fogságába kerül, tudja: ez lehet élete utolsó kalandja. Ralston 
elképesztő belső utat jár be, míg egy sziklához szögezve, embertelen bátorsággal és 
leleményességgel kiszabadítja magát szorult helyzetéből. 
(amerikai-angol) 

 

 
360 – a körtánc (2011) – feliratos                                                            DVD 4011     
Rend.: Fernando Meirelles 
Szereplők: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz. Időtartam: 110 perc 
 
Egy házaspár mindkét tagja a félrelépés gondolatával játszik: ám míg a feleség titokban félrelép, a 
férj  az utolsó pillanatban meghátrál. Egy brazil fotós megcsalt barátnője úgy dönt, hogy elhagyja 
félrelépő párját és hazaköltözik Brazíliába. Egy alkoholista, korosodó férfi eltűnt lányának 
feltételezett holttestét megy azonosítani az Egyesült Államokba. Egy szexuális zaklatásért elítélt, 
és feltételes szabadlábra bocsátott férfi igyekszik mindent elkövetni az újabb bűnbeesése 
megelőzésére. Egy dolog valamennyijüket összeköti: a véletlenek láncolata révén összefonódik a 
sorsuk, miközben mindannyian a magány elől menekülnek, s csak azt szeretnék, ha szeretnék 
őket. A ’360’ az osztrák Arthur Schnitzler 1903-ban írt, A körtánc című művének 21. századi 
modernizált átirata. (angol-francia-brazil-osztrák) 

 

 
451 Fahrenheit (1966)                                                                          DVD 1369    
Rend.: Francois Truffaut 
Szereplők: Julie Christie, Oskar Werner, Cyril Cusack. Időtartam: 108 perc 
 
Ray Bradbury bestseller sci-fije a könyvek nélküli jövőről dermesztően valósághű 
ábrázolásmóddal jelenik meg ebben a filmklasszikusban. Montag a tiltott kötetek elégetésével 
megbízott tűzöltó találkozik egy forradalmi elveket valló tanárral, aki nem fél olvasni. Egyik 
pillanatról a másikra szökevénnyé válik, akinek választania kell nemcsak két nő, de a személyes 
biztonság és az intellektuális szabadság között.  
(angol-francia)     



 

 
2012 (2009)                                                                                                                DVD 5694    
Rend.: Roland Emmerich 
Szereplők: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet. Időtartam: 151 perc 
 
A maják ősi naptára bonyolult csillagászati ismereteket és kifinomult matematikai számításokat igénylő 
tökéletes alkotás. Egy baj van vele: 2012-ben véget ér, és sokan úgy gondolják, nem véletlenül. A világ 
sem tarthat tovább, mint a misztikus tudást tartalmazó naptár. Néhány vezető tudós 2009-ben igazolta, 
hogy valóban közel a vég, és segítségükkel a világ leghatalmasabb államainak vezetői el is készítették a 
tervet, amelynek alapján sok ember megmenthető... de távolról sem az összes. Jackson Curtis két 
gyerekével kirándul a Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor véletlenül rátalál egy titkos 
kutatólaboratóriumra, és rájön, hogy a kormány hallgatott a közelgő apokalipszisról. Kétségbeesett 
versenyfutásba kezd az idővel, hogy megmentse a családját: földrengéseket, vulkánkitöréseket, 
szökőárakat kell túlélnie – mindazt, amit a Föld tartogat a halálra ítélt lakóinak. (amerikai-kanadai) 

 

 
Aaltra (2004)                                                                                                                 DVD 324 
Rend.: Gustave de Kervern, Benoit Delépine 
Szereplők: Benoit Delépine, Gustave de Kervern, Gérard Condejean. Időtartam: 92 perc 
 
Észak-Franciaországban egy vidéki út mentén él két szomszéd. Egy gazda és egy irodista. 
Utálják egymást és életük másból sem áll, mint egymás bosszantásából. Aztán egyszer, egy 
tettlegességig fajuló összezördülés folyamán rájuk borul egy traktor, s kórházba kerülnek. Az 
eredmény: mindketten nyaktól lefelé megbénultan, tolószékbe kényszerülnek. Sikertelen 
öngyilkossági kísérleteik után egymástól függetlenül elhatározzák, hogy személyes zarándoklatba 
fognak, s bár a sors úgy hozza, hogy a legkevésbé sem keresik egymás társaságát, útjuk során 
ismét „szomszédok” lesznek. Különös és kiszámíthatatlan Odüsszeiájuk végigvezet 
Franciaországon, Belgiumon, Hollandián át; végcélja Finnország, ahová kártérítést követelni 
érkeznek a balesetüket okozó  Aaltra traktort gyártó céghez. (francia-belga) 

 

 
Az acélember (2013)                                                               DVD 3862    
Rend.: Zac Snyder 
Szereplők: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon. Időtartam: 137 perc 
 
Egy kisfiú ráébred, hogy különleges képességekkel bír, és nem a Földről származik. Fiatal 
férfiként útra kel, hogy megtudja, honnan jött, és miért küldték ide. De elő kell lépnie a benne élő 
hősnek, hogy megmentse a világot a teljes pusztulástól, és a remény szimbólumává váljon az 
egész emberiség számára. (amerikai-angol-kanadai) 

 
 

 

 
Ádám almái (2005)                                                                               DVD 1772  
Rend.: Anders Thomas Jensen 
Szereplők: Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen, Nicolas Bro. Időtartam: 94 perc 
 
Adamot, a neonáci bajkeverőt 12 hét közmunkára ítélik, melyet egy vidéki egyházi közösségben 
kell letöltenie, Ivan, a jólelkű, de meglehetősen naiv lelkész irányításával. Adam, aki nem igazán 
hisz Istenben, annál inkább két öklében, természetesen összetűzésbe kerül Ivannal, aki szerint 
rossz ember nem létezik, a gonoszság eredendően az ördög műve. Adam elhatározza, hogy 
megleckézteti a bigott papot, bizonyítás tárgyául ki is pécézi magának a paplak kertjében álló 
almafát, ám úgy tűnik, a sors újra meg újra keresztülhúzza számítását. Isteni színjáték zajlik 
Dániában, talán tragikus, de leginkább komikus, melyben elveszett hitek találnak gazdára, cinikus 
tagadók esnek pofára. (dán-német) 

 

 
Ádám feltámadása (2008)                                                                   DVD 2551    
Rend.: Paul Schrader 
Szereplők: Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Derek Jacobi. Időtartam: 103 perc 
 
Adam Stein egy izraeli idegszanatórium karizmatikus ápoltja, holokauszt túlélőként került ide. A 
háború előtt Berlinben életművészkedett: kabarékban lépett fel, cirkuszt vezetett  – imádta 
közönségét és a nácikat mindaddig, míg egy koncentrációs táborban nem találta magát, 
konfrontálódva Klein parancsnokkal. Adam a parancsnok kutyájaként vészeli át az ott töltött időt, 
mialatt feleségét és lányát kivégzik. Évekkel később, az intézet lakójaként megérez, meghall 
valamit. Rá is talál egy fiatal, láncra vert fiúra, ki kutyaként él. Adam és a fiú különleges 
kapcsolatot alakít ki egymással; ezzel megkezdődik sajátságos utazásuk az emberlét felé – egy 
férfi, ki egyszer kutya volt, szívéhez emeli a kutyát, ki egyszer fiú volt. (amerikai-német-izraeli) 



 

 
Adásunkat megszakítjuk  (2004)                                                       DVD 3181 
Rend.: Johnnie To 
Szereplők: Richie Ren, Kelly Chen, Nick Cheung. Időtartam: 90 perc 
 
A televízió kamerái véletlenül megörökítik, amint egy utcai lövöldözésben öt bűnöző látványosan 
megszégyeníti a rendőrség erőit. Amikor a bűnözők rejtekhelyét felfedezik, heves tűzharc veszi 
kezdetét a többemeletes lakóépületet elárasztó rohamrendőrök és a bűnözők között. A 
tűzvonalban küzdő Heng felügyelőnek eközben egyre többször gyűlik meg a baja Rebecca Fong 
rendőrtiszttel, aki a médiát használja eszközül a rendőrség jóhírének visszaállítására, 
olyanformán, hogy emberei sisakjára erősített kamerákon keresztül élő adásban közvetítteti az 
eseményeket. Eközben azonban a bűnözők is megtalálják a módját, hogy a maguk üzeneteit 
eljuttassák a nyilvánossághoz, amelyek egész más fényben tüntetik fel a történteket, mint a 
rendőrség verziója. (kínai-hongkongi) 

 

 
Aglaja (2012)                                                                                        DVD 3682       
Rend.: Deák Krisztina 
Szereplők: Ónodi Eszter, Jávor Babett, Móga Piroska. Időtartam: 112 perc 
 
Egy menekült kelet-európai artistacsalád kálváriája Nyugaton. Ha porondon akarnak maradni, 
valami egzotikus mutatványt kell kitalálniuk. A különleges produkciót a mama, Sabina (Ónodi 
Eszter – Valami Amerika 1-2, Pánik, Jadviga párnája) eszeli ki: a saját haján lóg a cirkusz 
kupolájában, miközben égő fákylákkal zsonglőrözik. Kislánya, Aglaja minden este retteg attól, 
hogy a mamája lezuhan. A mama halálától való félelem átszövi Aglaja életét. Pedig egy napon – a 
családi tradíciót követve – ő lesz „Az Acélhajú nő”. (magyar-lengyel-román) 

 

 

 
Agora (2009)                                                                                        DVD 2916   
Rend.: Alejandro Amenábar 
Szereplők: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Issaac. Időtartam: 126 perc 
 
A Római Birodalom utolsó napjaiban mindent elsöprő lázadás készül kitörni, amellyel veszélybe 
kerül az örök tudás fellegvára, az alexandriai Könyvtár. A Könyvtárban rekedt briliáns 
asztronómus, Hypatia és tanítványai harcba szállnak, hogy megmentsék az ősi világ 
bölcsességét. Közülük ketten a nő szívéért is versengenek: az okos, kiváltságos helyzetű Orestes, 
és Davus, Hypatia ifjú rabszolgája, akinek döntenie kell úrnője iránt érzett titkos szerelme és a 
szabadság között, mely az övé lehet, hogy csatlakozik a keresztények megállíthatatlan 
rohamához. (spanyol-máltai) 

 

 

 
Agyő édes otthon (1999) – feliratos                                                      DVD 45 
Rend.: Otar Joszeliani  
Szereplők: Nico Tarielashvili, Lily Lavina, Philippe Bas. Időtartam: 117 perc 
 
„Az Agyő, édes otthon! egy régi tengerész kifejezés, mely tükrözi a hajós ember megvetését a 
szárazföld iránt, melyet boldogan hagynak maguk mögött. A szárzföld mindig vonzotta a 
matrózokat, amikor a nyílt tengeren voltak, de alig hogy elérték, máris elegük volt belőle. A 
szárazföld elhagyásval úgy gondolták, hátrahagynak minden gondot, de mindenki tudja, hogy a 
tenger nem olyan hely, ahol sokáig lehet élni. A film tehát a bennünk, szárazföldön élőkben lakozó 
elégedetlenség, boldogtalanság érzésének egyfajta parabolája. Gyakorlatilag születésünktől fogva 
egyfajta kagylóban élünk, melyet előre kiszabtak nekünk, s mindannyian arról álmodunk, hogy 
sikerül kiszabadulnunk, s új távlatok, új életterek nyílnak meg előttünk. Innen ered a „máshol 
mindig jobb” mondás is.” (Otar Joszeliani) (francia-svájci-olasz) 

 

 
Ahogy tetszik (1992)                                                                           DVD 1426    
Rend.: Christine Edzard 
Szereplők: Emma Croft, James Fox, Cyril Cusack. Időtartam: 113 perc 
 
Shakespeare híres vígjátékának ezen modern adaptációját eredeti műhöz híven ezt is  a 
személycserék, s a szerelem esetlen megvallása teszi igazán nevettetővé. 
(angol-amerikai) 



 

 
Ahol a szivárvány véget ér (2014)                                                                  DVD 4400    
Rend.: Christian Ditter 
Szereplők: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke. Időtartam: 99 perc 
 
Rosie és Alex már 5 éves koruk óta a legjobb barátok, ezért biztos, hogy nem egymásnak lettek 
teremtve. Vagy mégis? Amikor szerelemről, az életről vagy a helyes döntésekről van szó, ők 
ketten önmaguk legnagyobb ellenségei. Az élet teljesen más irányba sodorja őket, de mégis, azt a 
köteléket, amely összeköti kettejüket térben, időben és különböző kontinenseken át, nem lehet 
tönkretenni a katasztrofális szerelmi ügyek, hűtlenség és a válás ellenére sem. Vajon megtalálják 
az egymáshoz visszavezető utat? Vagy akkor már túl késő lesz? (német-angol) 
 

 

 
Az ajánlat (2005)                                                                                                     DVD 1853   
Rend.: John Hillcoat 
Szereplők: Guy Pearce, Ray Winstone, Danny Huston. Időtartam: 100 perc 
 
Ausztrália, az 1880-as évek. Charlie Burns, a törvényen kívüli banditát és kisebbik testvérét, a 
siheder korú Mikey-t elfogja a magát a civilizáció követének valló Stanley kapitány. Olyan ajánlatot 
tesz Charlie-nak, amely a döntéstől függetlenül csak vérfürdővel végezhet. Természetesen a 
nagyobb jó érdekében. Ha Charlie elfogja bátyját, Arthurt, aki országszerte köröznek 
gyilkosságért, akkor az öccse szabadon távozhat. Charlie belemegy az alkuba, pedig sejti, hogy 
ezzel aláírta halálos ítéletét. Miközben a bátyját keresi, Stanley feljebbvalója elrendeli Mikey 
kivégzését. 
(angol-ausztrál) 

 

 
Az ajtó (2011)                                                                                                            DVD 3925     
Rend.: Szabó István 
Szereplők: Helen Mirren, Martina Gedeck, Eperejes Károly. Időtartam: 98 perc 
 
Különös szépségű film az emberi tartásról, a titkokról, az egymás iránti megbecsülésről és a 
szeretetről. Szabó Magda önéletrajzi ihletésű regényéből készült a film, méltó megjelenítése a 
több mint 40 nyelvre lefordított regénynek, amely egy házvezetőnő és a ház asszonyának 
apránként kibontakozó és sokszor viharos kapcsolatának megrendítően szép története. Magda, 
az írónő bejárónőt keres. Megismeri Emerencet  a meglehetősen öntörvényű, nyers asszonyt. A 
kezdetben egymás iránt érzett gyanakvás és közöny helyét, lassanként átveszi az elfogadás és a 
bizalom. Ahogy Emerencről leválik a ridegség máza, úgy tárul ki egyre jobban a közöttük lévő ajtó. 
(magyar-német) 

 

 
Az akciócsoport (2015)                                                                                        DVD 4706    
Rend.: Benjamin Rocher 
Szereplők: Jean Reno, Caterina Murino, Alban Lenoir. Időtartam: 94 perc 
 
Serge Buren nyomozó és csapata elszántan küzd a bűnözők ellen, akik nem kímélnek semmit és 
senkit. Az egyik véres betörés alkalmával egyik régi „ismerősére” terelődik a gyanú, aki egy ex-
zsoldos csapattal követi el a betöréseket. A legképzettebb zsaruk veszik fel a harcot a legprofibb 
bűnözőkkel. 
(francia-angol) 

 

 
Akihez beszél a föld (2014)                                                                                 DVD 4453    
Rend.: Russell Crowe 
Szereplők: Russell Crowe, Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan. Időtartam: 106 
perc 
 
Bő egy évig tartott a Dardanellák ostroma Gallipolinál 1915-ben. Bár az Antant elterelő 
hadműveletnek szánta a törökök megtámadását, az odavezényelt ausztrál és új-zélandi hadtestek 
teljesen felmorzsolódtak a központi hatalmak ellenállásán. Amikor Connor értesül róla, hogy 
mindhárom fia eltűnt a csatában, elindul Ausztráliából Törökországba, hogy felkutassa őket. 
(ausztrál-tötök-amerikai) 

 



 

 
Albert Schweitzer – egy élet Afrikáért (2009)                            DVD 3837/1-2   
Rend.: Gavin Millar 
Szereplők: Jeroen Krabbé, Barbara Hershey, Samuel West. Időtartam: 109 
perc (Sugárzó életek; 31.) 
1949 – Albert Schweitzer „Az élet tisztelete” filozófiájának köszönhetően, amelyet az afrikai 
Lambarénében lévő őserdei kórházában valósított meg, az egyik legtöbbek által csodált ember a 
világon. Az Egyesült Államokban koncertekkel és előadásokkal gyűjt adományokat Lambaréné 
számára. Először szimpátiával és nagyvonalú támogatással találkozik, később azonban egyre 
több nehézségbe ütközik. Ellenségei rágalmazó hadjáratba kezdenek, mellyel Schweitzer 
életművének kétségbevonását akarják elérni, így a doktor afrikai kórházát hirtelen a bezárás 
veszélye fenyegeti. Ám orvosai támogatásával és betegei szeretetével felvértezve felveszi a 
harcot Lambaréné megmentéséért. (német-dél-afrikai) 

 

 
Áldozat? (2016)                                                                                                         DVD 5227     
Rend.: P. Verhoeven 
Szereplők: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny. Időtartam: 126 
perc 
 
Michèle megingathatatlan, kemény nő, aki egy sikeres videojáték-kiadó igazgatójaként sem a 
munkájában, sem a szerelmi életében nem ismer gyengeséget. Amikor egy este megtámadják az 
otthonában, Michèle élete örökre megváltozik. Minden követ megmozgat, hogy kinyomozza 
támadójának kilétét, és amikor sikerrel jár, bizarr játékba kezd a férfival – egy olyan feszült és 
veszélyes játékba, amelynek irányítása bármelyik pillanatban kicsúszhat a kezeik közül.  (francia-
német-belga) 

 

 
Áldozathozatal (1986) – feliratos                                                                   DVD 3428/1-2    
Rend.: Andrej Tarkovszkij 
Szereplők: Erland Josephson, Susan Fleetwood, Allan Edwall. Időtartam: 145 perc 
   Tart. még: Rendezte: Andrej Tarkovszkij – dokumentumfilm (1988) 101 perc 
 
Andrej Tarkovszkij utolsó filmje egyszerre búcsúlevél és végrendelet. Személyes hangvételű 
búcsú a világtól, amelyben élt és alkotott, és amely a felszín rohadása miatt látszólag megérett a 
teljes pusztulásra. Hősünk, Alexander viszont érzi a mélyben lapuló, örök értékeket, amelyek 
megmentésére az emberiség csak úgy kaphat újabb esélyt, ha ő el tud jutni az áldozathozatal, a 
teljes lemondás vállalásáig. „Minden ajándék áldozat” hangzik el a filmben, és ez már nem a 
búcsú, hanem a testamentum része. Tarkovszkij csak a vágás alatt tudta meg, hogy halálos 
beteg, de számára minden film ajándék és áldozat volt egyben.    (angol-francia-svéd) 

 

 
Alien – A nyolcadik utas : a halál (1979; rend. vált. 2003)                   DVD 4902/1-2    
Rend.: Ridley. Scott 
Szereplők: Tom Skerritt, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright. Időtartam: 
111, 112 p. 
A Nostrolo csendesen siklik az űrben – a galaxis távoli részéből viszi haza a Földre a héttagú 
legénységet. A hajó központi számítógépe vészjeleket fog egy közeli bolygórendszerből és 
felébreszti a legénység tagjait a hibernációs alvásból. Az űrhajó leszáll az LV-426 nevű kopár 
bolygóra és hárman kiszállnak felkutatni a jelzések eredetét. Találnak egy elhagyott űrhajót és 
sikerül megfejteniük a jeleket is: valamilyen veszélyre figyelmeztetnek. De lehet, hogy már késő. A 
legénység egy tagja ugyanis tudtán kívül már testközeli kapcsolatot létesített egy földönkívüli 
lénnyel., amikor egy egy tojás alakú nagy gubót tanulmányozott. Elkezdődik a rémálom, ami hat 
ember életét követeli, a hetedikét pedig örökre megváltoztatja. (angol-amerikai) 

 

 
Alien 2. – A bolygó neve  : Halál (1986, rend. vált. 2003)                     DVD 4903/1-2    
Rend.: James Cameron 
Szereplők: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen. Időtartam: 
131, 148 perc 
Miután – a lénnyel együtt – felrobbantotta a Nostromót, Ellen Ripley évtizedeken át hibernálva, 
tehetetlenül sodródott kozmikus mentőcsónakjában, csak azért, hogy menekülése és ébredése 
után újra visszatérjen az idegenek feltételezett lakhelyére, az L.V. 426-os kódszámot viselő 
bolygóra, ahol időközben mit sem sejtő földi telepesek is megvetették a lábukat. Ripley csatlakozik 
az elit-kommandóhoz, hogy eddigi tapasztalatait kamatoztatva mentse, ami még menthető. A 
kolóniára érve azonban hamar rádöbbennek, hogy a vártnál is nagyobb a baj és a túlerő. És az 
egyetlen ember, akit még megmenthetnek nem más, mint egy rettegő, elárvult és elvadult kislány, 
aki már túl sok szörnyűséget látott… (angol-amerikai) 



 

 
Alien 3. – A végső megoldás: Halál  (1992, rend. vált. 2003)            DVD 4904/1-2    
Rend.: David Fincher 
Szereplők: Sigourney Weaver, Charles S. Dutton, Charles Dance. Időtartam: 
111, 139 perc 
Ripley űrhajóján meghibásodik a kabin kioldószerkezete és a hibernációs álmát alvó személyzet 
lezuhan a Fiorina 138. börtönbolygóra, ahol elvetemült és javíthatatlannak nyilvánított bűnözők 
egy maroknyi csapata őrködik az egykor nagyüzemben működő űr-Alcatraz romjain. A zuhanást 
csupán a már sokat próbált Ripley éli túl, akit – ébredése után – nem hagy nyugodni a gondolat: 
az „Idegen” még nem pusztult el, hanem mindvégig az űrhajón bújt meg – talán éppen a 
legénység egyik tagjának gyomrában. Hamarosan igazolódik szörnyű gyanúja, így kénytelen 
harmadszor is szembeszállni a gyilkos lénnyel, ezúttal azonban fegyvertelenül, kiszolgáltatva a 
zegzugos folyosórendszerben bujkáló „halálnak” és néhány erőszakos bűnöző elemi ösztönének. 
(angol-amerikai) 

 

 
Alien 4. – Feltámad a Halál (1997, rend. vált. 2003)                                DVD 4905/1-3    
Rend.: Jean-Pierre Jeunet 
Szereplők: Sigourney Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Időtartam: 104, 
111 perc 
Ellen Ripley, az előző Alien-filmek hősnője halott. Amikor rájött, hogy az utolsó idegen embriója az 
ő testében vár arra a pillanatra, amikor rászabadulhat a világra, úgy döntött: öngyilkos lesz, hogy 
a lénynek se legyen esélye az életben maradásra. 200 év és nyolc rémes genetikai kísérlet 
eredményeképpen Ripley hadnagy újra életre kel. Megszállott tudósok „áldozatos” munkája kellett 
ahhoz, hogy klónozzák őt, és benne az idegen királynőt – azzal a nem titkolt céllal, hogy 
kitenyésszék a „tökéletes fegyvert”. A királynő szaporodik, és savas vérű, kegyetlen utódai ellepik 
a támaszpontot. Hamarosan elszabadul a pokol. A már nem teljesen emberi, de még nem idegen 
Ripleyre, és az állomásra érkező csempészekre, köztük a különös Callra vár, hogy harcba 
szálljanak az elpusztíthatatlan faj egyedeivel… (angol-amerikai) 

 

 
Államtrükkök (2010)                                                                                               DVD 3389    
Rend. Doug Liman 
Szereplők: Naomi Watts, Sean Penn, Anand Tiwari. Időtartam: 104 perc 
 
Mikor Valerie Plame CIA-ügynök férje, a korábbi nagyköveti státusztól visszavonult Joe Wilson 
egy provokatív cikket publikál, melyben megkérdőjelezi az Egyesült Államoknak az iraki 
háborúban betöltött szerepét. Válaszlépésként a Fehér Ház leleplezi a beépített ügynökként 
dolgozó Plame-et, akinek ezáltal nem csak a kapcsolatai és a karrierje dől romba, de még az élete 
is veszélybe kerül.  
(amerikai-emirátusokbeli) 

 

 
Álmok (1990)                                                                                        DVD 3649    
Rend.: Akira Kurosawa 
Szereplők: Mieko Harada, Akira Terao, Mitsuko Baisho. Időtartam: 114 perc 
 
Az Álmok a mester hatvanéves pályafutásának egyik leglátnokibb, legszemélyesebb műve a 
Rashomon, A hét szamuráj és a Ran – Káosz mellett. A rendkívüli képzelőerőről és bölcsességről 
tanúságot tevő film nyolc lazán kapcsolódó epizódban a háború árát, a nukleáris energia 
veszélyeit vizsgálja, és azt hirdeti, hogy az embernek harmóniában kell élnie a természettel. Ez a 
varázslatos mű minden nézőt elkápráztat. (amerikai-japán) 

 

 

 
Az álom tudománya (2006)                                                                 DVD 702 
Rend.: Michel Gondry 
Szereplők: Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat. 
Időtartam: 97 perc 

 
Apja halála után Stephane visszaköltözik Mexikóból az anyjához, Párizsba. A húszas éveiben járó 
fiúnak gyerekkora óta gondot okoz, hogy álmait elkülönítse a valóságtól. Szendergés közben a 
„Stephane TV” színfalai között karizmatikus műsorvezetőként szerepel, míg a való életben egy 
unalmas munkahelyen csetlik-botlik. Életébe fénysugárként tör be Stephanie, akit kezdetben 
elbűvöl a fiú kedvessége. Ám egyre jobban zavarba jön Stephane különös és fölöttébb gyerekes 
viselkedésétől és a valósághoz fűződő szokatlan viszonyától. Stephane képtelen éber állapotban 
megtalálni a lány szívéhez vezető utat, ezért az álmaiban próbálja megkeresni azt.  (francia-olasz) 



 

 
Az álomnő (2007)                                                                                   DVD 747     
Rend.: Jacke Paltrow 
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Martin Freeman, Penélope Cruz. Időtartam: 90 
perc 
 
Gary élete válaszúthoz érkezett: karrierje megfeneklett, felesége, Dora az őrületbe kergeti, és 
négy éve betöltötte a harmincat, miközben Paul, a legjobb barátja kezében arannyá válik minden. 
Gary lehangolt és bánatos… míg egy éjjel találkozik Annával, aki gyönyörű, okos, szexis, vicces, 
és úgy tűnik, a férfi minden vágyát beteljesíti. Ő álmai asszonya… szó szerint. Mivel Anna csak az 
álmaiban szerepel, Garynek meg kell találnia a módját, hogy élete legjobb kapcsolatát tudatosan 
is irányítani tudja. Felkeres egy bohókás álomszakértőt, aki a „tudatos álom” lehetőségével 
kecsegteti. (amerikai-angol-német) 

 

 
Alphaville, a titokzatos város (1965)                                                  DVD 1616   
Rend.: Jean-Luc Godard 
Szereplők: Anna Karina, Eddie Constantine, Howard Vernon. Időtartam: 99 
perc 
 
A film 1984-ben – a jövőben! – játszódik. Alphaville egy több millió fényévnyi távolságban lévő 
galaxis fővárosa. Ide érkezik Lemmy Caution a Figaro-Pravda újság tudósítójaként. Lemmy 
valójában titkosügynök, akinek kapcsolatba kell lépnie von Braun professzorral. Von Braun – akit 
kiutasítottak az óvilágból – létrehozta Alphaville-ben az Alpha 60 nevű elektronikus agyat. A 
mesterséges intelligencia egyeduralmi rendszert vezetett be a városban, ahol ezt követően 
minden érzést betiltottak, a „zene”, a „költészet” és a „szerelem” szavakat pedig kitörölték a 
nyelvből. (francia-olasz) 

 

 
Alvajárók (2007)                                                                                  DVD 2717 
Rend.: William Maher 
Szereplők: Nick Stahl, AnnaSophia Robb, Charlize Theron. Időtartam: 108 
perc 
James Reedy egyszerű ember vágyak nélküli élettel. Ezt forgatja fel nővére, aki  menedéket keres 
maga és 11 éves lánya, Tara számára. Joleen a beköltözés után is folytatja zabolátlan életvitelét. 
Egy napon eltűnik. Csak egy levelet hagy maga után, melyben azt ígéri visszatér. James és a 
kislány hátrahagyva mindent és kezdenek kutatni utána.  Végül a farmon kötnek ki, ahol James és 
Joleen nevelkedett. A közös élmények hatására a nagybácsi és unokahúg között kialakul egyfajta 
kötődés, és Tara számára egyre világosabbá válik: anyja végleg elhagyta. James pedig életében 
először arra kényszerül, hogy szembenézzen apjával, és eldöntse, hagyja-e, hogy a múlt régóta 
eltemetett emlékei továbbra is kísértsék. (kanadai-amerikai) 

 

 
Amelia. Kalandok szárnyán (2009)                                                                 DVD 2821  
Rend.: Mira Nair 
Szereplők: Hilary Swank, Richard Gere, Ewan McGregor. Időtartam: 107 perc 
 
A film Amelia Earhart, a legendás amerikai pilótanő és férje George Putnam, a karizmatikus 
üzletembert életéről szól. Kettejük kapcsolata szerelmen és kitartáson alapul, és sem Amelia 
mindent felülmúló, a repülés iránti szenvedélye, sem Gene Vidalhoz fűződő viszonya nem tudta 
tönkretenni – egészen a nő rejtélyes eltűnéséig. 
(amerikai-kanadai)    

 

 
Ámen (2002)                                                                                       DVD 1937     
Rend.: Constantin Costa-Gavras 
Szereplők: Ulrich Tukur, Mathieu Kassovitz, Ulrich Mühe. Időtartam: 125 perc 
 
Két férfi belülről veszi fel a küzdelmet a fasizmussal. Az egyik oldalon a civil életben kémikus 
végzettségű Kurt Gerstein SS tiszt. Ő látta el a táborokat Cyklon B-vel, miközben saját és családja 
életének kockáztatásával próbálta leleplezni a tudomására jutott bűnöket, melyekről értesítette a 
szövetségeseket, a pápát, és a németeket. A másik oldalon az ifjú jezsuita, Ricardo, a 
kegyetlenséggel akár életük árán is szembeszálló papságot képviselő kitalált figura. Sokan voltak 
ilyen bátrak, köztük ismert és névtelen papok, akik nem tudtak belenyugodni feletteseik cinkos 
hallgatásába. (francia-német-román) 



 

 
Amerikai botrány (2013)                                                                                      DVD 4061     
Rend.: David. O Russell 
Szereplők: Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams. Időtartam: 132 perc 
 
Irving zseni. De sajnos, a hazugság mestere, az átverés bajnoka, a történelem egyik 
legsikeresebb szélhámosa. Annyira, hogy olyasmi sikerült neki, ami sok, nála komolyabbnak és 
fontosabbnak tűnő embernek sem: beleírta magát az Egyesült Államok történetébe. Ő valamint 
bűn- és élettársa egy ideje kénytelen egy FBI-ügynöknek is dolgozni, aki ráveszi őket, hogy 
küzdjék be magukat a maffia felső köreibe. Ebben az izgalmas, sok új lehetőséget kínáló és 
nagyon veszélyes világban politikusok, bűnözők és beépített ügynökök találkoznak. És persze: 
nők. Ha bármelyikük hibázik, minden összeomlik, és a romok az összes résztvevőt magukkal 
rántják. (amerikai-angol) 

 

 
Ami nem öl meg (2018)                                                                                         DVD 5736   
Rend.: Fede Alvarez 
Szereplők: Claire Foy, Sverrir Gudnason, LaKeith Stanfield. Időtartam: 113 
perc 
 
A világszerte óriási népszerűségnek örvendő Millennium trilógiából ismert tetovált lány, azaz 
Lisbeth Salander új történetében  a zseniális hacker ismét a bukott sztárújságíróval, Mikael 
Blomkvisttal az oldalán nyomoz. Lisbeth ezúttal egy autista kisfiún próbál segíteni, így keveredik 
bele élete legveszélyesebb ügyébe és ragad bele korrupt kormányhivatalnokok, kémek és 
kiberbűnözők pókhálójába. A lány múltjával összefüggő, zűrös ügy szálai egészen az Amerikai 
Nemzetbiztonsági Ügynökséghez és a svéd arisztokrácia titkolt bűneihez vezetnek. (angol-német-
svéd-kanadai-amerikai) 

 

 
Angel (2007)                                                                                       DVD 1512   
Rend.: Francois Ozon 
Szereplők: Romola Garai, Charlotte Rampling, Sam Neill. Időtartam: 114 perc 
 
Angel Deverell története az 1900-as évek elején játszódik az Edward-kori Angliában. A vidéki 
boltosnő lánya kamaszkori romantikus fantáziáit nemcsak gondolatban, hanem papíron is kiéli. 
Amikor a sok visszautasítás után egy londoni könyvkiadó vállalja egyik regényének kiadását, úgy 
tűnik, hogy Angel vadromantikus történetei saját életében is valóra válnak. Ha az irodalmárok nem 
is, de a nagyközönség habzsolja a regényeit, és a hirtelen jött hírnév és gazdagság hamar a lány 
fejébe száll. Vidéken kastélyt vásárol és kiveti hálóját álmai férfijára, titkárnője bátyjára, a 
festőművész Esmére.  (angol-belga-francia) 

 

 
Az angyalok is esznek babot (1973)                                                              DVD 5871    
Rend.: Enzo Barboni 
Szereplők: Bud Spencer, Giuliano Gemma, Bill Vanders. Időtartam: 119 perc 
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 11.) 
 
Sonny veszélyes álmodozó, aki azt gondolja magáról, hogy képes lenne megölni akár a maffia 
egyik vezérét is. Ebből a tuti buliból persze semmi pénzért nem hagyná ki birkózó barátját, 
Charlie-t. Amikor kiderül, hogy gengszterként nem állják meg a helyüket, mivel képtelenek a 
szegény boltosoktól behajtani a védelmi pénzt, új feladatot kapnak: végezniük kell az amerikai 
kongresszus egyik tagjával. A két jómadár pillanatok alatt a legnagyobb slamasztikában találja 
magát. Annyira megriadnak, hogy úgy döntenek, visszatérnek a békés polgári életbe, ám ez már 
nem is olyan egyszerű... (olasz-francia-spanyol) 

 

 
Anna Karenina (2012)                                                                         DVD 3717    
Rend.: Joe Wright 
Szereplők: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson. Időtartam: 124 
perc 
 
Anna Karenina, a gyönyörű asszony, nagy tekintélyű férjével és kisfiával él a XIX. század végén 
Oroszországban. Egy rokonlátogatás alkalmával találkozik a fiatal, vonzó Vronszkij gróffal, és első 
látásra egymásba szeretnek. Bár tisztában vannak a következményekkel, szembefordulnak 
környezetükkel, és vállalják szerelmüket. Ám önpusztító szenvedélyük, a kor társadalmának 
vaskalapos erkölcsei megakadályozzák boldogságukat. (angol-francia) 

 



 

 
Anonymus (2011)                                                                                                    DVD 3553    
Rend.: Roland Emmerich 
Szereplők: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson. Időtartam: 124 
perc 
 
Anglia, 17. század. A királynő körüli udvari intrikák kegyetlen politikai játszmává váltak. Minden 
csupa titok, csalás és hazugság. A legnagyobb titok négy évszázada megoldatlan: ki volt a 
William Shakespeare-nek tulajdonított színdarabok szerzője? Az arisztokrácia erotikával és 
bűnnel átitatott, veszedelmes viszonyai közepette egy férfi, akinek társadalmi állása ezt nem 
engedi meg, írni kezd. Drámákat és komédiákat ír, hogy segítségükkel támogassa politikai 
játszmáit. És megszervez egy összeesküvést: felbérel egy Shakespeare nevű színészt, hogy az ő 
neve mögé bújhasson. (angol-német) 

 

 
Anyátlanok (2009)                                                                              DVD 3040    
Rend.: Scott Hicks 
Szereplők: Clive Owen, Laura Fraser, George MacKay. Időtartam: 100 perc 

 
Hét évvel ezelőtt Joe Warr, a menő sportújságíró elhagyta feleségét és pelenkás korból épp hogy 
kinőtt fiát egy másik nőért és Angliából Ausztráliába költözött, ahol új szerelme gyermeket is szült 
neki. Jelenleg Joe minden idejét a helyszíni tudósításokból álló munka tölti ki, így mikor 
feleségénél rákot diagnosztizálnak, majd rövid időn belül meghal, a férfi megdöbbenve szembesül 
a ténnyel, hogy szinte nem is ismeri hat éves fiát, a meglehetősen hiperaktív Artie-t. Ráadásul 
beállít hozzá vakációzni első fia is, az időközben tinédzserkorba cseperedett Harry is. Joe-nak 
hirtelenjében nem egy, de mindjárt két fiúval szemben kell megtanulnia, milyen kihívásokkal jár 
apának lenni.   (ausztrál-angol) 

 

 
Anyegin (1999)                                                                                     DVD 2528    
Rend.: Martha Fiennes 
Szereplők: Ralph Fiennes, Liv Tyler, Toby Stephens. Időtartam: 102 perc 
 
Jevgenyij Anyegint sokan kedvelik az előkelő szentpétervári társaságban, hiszen művelt és gáláns 
fiatal úr, ámbár életuntsága és céltalansága talán éppen ennyire jellemző rá. Birtokot örököl 
gazdag nagybátyjától, és odaköltözik. Itt azonban, ha lehet, még jobban unatkozik. Fiatal 
szomszédja, Vlagyimir Lenszkij személyében igazi jóbarátra lel. Lenszkij bemutatja őt 
menyasszonya, Olga családjának, s e látogatás során ismeri meg a lány nővérét, Tatjanát, aki 
annyira más, mint bárki a környezetében. A lányra óriási hatást gyakorol a különc szomszéd. Nem 
sokkal később azonban Anyegin hűvös udvariassággal utasítja vissza szerelmét.  
(angol-amerikai) 

 

 
Az apáca (2013)                                                                                                       DVD 4618  
Rend.: Guillaume Nicloux 
Szereplők: Pauline Étienne, Isabelle Huppert, Louise Bourgoin. Időtartam: 107 
perc  
 
Az 1760-as évek Franciaországában egy ártatlan és életvidám lányt szülei kolostorba 
kényszerítenek. Suzanne minden erejével lázad a fiatalság, a nőiség és az élet törvényeivel 
szemben álló rabság ellen. A korabeli egyház nem nézi jó szemmel a lány szabadulási 
törekvéseit, és nyers szadizmussal próbálja letörni azt: Suzanne-nak a zárda nővéreinek 
megaláztatásaival és szexuális erőszakoskodásával kell megküzdenie. (francia-német-belga) 

 

 

 
Apák és lányaik (2015)                                                                                          DVD 4782    
Rend.: Gabriele Muccino 
Szereplők: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul. Időtartam: 116 perc 
 
Az Apák és lányaik egy megható és érzelmes családi történet egy New York-i apa és lánya 
egymás iránti szeretetéről. A film két idősík között váltakozik: a 80-as években játszódó 
történésekben Jake Davis, a Pulitzer-díjas, mentális problémákkal küzdő regényíró özvegyként 
neveli ötéves kislányát, Katie-t. A jelen idejű cselekmény pedig az immár felnőtt, Manhattanben 
élő 30 éves Katie mindennapjait mutatja be, aki gyermekkori démonjaival szembeszállva próbálja 
meg helyes mederben tartani életét. (amerikai-olasz) 

 



 

 
Apátlan anyátlanok (2005)                                                                   DVD 544   
Rend.: Mike Binder 
Szereplők: Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen. időtartam: 112 perc 
 
Terry iszonyú haragra gerjed, amikor férje hirtelen eltűnik, egyedül hagyva az asszonyt négy 
nagylányukkal. A szomszédban lakó Denny – az egykoron volt híres baseball játékos, de mára 
idült alkoholista- egyre sűrűbben jár át hozzájuk, hogy az elhagyatott és megkeseredett nőt 
támogassa, leginkább úgy, hogy együtt leisszák magukat. Kapcsolatuk mégis egyre mélyebb lesz, 
és Denny a négy lányt is összefogja. Úgy tűnik, hogy az élet zajlik tovább, és Terry – haragját 
félretéve – éli életét és segíti lányait, míg egy nap fény derül férje eltűnésének valódi okára. 
(amerikai-német-angol) 

 

 
Apropó szerelem (2013)                                                                                      DVD 4503    
Rend.: Fred Schepisi 
Szereplők: Clive Owen, Juliette Binoche, Bruce Davison. Időtartam: 100 perc 
 
Jack Marcus és Dina Delsanto valamikor mindketten tehetséges művészek voltak, ám az idő nem 
nekik dolgozott. Mára a férfi tökéletes írói válságba süllyedt, míg a nőt egyre súlyosabb 
reumatológiai betegsége gátolja abban, hogy ecsetet fogjon a kezébe. Jelenleg így mindketten 
tanárként dolgoznak ugyanabban az iskolában, s még akár ki is alakulhatna közöttük valami… Ha 
nem törne ki ehelyett a totális háború! Jack zokon veszi, hogy Dina azt tanítja diákjainak, a szavak 
csapdába csalnak és hazudnak, s csak a képek képviselnek valódi értéket. A két tanár 
felsorakoztatja seregeit, a harcban pedig előbb-utóbb az iskola minden tanulójának és 
dolgozójának állást kell foglalnia. (amerikai-angol) 

 

 
Apu vagy anyu? (2014)                                                                                        DVD 4549      
Rend.: Martin Bourboulon 
Szereplők: Marina Fois, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux. Időtartam: 
80 perc 
 
Florence és Vincent az élet minden területén sikeres. Tökéletes munkájuk van, hibátlan 
házasságuk, és olyan gyermekeik, akiknél jobbat nem is kívánhatnának. Mindketten egyszerre 
kapják meg áhított előléptetésüket, azonban az álommunka rémálommá változtatja családi 
életüket. Most már csak egy valamire vágynak: egy tökéletes válásra. Ellentétben a kevésbé 
eszményi párok válásának gyermek elhelyezési problémájával, Florence és Vincent mindent 
elkövet annak érdekében, hogy a gyermekek felügyeleti joga a másiknál maradjon. (francia-belga) 
 

 

 
Aquaman (2018)                                                                                DVD 5723, DVD 5724    
Rend.: James Wan 
Szereplők: Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe. Időtartam: 137 perc 
 
Kényszerházasság elől menekül a szárazföldre Atlanna, az egyik víz alatti birodalom, Atlantisz 
királynője. Beleszeret megmentőjébe, és kisfiúk születik. A gyereknek különleges képességei 
vannak. Felnőve Arthur Curry találkozik Merával, aki arra bíztatja, hogy foglalja el jogos örökségét, 
vagyis Atlantisz trónját.  Mint törvényes örökösnek, neki kell elfogadnia a koronát, hogy csatába 
vezesse a népét – mert a világ bajban van, és nincs, más, aki kiálljon érte. A veszélyekkel és 
csodákkal teli utazás során Curry bebizonyíthatja, hogy érdemes-e a címre, ami születésétől 
fogva az ő joga. (amerikai-ausztrál) 

 

 
Aranjuezi szép napok (2016)                                                                              DVD 5168    
Rend.:Wim Wenders 
Szereplők: Reda Kateb, Sophie Semin, Jens Harzer. Időtartam: 93 perc 
 
És megint nyár. És megint egy szép nyári nap. Egy nő és egy férfi egy asztalnál a szabadban, a 
szabad ég alatt. Mindketten nyári ruhában. Egy kert, egy terasz. Láthatatlan, csak hallható fák, 
inkább sejthetők, mint jelenvalók. A férfi és a nő beszélgetnek. Elmesélik egymásnak legféltettebb 
titkaikat. Elmesélnek egymásnak mindent. (francia-német) 

 
 



 

 
Arizónai álmodozók (1992)                                                               DVD 1185 
Rend.: Emir Kusturica 
Szereplők: Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway. Időtartam: 135 perc 
 
Axel a New Yorki halászati társaságnál tölti egyhangú mindennapjait, mint halszámoló. A fiút 
nagybátyja, Leo elhívja esküvői tanúnak, majd rábeszéli, hogy lépjen be Cadillac-kereskedésébe. 
Az autók eladása közben ismerkedik össze egy kissé szédült özvegyasszonnyal, Elaine-nel és 
annak lányával, Grace-szel. Furcsa életszemléletükkel és álmaikkal teljesen elbűvölik. A fiú 
mindkettejükért rajong, ám csakhamar észreveszi, hogy nem tud kiszabadulni bűvkörükből. Ekkor 
elrúgja magát a mindennapi élettől és megkezdi szürreális álomrepülését 
(amerikai-francia) 

 

 
Árnyak Toszkán verőfényben (2005)                                               DVD 1356   
Rend.: Brad Mirman 
Szereplők: Harvey Keitel, Joshua Jackson, Claire Forlani. Időtartam: 98 perc 
 
Már 20 éve, hogy Weldon Parish tollából utoljára nagysikerű könyv született. Mostani élete inkább 
a lovak, a bor, a barátok és három gyönyörű leáyna körül forog. A kiadó Jeremy-t, a fiatal és írói 
sikerekre vágyó könyvszerkesztőt küldi Olaszországba, hogy csikarjon ki egy írói szerződést a 
méltán híres Weldontól. Első találkozásukkor Jeremy megbotránkozik az író barátságtalan és 
durva viselkedésén, de hamar rájön, hogy ez a mogorvaság is csak egy a férfi számtalan csele 
közül, amikkel Jeremy-t távozásra akarja bírni. Értékes barátság szövődik az idős és írni nem 
kívánó, valamint a fiatal, de valódi téma híján írni még nem tudó férfi között.  
(olasz-angol-francia) 

 

 
Árnyjátékos (2012)                                                                              DVD 4008   
Rend.: James Marsh 
Szereplők: Clive Owen, Andrea Riseborough, Gillian Anderson. Időtartam: 101 
perc 
Az 1990-es években, a forrongó északír fővárosban, Belfastban egy rosszul megszervezett akció 
során elfogják a radikális terrorszervezet, az IRA egyik aktív tagját. A nőt megzsarolja a brit 
titkosszolgálat, az MI5, s hogy fiát megmentse, valamint az életfogytiglani börtönbüntetést 
megússza, vállalja, hogy informátor legyen. Döntésével viszont lehetetlen kettős játszmába kezd: 
előbb-utóbb meg kell osztania a titkosszolgálattal értékes információkat az IRA működéséről, ám 
ezzel ugyanúgy aláírná a halálos ítéletét – csak saját társai szemében. Kettő s szerepét ráadásul 
egyre nehezebben tudja titkolni, mind gyanúsabbá válik, így kezdetét veszi az időfutás az életért. 
(angol-ír) 

 

 
Arrivederci amore, ciao (2006)                                                          DVD 2660    
Rend.: Michele Soavi 
Szereplők: Alessio Boni, Michele Placido, Isabella Ferrari. Időtartam: 98 perc 
 
Giorgio Pellegrini, a baloldali aktivistából lett terrorista Közép-Amerikába szökik, ahol egy gerilla- 
mozgalomhoz csatlakozik. 15 év elteltével megelégeli, hogy egy dzsungel mélyén kell élnie, és 
elhatározza, hogy visszatér Olaszországba. Minden vágya, hogy kényelmes, jómódú életet 
élhessen hazájában. A korrupt rendőrnyomozó, Anedda segítségével enyhe börtönbüntetést kap, 
miután feladja néhány korábbi társát. A börtönévek letelte után megpróbál normális civil életet 
élni, ezt azonban csak bűncselekmények (gyilkosság, erőszak, drogkereskedelem, nemi erőszak, 
lopás) árán érheti el. (olasz-francia) 

 

 
Arthur király : a kard legendája (2017)                                                         DVD 5260    
Rend.: Guy Ritchie 
Szereplők: Charlie Hunnam, Judd Law, Astrid Bergés-Frisbey. Időtartam: 121 
perc 
 
A film az Excalibur ősi legendáját kelti életre, amely Arthur történetét követi nyomon a nyomortól 
egészen a trónig. Mikor az apját megölik, a nagybátyja pedig elfoglalja a trónt, Arthur elveszíti 
uralkodói jogát, és mostoha körülmények között, a város sikátoraiban kell felnevelkednie. Ám egy 
nap kihúzza a kardot a sziklából, és az élete egy csapásra felfordul, ő pedig kénytelen 
szembesülni valódi örökségével. (amerikai-ausztrál) 
 



 

 
Assassin’s creed (2016)                                                                                       DVD 5191    
Rend.: Justin Kurzel 
Szereplők: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons. Időtartam: 
111 perc 
 
A Egy új technológia segítségével Callum újraéli egyik őse, a XV. századi Spanyolországban 
született Aguilar genetikai emlékeit, aki egy titokzatos ősi szövetség, az Asszaszinok 
Testvériségének tagja volt. A vérvonal örököseként, Callum olyan hihetetlen tudással és 
ügyességgel rendelkezik, hogy egyszerre képes szembeszállni a gonosz templomosokkal a 
múltban és a jelenben… (amerikai-angol-francia) 

 

 

 
Asterix az Olimpián (2008)                                                           DVD 1509-1-2 
Rend.: Thomas Langmann, Frédéric Forestier 
Szereplők: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Benoit Poelvoorde. Időtartam: 
113 perc 
 
Ókori olimpián mérkőznek meg a gallok kicsiny falujának képviselői és az antik világ atlétái. A 
győztesen járó babérkoszorúért a harc Brutus, César fia és Habarodix, az ifjú gall között válik 
élessé, ugyanannak a görög hercegkisasszonynak a kezét akarják a bajnoki címmel elnyerni.   
(francia-német-spanyol) 

 

 
Astérix & Obélix. Isten óvja Britanniát (2012)                                   DVD 3614   
Rend.: Laurent Tirard 
Szereplők: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne. Időtartam: 
106 perc 
 
Krisztus előtt 50-ben járunk. Julius Caesar hódításokra szomjazik. Úgy dönt, hogy dicsőséges 
légióinak élén megszállja az eleddig megismert világ végén álló szigetet, Angliát. Gyors és totális 
győzelmet arat. Vagyis, majdnem. Egy kis britanniai falu képes ellenállni a császárnak, de 
gyengülnek az erőik. Kordélia királynő, Britannia uralkodója úgy dönt, hogy elküldi leghűségesebb 
szolgáját, Angoltapaxot, hogy Galliában keressen segítséget, egy másik kis faluban, amely a 
rómaiak elleni makacs ellenállásáról híres. (francia-spanyol-olasz) 

 

 
Asterix és Obelix - A Kleopátra küldetés (2002)   DVD 5586    
Rend.: Alain Chabat 
Szereplők: Gerard Depardieu, Alain Chabat, Monica Bellucci. Időtartam: 110 
perc 
 
A kicsi és a tömzsi, azaz a két gall ezúttal Egyiptomba nyargal druidájuk oldalán. Hogy miért 
mennek, nem talány: a fitos orrú Kleopátra azt tette fel fogadásra, hogy röpke három hónap alatt 
felhúzat egy csomó falat, rá a tetőt, s ebből végül gyönyörű palota épül. Így a babéros figura, 
rómaiak dölyfös ura kisebbre veszi a képét, és Egyiptom dicső népét legnagyobbnak elismeri. 
Csakhogy a terv telis-teli ármányokkal, buktatókkal, víziókkal, légiókkal. Krokodilok foga csattog, 
kalózok a zsákmányt lesik, hajcsárok ostora pattog és a Szfinxnek orra esik. Korai az aggodalom, 

hisz itt van a csodafőzet, ami látszik a két gallon, mert kövön nem marad kőzet!  (francia-német) 

 

 
Az asszony, az asszony (1961)                                                          DVD 1618    
Rend.: Jean-Luc Godard 
Szereplők: Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy. Időtartam: 
81 perc 
 
A film az egzotikus táncosnő, Angéla történetét beszéli el, aki úgy dönt, hogy a gyermekvállalás 
gondolatát vonakodva fogadó párja, Émile ellenkezése ellenére is gyermeket hoz a világra. A terv 
megvalósítása közben azonban Angéla azon kapja magát, hogy szinte kettészakad Émile és 
legjobb barátja, Alfred között. Történetük feldolgozása ravasz, s egyben pajkos tisztelgés az 
amerikai, zenés komédiák előtt.  
(francia-olasz) 



 

 
Ausztrália (2008)                                                                                  DVD 1873  
Rend.: Baz Luhrmann 
Szereplők: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham. Időtartam: 158 
perc 
 
A II. világháború már majdnem eléri Ausztráliát, amikor egy angol arisztokrata nő  érkezik a távoli 
kontinensre. Találkozik egy érdes stílusú helyi hajcsárral és egy elbűvölő őslakos kisfiúval. A sors 
úgy akarja, hogy ez a három össze nem illő ember együtt induljon útnak a világ leggyönyörűbb és 
legkegyetlenebb táján. Több száz mérföldet tesznek meg, és rendkívüli kalandokat élnek át. A 
háború végül elszakítja őket egymástól, a japánok Pearl Harbor megtámadása után elérik az ő 
vidéküket is, ám ők minden veszéllyel dacolva egymás keresésére indulnak. (ausztrál-amerikai) 

 

 
Ave, Cézár! (2016)                                                                                                   DVD 4811    
Rend.: Joel és Ethan Coen 
Szereplők: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich. Időtartam: 101 
perc 
 
Hollywood aranykorának végén , az 50-es években járunk. Eddie Mannix, a Capitol Pictures 
filmstúdió hivatásos problémamegoldója. Nemcsak a forgatásokon tesz renet, hanem a színészei 
szerelmi és nemi életét is felügyeli, felkutatja a részegen eltűnt sztárt, vagy összehozza az új 
reménységet az épp facér táncosnővel. Eddinek mozgalmas napja akad, mikor ismeretlenek 
elrabolják a stúdió forgatás alatt álló „szandálos-kardos”presztízsfilmjének szebb napokat látott 
sztárját Baird Whitlock-ot. (amerikai-angol) 

 

 
AZ (2017)                                                                                             DVD 5365     
Rend.: Andrés Muschietti 
Szereplők: Jaeden Lieberher, Bill Skarsgard, Jeremy Ray Taylor. Időtartam: 
129 perc 
 
A Maine-i Derryben él az a hét fiatal jó barát, akik összefognak egy rémületes természetfeletti 
jelenséggel szemben, amely évszázadok óta kísérti városukat. Pennywise-nak, a Táncos 
Bohócnak hívja magát AZ a nagy hatalmú szörnyeteg, amely képes magára ölteni bárki 
legnagyobb félelmeit. Legrosszabb rémálmaikkal szembesülve ezek a gyerekek csak egyféleképp 
képesek túlélni AZ-t: együtt. (amerikai-kanadai) 

 
 

 

 
A Baader-Meinhof csoport (2008)                                                                    DVD 2157   
Rend.: Uli Edel 
Szereplők: Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek. Időtartam: 
144 perc 

Németország, az 1970-es évek: gyilkos bombatámadások, terrorizmus. A még mindig törékeny 
német demokrácia a „belső ellenség" fenyegetésétől retteg.  Andreas Baader, Ulrike Meinhof és 
Gudrun Ensslin könyörtelen háborút hirdetnek „a fasizmus új arca”: az amerikai Vietnám-politika 
és a harmadik világ kizsákmányolása ellen. Céljuk egy emberibb társadalom megteremtése, ám 
fokozatosan radikalizálódnak, míg végül megalakul a Vörös Hadsereg Frakció, egy terrorista 
csoport, mely egyre véresebb merényleteket hajt végre. Az embertelen eszközök alkalmazása 
pedig nemcsak vérontást hoz magával, hanem a kezdeti világjobbító eszmék elvesztését is. 
(német-francia-cseh ) 

 

 
Baaria (2009)                                                                                      DVD 3129     
Rend.: Giuseppe Tornatore 
Szereplők: Gaetano Aronica, Francesco Scianna, Margareth Madé. Időtartam: 
154 perc 

 
Peppino megtapasztalja, hogy a sikerrel bizony kézenfogva jár a bukás, és a boldogságba olykor 
fájdalom is vegyül. Hősünk élettere Baarìa faluja, ahol mindenki ismer mindenkit, és mindenki 
beleüti az orrát a többiek dolgába. Az élet hol egyszerű, hol bonyolult, hol vidám, hol szomorú, de 
semmiképpen sem unalmas. Tornatore varázslatosan kelti életre ezt a világot, a karaktereket, és 
a tájat, miközben hihetetlen képességgel idézi meg az ifjú, meggyőződéséért küzdő főhős álmait 
és vágyait. A BAARÌA egy egész életnyi lét csodáját tárja a néző elé.    (olasz-francia) 



 

 
Bab' Aziz. A sivatag hercege (2005) - feliratos                                     DVD 2473    
Rend.: Nacer Khemir 
Szereplők: Parviz Shahinkhou, Maryam Hamid, Golshifteh Farahani. 
Időtartam: 95 perc 
A vénséges vén Bab’ Aziz és unokája, Ishtár dervistalálkozóra vezető útja egyetlen nagy 
hömpölygő történetfolyam, ahol a homokból szőtt szálak folyton összefonódnak. Ahhoz, hogy 
odataláljanak, hitük kell legyen, a szívükkel meg kell hallaniuk a sivatag végtelen csöndjét. 
Vándorútjuk során különböző emberekkel találkoznak. A sivatag a dervis barátja, és a kellő időben 
felfedi titkát Bab'Aziz előtt: megmutatja az összejövetel helyét. Bab'Aziz számára eljött az idő, 
hogy eggyé váljon a sivatag homokjával, hogy része legyen a sok történetnek és legendának, 
mely ott kavarog a sivatagban, mint álom az álomban, oly végtelenül, ahogy a homokszemek 
sodródnak. (francia-német-iráni-angol-tunéziai-magyar) 

 

 
Bábel (2006)                                                                                        DVD 2734   
Rend.: Alejandro González Inárritu  
Szereplők: Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal. Időtartam: 144 perc 
 
A Babel négy történetet mond el, melyek 36 óra alatt játszódnak három kontinens négy 
országában. Egy amerikai pár Marokkóban utazgat, amikor turistabuszukat támadás éri. A 
sivatagban egy pásztor fegyvert ad a gyerekeinek, hogy azok megvédhessék a kecskéket a 
sakáloktól. Kaliforniában egy házvezetőnő magával viszi a gondjaira bízott gyerekeket az 
unokaöccse esküvőjére Mexikóba. Japánban egy fiatal lány próbálja feldolgozni anyja halálát. A 
látszólag összefüggéstelen események hálójában vergődő emberek sorsa akaratlanul is 
összefonódik.  (francia-amerikai-mexikói) 

 

 
Baby Rex - Rex, a kölyökfelügyelő (1997)                                        DVD 1691    
Rend.: Oliver Hirschbiegel 
Szereplők: Friedrich von Thun, Christine Neubauer, Raphael Ghobadloo. 
Időtartam: 90 perc 
 
Antoniusék kutyájának kölykei születnek. Az egyikük olyan eleven és értelmes, hogy 
viselkedésével kiérdemli a Rex nevet. Az Antonius házaspár végül úgy dönt, Rex Bennynél, egy 
ismerős kisfiúnál lesz a legjobb helyen. Benny és Rex hamar összebarátkozik. A kisfiú és a kutya 
rengeteget bolondoznak egymással, de ha baj van, igazi társként segítik egymást. Nem véletlen, 
hogy éppen ez a tehetséges páros derít fel egy súlyos környezetszennyezési bűnesetet, mely a 
környék ivóvízkészletét veszélyezteti.  (osztrák-német) 
 

 

 
A bagdadi tolvaj (1940)                                                                        DVD 885   
Rend.: Ludwig Berger, Michael Powell, Tim Whelan 
Szereplők: Sabu, Conrad Veidt, Jane Duprez. Időtartam: 106 perc 
(Filmtörténeti klasszikusok) 
Ahmed, a titokzatos vak koldus meséli el szomorú történetét a háremhölgyeknek, melyből 
megtudhatjuk, miképp csalta tőrbe gonosz nagyvezírje, Jafar és hogyan sikerült csodával határos 
módon egy tolvajfiú segítségével megmenekülnie a börtönből. Azt is elmeséli, hogyan ismerte 
meg a kelet leggyönyörűbb hercegnőjét, akibe beleszeretett. A boldog végkifejletig azonban még 
számtalan kalandot kell megélniük. Abu kiszabadítja a hatalmas dzsinnt a palackból, aki három 
kívánságát teljesíti és a repülőszőnyegen indul barátja és a mély és mágikus álomba zuhant 
hercegnő megmentésére.  (angol-amerikai) 

 

 
A bal lábam (1989)                                                                                DVD 548   
Rend.: Jim Sheridan  
Szereplők: Daniel Day Lewis, Brenda Fricker, Ray McAnally. Időtartam: 103 
perc 
 
Christy Brown egy ír munkáscsalád gyermeke. Még saját szülei is gyógyíthatatlannak, 
mozgássérültnek és gyengeelméjűnek tartják. A család mindennapi életében semmilyen szerep 
nem jut neki. Mellőzöttségén úgy próbál változtatni, hogy hatalmas erővel megtanulja mozgatni 
egyetlen ép végtagjának, bal lábának ujjait, s kommunikálni kezd. Egy szép napon azonban a 
családnak rá kell döbbenie, hogy Christy nemcsak ért, érez, de gondolkodik és iszonyú 
elszántsággal küzd szerettei elismeréséért. Önéletrajzi írásai és festményei által kívánja kifejezni 
hosszú időn át hallgatásra kényszerült személyiségét.  (ír-angol) 



 

 
A bálnalovas (2002)                                                                                               DVD 5412    
Rend.: Niki Caro 
Szereplők: Castle Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton. Időtartam: 98 
perc 
Új-Zéland őslakói, a keleti partvidéken élő maorik azt állítják, hogy ősük, Paikea bálna hátán 
érkezett meg a szigetre. A hagyomány szerint minden generációban a fiú örökös veszi át a 
családfő szerepét. Azonban egy ikerpár születésekor a fiútestvér meghal, így a lány, Pai 
rendeltetett a jövőbeli családfő szerepének betöltésére. Koro, a családfő nem hajlandó 
beleegyezni, hogy lány unokája lépjen a nyomába. Koro a fejébe veszi, hogy törzse folyamatos 
szerencsétlensége Pai születésével kezdődött és összehívja embereit, hátha köztük van a leendő 
vezér. Pai a világon mindenkinél jobban szereti Korót, de szembe kell szállnia vele és a több ezer 
éves hagyománnyal, hogy bebizonyítsa: ő az igazi örökös. (új-zélandi-német) 

 

 
Banditák királya                                                                               DVD 1126 
Rend.: Robert Siodmak 
Szereplők: Lex Barker, Marie Versini, Ralf Wolter. Időtartam: 114 perc (Karl 
May sorozat; 15.) 
 
A banditák és titokzatos vezetőjük gazdag helybélieket és utazókat ejtenek fogságba és csak 
magas váltságdíj fejében engedik őket szabadon. A korrupt rendőrség nem tesz semmit, ezért 
Kara ben-Nemsi  és társai elhatározzák, hogy kiderítik ki áll az emberrablások hátterében és útra 
kelnek, hogy kiszabadítsák a foglyokat. De a rejtélyes banditának nem kevés bűnöző és gyilkos áll 
szolgálatában, így az út nemcsak hosszú de váratlan veszélyekkel teli.  
(NSZK-olasz-jugoszláv) 

 

 
Banks úr megmentése (2014)                                                                          DVD 4047    
Rend.: John Lee Hancock 
Szereplők: Emma Thompson, Tom Hanks. Időtartam: 1125 perc 
 
A film a Mary Poppins készítésének meglepő hátterét tárja elénk. Walt Disney húsz éven át küzd, 
hogy megszerezze P. L. Travers imádott könyvének megfilmesítési jogait, mert mindenáron 
teljesíteni akarja lányainak tett ígéretét. Walt a rá jellemző leleményességgel ostromolja a hölgyet, 
ám Travers sehogy sem akar kötélnek állni. Ám amikor Walt feltárja előtte saját gyerekkorának 
nehézségeit, Travers múltjának kísérteteiről is lehull a lepel, és ketten együtt már el tudják 
engedni Mary Poppinst! (amerikai-angol-ausztrál) 

 

 
A barátságos óriás (2016)                                                                                   DVD 5116 
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton. Időtartam: 112 perc 
 
Egy csodákkal és mágiával teli szokatlan barátságról mesél ez a varázslatos történet, amelyben 
egy fiatal lány indul óriási kalandra, amikor véletlenül összeakad egy titokzatos lénnyel, akit csak 
úgy hívnak: a barátságos óriás. Habo egészen más, mint Óriásország többi lakója. Bár szeret 
egyedül lenni, egyik nap az árva Szofit magával viszi a hazájába. A kislány lassan megbarátkozik 
vele. A többi óriás azonban veszélyt jelent a kislányra és az egész világra. (amerikai-angol) 

 

 
Bárcsak (2004)                                                                                   DVD 3484 
Rend.: Gil Junger 
Szereplők: Jennifer Love Hewitt, Paul Nicholls, Tom Wilkoóinson. Időtartam: 92 perc 

 
Az amerikai Samantha egy neves londoni zeneiskolában tanul, és a szabad szellemű, csupa tűz 
lány őrülten szerelmes brit barátjába, Ianbe. Ian azonban csak a munkájának él, így még arra 
sincs ideje, hogy végiggondolja: ha nem törődik az érzelmeivel, és elhanyagolja barátnőjét, végleg 
elveszítheti. Amikor aztán Samanthát végzetes baleset éri, Ian végre ráébred, mit is jelentett 
számára a lány. Bárcsak elmondhatta volna neki… Vagy még nem késő? Egy különös csodának 
köszönhetően Ian lehetőséget kap, hogy újraélje a tragikus napot, és talán megváltoztassa a 
nekik rendelt sorsot. (amerikai-angol) 



 

 
Bátrak harca – Az új Franciaország (2004)                                        DVD 423 
Rend.: Jean BeaudinSzereplők: Noémie Godin-Vigneau, David la Haye, 
Juliette Gosselin. Időtartam: 122 perc 
 
1758-61. – Új-Franciaország összeomlását és a brit uralom létrejöttét összekötő viharos korszak, 
a szenvedélyek kora.  A film egy Saint Laurent-folyói fiatal parasztlány és egy rámenős kalandor 
tragikus szerelmének valódi tényeken alapuló feldolgozása. Kettejük szenvedélyes története 
feltartóztathatatlanul, sorsszerűen bontakozik ki, és egy másik, írott történet szakasztott mása 
kezd lenni, amelyben Franciaország sorsára hagyja Kanadát. Szerelem és árulás, szenvedély és 
hit küzdelmét követhetjük nyomon ebben a megható, romantikus filmdrámában. 
(kanadai-francia) 

 

 
Becstelen brigantyk (2009)                                                               DVD 2408    
Rend.: Quentin Tarantino 
Szereplők: Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender. Időtartam: 146 
perc 
 
Franciország német megszállásának első évében Shosanna Dreyfus családját a lány szeme 
láttára végzi ki Landa náci ezredes. Shosannának éppen hogy sikerül megmenekülnie, és 
Párizsba szökik, ahol új személyiséget vesz fel. Európa egy másik részén eközben Aldo Raine 
hadnagy egy csoport amerikai zsidó katonát verbuvál gyors, sokkoló megtorlóakciók 
végrehajtásához. A később „Brigantyk” néven elhíresülő osztag csatlakozik Bridget Von 
Hammersmark német színésznőhöz és titkosügynökhöz egy akcióban, melynek célja a Harmadik 
birodalom vezetőinek kiiktatása. (amerikai-német) 

 

 
Beépített tudat (2016)                                                                                            DVD 4836    
Rend.: Ariel Vromen 
Szereplők: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones. Időtartam: 113 
perc 
 
Bill Pope, a CIA ügynöke épp egy nagyhatalmú hacker titkos rejtekhelye felé tart, mikor 
meggyilkolják. A CIA, hogy kiderítse, hol rejtőzik a célpont, egy kísérleti agysebész-kutatóhoz 
fordul, aki képes emlékeket átültetni egyik agyból a másikba. A forradalmi beavatkozás tárgyául 
Jericho Stewarto), a halálraítélt bűnözőt választják, aki Pope emlékeivel felvértezve és saját 
erőszakos múltjával viaskodva felkerekedik, hogy megállítson egy nemzetközi összeesküvést, 
amely az egész világot fenyegeti. (amerikai-angol) 

 

 
Beethoven árnyékában (2006)                                                             DVD 623 
Rend.: Agnieszka Holland 
Szereplők: Ed Harris, Diane Kruger, Joe Anderson. Időtartam: 106 perc 
 
Beethoven 9. Szimfóniája éppen bemutatás előtt áll, de még nincs befejezett állapotban. A 
zeneszerző kiadója segítség után néz. Egy másolóra van szüksége, aki Beethoven olvashatatlan 
kézírását átmásolja. Schlemmer, a kiadó, egy fiatal hölgyet talál, aki maga is zenei tanulmányokat 
folytat a Bécsi Zenei Konzervatóriumban. Anna Holz  a lehetőséget Isten ajándékának tekinti,  
munkája során szembesül félelmeivel, de mindenáron be akarja bizonyítani, hogy ő is tehetséges 
zeneszerző. Éppen ezért veszi a bátorságot, és egyszerűen belejavít Beethoven munkájába. 
Anna segítsége a legjobbkor jön.  (amerikai-német) 

 

 
Befejezetlen élet (2005)                                                                                        DVD 3184  
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman. Időtartam: 108 
perc 
 
Színészlegendák elevenítik meg ezt a nem mindennapi családtörténetet, amelyben három 
nemzedék képviselői keresik az utat egymás felé. A megtört szívű Einar azóta, hogy fia életét 
vesztette egy balesetben, magányosan tengeti életét. Farmján egyetlen társa hűséges öreg 
barátja, Mitch, aki viszont egy medvetámadásban szenvedett gyógyíthatatlan sebeket. Egykedvű 
mindennapjaikba nem várt fordulatot hoz, amikor beállít hozzájuk Einar menye, akit a férfi fia 
haláláért okol. Hirtelen felszakadnak a múlt elfojtott sérelmei. A film a megbocsátás példázata, és 
arra figyelmeztet, hogy a múltat nemcsak megőrizni nehéz, de elengedni is. (amerikai-német) 



 

 
Behálózva (2012)                                                                                 DVD 4210    
Rend.: John Crowley 
Szereplők: Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds. Időtartam: 96 perc 
Egy londoni piacon végrehajtott robbantást követően embervadászat indul egy terroristasejt ellen, 
amit egyetlen gyanúsított él túl. Farroukh Erdogan azonnal börtönbe kerül, és megkezdődnek az 
előkészületek az évszázad tárgyalásához. A vádemeléshez szükséges titkosított bizonyítékokhoz 
a kormány által kijelölt ügyész, Claudia Simmons-Howe  fér hozzá, ő azonban nem oszthatja meg 
az információit azokkal, akikkel együtt dolgozik. A tárgyalás előtt Erdogan ügyvédje váratlanul 
meghal, és a vérprofi Martin Rose lép a helyébe, aki régen párkapcsolatban élt Claudiával. 
Claudia és Martin titokként őrzi egykori szerelmüket, de a lebukásnál jóval nagyobb veszéllyel 
kénytelenek szembenézni: a kirakós darabjainak összeillesztése során rájönnek, hogy egy 
komplex összeesküvés zajlik a fejük fölött, és helyzetük percről percre életveszélyesebb. (angol-

amerikai) 

 

 
Behálózva (2016)                                                                                                     DVD 5119    
Rend.: John Moore 
Szereplők: Pierce Brosnan, James Frecheville, Anna Friel. Időtartam: 92 perc 
 
Mike Regannek meg van mindene, amit ember csak kívánhat: egy modern házban él gyönyörű 
feleségével és gyermekével. Jól menő cége forradalmasítani akarja a repülő business-t. Mike 
azonban az egyik tanácsadójával összeveszik. A vita sajnos annyira elfajul, hogy hamarosan Mike 
családja is veszélybe kerül. (francia-ír) 
 

 

 
A Bélier család (2014)                                                                                           DVD 4635    
Rend.: Éric Lartigau 
Szereplúk: Karin Viard, Francois Damiens, Éric Elmosnino. Időtartam: 105 
perc 
Paula Bélier első látásra egy átlagos tinédzser életét éli egy francia kisvárosban: gimnáziumba jár, 
fiúzni akar, legjobb barátnőjével bandázik iskola után és nagyon szeretne énekfakultációra járni. 
Már a meghallgatáson kiderül, hogy kivételes zenei tehetsége van. Ám a lehetőség Paulát nem 
várt dilemma elé állítja: családjában ő az egyetlen, aki nem siketnéma, ami miatt szülei és farmjuk 
gazdálkodásában elengedhetetlennek tűnik a segítsége. Főleg, amikor édesapja hirtelen ötlettől 
vezérelve indulni akar a helyi polgármester választáson és politikai ambícióinak népszerűsítését-
tolmácsolását csak a lány tudja segíteni. De vajon ez elég ok, hogy családja visszatartsa a 
tehetséges lányt álmai valóra váltásától? (francia-belga) 

 

 
A belsõ kör (2009)                                                                                                  DVD 3430    
Rend.: Laurent Tuel 
Szereplők: Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante. Időtartam: 95 perc 
 
A Malakian klán tagjai hidegvérű gengszterek, gyakorlatilag ők irányítják a dél-franciaországi 
alvilágot. Vezetőjük az örmény származású Milo Malakian, számára egyedül a klánja fontos: a 
családja, a gyökerei. A nagycsalád számára szent, de senki nem szegheti meg a törvényeit. Milo 
úgy tervezi, visszavonul és a klán sorsát pedig egyetlen életben maradt fiára, Antonra hagyja. 
Anton azonban másfajta életre vágyik, tudja, apja olyan erőszakos világban él, melyből nincs kiút. 
Márpedig neki kiutat kell találnia. Hogy kiszabaduljon, Antonnak nem csupán saját végzetével kell 
leszámolnia, de szövetkezni kénytelen egy férfival, aki esküvel fogadta meg, hogy megöli Milo 
Malakiant. Elkerülhetetlenül kenyértörésre kerül a sor. (francia-olasz) 

 

 
A belső tenger (2004)                                                                           DVD 995   
Rend.: Alejandro Amenábar 
Szereplők: Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Duénas. Időtartam: 125 perc 

 
Ramon Sampedro egy fiatalkori balesete következményeként már csaknem harminc éve él 
ágyhoz kötötten. Egyetlen kapocs, ami a külvilághoz köti, a tengerre néző szobájának ablaka és 
egyetlen vágya, hogy méltósággal fejezhesse be életét. Napjait azonban megváltoztatja két nő 
érkezése. Julia, az ügyvédnő azért jön, hogy segítsen az eutanáziára irányuló kérelem 
megszerzésében. Rosa megpróbálja meggyőzni őt arról, hogy mégis érdemes életben maradnia. 
Ramon rendkívüli személyisége mindkét nőt rabul ejti és arra készteti őket, hogy most először 
végiggondolják azokat az elveket, amelyek szerint saját életüket irányítják    (spanyol-francia-
olasz) 



 

 
Bérgyilkos ösztön (2001)                                                                  DVD 2516  
Rend.: John Glen 
Szereplők: Christopher Lambert, Kerry Fox, Vincent Regan. Időtartam: 87 perc 
 
Tony Eckhart az izraeli titkosszolgálat ügynöke. Magasan képzett harcosokból álló kommandója 
élén mindent megtesz annak érdekében, hogy elkapja Amart, a közveszélyes palesztin terroristát, 
mielőtt az meghiúsíthatná az izraeli-palesztin béketárgyalásokat. Megölnek egy férfit, akit 
Amarnak hisznek – csakhogy tévednek. Az akciót követően Eckhart társai sorra különös balesetek 
áldozatául esnek. Az ügynök az egyetlen, aki gyanítja, hogy a halálesetek mögött Amar áll, akivel 
immáron egyedül kell szembenéznie.  (angol-francia-luxemburgi) 

 

 

 
Bernadett – Lourdes legendája (1988)                                       DVD 3851/1-2     
Rend.: Jean Delannoy 
Szereplők: Sydney Penny, Michele Simonnet, Roland Lesaffre. Időtartam: 
118+106 p. (Sugárzó életek; 13-14.) 
 
A film Szent Bernadett életéről és a lourdes-i Mária-jelenésekről készült. Szent Bernadett, az 
egyszerű és tiszta lelkű falusi lány látomása mára a vallástörténet egyik legendás eseményévé 
vált. Bernadett teste, 1879-ben történt halálát követően, mindmáig romlatlan állapotban maradt. A 
lourdes-i csodák világhírűvé tették a helyet, és Bernadett történetét: a reménység forrásává 
váltak, és évről évre zarándokok ezreit vonzzák az újabb csodák reményében. (francia-svájci-
luxenburgi) 

 

 
A Biblia: Ábrahám (1994)                                                                  DVD 1654   
Rend.: Joseph Sargent 
Szereplők: Richard Harris, Barbara Hershey, Maximillian Schell. Időtartam: 
180 perc  
 
A nagy világvallások közül három is – a kereszténység, az iszlám és a zsidó vallás – az ősatyák 
sorában tartja számon Ábrahámot, az első embert, akivel Isten szövetséget kötött, s az egyetlent, 
aki Isten barátjának nevezhette magát. Ábrahám volt az, aki Kánaán földjére vezette népét, 
miután a nomád törzs hosszan vándorolt a pusztaságban. E monumentális filmalkotás tárja elénk 
a pásztorból lett hős életét, akinek hitét az isteni akarat folyamatosan kemény próbatételeknek veti 
alá.  (amerikai-olasz-német-spanyol-francia) 

 

 
A Biblia: Apokalipszis (2002)                                                                           DVD 1662  
Rend.: Raffaele Mertes 
Szereplők: Richard Harris, Bruce Payne, Benjamin Sadler. Időtartam: 100 perc 
 
Időszámításunk után 90 körül Jánost, az utolsó élő apostolt a római császár helytartója Patmosz 
szigetére száműzi és kényszermunkára fogja. Az öregemberben a zord tábori körülmények között 
látomásai tartják a lelket. János titokban a többi kereszténynek is elküldi látomásait, akik így erőt 
meríthetnek leveleiből a nehéz időkben, mikor Domiciánusz császár Istennek kiáltja ki magát és 
megköveteli, hogy mindenki őt imádja. János jelenésein keresztül az emberek elé tárul Krisztus, s 
rajta keresztül Isten végső diadala, a mennyei királyság eljövetele, az igazak üdvözülése. 
(olasz-francia-német-angol) 

 

 
A Biblia: Dávid (1997)                                                                         DVD 1655  
Rend.: Robert Markowitz 
Szereplők: Nathaniel Parker, Leonard Nimoy, Jonathan Pryce. Időtartam: 190 
perc 
 
Miután Saul méltatlannak bizonyult arra, hogy Izrael királya legyen, Isten az egyszerű pásztorfiút, 
Dávidot választja új királynak. Az ifjú bátorsága és éles elméje hamarosan megmutatkozik a 
filiszteusok ellen vívott csatában, mikor legyőzi az óriás Góliátot. Később Saul és fiai odavesznek 
egy véres ütközetben, és Dávid elfoglalja trónját a pompás Jeruzsálemi palotában. Úgy tervezi, 
uralkodása békés lesz. Templom építésére készül, mely egyszerre lenne a Frigyláda háza, 
valamint Isten és az ember találkozásának helyszíne. A királyt azonban a szenvedély végzetes 
bűnbe sodorja. (amerikai-olasz-német) 



 

 
A Biblia: Eszter (1999)                                                                                         DVD 1664   
Rend.: Raffaele Mertes 
Szereplők: Louise Lombard, F. Murray Abraham, Jürgen prochnow. Időtartam: 
90 perc 
 
Egy asszony olykor többet tehet saját népe érdekén, mint a legtehetségesebb hadvezér, vagy a 
legrafináltabb politikus. Esztert, a zsidó árva leányt az istenhívő Márdokeus húgaként nevelte fel. 
Mikor Ahasvérus, a perzsák királya elrendeli, hogy szűzlányokkal népesítsék be háremét, őt is 
lehurcolják a katonák. Eszter azonban méltósággal viseli sorsát a perzsa udvarban, s 
erényessége, éles elméje révén hamar kitűnik a többi háremhölgy közül. A király királynéjává 
emeli és trónra ülteti. Eszternek pedig sikerül lebeszélnie férjét a kegyetlen tervről, hogy a perzsa 
birodalomban élő zsidókat értelmetlenül elpusztítás.  (amerikai-olasz-német) 

 

 
A Biblia: Genezis. A teremtés és az özönvíz (1994)                       DVD 1656   
Rend.: Ermanno Olmi 
Szereplők: Annabi Abdelialil, Omero Antonutti, Sabir Aziz. Időtartam: 91 perc 
 
A Föld, a víz és a szárazföld, az ember, a férfi és a nő teremtésének ősi történetét elevenítik meg 
e film képsorai. Egy vén nomád pásztor valahol a pusztában egyszerű szavakkal mesél a tüzet 
körülülő gyermekeknek Ádámról és Éváról, a tudás fájáról, az Édenkertből való kiűzetésről, Káin 
bűnéről, Noé bárkájának történetéről, s legvégül a szivárványról, mely megpecsételi az Isten 
emberrel kötött szövetségét. Meséje a felelősségről is szól, mellyel az ember tartozik a Föld 
minden élőlényéért, hiszen a Mindenható az embert rendelte valamennyi teremtmény urául.  
(amerikai-olasz-német) 

 

 
A Biblia: Jákob (1994)                                                                       DVD 1663   
Rend.: Peter Hall 
Szereplők: Matthew Modine, Sean Bean, Lara Flynn Boyle. Időtartam: 91 perc 
 
Mikor Izsák felesége, Rebeka várandós lett, Isten elárulta neki, hogy két gyermeket hordoz szíve 
alatt, akik két nagy nép atyjává lesznek majd egyszer s a fiatalabb fiú legyőzi és szolgájává teszi 
az idősebbet. Mikor Ézsau és Jákob felnőnek, a jóslat be is igazolódik. Jákob egy tál lencséért 
könnyen megveszi fivérétől az elsőszülöttség jogát, az atyai áldást pedig csellel szerzi meg. Hiába 
tesz szert azonban előnyökre, nehéz sorsot szán neki a végzet. Sok évig dolgozik Lábán 
szolgájaként, mire önálló életet kezdhet családjával. Hazatérve pedig testvérbátyja haragjával kell 
szembesülnie.  (amerikai-angol-olasz-német-francia) 

 

 
A Biblia: Jeremiás (1998)                                                                  DVD 1657   
Rend.: Harry Winer 
Szereplők: Patrick Dempsey, Oliver Reed, Klaus Maria Brandaauer. Időtartam: 
90 perc 
 
Jeremiás még egészen fiatal, mikor Isten nyilvánvalóvá teszi előtte, hogy ő a kiválasztott: az Úr 
üzenetét kell közvetítenie Jeruzsálem vezetői és a nép felé. A zsidók ugyanis egy ideje hamis 
bálványokat imádnak. Jeremiás szavai azonban süket fülekre találnak és nem csak a zsidó 
vezetők, de még saját családja is elfordul tőle. A király egy hamis próféta szavára hallgat Jeremiás 
helyett és abban bízik, hogy ha Babilon ura, Nabukodonozor megtámadja a várost, 
szövetségesük, Egyiptom a segítségükre siet. Isten akaratával azonban a földi uralkodó nem 
szállhat szembe. (amerikai-olasz-német) 

 

 
A Biblia: Jézus (1999)                                                                       DVD 1658   
Rend.: Roger Young 
Szereplők: Jeremy Sisto, Gary Oldman, Jacqueline, Bisset. Időtartam: 180 
perc 
 
Jézus álmában egy véres csata képei jelennek meg egy olyan világméretű háborúban, melyet 
Krisztus nevében folytatnak és egy haldokló katona az ő nevét ismételgeti. Vajon mi lehetett ez a 
rémálom? Kik ezek az emberek, akik az ő nevében harcolnak? Jézus nagyon is emberközeli 
személyiségként jelenik meg. Láthatjuk emberfeletti küzdelmét, melyet a hatalom fantasztikus 
vízióit elé táró Sátán és a kicsinyes földi hatalmasságok, mint Poncius Pilátus  ellen vív, de 
láthatjuk nagyon is emberi szenvedéseit a keresztfán, majd feltámadását.  (amerikai-olasz-német) 



 

 
A Biblia: József (1995)                                                                      DVD 1659   
Rend.: Roger Young 
Szereplők: Ben Kingsley, Paul Mercurio, Monica Bellucci. Időtartam: 185 perc 
 
Jákob legkedvesebb fia, József már kisgyermek korában is kirítt testvérei sorából. Mikor 
ifjúkorában kiderül, hogy Isten csodálatos adományaként álomfejtői képességgel rendelkezik, 
végképp magára haragítja durva lelkű fivéreit, akik a kútba hajítják, majd eladják Egyiptomba 
rabszolgának. József azonban mindig bízik az isteni gondviselésben. Hitének köszönheti, hogy a 
rabszolgasorból először az egyiptomi testőrparancsnok, Putifár jobb kezévé lép elő, majd 
álomfejtései jóvoltából a fáraó első embere lesz. Megmenti Egyiptom népét és a saját családját az 
éhhaláltól és meg tud bocsátani azoknak, akik vétettek ellene.   (amerikai-olasz-német) 

 

 
A Biblia: Mózes (1995)                                                                       DVD 1660  
Rend.: Roger Young 
Szereplők: Ben Kingsley, Frank Langella, Christopher Lee. Időtartam: 180 
perc 
 
Az Ótestamentum ősatyái közül Mózes valószínűleg a legellentmondásosabb személyiség. A 
nehéz beszédű ifjút a zsidók egyiptominak tekintik, de az egyiptomiak közt is idegennek számít. 
Mégis őt jelöli ki az Úr, hogy Izrael fiait megszabadítsa az egyiptomi fogság nehéz igájából és 
elvezesse őket az ígéret földjére. Hatalma talán egyik bibliai ősatyáéhoz sem fogható: utat nyit 
népe előtt a Vörös-tengeren s a sziklából vizet fakaszt. Ő ad kőbe vésett törvényt a zsidónépének, 
s e törvények máig a nyugati világ erkölcsi értékeinek alapjául szolgálnak. 
(amerikai-olasz-német-spanyol-francia) 

 

 
A Biblia: Salamon (1997)                                                                    DVD 1661   
Rend.: Roger Young 
Szereplők: Ben Cross, David Suchet, Vivica A. Fox. Időtartam: 175 perc 
 
Dávid legkedvesebb fiát, a derék és jólelkű Salamont emberfeletti bölcsességgel ruházza fel Isten. 
Atyja halálakor ő veszi át Izrael vezetését és nem csak bölcsessége miatt lesz messze földön 
híres, hanem azért is, mert az ő uralkodása alatt épül meg a jeruzsálemi Templom. A Templom 
elsősorban szent hely, de megépülése azt is jelenti, hogy az évszázadokig húzódó vándorlás után 
a zsidó nép végre hazát alapított. Salamon okos politikája mellett az ország elkerüli a háborúkat, s 
nem csak a számtalan feleségből és gyermekeikből álló királyi család, de az egész nép élvezheti 
az oly régóta várt békét és a jólétet.   (amerikai-angol-olasz-német-cseh-francia) 

 

 
A Biblia: Sámson és Delila (1996)                                                    DVD 1665  
Rend.: Nicolas Roeg 
Szereplők: Eric Thal, Elizabeth Hurley, Dennis Hopper. Időtartam: 172 perc 
 
Isten Sámsont küldi, hogy Izrael népét felszabadítsa a filiszteusok elnyomása alól. Hosszú időnek 
kell eltelnie azonban, hogy az emberfeletti erővel megáldott férfi elfogadja küldetését és alávesse 
magát Isten akaratának. Sámson ifjúkorát ugyanúgy éli, mint a többi júdeai fiatal. Csak akkor 
fordul a filiszteusok ellen, mikor azok megölik szeretteit. Ám amikor megpillantja az előkelő 
filisztus lányt, Delilát, a szerelem felülkerekedik a bosszúvágyon. Sámson naiv odaadással 
kiszolgáltatja magát a szépségnek, aki árulással viszonozza bizalmát. Sámsonra ezután vakság, 
gyengeség és börtön vár. Ö azonban éppen ekkor találja meg a hitet, s vele az erőt Isten méltó 
szolgálatához.  (amerikai-olasz-német) 

 

 
A Biblia: Szent Pál (2000)                                                                                    DVD 1666  
Rend.: Roger Young 
Szereplők: Johannes Brandrup, Franco Nero, Thomas Lockyer. Időtartam: 170 
perc 
 
Krisztus kereszthalála után a zsidó vallási vezetők nem tudnak egyetértésre jutni, hogy ki kell-e 
állniuk Jézus tanítása mellett, vagy el kell vetniük azt. Jézus legádázabb ellenségei Saul és 
Rúben, két magas rangú főpap. Saul Damaszkuszba is elmegy, hogy tűzzel-vassal irtsa Jézus 
híveit. Út közben azonban különös dolog történik vele: elveszíti látását, és hirtelen ráébred, hogy 
küldetése éppen ellentétes azzal, amit hitt. Amikor Anamiás Isten segítségével meggyógyítja, már 
tudja, mi valódi feladata: Jézus igéjét hirdetni a pogányok között.   (amerikai-olasz-német-cseh) 



 

 
Billy Elliot (2000)                                                                                 DVD 1272   
Rend.: Stephen Daldry 
Szereplők: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis. Időtartam: 110 perc 
 
Az észak-angliai Durham régi bányász város. A férfiak többségének a bánya ad munkát. A 11 
évesBilly Elliot is bokszolni tanul – legalábbis addig amíg egy napon kényszerűségből nem 
költözik egy terembe a bokszedzés a balettosok próbájával. A mozdulatok varázsa többet nem 
engedi szabadon a képzeletét. Titokban besurran Mrs Wilkonson óráira, aki jó szemmel felismeri 
Billy tehetségét. Otthon erről egy szót sem szól. Apja és bátyja mindketten résztvesznek a 
bányászsztrájkban, csak nagy nehézségek árán tudnak kenyeret tenni a család asztalára. Mrs. 
Wilkinson szerint érdemes lenne megpróbálnia felvételizni a londoni balett-intézetbe.  (angol-
francia) 

 

 
Billy Lynn hosszú, félidei sétája (2016)                                                      DVD 5215    
Rend.: Ang Lee 
Szereplők: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker. Időtartam: 108 perc 
 
Egy 19 éves közlegény szemén keresztül enged betekintést a hadszíntér borzalmaiba a film. Billy 
Lynn és csapata hősként tér haza Irakból, hogy feletteseik utasítására egy győzelmi körúton 
vegyenek részt. A fiú visszaemlékezésein keresztül azonban megismerhetjük az iraki háború 
valódi arcát, ami cseppet sem hasonlít arra, amit a propagandagépezet próbál elhitetni az 
emberekkel. (angol-kínai-amerikai) 

 

 

 
Biutiful (2010)                                                                                      DVD 3507     
Rend.: Alejandro González Inárritu 
Szereplők: Javier Bardem, Eva Leira, Maricel Álvarez. Időtartam: 141 perc 
 
A Biutiful egy apa és gyermekei szeretetteljes története. A belső ellentmondásokkal küzdő Uxbal 
utazása, aki napjaink Barcelonájának veszélyes alvilágában igyekszik összeegyeztetni az 
apaságot, szerelmet, spiritualitást, bűnt, vétket és halált. Míg a megélhetésért vívott harca korlátok 
közé szorul, áldozatvállalása gyermekeiért nem ismer határokat. Ez a gyönyörű történet az élet, 
az örök körforgás meséje: ugyanott végződik, ahol elkezdődik. Amikor Uxbal már minden szabályt 
áthágott és sarokba szorította a végzete, a megváltás homályos útja sejlik fel, beragyogva az 
apáról fiúra szálló örökséget, és a gondoskodó szülői kezet, mely végigvezet az élet útján, legyen 
az derűs, szörnyű – vagy épp gyönyörű. (mexikói-spanyol) 

 

 
Blöff (2000)                                                                                          DVD 2188  
Rend.: Guy Ritchie 
Szereplők: Benicio Del Toro, Dennis Farina, Vinnie Jones. Időtartam: 99 perc  
 
London nem a csendes arisztokraták és a nyugodt komornyikok városa. Rablók, szélhámosok, 
ravaszkodó kettős és hármas ügynökök, hamiskártyások és disznótenyésztők népesítik be. 
Legalább is ez a benyomása Négyujjú Franknek, aki egy lopott gyémánt kézbesítése közben 
átmenetileg itt pihen meg. Találkozik Penge Borisszal, aki ráveszi, fogadjon egy illegális 
bokszmeccsen. A kő elúszik, és örvény támad a nyomában: méghozzá olyan, ami felforgatja az 
egész londoni alvilágot. Színre lép Mickey, az ír roma bunyós, néhány ortodox zsidó 
gyémántcsempész, pár mindenre kész bérgyilkos és társaik. Mindannyian az eljátszott gyémántot 
akarják.   (angol-amerikai) 

 

 
Bohém rapszódia (2018)                                                              DVD 5715, DVD 5716    
Rend.: Bryan Singer 
Szereplők: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee. Időtartam: 129 perc 
 
Freddie Mercury számára minden adott volt, hogy a siker messziről elkerülje, mégis ő lett a világ 
egyik legkedveltebb énekese. A film a Queen és rendkívüli frontembere elképesztő sikertörténetét 
meséli el. Megismerhetjük a forradalmi hangzású zenekar üstökösszerű felemelkedését, 
betekinthetünk Mercury botrányainak részleteibe, majd tanúi lehetünk a Queen dicső 
újraegyesülésének, amikor is a Live Aid jótékonysági rendezvényén a rocktörténelem egyik 
legnagyszerűbb koncertjét adták. A Queen több volt zenekarnál – egy olyan álmot testesítettek 
meg, ami máig megihleti a különcöket, az álmodozókat és a zene szerelmeseit. (angol-amerikai) 



 

 
Boldog karácsonyt Mr. Lawrence (1983)                                         DVD 2411    
Rend. Nagisa Oshima 
Szereplők: David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano. Időtartam: 118 perc 
 
A második világháború éveiben játszódó film a rasszizmus és az erőszak témáját járja körül. 
Celliers, a hadifogoly és Yonoi, a tábor parancsnoka személyében két egymásnak feszülő akarat 
harca elevenedik meg. A parancsnokot valójában lenyűgözi az öntudatos rab merész 
szembenállása, mert szerinte a foglyok beletörődése a kegyetlen bánásmódba gyengeségük jele. 
Miközben Celliers és Yonoi elsősorban szellemi síkon mérik össze erejüket, addig Mr. Lawrence 
egészen más módon szembesül a szadista őrmester brutalitásával.  (angol-japán)   

 

 
A boldogító talán (2008)                                                                                      DVD 1578    
Rend.: Paul Weiland 
Szereplők: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Kevin McKidd. Időtartam: 
97 perc 
 
Tom imádja az életet, de még ennél is jobban szereti legjobb barátját, Hannah-t. Igen ám, de mire 
erre rájön, a lány igent mond egy elbűvölő és gazdag skótnak. S ha ez nem lenne elég, őt kéri fel, 
hogy legyen az esküvői tanúja. Tom elhatározza, hogy rosszindulatú nyoszolyólányok ide, 
botrányos násznép oda, összehozza a tökéletes esküvőt – amiről aztán megszöktetheti a 
menyasszonyt. Mindehhez nem kell más, csak egy boldogító talán. 
(amerikai-angol) 

 

 
Boszorkányvadászok (2013)                                                             DVD 3733 
Rend.: Tommy Wirkola 
Szereplők: Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen. Időtartam: 84 
perc 
 
Miután gyermekkorukban megölték az első boszorkányt, Jancsi és Juliska törvényenkívüliekké 
váltak, akik minden idejüket a megtorlásnak szentelik. 15 évvel később tudtuk nélkül most rájuk is 
vadászni kezdenek, és a testvérpárnak egy sokkal ördögibb ellenféllel kell szembenézniük, mint 
bármelyik boszorkány… a múltjukkal. (német-amerikai) 

 

 

 
Bridget Jones 2. Mindjárt megőrülök (2004)                                    DVD 1783   
Rend.: Beebak Kidron 
Szereplők: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant. Időtartam: 108 perc 
 
Miután végre-valahára rátalált a tökéletes férfira a káprázatos ügyvéd, Mark Darcy személyében, 
a harmincegynéhány éves hajdani szingli Bridget Jones ezúttal még nagyobb kihívással találja 
szemben magát… hogy meg is tartsa! Mikor újra felüti fejét az önbizalomhiánya, és még 
nőcsábász ex-pasija, Daniel Cleaver is betoppan hívatlanul, Bridget egy rossz tanácsból, 
félreértésekből és totális katasztrófából kevert fergeteges zűrbe keveredik, olyasmibe, ami senki 
mással nem eshet meg, csakis vele.  (angol-francia-német) 

 

 
Bridget Jones naplója (2001)                                                               DVD 491   
Rend.: Sharon Maguire 
Szereplők: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant. Időtartam: 97 perc 
 
Újév napján, másnaposan és még mindig magányosan Bridget Jones, a harmincegynéhány éves 
londoni hajadon úgy dönt, hogy kezébe veszi az életét, és naplóírásba kezd. Bridget harcot vív a 
kilókkal, nem túl sikeres munkájában, összehord hetet-havat, meglátni és megszeretni mégis egy 
pillanat műve. Vagy kettő, esetleg három. Marc Darcynak inkább négy. Amikor szülei karácsonyi 
partiján Bridget először találkozik a jóképű, ám annál undokabb sikeres ügyvéddel, ellenszenvet 
érez Darcy iránt, de a férfi is iránta. Vajon mégis egymásra találnak-e? Ezt Bridget naplója 
dokumentálja rengeteg humorral és legalább ennyi romantikával.  (angol-francia) 



 

 
Brooklyn (2015)                                                                                  DVD 4793   
Rend.: John Crowley 
Szereplők: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen. Időtartam: 101 
perc 
 
Eilis Lacey többre vágyik, mint ami a szülőországában megadatott neki. Elhagyja hát otthonát és 
Írországból New Yorkba költözik. Hamar magával ragadja a nagyváros forgataga, és a honvágyat 
gyorsan legyőzi egy mindent elsöprő szerelem. Ám nem ilyen egyszerű új életet kezdeni. Eilis nagy 
döntés előtt áll: választania kell két világ és két élet között. (ír-angol-kanadai) 

 

 
Búcsú a királynémtól (2012)                                                                 DV 3683    
Rend.: Benoit Jacquot 
Stzereplők: Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen. Időtartam: 95 perc 
1789-ben, Versailles-ban  Sidonie Laborde a királynő ifjú társalkodónője teljes odaadással fordul 
Marie Antoinette felé. A pompa, az extravagancia és a luxus élvezete oly mértékben töltik ki 
mindennapjait, hogy örömmel és némi számítással teljesíti úrnője minden szeszélyét. Ugyanakkor 
ízelítőt kap Versailles másik oldalából is: a végtelen folyosókon a királynő veszélyes, ugyanakkor 
szenvedélyes vonzalmáról pletykálnak, melynek kitüntetettje Gabrielle de Polignac. Mindeközben 
a falak az éhező tömegek felháborodott kiáltásaitól visszhangoznak. A jámbor Sidonie nem hisz a 
félelemmel és rosszindulattal teli szóbeszédnek, számára Versailles és úrnője szent és 
sérthetetlen. Július 15. reggelén rémisztő hírek várják őket: a Bastille-t lerombolták, a nép forrong, 
a nemesség végnapjait éli – a forradalom elkerülhetetlen… (francia-spanyol) 

 

 
Bunbury (2002)                                                                                    DVD 281 
Rend.: Oliver Parker 
Szereplők: Rupert Everett, Colin Firth, Frances O’Connor. Időtartam: 97 perc 
 
Amikor Jack Worthing meglép Londonba a Hertfordshire-i birtokáról, azt mondja, a (kitalált) 
hóbortos testvérét, Earnestet megy meglátogatni. Egyszer viszont úgy alakulnak az események, 
hogy inkognyitójának megőrzése érdekében Earnestnek adja ki magát – és szerencséjére, pont 
akkor, amikor szerelme Gwendolen kijelenti, hogy ő csak egy Earnestet tudna szeretni. Csak 
Gwendolen unokatestvére Algy az egyetlen személy, aki ismeri Jack titkát és egy napon, amikor a 
vidéki birtokra utazott, ő is Earnestként mutatkozott be Jack elragadó gyámleányának, Cecily-nek. 
Ám amikor Jack is hazatért majd azt követően váratlanul Gwendolen is, egyre világosabbá vált, 
hogy néha túl kevés és néha túl sok Earnest tűnik fel egy helyen.  (francia-amerikai) 

 

 
Bunyó karácsonyig (1994)                                                                                 DVD 5872    
Rend.: Terence Hill 
Szereplők: Terence Hill, Bud Spencer, Neil Summers. Időtartam: 107 perc 
(Bud Spencer - Terence Hill sorozat ; 9.) 
 
Moses a Vadnyugat egyik legügyesebb és legádázabb fejvadásza. E dicső foglalkozással 
igyekszik eltartani népes családját. Jól jönne neki az 5000 dollár, amit az elvetemült Sam Stone 
fejére tűztek ki. Moses házában váratlanul megjelenik testvére, Travis, akit nem igazán kedvel. 
Moses szívesen szabadulna öccse társaságától, de képtelen lerázni, ráadásul állandóan 
összetűzésbe keverednek idétlen alakokkal. Sam Stone elfogása sem megy simán, mert mindig 
sikerül átejtenie a fivéreket. (olasz-német-amerikai) 

 

 
A burzsoázia diszkrét bája (1972)                                                    DVD 1620   
Rend.: Luis Bunuel 
Szereplők: Fernando Rey, Michel Piccoli, Delphine Seyring. Időtartam: 102 
perc 
 
„Azt álmodtam, hogy te azt álmodtad…” – az egyre szürreálisabb térben és időben teljesen 
elhomályosul a realitás és a logika. Ami biztosnak tűnik az az, hogy a nagykövet és barátai 
étkezéstől étkezésig élik az életüket. Sehonnan nem jöttek, és nem tartanak sehová sem. Élik a 
francia nagypolgárság üres, álszent, hazugságokkal átszőtt életét. Olykor már maguk sem tudják, 
hogy léteznek-e vagy csak szerepüket és szövegüket elfelejtett, kifütyült színészek egy 
színpadon. (francia-olasz-spanyol) 



 

 
A bűn árfolyama (2009)                                                                     DVD 2017   
Rend.: Tom Tykwer 
Szereplők: Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Sthal. Időtartam: 113 
perc 
 
Louis Salinger Interpol-ügynök és Eleanor Whitman kerületi ügyészhelyettes elszántan küzdenek, 
hogy leleplezzék a világ egyik legnagyobb befolyású bankját, amely gyanújuk szerint a világ 
különböző pontjain végrehajtott terrorcselekményeket pénzel. Nyomozásuk során egyre 
mélyebbre hatolnak egy olyan világba, melyet a kapzsiság, a korrupció és a gyilkosság ural, és 
rövidesen olyan nemzetközi összeesküvés célpontjában találják magukat, ahol a túlélésben csak 
egymásra számíthatnak. A filmben Berlintől Milánón és New Yorkon át egészen Isztambulig tartó 
száguldás során egy lélegzetvételnyi szünetre sincs megállás!   (amerikai-német) 

 

 
A bűn éjszakája (2013)                                                                        DVD 3950    
Rend.: James  DeMonaco 
Szereplők: Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane. Időtartam: 82 perc 
 
Mit tennél, ha lenne egy olyan éjszaka minden évben, amikor következmények nélkül bármilyen 
bűnt elkövethetnél? A jövő Amerikájában a kormány kijelölt egy 12 órás időszakot minden évben, 
amikor bármilyen bűncselekmény – a gyilkosságot is beleértve – legális. Ezen az éjszakán, 
amikor elburjánzik az erőszak és a bűn, egy családról kiderül, meddig képesek elmenni, hogy 
megvédjék magukat, amikor a gonosz külvilág betör az otthonukba. (amerikai-francia) 
 

 

 

 
Bűnügyi regény (2005)                                                                       DVD 3431   
Rend.: Michele Placido 
Szereplők: Kim Rossi Stuart, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Flavino. 
Időtartam: 147 perc 
 
Az 1970-es évek Rómájában három fiatal és mindenre elszánt bűnöző elrabol és brutálisan 
kivégez egy dúsgazdag üzletembert. A csalással megszerzett váltságdíjat drogkereskedelembe 
fektetik, és átveszik az irányítást Róma alvilága felett. Ezzel megszületik a város legkegyetlenebb 
bűnügyi szövetsége, amely megállíthatatlanul terjeszkedik 25 éven át. A film valós eseményeket 
dolgoz fel, melyek hátterében felsejlik a modern Olaszország terrorizmussal, emberrablásokkal, 
korrupcióval terhes történelme. (olasz-francia-angol) 

 

 
Büszkeség + balítélet + a zombik (2016)                                           DVD 4975    
Rend.: Burr Steers 
Szereplők: Lily James, Sam Riley, Douglas Booth. Időtartam: 103 perc 
 
a XIX. századi Anglia társadalmi különbségei mellett az állandó zombitámadások is megnehezítik 
a szerelmesek életét. Ennek megfelelően itt még az ifjú hölgyek is remek kardforgatók – 
kiváltképp a Bennet-lányok. A makacs és harcias Elizabeth egy nap megismerkedik a híres 
élőhalott-ölő Mr. Darcyva, és azonnal vonzódni kezdenek egymáshoz, ám ebben a történetben 
nem csak büszkeségük és előítéleteik nehezítik meg a fiatalok boldog egymásra találását, hanem 
a tény, hogy két házassági ajánlat és kifogástalan modorban elköltött ebéd között le kell győzniük 
a zombik seregét. (amerikai-angol) 

 

 
Cabiria éjszakái (1957)                                                                        DVD 1621    
Rend.: Federico Fellini 
Szereplők: Giulietta Masina, Francois Périer, Amedeo Nazzari. Időtartam: 110 
perc 
 
A naiv, lelke mélyén ártatlan utcalány, Cabiria a pénzhajhászók, a számító világ foglya és könnyű 
prédája. Mindenki eszköznek tekinti: a filmsztár, a vásári bűvész és a könyvelő . Cabiria azonban 
makacsul hiszi, hogy ő is elfogadható és szerethető, hogy neki is őszinte, igaz kapcsolat jár. 
(olasz-francia) 



 

 
Café Lumiere (2003)                                                                            DVD 3185    
Rend.: Hou Hsiao Hsien 
Szereplők: Yo Hitoto, Tadanobu Asano, Masato Hagiwara. Időtartam: 104 perc 
 
Yoko egy riporterlány, aki magányosan él a nagyvárosban. Napjai nagy részét utazással, 
vonatokon tölti. Gyermeket vár, de nem akar összeköltözni a leendő apával, miközben szüleivel 
sem jó a kapcsolata. Mindennapjai nagy tragédiák nélkül zajlanak, de az igazi boldogság és a 
felszabadult öröm is kerüli. Az egyedüli izgalmat munkája jelenti számára. Legújabb feladata egy 
a 30-as években élt tajvani zenész életének, munkásságainak felkutatása. Yoko ezért úgy dönt, 
felkeresi a helyeket, ahol a zenész élt, és megpróbál beszélni olyanokkal, akik ismerték. (japán-
tajvani) 

 

 
Callas mindörökké (2002)                                                                                  DVD 5610    
Rend.:  Franco Zeffirelli 
Szereplők: Fanny Ardant, Jeremy Irons, Joan Plowright. Időtartam: 104 perc 
 
Minden idők egyik legismertebb, legsikeresebb operaénekesnője Maria Callas volt. A film az 
énekesnő utolsó napjainak elképzelt felidézése. Szomorú történet egy asszonyról, aki az idő 
múlásával, az öregedéssel nemcsak mint művész, hanem mint nő is elveszítette az önbecsülését. 
A menedzserének köszönhetően még egy rövid időre megkapja az esélyt, hogy újra átélje a régi 
dicsőségének a pillanatait. Ám rá kell jönnie, hogy mindez már a múlté, most ugyanolyan 
egyszerű ember, mint bárki más, egyedül kell szembenéznie az életével és a halállal. 
(olasz-francia-spanyol-angol-román) 

 

 

 
Canterbury mesék (1971)                                                                  DVD 2688    
Rend.: Pier Paolo Pasolini 
Szereplők: Hugh Griffith, Laura Betti, Ninetto Davoli. Időtartam: 122 perc 

 
Geoffrey Chaucer 14. században írt regényének kerettörténete szerint Thomas Becketet, 
Canterbury érsekét II. Henrik angol király utasítására rútul meggyilkolták. Az ő sírjához igyekszik 
zarándokok egy csoportja, akik a hosszú és fárasztó út során történetekkel szórakoztatják 
egymást. A mesék egy idő után egyre obszcénebb, kegyetlenebb és erotikusabb irányt vesznek. 
(olasz-francia) 

 

 
Capote                                                                                                DVD 219 
Rend.: Bennett. Miller 
Szereplők: Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Clifton Collins. 
Időtartam: 110 perc   
 
1959 novemberében egy kansasi család megdöbbentő lemészárlása felkelti Truman Capote az 
ünnepelt író figyelmét. Gyerekkori barátjával, Harper Lee-vel közösen nyomozni kezd a 
helyszínen, s különc megjelenése ellenére elnyeri a helybéliek szimpátiáját. Capote szoros 
barátságba kerül az időközben elfogott gyilkosokkal, s ahogy közeledik a kivégzés időpontja, a 
gyilkosságokat tárgyaló könyv, a Hidegvérrel – amely alapvető hatással lesz az amerikai 
irodalomra – megírása egyre jobban kimeríti az írót, s olyan szinten változtatja meg őt, amelyről 
álmodni sem mert. (amerikai-kanadai) 

 

 
Carol (2015)                                                                                                                DVD 5093    
Rend.: Todd Haynes 
Szereplők: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson. Időtartam: 118 perc 
 
Az ötvenes évek gazdasági fellendülése idején a húszas éveiben járó Therese Manhattan egyik 
nagyáruházában dolgozik eladóként, és naphosszat a jobb életről, és a szerelemről álmodozik. 
Egy nap találkozik a jómódú Carollal, aki kihűlt házasságában vergődik, és amit talán csak 
kislánya iránti imádata tart egyben. A két nő között rögtön szikrázni kezd a levegő, és kezdetben 
ártatlannak induló találkozásuk az érzelmek hatására gyorsan elmélyül. Carol féltékeny és 
továbbra is szerelmes férje meg akarja kérdőjelezni a nő anyai rátermettségét, valamint 
erkölcsösségét. Később pedig további, mélyre elásott titok is felszínre kerül a múltból. (amerikai-
angol) 



 

 
Casanova (1976) – feliratos                                                              DVD 5413                                                                      
Rend.: Federico Fellini 
Szereplők: Donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne. Időtartam: 140 
perc   (A filmtörténet remekei) 

 
Fellini posztmodern korszakának legjelentősebb alkotása. Fellini, a sokszor és sokféle 
értelmezésben feldolgozott témát - a hetvenes évekre utalóan - egyetlen aspektusra koncentrálva 
dolgozza fel: Casanova, aki kora művelt, önálló szellemiségű alakja volt, de éppen ebben a 
minőségében nem kellett kortársainak. Szexuális látványosságként, erotikus gerjesztőként 
kezelték, hiába próbált újra meg újra teljes emberként érvényesülni, ez még a szerelmeiben sem 
sikerült. Emlékirataiban, nemhiába tekint vissza keserűen erre a sajátosan romlott, bomlott világra, 
ahol még egy gép is szeretetreméltóbb az embereknél. (olasz-amerikai) 

 

 
Casino Royale (2006)                                                                      DVD 380/1-2 
Rend.: Martin Campbell 
Szereplők: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen. Időtartam: 139 perc 
 
 "M", a Brit Titkosszolgálat főnöke Madagaszkárra küldi első bevetésre az új 007-est. Bond előbb 
a Bahamákra, majd Montenegróba utazik, ahol Le Chiffre-rel, a terroristák bankárával kell 
farkasszemet néznie a kártyaasztalnál. A férfi ugyanis milliókkal tartozik ügyfeleinek, és egy nagy 
tétekre menő pókerpartin próbálja visszaszerezni tőkéjét a Casino Royale-ban. "M" megbíz egy 
csinos államkincstári hivatalnokot, Vesper Lyndet, hogy tartsa Bondon a szemét. A maratoni 
játszmában már nemcsak pénzt, hanem emberéleteket is kockára tesznek, és Bond megtanulja 
élete legfontosabb leckéjét: Ne bízz senkiben!  (amerikai-angol-cseh) 

 

 
Chaplin (1992)                                                                                                          DVD 4131    
Rend.: Richard Attenborough 
Szereplők: Robert Downey Jr., Dan Aykroyd, Anthony Hopkins. Időtartam: 138 
perc 
A huszadik század kezdetén Angliában, egy nagyon szegény családban született egy fiú. A 
kisfiúra azonban nagy jövő vár, hiszen mint Charlie Chaplin, a világ egyik legnagyobb 
szórakoztató komikusává válik. Richard Attenborough, az életrajzi tablók nagymestere, ezúttal a 
filmtörténet talán legnagyobb figuráját tűzte kameravégre. Charlie Chaplin, századunk zseniális 
nevettetője kalandregénybe illő életet élt. A nagy komikus pályáját feldolgozó film persze vígjátéki 
elemekben sem szűkölködik, de nem hiányoznak a tragikus sorsfordulók, sőt a krimibe illő 
izgalmak sem. (amerikai-angol) 

 

 
Charlie St. Cloud halála és élete (2010)                                             DVD 3151  
Rend.: Burr Steers 
Szereplők: Zac Efron, Amanda Crew, Donal Louge. Időtartam: 95 perc     
 
Charlie St. Cloud körül megállt az élet. Egy családi tragédia álmos kis szülővárosához köti, és 
emiatt feladja nagyratörő álmait. De amikor régi iskolatársa, Tess  váratlanul hazatér, Charlie előtt 
egy új szerelem lehetősége sejlik fel. A testvérének tett ígérete és a szíve hívó szava között 
őrlődve vajon képes lesz meglelni magában a bátorságot ahhoz, hogy szakítson a múltjával és 
figyelmét Tessre irányítsa, amíg még nem késő? 
(amerikai-kanadai) 

 

 
Che 1. Az argentin (2008)                                                                DVD 3021/1      
Rend. Steven Soderbergh 
Szereplők: Benicio Del Toro, Demián Bichir, Santiago Cabrera. Időtartam: 128 
perc 

 
1956. november 26-án Fidel Castro kihajózik Kuba irányába, a fedélzeten 80 lázadóval. Ezek 
egyike Ernesto „Che” Guevara, az argentin orvos, aki hasonló nézeteket vall Castróval: véget kell 
vetni Fulgencio Batista korrupt önkényuralmának. Che a forradalom nélkülözhetetlen harcosává 
válik, aki könyörtelen gerillaháborút folytat a rezsimmel szemben. Odaadó küzdelme rengeteg 
követőre talál elvtársai és a kubai nép soraiban egyaránt. Az argentin Che felemelkedését követi 
nyomon: hogy lett orvosból katonai vezető, majd a forradalom hőse.  (francia-spanyol-amerikai) 

 



 

 
Che 2. A gerilla (2008)                                                                    DVD 3021/2     
Rend. Steven Soderbergh 
Szereplők: Benicio Del Toro, Demián Bichir, Marc André. Időtartam: 128 perc 

 
Che népszerűségének csúcsán van, és erejét mi sem mutatja jobban, hogy a sikeres kubai 
forradalom után bátor beszédet tart az ENSZ-ben. Nyíltan vállalja, hogy továbbra is elszántan 
támogatja a harmadik világ harcát az Egyesült Államok imperializmusa ellen. 1965-ben azonban 
nyoma vész, és hollétéről a legkülönbözőbb találgatások kelnek lábra. Az inkognitóban lévő 
forradalmár végül Bolíviában tűnik fel újra, ahol kubai bajtársaiból és bolíviai lázadókból szervez 
csapatot, hogy szóval és tettel lobbantsa lángra egész Latin-Amerikát.  (francia-spanyol-amerikai) 

 

 

 
Chéri. Egy kurtizán szerelme (2009)                                                            DVD 2807    
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Felicity Jones. Időtartam: 89 perc 

 
Az első világháború előtti Párizs félvilági társaságában játszódó szerelmi történet főhőse Lea, a 
visszavonult kurtizán, és az ifjú Chéri, Lea kiöregedett barátnőjének és riválisának fia. Az érett, 
gyönyörű Lea bevezeti az elkényeztetett és éretlen fiút a testi gyönyör és az érzékiség világába, 
és kapcsolatuk egyre szorosabbra fonódik. Hat év után Chéri anyja, Madame Peloux titokban 
esküvőt szervez fiának egy másik kurtizán lányával, Edmével. Lea és Chéri megpróbálnak 
napirendre térni az elkerülhetetlen különválás felett, de felhőtlen életük alapja mélyebben 
gyökerezik, mint azt valaha gondolták volna. Mire ráébrednek, mennyit jelentenek egymásnak, 
már azt is tudják, túl késő.  (angol-német-francia) 

 

 
Chico (2001)                                                                                      DVD 2474    
Rend.: Fekete Ibolya 
Szereplők: Eduardo Rózsa Flores, Richie Varga, Bodrogi Gyula. Időtartam: 
110 perc 

 
Chico - egy „határok nélküli forradalmár” kalandos története országokon és földrészeken át. 
Dél-Amerikában, a ’60-as években egy félig spanyol, félig magyar, félig katolikus, félig zsidó kisfiút 
forradalmárnak nevel az apja. Bolíviából, majd Chiléből, Che Guevara és Salvador Allende 
közeléből Magyarországra kerül. Mire felnő, Európában lejár a forradalmak ideje. De akit erre 
neveltek, az egész életében keresi a harcot. S 1991-ben, a délszláv háborúban váratlanul meg is 
találja: fegyvert fog Horvátországban, hogy megvívja élete nagy csatáját. 
(magyar-német-horvát-chilei) 

 

 
Cigányok ideje (1988) - feliratos                                                               DVD 680 
Rend.: Emir Kusturica 
Szereplők: Davor Dujmovic, Bora Todorovic, Ljubica Adzovic. Időtartam: 140 
perc (Emir Kusturica sorozat) 
 
Perhan különleges képességekkel rendelkező roma fiú, családjának egyetlen reménye a 
boldogabb életre. Perhan ezért maffiózó rokonának bandájához csatlakozik abban a reményben, 
hogy elegendő pénzt tud szerezni ahhoz, hogy megnősüljön és beteg kishúgát is 
meggyógyíthassa. A meggazdagodásért azonban a fiú nagy árat fizet, hiszen pont az álmait kell 
feladnia. Azok nélkül pedig a vagyon már nem ér semmit.  (angol-olasz-jugoszláv) 

 

 
Cosmopolis (2012)                                                                                                  DVD 3577 
Rend. David Cronenberg 
Szereplők: Robert Pattinson, Samantha Morton, Juliette Binoche. Időtartam: 
104 perc 
 
New Yorkban teljes a zűrzavar, a kapitalizmus a végóráit éli. Eric Packer, a milliárdos aranyifjú 
beül hófehér limuzinjába. Míg az Egyesült Államok elnökének látogatása miatt megbénul egész 
Manhattan, őt csak egy dolog érdekli: el akar jutni a város túlsó felén dolgozó fodrászához. Ám 
ahogy az órák telnek, a káosz úrrá lesz mindenen, és ő tehetetlenül nézi, ahogy birodalma 
összeomlik. Ráadásul biztos benne, hogy valaki meg akarja gyilkolni. De mikor és hol? Élete 
legfontosabb 24 órája következik. (francia-kanadai-portugál-olasz) 



 

 
Családi szívás (2018)                                                                                           DVD 5682    
Rend.: Shana Feste 
Szereplők: Vera Farmiga, Christopher Plummer, Lewis MacDougall. Időtartam: 
100 perc 
 
Laura egyedülálló édesanya, aki mindig előrébb helyezi a megmentendő kisállatokat a saját 
szükségleteinél. A nő hiába szakított meg évekkel ezelőtt minden kapcsolatot bűnözésre hajlamos 
apjával, amikor az öreget kiteszik a nyugdíjasotthonból, rá hárul a feladat, hogy elfurikázza a 
nővéréhez. Az út során a nagypapa titokban meggyőzi éles eszű, de különc unokáját, Henryt , 
hogy segítsen túladni tetemes marihuánakészletén, így sorra járják a régi ismerősöket és ritkán 
látott családtagokat. Laura persze mit sem sejt a barát- és rokonlátogatás valódi okáról. (amerikai-
kanadai) 

 

 
Csapda (2007)                                                                                    DVD 2662    
Rend.: Srdjan Golubovic 
Szereplők: Nebojsa Glogovac, Marko Djurovic, Miki Manojlovic. Időtartam: 102 
perc (Modern klasszikusok) 
 
Mladen és Marija boldog, hétköznapi fiatal belgrádi házaspár. Nagyon szeretik tízéves fiúkat, 
Nemanját. Bíznak benne, hogy hamarosan jobb napok jönnek és a rendszerváltás nehéz évei 
után könnyebben megy majd a soruk. Nemanja azonban egy napon rohamot kap, és kiderül, hogy 
ritka szívbetegségben szenved, amin csak egy külföldi operáció segíthet. A műtét árát nem tudják 
a szülők előteremteni, ezért hirdetésben kérnek segítséget. Egy rejtélyes „mentőangyal” 
jelentkezik, aki kifizetné a 30.000 eurót, csupán annyit kér cserébe, hogy Mladen ölje meg egy 
ellenségét. (szerb-német-magyar) 

 

 
Csavard be mint Beckham (2002)                                                     DVD 1931   
Rend.: Gurinder Chadha 
Szereplők: Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers. 
Időtartam: 108 perc 
Mi van, ha 18 éves vagy, imádod Beckham-et, és úgy meg tudod csavarni a labdát, mint a nagy 
példakép? Azt hiszed a világ a lábaid előtt hever? Hát tévedsz! Ha Jessnek hívnak, 18 éves vagy, 
indiai és a tetejében lány, akkor felejtsd el álmaidat! Azt hiszed a rokonaid hagyják, hogy a férfiak 
játékát játszd… Ha téged Jules-nak hívnak, 18 éves vagy, angol és lány, az azt jelenti, hogy 
elmehetsz Amerikába, ahol a lány focistákat is megfizetik és megbecsülik. A két lány elhatározza: 
a férfiakat is megszégyenítő profi focistákká képeztetik magukat, míg mindkettőjük szerelmes nem 
lesz, történetesen épp az edzőjükbe.  (angol-német-amerikai) 

 

 
A csíkos pizsamás fiú (2008)                                                                           DVD 1868  
Rend.: Mark Herman 
Szereplők: Vera Farmiga, David Thewlis, Asa Butterfield. Időtartam: 90 perc 
 
A nyolc éves Bruno  egy náci tiszt fia, kinek élete jelentősen megváltozik, mikor apját és vele 
együtt családját is egy előléptetésnek hála áthelyezik kényelmes berlini otthonukból egy elszigetelt 
területre, ahol az amúgy is magányos fiúcska senkivel se tud játszani. Az unalom és a kíváncsiság  
arra sarkallja Bruno-t, hogy anyja határozott intelmeit semmibe véve megnézze közelebbről is azt 
a "farmot", amelyet tisztán látni a házukból. Ott megismerkedik az állandóan csíkos pizsamát 
viselő Shmuellel, a korabeli fiúval, aki fura mód a drótkerítés másik oldalán lakik. A két gyermek 
között barátság szövődik, amely természetéből fakadóan pusztító következményeket von maga 
után. (amerikai-angol) 

 

 
Csillagok között (2014)                                                                                        DVD 4350     
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain. 
Időtartam: 162 perc 
 
Az emberiség tönkretette a Földet. A bolygó egyre pusztul, a készletek kiapadóban, az emberek 
pedig felkészülhetnek a legrosszabbra: a gyerekeik valószínűleg az utolsó generáció itt. De nem 
mindenki hajlandó belenyugodni a pusztulásba. Egy csapat felfedező elindul a történelem 
legfontosabb, legveszélyesebb útjára. Űrhajójukkal túl akarnak jutni a Galaxis határán, hogy 
megtudják: lehet-e jövője az embernek valahol egészen másutt… a csillagok között. (amerikai-
angol) 



 

 
Csillagpor (2007)                                                                                DVD 1050    
Rend.: M. Vaughn 
Szereplők: Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert de Niro. Időtartam: 122 perc 
 
Tristan Thorn el akarja nyerni a gyönyörűséges Victoria szívét, ezért útra kel egy varázslatos, 
mitikus világba, mert megígérte választottjának, hogy elhozza neki a hullócsillagot, mely a bűvös 
birodalomban ért földet. Ám a becsapódás helyszínén csak meglepetések várják. – egy égi 
tünemény, Yvaine a földre pottyant égitest. Tristan találkozik Lamiával, a gonosz boszorkánnyal, 
aki szintén a hullócsillagot keresi, hogy nővéreivel kivághassák a szívét, hogy megegyék, és 
ezáltal visszanyerjék szépségüket és fiatalságukat. Lamia gonosz karmai elől menekülve Yvaine 
és Tristan a karizmatikus Shakespeare kapitány fogságába esnek.   (amerikai-angol) 

 

 
Csodálatos Júlia (2004)                                                                       DVD 908    
Rend.: Szabó István 
Szereplők: Annette Benning, Jeremy Irons, Bruce Greenwood. Időtartam: 100 
perc 
 
A harmincas évek londoni színházi világának kulisszái között járumk. Julia Lambert, tehetséges és 
gyönyörű: London a lábai előtt hever. A játék Julia mindene, de annyira, hogy képtelen 
abbahagyni – ő mindig játszik, mindig szerepet mond. Még akkor is, amikor – noha 
kiegyensúlyozott, boldog házasságban él – beleszeret egy nála sokkal fiatalabb férfiba. Még akkor 
is, amikor ifjú szerelme egy korban hozzá illő, feltörekvő naivát választ inkább. És még akkor is, 
amikor a hűtlen fiatalember épp Juliánál keres protekciót új szerelme pályájának megsegítésére. 
(kanadai-magyar-amerikai-angol) 

 

 
Csupasz pisztoly a zűrben (2000)                                                                  DVD 5893    
Rend.: Allan A. Goldstein 
Szereplők: Leslie Nielsen, Ophélie Winter, Ezio Greggio. Időtartam: 111 perc 
 
A Vegan bolygó gonosz kutatói elrabolják az Egyesült Államok elnökét, és a helyére saját 
klónjukat ültetik. Ugyanezt tervezik a többi ország vezetőjével is, mellyel az a céljuk, hogy 
átvegyék az irányítást a Föld felett. Ám nem számolnak Richard Dickkel, a bolygóközi ügynökkel, 
aki szép társa, Cassandra segítségével kiszabadítja az elnököt és egy gigantikus koncert 
keretében alaposan alápirít a csalárd űrlényeknek. 
(amerikai-kanadai-német) 

 

 

 
Dal egy agyonvert fiúért (2003)                                                        DVD 1549  
Rend.: Aisling Walsh 
Szereplők: Aidan Quinn, Iain Glen, Marc Warren. Időtartam: 100 perc 
 
Az 1939-ben játszódó film egy szigorú szabályairól ismert ír egyházi nevelőintézet falai közé 
kalauzolja a nézőt. Ide érkezik a spanyol polgárháborút megjárt Franklin tanár úr, aki világi 
nevelésről és tanításról vallott nézeteivel felforgatja az iskola életét. A diákok, akik közül legtöbben 
írni és olvasni sem tudtak korábban, megmentőjüket látják új tanárukban, különösen a rendbontó 
Liam, aki eddigi életéből hiányzó apafigurát véli felfedezni a tanárban. A kegyetlenkedései miatt 
rettegett John testvér azonban rossz szemmel nézi, hogy az intézmény szabályai fellazulnak, és 
szörnyű módszerekkel igyekszik helyreállítani a tekintélyét. A két nevelő közötti ellentét végül 
tragikus következményekhez vezet.  (ír-angol-dán-spanyol) 

 

 
Dallas Pashamende (2005)                                                                DVD 2570   
Rend.: Pejó Róbert 
Szereplők: Bogdán Zsolt, Gryllus Dorka, Nyári Oszkár. Időtartam: 92 perc (Modern klasszikusok) 

 
A film hőse Radu, a tanult cigány fiatalember, aki apja temetésére érkezik vissza gyermekkora 
helyszínére. A szeméttelep melletti bádogvárosban aztán szembesülve egykori barátai 
nyomorával, hétköznapjaikkal és a telep társadalmon kívüli közösségével és szabályaival, a 
lehető leggyorsabban utazna is vissza Bukarestbe a régi életéhez és menyasszonyához. Egy 
autólopási ügybe keveredve azonban maradni kényszerül. 
(magyar-német-osztrák-román) 



 

 
A dán lány (2015)                                                                                                    DVD 4788    
Rend.: Tom Hooper 
Szereplők: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw. Időtartam: 115 
perc 
 
Gerda arra kéri férjét, Einart, hogy női ruhában álljon modellt festményéhez. Ez régóta elfojtott 
vágyakat hoz felszínre a férfiban, aki ennek hatására elkezd nőként élni. A házaspár élete 
alapjaiban változik meg, és Einart olyan útra indul, amelyen csakis Gerda feltétel nélküli szeretete 
segítségével tud végigmenni.  
(amerikai-angol) 

 

 

 
Daybreakers - a vámpírok kora (2008)                                       DVD 2987/1-2    
Rend.: Michael Spierig, Peter Spierig 
Szereplők: Ethan Hawke, Willem Dafoe, Isabel Lucas. Időtartam: 94 perc 
 
2019-ben egy rejtélyes járvány a Föld lakosságának többségét vámpírrá változtatta. A megmaradt 
emberiség veszélyeztetett, másodrangú faj lett. Bujkálni kényszerülnek, mert vadásznak rájuk, és 
farmszerű telepeken ipari méretekben csapolják vérüket. Egyedül Dr. Edward Dalton hematológus 
kutatón múlik - aki szintén vámpír, de nem fogyaszt emberi vért -, hogy tökéletesítsen egy 
mesterséges vérkészítményt, aminek fogyasztásával a vámpírpopuláció fennmaradhat. Ám az idő 
és a remény egyre fogy – amíg Ed nem találkozik Audrey-val, egy túlélő emberrel, és az ő 
segítségével áttörést érnek el a szer fejlesztésében. Ed harcba száll saját fajával, és ez a csata 
eldönti az emberiség sorsát. (ausztrál-amerikai) 

 

 
De Gaulle katonái (2002)                                                                                    DVD 1785    
Rend.: Bertrand Tavernier 
Szereplők: Jacques Gamblin, Denis Podalydés, Charlotte Cady. Időtartam: 
163 perc 
 
A film két férfi története, akik Párizs városának megszállása idején, sajátos módon az ellenállás 
kötelékében harcoltak, ám különböző módon. Egyikük agresszívan a harcosokkal együtt áll ki az 
igazságukért, míg a másik feltűnés nélkül, manipulatívan küzd a kemény háborúban. Mindkettejük 
célja azonban egy, és ugyanaz...megnyerni a csatát - bármi áron! 
(francia-német) 
 

 

 
Dekameron (1971)                                                                                                  DVD 2689    
Rend.: Pier Paolo Pasolini 
Szereplők: Franco Citti, Ninetto Davoli, Gabriella Frankel. Időtartam: 112 perc 
 
Boccaccio 100 novellából álló művét, a Dekameront 1971-ben filmesítette meg Pasolini. 1348-ban 
7 nő és 3 férfi menekül egy vidéki kastélyba a firenzei pestisjárvány elől. Unaloműzésként 
kitalálják, hogy mesékkel szórakoztatják egymást. A szabályok szerint minden nap mind a tízen 
mesélnek egy történetet, így kerekedik végül az egészből egy 100 darabos mesegyűjtemény. 
Szinte valamennyi az élet szeretetét és az evilági örömök dicséretét hirdeti, tele tréfával, 
pajzánsággal, olykor szomorúsággal, és egyházi fricskákkal.  
(olasz-francia-német) 

 

 
Dennis, a komisz karácsonya (2007)                                                 DVD 759   
Rend.: Ron Oliver 
Szereplők: Robert Wagner, Louise Fletcher, Maxwell Perry Cotton. Időtartam: 
83 perc 
 
A hatéves Dennis égetnivaló kölyök, állandóan borsot tör a szomszéd öregúr, Mr. Wilson orra alá. 
Közeledik a karácsony, amely jó alkalom arra, hogy merő jó szándékból megint kibabráljon vele. A 
kölyök már pontosan tudja, mit szeretne karácsonyra, de vajon mivel vidíthatná fel a morcos 
szomszédjukat? Csak a csoda segíthet a kis rosszcsontnak, ám mint tudjuk, a karácsony abban 
sem szűkölködik. Így az sem okoz gondot, ha egy angyalra is szükség van a rég elfeledett ünnepi 
hangulat felélesztéséhez. (kanadai-amerikai) 



 

 
Derszu Uzala (1974)                                                                          DVD 78/1-2 
Rend.: Akira Kurosawa 
Szereplők: Makszin Munzuk, Jurij Szolomin, Szvetlana Danilcsenko. 
Időtartam: 136 perc 
    
Az 1900-as években, a végtelen szibériai erdőségekben vág utat egy kis katonai csapat, 
Arszenyev kapitány vezetésével. Az ősi vadon feltérképezésén dolgoznak. Találkoznak egy nanáj 
vadásszal, Derszu Uzalával.  Az öreg egész életét a rengetegben töltötte, számára a növények és 
az állatok éppolyan társak, mint az emberek. A művelt százados és a természetben élő Derszu 
között mély barátság alakul ki.  (orosz-japán) 

 

 
Derült égből szerelem (2009)                                                              DVD 2823  
Rend.: Bbrandon Camp 
Szereplők: Aaron Eckhart, Jennifer Aniston, Dan Fogler. Időtartam: 105 perc 
 
A megözvegyült Dr. Burke Ryan a gyász feldolgozásáról ír önsegítő könyvet, melyből hatalmas 
siker lesz. Előadásokat kezd tartani, és az egyik Seattle-i szemináriumon összefut a hotelben 
Eloise Chandlerrel, aki torkig van a férfiakkal. A vonzalom azonnal érzékelhető, de a nő számára 
hamarosan világossá válik, hogy a férfi egyáltalán nem jutott túl felesége elvesztésén, és hogy a 
színpadi show egyáltalán nem fedi a valóságot. Lehet, hogy amikor legkevésbé várnák, 
megtörténik velük a csoda? (amerikai-kanadai) 

 

  
Deus ex machina (2002)                                                                   DVD 2663   
Rend.: Elia Suleiman 
Szereplők: Elia Suleiman, Manal Khader, Nayef Fahoum Daher. Időtartam: 90 
perc (Modern klasszikusok) 
 
Az izraeli Názáretben egyre nő a feszültség, és nem csak a zsidók és a város lakosságának 
nagyobb részét kitevő arabok között. A palesztinok egymás közötti ellenségeskedése sem csitul, 
a bennük élő frusztrációkat a legkülönbözőbb módokon vezetik le. Egy idősebb férfi, aki belefáradt 
a szomszédok acsarkodásába, összeütközésbe kerül az egyik bajkeverővel, de az izgalomtól 
szívrohamot kap. Jeruzsálemben állomásozó fia, Elia Suleiman berohan a kórházba, de apja 
kilátásai nem túl kedvezőek. Az öregúr haldoklik, E.S. pedig egy Ramallahból való gyönyörű 
palesztin nővel flörtöl, aki egy bankban dolgozik.  (marokkói-palesztin-francia-német) 

 


