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Diana (2013)                                                                                         DVD 3952     
Rend.: Oliver Hirschbiegel 
Szereplők: Naomi Watts, Naveen Andrews. Időtartam: 108 perc 
 
Lady Diana, a szívek királynője, az ikon, maga volt az elegancia, a kedvesség. Tizenhat évvel 
ezelőtt bekövetkezett, tragikus halála az egész világot megdöbbentette. Oliver Hirschbiegel filmje 
a walesi hercegné teljesen új arcát mutatja meg: az életének utolsó két évét feldolgozó 
produkcióból megismerhetjük a magánember Dianát, akinek állandóan meg kellett küzdenie az őt 
zaklató sajtóval, és aki mégis képes volt titokban tartani Dr. Khanhoz, a pakisztáni orvoshoz 
fűződő kapcsolatát. A nép hercegnője, Lady Di távol a világtól, a szeretett férfi oldalán végre 
önmagára talált… (angol-francia) 

 

 
Diótörő (2010)                                                                                                          DVD 4039    
Zene: Pjotr Iljics Csajkovszkij 
Rend.: Andrej Koncsalovszkij 
Szereplők: Elle Fanning, Nathan Lane, John Turturro. Időtartam: 110 perc 
 
A világhírű orosz zeneszerző, Csajkovszkij azonos című balettjén alapuló Diótörő 1920 
karácsonyán, Bécsben játszódik. A kis Mary egy különleges diótörő játékfigurát kap ajándékba 
keresztapjától. A kislány boldogan fekszik le aludni, de álmában megelevenedik a Diótörő és más 
játékai is és kezdetét veszi egy varázslatos utazás a fantázia világába. A fabáburól kiderül, hogy 
elvarázsolt herceg, s a kis Mary vele összefogva veszi fel a küzdelmet a gonosz Patkánykirállyal 
és alattvalóival. Amikor a Diótörőt túszul ejtik a gonosz patkányok, Mary kis játékaival mentőakciót 
indít kiszabadításáért. (angol-magyar) 

 

 
Doctor Parnassus és a képzelet birodalma (2009)                       DVD 2777/1-2    
Rend.: Terry Gilliam 
Szereplők: Heath Ledger, Christopher Plummer, Johnny Depp. Időtartam: 117 
perc 

 
Doctor Parnassus egy utazó színház, bűvészmutatvány, az „Imaginarium” igazgatója, s különös 
képességgel rendelkezik: irányítani tudja mások képzeletét. Előadásai során vállalkozó kedvű 
nézőket szólít a színpadra, akik a csodatükrén keresztül beléphetnek a fantázia birodalmába, és 
választhatnak, hogy fényt és örömöt, vagy sötétséget és bút szeretnének látni. Parnassus 
azonban sötét titkot is őriz: több évszázaddal ezelőtt fogadást kötött Mr. Nick-kel vagyis magával 
az ördöggel. (francia-kanadai-angol) 

 

 
Dogville (2003)                                                                                                            DVD 468 
Rend.: Lars von Trier 
Szereplők: Nicole Kidman, Paul Bettany, Harriet Anderson. Időtartam: 177 
perc (Modern klasszikusok) 
Dogville, egy kis bányászfalu a 30-as évek Amerikájában. Lakói szegény emigránsok. Ebbe a 
világtól elzárt közösségbe érkezik üldözői elől menekülve Grace. A falu lakói egy tanácskozást 
követően és úgy döntenek, menedéket nyújtanak neki az őt üldöző gengszterek elől. Cserébe 
Grace mindenben a segítségükre van. Ami azonban kezdetben szívességeknek indul, később 
kényszerré, valóságos terrorrá válik. Grace a falu rabszolgája lesz, kihasználják, 
megerőszakolják, bilincsbe verik – testileg és lelkileg is megtörik a fiatal lányt. A menedéket 
kereső nő azonban rejteget még meglepetéseket, így a falu lakóinak van mitől rettegniük. (dán-
svéd) 



 

 
A dolgok állása (2009)                                                                        DVD 2200   
Rend.: Kevin Macdonald 
Szereplők: Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams. Időtartam: 121 perc 

 
Stephen Collins képviselő pártjának feltörekvő csillaga, ám mikor asszisztensét és egyben titkos 
szeretőjét meggyilkolják, olyan súlyos titkok kerülnek napvilágra, melyek a politikus karrierjének 
végét jelenthetik. A képviselő jó barátjára, Cal McCaffrey oknyomozó riporterre hárul az a nem 
éppen hálás feladat, hogy főszerkesztője utasítását követve utánajárjon az ügynek. Partnerével, 
Della Frye-jal együtt McCaffrey egy olyan összeesküvésbe botlik, amely alapjaiban rengetheti 
meg az ország vezetését, a nyomozás közben pedig még egy dolog nyilvánvalóvá válik: ha dollár-
milliárdokról van szó, akkor sem élet, sem szerelem, sem pedig tisztesség nem számít. 
(angol-amerikai) 

 

 
Dunkirk (2017)                                                                                                        DVD 5359     
Rend.: Christopher Nolan 
Szereplők: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden. Időtartam: 
102 perc 
 
A történet szárazföldön, tengeren és a levegőben bontakozik ki, és arra a több százezer brit és 
szövetséges katonára összpontosít, akik – 1940 májusában - Dunkerque partjainál ragadtak, 
miközben az ellenség marka egyre szorosabbra zárult körülöttük. Odafenn Spitfire típusú repülők 
szállnak szembe az ellenséges gépekkel, miközben több száz kisebb hajó indul el Anglia partjairól 
többnyire civil legénységgel a fedélzeten, hogy életük kockáztatásával kimentsék a francia 
partoknál rekedt katonákat. (amerikai-angol-francia) 

 

 
Dzsungel (2017)                                                                                                       DVD 5497    
Rend.: Greg McLean 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Alex Russell. Időtartam: 
111 perc 
 
A civilizált életre ráunó, 22 éves Yossi két barátjával Bolíviába, La Paz városába utazik egy életre 
szóló kaland reményében. A városban megismerkednek Karl Ruprechter osztrák utazóval, aki a 
dzsungel jó ismerőjének vallja magát, majd rá hagyatkozva felfedezőútra indulnak az amazóniai 
őserdő lenyűgöző, még felfedezetlen területeire. A fiatal kalandorok valóra vált álma azonban 
igazi rémálommá válik, miután újdonsült túravezetőjük váratlanul magukra hagyja őket a dzsungel 
mélyén. A következő három hét drámai küzdelemmel telik az életben maradásért egy ismeretlen 
és veszélyekkel teli helyen - ahonnan nem mindegyikük tér vissza élve. ( ausztrál-kolumbiai)    

 

 
Eddie a sas (2016)                                                                                                  DVD 4945    
Rend.: Dexter Fletcher 
Szereplők: Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken. Időtartam: 
101 perc 
 
Eddie Edwards, a Sas: ő a nem túl meggyőző, mégis vakmerő brit síugró, akinek akkor is töretlen 
marad az önbizalma, amikor egy egész nemzet fogad ellene. Karizmatikus, lázadó edzője 
támogatásával a szeretnivaló, abszolút esélytelen srác belopja magát a világ sportszerető 
nézőinek szívébe: az 1988-as téli olimpián nyújtott teljesítménye miatt igazi legendává válik. 
(angol-amerikai-német) 

 

 

 
Égi lovagok (2006)                                                                            DVD 2194   
Rend.: Tony Bill 
Szereplők: James Franco, Martin Henderson, Jean Reno. Időtartam: 133 perc 
 
Az I. világháború alatt amerikai önkéntesek – a világ első vadászpilótái – megalakítják saját 
csapatukat, a híres Lafayette osztagot, hogy felvegyék a harcot a sokkal jobban felszerelt 
németekkel. A fiatal pilóták, más-más okból és családi háttérrel kerültek a háború kellős 
közepébe. Ami közös bennük: nagyon fiatalok és vakmerőek, a végsőkig elszántak. Blaine 
Rawlings is eleinte eszmékért harcol, de miután megismerkedik egy gyönyörű francia lánnyal, 
minden megváltozik. A fiúk többségének csak a kiábrándulás jut: le kell számolniuk a hősies 
háború illúziójával, a valóság borzalmai minden képzeletüket felülmúlják. (francia-amerikai) 



 

 
Égő pajták (1973) – feliratos                                                                                      DVD 706    
Rend.: Jean Chapot 
Szereplők: Simone Signoret, Alain Delon, Paul Crauchet. időtartam: 100 perc 
 
Rose teljhatalmú matrónaként uralkodik udvarháza, férje és gyerekei fölött a francia Jurában. Egy 
napon brutális késszúrásokkal meggyilkolt, ismeretlen fiatal lány holttestét találják meg a birtok 
területén. Elkeseredett harc alakul ki az ügy kiderítésére Párizsból érkezett Larcher vizsgálóbíró 
és Rose között, aki megpróbálja védeni gyanúba keveredett családját. A vizsgálóbíró győzelmével 
Rose-nak is fel kell ismernie, hogy családja nemigen érdemli meg azt az áldozatot, amit értük hoz. 
(francia-olasz) 

 

 
Egy asszony meg a lánya (1961)                                                                   DVD 4558    
Rend.: Vittorio De Sica 
Szereplők: Sophia Loren, Raf Vallone, Jean-Paul Belmondo. Időtartam: 96 
perc  
1943 nyarán a bombázás sújtotta Rómában járunk. Cesira, az özvegy élelmiszerbolt tulajdonos, 
15 éves lányával, Rosettával él együtt. A háború rémségei elöl elmenekülnek Rómából és egy 
hegyi faluban keresnek menedéket. Útközben anya és lánya megismerkednek a bátortalan, 
kommunista nézeteket valló fiúval, Michele-lel. Az ifjú titokban szerelmes lesz Cesirába, 
ugyanakkor a tizenéves Rosetta iránta kezd el táplálni gyengéd érzelmeket. A háború lassan a 
végéhez közeledik és a két római nő úgy dönt, visszatér az örök városba. A hazafelé vezető úton 
Cesira és Rosetta marokkói katonák fogságába esik, ami drámai események láncolatát indítja el. 
A megerőszakolt és sok szenvedésen áteső anya és lánya kapcsolatára rendkívüli hatással 
lesznek a tragikus élmények. (olasz-francia) 

 

 
Egy ember és kutyája (2008)                                                            DVD 2965    
Rend.: Francis Huster 
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Hafsia Herzi, Max von Sydow. Időtartam: 94 
perc 
 
A francia sztár, ezúttal egy, az utcán máról holnapra élő, az élettől megsebzett öregembert játszik, 
akinek egyetlen társa a kutyája. Belmondo Carlo Battistinak, Vittorio De Sica A sorompók 
lezárulnak című filmjében alakított figuráját játssza újra. 
(francia-olasz) 

 

 
Egy fiúról (2002)                                                                                 DVD 1045    
Rend.: Chris Weitz, Paul Weitz 
Szereplők: Hugh Grant, Victoria Smurfit, Nicholas Hoult. Időtartam: 97 perc 
 
Will egy gyógyíthatatlanul menő, 38 éves londoni fickó. Gazdag, nőtlen, gyermektelen, és egész 
nap semmi más dolga, mint hogy laza legyen, kerülje a felelősséget, és csajozzon. Egy 
egyedülálló anyával kialakított futó viszonya után rájön, hogy fektethető nők felhajtására remek 
terep a magányos szülők klubja. Gyorsan ki is talál magának egy Ned nevű kisfiút, és csatlakozik 
a helyi klubhoz. Minden szépen halad afelé, hogy elcsábítsa az egyik anyát, Susie-t, amikor 
becsöppen az életébe a lány barátnőjének a fia, Marcus és annak furcsa édesanyja, Fiona. Élete 
tovább bonyolódik, amikor megtalálja az „igazit” Rachel személyében.  (angol-amerikai-francia-
német) 

 

 
Egy háború margójára (2019)                                                                           DVD 5840     
Rend.: James Kent 
Szereplők: Keira Knightley, Alexander Skarsgard, Jason Clarke. Időtartam: 
104 perc 
 
A II. világháború után felettesei azzal bízzák meg Lewis Morgan ezredest, hogy irányítsa a 
lebombázott Hamburg újraépítésének munkálatait. Nem sokkal később csatlakozik hozzá 
felesége, Rachael, aki csak az országba érkezve tudja meg, hogy új otthonukon átmenetileg 
kénytelenek osztozkodni a ház eredeti tulajdonosával, az özvegy Stephen Luberttel és annak 
dacos tinédzser lányával. Az együttélés feltépi a sebeket és felszínre hozza a politikai 
ellentéteket. A pattanásig feszült helyzetben aztán váratlan szenvedély lobban fel a gyönyörű 
fiatal feleség és a gyászoló német férfi között. (amerikai-német-angol) 



 

 
Egy hét Marilynnel (2011)                                                                 DVD 3690        
Rend.: Simon Curtis 
Szereplők: Michelle Williams, Kenneth Branagh, Eddie Redmayne. Időtartam: 
95 perc 
1956 nyarán a 23 éves friss diplomás Colin Clark úgy döntött, a filmiparban próbál szerencsét, és 
alacsony beosztású asszisztensként dolgozott A herceg és a színésznő forgatásán, a filmen, ami 
Sir Laurence Olivier és Marilyn Monroe főszereplésével készült. Monroe éppen a mézes hetét 
töltötte új férjével, Arthur Miller-rel. 40 évvel később a film forgatása alatt írt naplóját közzé tették – 
egy hét eseményei kivételével, ami néhány évvel később Egy hetem Marilyn-nel /My Week with 
Marilyn/ címen jelent meg. A film ennek az egy hétnek a története: hét idilli hangulatú napé, 
amikor Colin segítségével az ünnepelt sztár kicsit kiszabadult Hollywood és a gyakran nyomasztó 
munka szorításából (angol-amerikai) 

 

 
Egy hölgy arcképe (1996)                                                                  DVD 1375 
Rend.: Jane Campion 
Szereplők: Nicole Kidman, John Markovich, Barbara Hershey. Időtartam: 139 
perc 
 
Isabel Archer a függetlenségre vágyó naív fiatal hölgy korának konzervatív és álszent viszonyai 
között. Nem fogadta el a biztos anyagi körülményekkel járó kérő házassági ajánlatát. Tettéért 
majdnem kitagadják örökségéből, ám szerető unokabátyja közbenjárására édesapja mégis 
tekintélyes összeget hagy rá. Szabadságát azonban tapasztalatlansága ellenére mégsem 
nyerheti el. Madame Merle ugyanis egy jó szándékú barátnőként tünteti fel magát Isabel előtt és 
előnytelen házasságra veszi rá a lányt. Megaláztatásában lassan derül fény „barátnője” ördögi 
tervére. (angol-amerikai) 

 

 
Egy lélegzetnyire (2018)                                                                                      DVD 5699    
Rend.: Daniel Roby 
Szereplők: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin. Időtartam: 85 
perc 
 
Miután Párizst hatalmas földrengés rázza meg, mérgező gázok törnek elő a föld alól. Az életben 
maradtak az épületek legfelső szintjein keresnek menedéket. Egy áram, víz és élelmiszer nélkül 
maradt házaspár azonban nemcsak a külvilágtól, de néhány szinttel lejjebb rekedt lányuktól is 
elvágva vár a sorsára. Ahogy az idő telik, világossá válik, hogy nem fog senki a segítségükre 
sietni, így ha életben akarnak maradni, saját kezükbe kell venniük a sorsuk irányítását, hogy 
kijussanak a halálos füstből… (francia-kanadai) 

 

 
Egy magányos tinédzser (2016)                                                                    DVD 5566    
Rend.: Kelly Fremon Craig 
Szereplők: Hailee Steinfeld, Woody Harrelson, Kyra Sedgwick. Időtartam: 101 
perc 
 
Tinédzsernek lenni nem könnyű, a középiskolás Nadine is úgy érzi: minden összeesküdött ellene. 
Nem elég, hogy korán elveszítette édesapját és a srác, aki tetszik neki, fütyül rá, de most még 
ráadásul a legjobb (és igazából egyetlen) barátnője is randizni kezd a bátyjával, aki a morcos, 
befelé forduló Nadine-nal ellentétben a suli egyik sztárja. A sokk hatására a tinilány kénytelen új 
szemmel tekinteni a körülötte lévő emberekre, köztük diszfunkcionális anyjára és végletekig 
cinikus történelemtanárára is –, és rá kell jönnie, hogy az élet sokkal bonyolultabb, mint azt valaha 
is gondolta… (amerikai-kínai) 

 

 
Egy szent szarvas meggyilkolása (2017)                                                  DVD 5577    
Rend.: Yorgos Lanthimos 
Szereplők: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan. Időtartam: 116 perc 
 
A köztiszteletben álló középkorú sebész, Steven Murphy boldogan él feleségével és két 
gyermekével. Tökéletes élete azonban elkezd összeomlani, amikor szárnyai alá vesz egy 
kezdetben ártalmatlannak tűnő tinédzsert, aki nem rég veszítette el az apját. Ahogy a fiú 
ragaszkodása nő az orvos felé, egyre furcsább dolgokat kezd csinálni, többek között mindenáron 
össze akarja boronálni a sebészt édesanyjával. Steve és családja élete fenekestül felfordul az 
egyre intenzívebb pszichológiai terror hatására.  (angol-ír) 

 



 

 
Egy szobalány naplója (1964)                                                            DVD 2129    
Rend.: Luis Bunuel 
Szereplők: Jeanne Moreau, Georges Géret, Daniel Ivernel. Időtartam: 94 perc 
 
Célestine egy vidéki kúrián kap szobalányi állást. Alkalmazói, a Monteil-família egytől-egyig fura 
figurákból áll: a feleség egyszerre frigid és bigott, a férj nem csupán állatokra szeret vadászni, de 
cselédekre is, a nagyapa cipő-fetisiszta, a gondnok pedig egy fasiszta szexőrült. Ebben a 
környezetben Célestine egyetlen barátja egy kilenc éves kislány, akit azonban egy nap brutálisan 
meggyilkolnak. A szobalány lázas nyomozásba kezd, melynek során még attól sem riad vissza, 
hogy áruba bocsássa testét.  
(olasz-francia) 

 

 
Egy szobalány naplója (2015)                                                                          DVD 4753    
Rend.: Benoit Jacquot 
Szereplők: Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Molletzen. Időtartam: 94 
perc 
 
Célestine Normandiában egy vidéki nemesi családnál szobalány. A filmen az õ naplójának oldalai 
elevenednek meg. Úrnője vallási õrületben él, a ház feje pedig a cselédeket hajkurássza. A fiatal 
lány mindkettejüknek kiszolgáltatott, miközben mélységesen meg is veti őket. (francia-belga) 
 

 

 

 
Egy válás meglepetései (1971)                                                         DVD 2665  
Rend.: Jean-Paul Rappeneau 
Szereplők: Jean-Paul Belmondo, Marlene Jobert, Laura Antonelli. Időtartam: 
90 perc 
Nicolas, a nagyvilági francia kalandor megöli asszonykája ügyeletes szeretőjét, ezért menekülni 
kényszerül. Egy gazdag amerikai asszony szerelme azonban arra készteti őt, hogy visszatérjen 
Franciaországba és válást kezdeményezzen kikapós asszonyánál, Charlotte-nál. Ez azonban 
nem egyszerű feladat, tudniillik közben kitört a francia forradalom és a nagy kavarodásban 
váratlanul a királypártiak és a republikánusok ádáz harcába csöppen. Ráadásul arra is rá kell 
döbbennie, hogy gyűlőlve imádott Charlotte-ja immár a Bourbon-ház egyik legjobb 
kardforgatójának mennyasszonya. Ezt Nicolas már nem hagyhatja annyiban.  (francia-olasz-
román) 

 

 
Egy veszedelmes viszony (2012)                                                                   DVD 4624   
Rend.: Nikolaj Arcel 
Szereplők: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard. Időtartam: 
137 perc 
 
A XVIII. században Dánia mentálisan beteg uralkodója, VII. Keresztély felfogadja udvari 
orvosának a német Johann Friedrich Struensee doktort. Döntésének azonban súlyos 
következményei lesznek: a fiatal királyné menthetetlenül beleszeret a gyógyítóba, titkos 
viszonyukkal nemcsak házasságukat, de az egész királyság sorsát veszélyeztetve. Struensee 
lassan, de biztosan teljhatalomhoz jut a labilis uralkodó mellett, és nemsokára az egész országot 
ő irányítja a háttérből. A mellőzött és egyre jobban elégedetlenkedő elöljárók összeesküvést 
szerveznek az udvari orvos megbuktatására és eltávolítására. (dán-svéd-cseh-német) 

 

 
Éhség (2008)                                                                                       DVD 3434     
Rend.: Steve McQueen 
Szereplők: Michael Fassbender, Liam Cunningham, Stuart Graham. 
Időtartam: 96 perc 
 
A történet középpontjában a Belfast közelében található Maze fegyház négy lakója áll: Raymond 
Lohan börtönőr, aki a hírhedt H-blokkban teljesít szolgálatot; a frissen érkezett, rettegő Davey 
Gillen és cellatársa, Gerry Campbell, aki segít neki eligazodni a fogház kegyetlen világában, 
valamint a blokk szellemi vezére, Bobby Sands. Sands irányításával a rabok megtagadják az 
egyenruha viselését, és követelni kezdik a politikai foglyoknak kijáró bánásmódot. Egyre 
komolyabb összetűzések követik egymást, és ahogy elharapózik az erőszak a Maze falai közt, 
lassan a fegyőrök is veszélybe kerülnek. (angol-ír) 



 

 
Eichmann (2007)                                                                                DVD 2158    
Rend.: Robert Young 
Szereplők: Thomas Kretschmann, Troy Garity, Franka Potetnte. Időtartam: 96 
perc 

 
Adolf Eichmann náci pártvezér a második világháború német veresége után megszökik a 
számadás elől. Tizenöt évvel később Argentínában ejtik foglyul az izraeli titkosszolgálat emberei, 
s egy fiatal rendőrtiszt, Avner Less előtt kell számot adnia. A vallatás során két férfi 
megingathatatlan akarata feszül egymásnak, a világ pedig lélegzet-visszafojtva várja a lélektani 
harc eredményét. Avner fokozatosan képes feltárni a megrázó igazságot Eichmann szerepéről, 
amelyet Hitler „végső megoldásának” megtervezésében tervében töltött be, s amellyel emberek 
millióit küldte a halálba – többek közt Avner apját is. (magyar-angol) 

 

 
Éjfélkor Párizsban (2011)                                                                   DVD 3561 
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates. Időtartam: 91 perc  
 
Gil és Inez jegyesek, akik üzleti okokból Párizsba látogatnak. Időközben kiderül, hogy a pár nem 
egészen egymáshoz való. Gil esetleg Párizsban szeretne élni, és komoly íróvá válni, míg Ineznél 
vissza akar menni az USÁ-ba. Gil szeret esőben sétálni, míg Inez nem. A történetben a fordulatot 
az hozza, hogy Gil felfedezi: pontban éjfélkor Párizs egy bizonyos pontján egy fiákerbe szállva 
időutazásban vehet reszt, amely visszaröpíti az általa kedvelt 1920-as évekbe. 
(spanyol-amerikai) 

 

 
Éjjel a parton (2008)                                                                            DVD 1813   
Rend.: George C. Wolfe 
Szereplők: Richard Gere, Diane Lane, Scott Glenn. Időtartam: 93 perc 
 
Adrienne Willis élete nehéz időszakán megy keresztül mikor egy barátja csendes, óceánparti 
szállójába utazik hétvégére. Tönkrement házassága, és a kamaszlányával folytatott örökös viták 
elől félrevonulva azt reméli, hogy Rodanthében nyugalmat lel, és átgondolhatja gyötrő problémáit. 
Érkezése után nem sokkal hatalmas vihart jósolnak – és a szállóban megjelenik egy új vendég, 
Paul Flanner sebész, aki szintén nem csupán hétvégi vakációra jött. A lelkiismeretével vívódó férfi 
csak pár napot töltene Rodanthében, ám a hurrikán elzárja a szállót a külvilágtól. A két nyugtalan 
lelket egymás karjába sodorja a tomboló időjárás, és varázslatos hétvégét töltenek együtt, amely 
után életük örökre megváltozik.  (amerikai-ausztrál) 

 

 
Éjjeli őrjárat (2007)                                                                              DVD 2308   
Rend.: Peter Greenaway 
Szereplők: Martin Freeman, Emily Holmes, Jodhi May. Időtartam: 137 perc 
 
A film középpontjában Rembrandt egyik leghíresebb festményének, az Éjjeli őrjárat-nak a 
születése áll. A jelenet a városi milícia muskétás csapatát ábrázolja, amint őrjáratra indulnak. 
Valójában a képen egy összeesküvést láthatunk, és a megoldás kulcsa a kép részleteiben van 
elrejtve. Egy gyilkos azonosítása? A XVII. század legkiemelkedőbb festőjének szakmai és 
szerelmi életébe tekinthetünk be. (angol-lengyel-kanadai-holland) 

 

 
Az éjszaka (1961) – feliratos                                                                  DVD 3838     
Rend.: Michelangelo Antonioni 
Szereplők: Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti. Időtartam: 117 
perc (Művész Filmklub) 
 
A Milánóban élő Giovanni sikeres író, azonban képtelen  a végtelenségig leplezni érzelmi 
sivárságát felesége előtt. Lídia egyetlen nap lefolyása alatt szembesül azzal, hogy férje nem az, 
akinek addig hitte. Ekkor hosszú, magányos sétára indul. Útja során meglátogatja egy barátukat, 
felidézi a közös emlékeket, hogy a leszálló éjszaka már egy fényűző, ám hamisan csillogó 
estélyen találjon rá. A fojtogatóan csendes hajnalban aztán elérkezik annak az ideje, hogy férjét 
szembesítse tetteivel, de különösképpen önmagával. (olasz-francia) 



 

 
Éjszakai nap (1990)                                                                             DVD 3855     
Rend.: Paolo és Vittorio Taviani 
Szereplők: Julian Sands, Nastassja Kinski, Charlotte Gainsbourg. Időtartam: 
112 perc (Gyöngyszemek a filmművészetből; 5.) 

 
A nápolyi udvarban élő fiatal és ambiciózus báró, Sergio Giuramondo fényes jövő s boldog 
házasság előtt áll. Ám ő kizárólag a tökéletest, az abszolútat, az istenit keresi mindenütt, a 
lelkében és a világban is. Amikor megtudja, hogy leendő hitvese a király, III. Károly korábbi 
szeretője, összetört szívvel lemond a földi boldogságról, s az e világi hívságokat odahagyva 
szerzetes, majd remete lesz. (olasz-francia-német) 

 

 

 
El Cid (1961)                                                                                        DVD 3362    
Rend.: Anthony Mann 
Szereplők: Charlton Heston, Sophia Loren, Raf Vallone. Időtartam: 188 perc  
Az 1080. esztendőben spanyolföld háború sújtotta terület volt, amelynek felét keresztények, felét 
mórok lakták. Ekkortájt élt itt Rodrigo Diaz de Bivar, akinek nevét a történelem és a legenda úgy 
jegyezte fel: El Cid, az Úr. Valójában mindennapi ember volt ő, mégis a legnépszerűbb spanyol 
hős lett, aki nem tekintve a vallási különbségeket, e föld minden lakóját, keresztényeket és 
mórokat is felszólította, hogy szálljanak szembe a közös ellenséggel, mely a hazájukra tör. Az 
ellenség, amely dühödt elszántsággal vonta össze csapatait Afrika északi partjain, a Földközi-
tenger irányából támadt az afrikai emírrel, Ben Yussuffal az élen. El Cid szembeszáll a veszéllyel, 
ám győzelmei ellenségeskedést szülnek saját táborában, így árulással vádolva, száműzetéssel is 
fenyegetve kell vezetnie seregét a spanyolhonra törők ellen. (olasz-amarikai) 

 

 
El Dorado – a nap temploma (2009)                                                 DVD 3118   
Rend.: Terry Cunningham 
Szereplők: Shane West, Luke Goss, Natalie Martinez. Időtartam: 92 perc 
 
Jack Wilder fiatal régész , aki minden idejét a terepen tölti. Jó pénzért szerez be dél-amerikai 
őslakos kultúrák kegytárgyait, miközben megszállottan keres bármit, ami az inka legendák 
aranyvárosával, El Dorado-val kapcsolatos. Egy helyi őslakos barátja halálakor eddig ismeretlen, 
új nyomra bukkan, és útja régi barátnőjéhez, Mariához sodorja. Jack egyedülálló felfedezésésről 
azonban egy félkatonai szervezet vezetője, a könyörtelen Grissom ezredes is tudomást szerez. 
Ekkor kezdetét veszi az őrült hajsza.  (amerikai-perui) 

 

 

 
El Dorado – az aranyváros (2009)                                                      DVD 2098   
Rend.: Terry Cunningham 
Szereplők: Shane West, Luke Goss, Natalie Martinez. Időtartam: 92 perc 
 
Jack Wilder, a vagány fiatal régész folytatja kutatását a legendák aranyvárosa, El Dorado után. 
Nyomában a perui hadsereggel és az ismeretlen titkos szervezet által megbízott Grissom 
ezredessel, Jack csak újra megtalált szerelmére, Mariára és a számítógépes zsenire, Gordonra 
számíthat. A színen azonban feltűnik egy újabb érdeket fél is, és ez szétválasztja a kis csapatot. 
Jack és csapata nagyobb kihívással állnak szembe, mint valaha. Sorsukat csak az El Dorado falai 
közt szunnyadó különleges titok mentheti meg.   (amerikai-perui) 

 

 

 
El Greco (2007)                                                                                 DVD 2176    
Rend.: Iannis Smaragdis 
Szereplők: Nick Ashdon, Juan Diego Botto, Laia Marull. Időtartam: 117 perc 

 
A sötétség kiolthatja a fényt? Egy hősi történet, egy meg nem alkuvó művészről és 
szabadságharcosról, Domenicos Theotokopoulosról, akit a világ úgy ismer: „El Greco”. El Greco a 
XVI. század gyermeke volt, a szabadságot és a szerelmet keresve eljutott a krétai és velencei 
udvarból Toledóba, Spanyolországba. Itt szembe találta magát legnagyobb ellenfelével, a Szent 
Inkvizícióval. Soha nem hátrált meg kora hatalmaival vívott harcában. El Greco története a nem 
mindennapi hősiesség, az árulás, a szerelem, az emberi erő és az alkotói öntudatának 
elbeszélése, az, ahogy kibírta és legyőzte a barbárságot és a tudatlanságot. Egy olyan inspiráció, 
ami még napjainkban is él. (görög-spanyol) 



 

 
Az eladólány (2005)                                                                           DVD 2925     
Rend.: Anand Tucker 
Szereplők: Steve Martin, Claire Danes, Jason Schwartzman. Időtartam: 99 
perc 

 
Mirabelle egy művészi tehetséggel megáldott kiábrándult eladólány egy nagyáruház kesztyű és 
kiegészítő osztályán. Két férfi tűnik fel az életében: a gazdag, elvált Ray Porter és a küszködő 
zenész Jeremy. Mirabelle beleszeret az elbűvölő Ray-be, és élete csodálatos fordulatot vesz, 
mígnem rá kell ébrednie, hogy a két férfi közötti a végleg választania kell.  (amerikai-angol-svájci) 

 

 

 
Elátkozott Ella (2004)                                                                                             DVD 4636    
Rend.: Tommy O’Haver 
Szereplők: Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes. Időtartam: 96 perc 
 
Születése napján a Tündérkeresztanyja alaposan kitol Ellával.  Csupa szívjóságból elvarázsolja, s 
míg él engedelmeskednie kell minden parancsnak. 18 évvel később, miután mostohatestvérei 
annyiszor kihasználták és bajba sodorták, ráadásul lejáratták a jóképű herceg előtt, úgy dönt, 
felkeresi Lucindát, hogy visszaadja neki kéretlen ajándékát. Az egyszerű kirándulás hamarosan 
kalandos utazássá válik, tele ogrékkal, szőke óriásokkal, és a gonosz királlyal, Edgarral. 
(amerikai-ír-angol) 

 

 

 
Az élet egy csoda (2004)                                                                    DVD 1973    

Rend.: Emir Kusturica 
Szereplők: Slavko Stimac, Natasa Solak, Vesna Trivalic. Időtartam: 149 perc 
 
A történet 1992-ben játszódik Boszniában. A Belgrádból érkező szerb mérnök, Luka, feleségével, 
az operaénekes Jadrankával és fiával, Milossal egy, a semmi közepén lévő faluba költöznek az új 
–a környéket turistaparadicsommá változtató – vasútvonal építési munkálatai miatt. Luka teljesen 
ennek az elképzelésnek szenteli magát. Emiatt, és a természetéből fakadó optimizmus miatt 
süket marad a közelgő háború egyre erősödő hangjaira. Az élete azonban teljesen felborul a 
háború kitörésével. Jadranka eltűnik egy zenésszel, Milost pedig behívják katonának. A helyzetet 
csak tovább bonyolódik, amikor Luka beleszeret egy fiatal muzulmán lányba.  (szerb-francia) 

 

 
Ellenség a kapuknál (2001)                                                                               DVD 5741   
Rend.: Jean-Jacques Annaud 
Szereplők: Jude Law, Joseph Fiennes, Rachel Weisz. Időtartam: 120 perc 
 
1942-t írunk, és a nácik a halál ösvényét vágják Oroszország testén keresztül. Sztálingrád polgárai 
Hruscsov vezetésével bátor ellenállást tanúsítanak, melynek új lendületet adnak a helyi hős, Vaszilij 
Zajcev hőstettei. A kitűnő mesterlövész Zajcev tetteiről legendák szólnak - hála a propagandának, 
melyet Vaszilij legjobb barátja, egy Danyilov nevű politikai tiszt gyárt. A németek Sztálingrádba küldik 
legjobb mesterlövészüket, König őrnagyot, hogy megállítsa Vaszilijt. Amikor mind Vaszilij mind pedig 
Danyilov beleszeretnek egy gyönyörű katonalányba, Danilov cserbenhagyja barátját, és Vaszilijnak 
egyedül kell szembenéznie német ellenfelével. A város lángol, Vaszilij és König pedig ravasz macska-
egér játékba kezdenek, megvívják saját háborújukat a bátorságért, becsületért és hazáért. (amerikai-
német-angol-ír) 

 

 
Ellenséges vágyak (2007)                                                                       DVD 1376    

Rend.: Ang Lee 
Szereplők: Wei Tang, Tony Leung Chiu Wai. Időtartam: 152 perc 
 
Kína,1938. Wong épp most kezdi egyetemi tanulmányait. A fiatal nő teljesen magára maradt a világban. 
Az egyetemen megtetszik neki egy diák, Kuang, miatta jelentkezik az iskolai drámacsoportba. A 
hazafias érzelmektől fűtött fiú veszélyes tervet eszel ki a japánokkal együttműködő kínaiak 
megbüntetésére: a magas beosztásban lévő Yee-t akarja megölni. Wongnak a színpad után, most az 
életben is szerepet kell játszani. Feladata, hogy Yee feleségének bizalmát elnyerve, a férfi szeretője 
legyen, előkészítve a terepet az ellenállók merényletének. Wong veszélyes játszmába kerül.  Azzal 
pedig végképp nem számolt, hogy az ellenségétől függésbe kerül, a férfihez kötődő fizikai szenvedélye 
miatt. (amerikai-kínai-tajvani-hongkongi) 



 

 
Az elsüllyedt város kincse (2008)                                                      DVD 2616   
Rend.: Jean De Segonzac 
Szereplők: James Brolin, Ian Somerhalder, Bettina Zimmermann. Időtartam: 
98 perc 
 
A nem túl távoli jövőben, a globális felmelegedés következtében a szárazföld 70 százaléka víz alá 
került. A világ nagyvárosaiban hihetetlen a pusztítás mértéke. A Vatikán néhány bátor és elszánt 
férfit kér fel arra, hogy kutassanak fel egy szent ereklyét. Hitük szerint a vízszint is szabályozható 
lenne a segítségével. A kutatócsoport vízre száll, hogy megmentse a Földet. Hamarosan 
rádöbbennek, nem is az áradás a legfőbb ellenségük.  (amerikai-német) 

 

 
Eltörölt fiú (2018)                                                                                                   DVD 5789  
Rend.: Joel Edgerton 
Szereplők: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe. Időtartam: 110 perc 
 
A film Jared Eamons, egy amerikai kisvárosban élő baptista lelkész fiának bátorító történetét 
meséli el, akinek túl kell tennie magát azon a traumán, hogy szülei kitagadták őt. Apja és anyja 
megpróbálják összeegyeztetni a hitüket a fiúk iránt érzett szeretetükkel, és abban a félelemben, 
hogy elveszíthetik a családjukat, a barátaikat és a közösségüket, arra kényszerítik Jaredet, hogy 
vesse magát alá egy átnevelő terápiás programnak. Jared azonban összetűzésbe keveredik a 
program vezetőjével, és elindul, hogy megtalálja saját hangját és elfogadja önmagát. (amerikai-
ausztrál) 

 

 
Az eltűnés sorrendjében (2013) – feliratos                                                     DVD 4626    
Rend.:  Hans Petter Moland 
Szereplők: Stellan Skarsgard, Bruno Ganz, Pal Sverre Hagen. Időtartam: 116 
perc 
Nils egy hatalmas hókotró sofőrjeként dolgozik a messzi északon, hatalmas hófalak között, 
járatlan utakon teljesít szolgálatot. A pedáns, és visszahúzódó hómunkás még egy Év 
Állampolgára díjat is nyert, ám az elismerést nem tudja kiélvezni, mert egy tragikus fordulat 
összetöri addigi meghitt családi életét: fiát drogtúladagolás következtében holtan találják. Mivel a 
rendőrök állításával ellentétben Nils meggyőződéssel hiszi, hogy fia nem is drogozott, úgy dönt, 
kezébe veszi a dolgokat, és saját szakállára nyomozásba kezd. Amikor pedig alvilági szálak is 
felmerülnek a halálesettel kapcsolatban, a férfiből előtör az ösztönén, amely mindent és mindenkit 
elpusztítana, akinek csak vér tapad a kezéhez fia halála miatt. (norvég-svéd) 

 

 
Élve eltemetve (2011)                                                                          DVD 3395   
Rend.: Rodrigo Cortes 
Szereplők: Ryan Reynolds, Robert Paterson, Samantha Matis. Időtartam: 92 
perc 
 
Paul Conroy, az Irakban dolgozó kamionos családapa egy öreg fakoporsóban ébred, élve 
eltemetve. Nem tudja, miért és hogyan került oda. Egyetlen esélyét, hogy megszabaduljon a 
rémálomból, a mobiltelefonja jelenti. Az idővel való versenyfutásban legfőbb ellenségei a rossz 
térerő, a lemerülő akkumulátor és az oxigén hiánya. Paulnak 90 perce van, hogy kiszabaduljon.  
(spanyol-amerikai-francia) 

 

 
Elveszve Párizsban (2016)                                                                                 DVD 5251     
Rend.: Dominque Abel, Fiona Gordon 
Szereplők: Emmanuelle Riva, Pierre Richard, Dominique Abel. Időtartam: 79 
perc 
 
Fiona egy nap levelet kap Párizsban élő nagynénjétől, amiben a rég nem látott rokon arra kéri, 
segítsen neki, mert öregek otthonába akarják dugni. A fiatal lány rögtön a segítségére siet, ám a 
nyüzsgő Párizs korántsem olyan, mint a csendes kis falu, ahonnan Ő jött. Ám nem találja otthon a 
nénit, ráadásul baleset következtében minden értékét elveszíti. Szerencséjére egy kedves idegen 
a segítségére lesz, hogy felvegye a város ritmusát, és megtalálja nagynénjét. (francia-belga) 

 



 

 
Az ember gyermeke (2006)                                                                                 DVD 5044    
Rend.: Alfonso Cuarón 
Szereplők: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine. Időtartam: 105 perc 
 
A Föld tartalékai teljesen kimerültek, a jövő kilátástalan, 19 éve nem született gyerek. A széthulló 
társadalmi rendszerek közül egyedül Nagy-Britannia élte túl a belső harcokat. A rendszer 
diktatórikus eszközökkel tartja fenn a hatalmat, és erőszakkal lép fel az illegális bevándorlók ellen: 
táborokba hurcolják és deportálják őket. Theo egykor a változás élharcosa volt, de mára kiégett, 
megkeseredett ember. Minden megváltozik, amikor egykori szerelme, Julian szívességet kér tőle. 
Egy fiatal nőt kell kijuttatnia az országból. Hamarosan kiderül, hogy Kee nem egyszerű 
menekült. (amerikai-angol) 

 

 
Az emigráns (2006)                                                                             DVD 1285    
Rend.: Szalai Györgyi, Dárday István 
Szereplők: Bács Ferenc, Gyöngyössy Katalin, Welker Gábor. Időtartam: 107 
perc 
 
A film Márai Sándor: Napló 1984-89-ja alapján készült. A játékfilm az emigrációs létet önként 
vállaló Márai Sándor és felesége utolsó éveinek története, az összetartozás, az együtt leélt élet 
emlékeiből és az író utolsó pillanatáig tartó gondolkodásának, az alkotás természetrajzának 
mozaikjaiból épül. Nápolyban a fiatal Márai és Lola ifjúságának emlékeivel indul a „történet” és jut 
el a San Diego-i magára maradottság zárt világába – az Adriától a rideg Óceánig. 
(magyar-olasz) 

 

 
Emlékezz! (2015)                                                                                                     DVD 4980     
Rend.: Atom Egoyan 
Szereplők: Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow. Időtartam: 
91 perc 
 
Zev Guttman demenciában szenved, idős napjait egy öregek otthonában tölti, állandó felügyelet 
alatt. A felesége halála után a barátja, Max emlékezteti arra: esküt tett, hogy bosszút áll a náci 
tiszten, aki családtagjaik auschwitzi haláláért felelős. Max útmutatásásval Zev útnak indul, hogy 
felkutassa az Amerikában élő egykori SS-katonát. (kanadai-német) 

 

 

 
Az emlékmás (2012)                                                                           DVD 3600    
Rend.: Len Wiseman 
Szereplők: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel. Időtartam: 113 perc 
 
Douglas Quaid egyszerű gyári munkás, aki egy Rekall nevű, vadonatúj technikákat alkalmazó 
cégnél különleges kezelést kap: szuperkém álmait valós emlékké változtatják. Amikor a 
műveletbe hiba csúszik, a képzelet és a valóság határai összemosódnak, és Quaidnek 
menekülnie kell. (amerikai-kanadai) 

 

 

 
Emma (1996)                                                                                        DVD 4847 
Rend.: Douglac McGrath 
Szereplők: Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam, Alan Cumming. Időtartam: 116 
perc 
 
Emma helyes, ügyes, bár kicsit öntelt ifjú hölgy, aki missziójának tekinti a többi ember 
boldogulását, saját könnyed életéből kiindulva. Szárnyai alá veszi a tapasztalatlan Harrietet és 
férjet akar keríteni számára. Több sikertelen próbálkozás után jön rá, hogy az érzelmeket 
nemigen lehet kívülről kormányozni. Ő maga sem veszi észre, hogy a szerelem mindig is figyelt rá 
és ott állt mellette.   (angol-amerikai) 



 

 
Én és a hercegem 2. A királyi esküvő (2006)                                     DVD 770   
Rend.: Catherine Cyran 
Szereplők: Luke Mably, Kam Heskin, Clemency Burton-Hill. Időtartam: 96 perc 
 
A királyi esküvő előtt néhány héttel veszélybe kerül a wisconsini orvostanhallgató Paige és a dán 
herceg, Edvard kapcsolata, no meg a Dán monarchia is. A fülig szerelmes fiatal pár épp az 
eskövőjére készül, bár a kötelezettségeik miatt alig van idejük egymásra. Rosszakaróik találnak 
egy törvényt, ami megtiltja, hogy az uralkodó közrendű feleséget válasszon, ha királyi származású 
arát is lehet találni. Ha nem így tesz, le kell mondani a trónról. Legjobb jogászaik azon dolgoznak, 
hogy megtalálják a kiskaput a jogszabályokban. Az egyetlen potenciális kékvérű jelölt így az 
elbűvölő Kirsten hercegnő, aki meg is jelenik az udvarnál és alaposan összekavarja a dolgokat. 
(cseh-amerikai) 

 

 
Én, Frankenstein (2013)                                                                     DVD 4117    
Rend.: Stuart Beattie 
Szereplők: Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski. Időtartam: 88 perc 
 
200 évvel azután, hogy Dr. Frankenstein megteremtette szörnyetegét, Adam még mindig itt él 
közöttünk. Amikor azonban egy háború közepén találja magát, melynek tétje az emberiség sorsa, 
ráébred, hogy ő maga hordozza a pusztulás kulcsát. (amerikai-ausztrál) 

 

 

 
Enigma (1983)                                                                                                        DVD 5414    
Rend.: Jeannot Szwarc 
Szereplők: Martin Sheen, Brigitte Fossey, Sam Neill. Időtartam: 100 perc 
 
Még javában dúl a hidegháború az oroszok és az amerikaiak között. A KGB titkos akciót szervez, 
mely során öt, nyugaton tartózkodó disszidenst akarnak kivégezni. A tervről tudomást szerez a 
CIA, de a részletekkel nincsenek tisztában. Egy Párizsban élő, német származású amerikait 
bíznak meg az ügy felderítésével. A férfi a NDK-ba utazik, hogy ellopja a mikroprocesszort, 
amelyet az Enigmában, a titkos rejtjelező gépben használnak. A férfi felveszi a kapcsolatot régi 
szerelmével, Karennel, aki egy veszélyes orosz ügynök közelébe kell hogy jutassa őt. Az 
események drámai fordulatot vesznek. (angol-francia) 

 

 
Eredendő bűn (2001)                                                                         DVD 2333    
Rend.: Michael Cristofer 
Szereplők: Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane. Időtartam: 113 
perc 

 
Luis Antonio Vargas, a gazdag kávéültetvényes levelezés útján szerez magának feleséget, aki 
elég fiatal ahhoz, hogy gyermeket szüljön neki. Vargas nem szenvedélyre vagy szerelemre 
vágyik, gyakorlatias céljai vannak leendő nejével: legyen jó társaság, és hozza világra örököseit. 
Amikor megérkezik a postai úton szerzett menyasszony, Julia Russell, a férfi elámul érzéki 
szépségén. Ez a nő nem az a szerény lány, akire a küldött fénykép alapján számított. Csakhogy a 
fiatalasszony, nem sokkal az esküvő után rejtélyesen eltűnik.  (francia-amerikai) 

 

 
Eredet (2010)                                                                                                           DVD 4083 
Rend.: Christopher Nolan Szereplők: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, 
Josepp Gordon-Levitt. Időtartam: 142 perc  
 
Dom Cobb a legjobb az extrakció művészetében: a legféltettebb titkokat is képes ellopni az 
emberek elméjéből, miközben álmodnak. E tudás az ipari kémkedés egyik legkeresettebb 
bűnözőjévé tette, ám elszakította szeretteitől, és folyamatos menekülésre kényszeríti. Most Cobb 
visszakaphatja régi életét, ha teljesíti a lehetetlennek látszó feladatot, és nem ellop, hanem elültet 
valaki fejében egy gondolatot. Ha Cobb és csapata sikerrel jár, ez lehet a tökéletes bűntény. Ám 
profizmusuk és a legalaposabb tervezés sem készíthette fel őket arra a veszélyes ellenfélre, aki 
mintha minden lépésüket előre tudná. (amerikai-angol) 



 

 
Erik a viking (1989)                                                                               DVD 683 
Rend.: Terry Jones 
Szereplők: Tim Robbins, John Cleese, Terry Jones. Időtartam: 90 perc 
 
A Ragornök korában  öldökölni hétköznapi tevékenység volt.  A békés és unalomig ismételt 
öldöklés és nők megerőszakolása mellett azért még a vikingeket is képes volt kihozni a sodrából 
a világra boruló sötétség és a Fekete Vezér rémísztő seregeinek állandó garázdálkodása. Elég 
baj az nekik, hogy ők a kiválasztottak, akik a viking csodakürt segítségével felébreszthetik az 
Asgaard városában horpasztó isteneket. A békés természetű Erik áll a vikingek élére, 
legénységet toboroz és hajójával nekivág a hosszú útnak. Meg kell szerezniük a csodakürtöt és 
utána irány az istenek lak, ahol olyan meglepetés éri őket, amely csak ilyen vígjátékban 
képzelhető el. (angol-norvég) 

 

 
Erőszakik (2008)                                                                                 DVD 1819   
Rend.: Martin McDonagh 
Szereplők: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes. Időtartam: 107 
perc 
 
Fura fazonok érkeznek a festői Bruges-be. Két bérgyilkos, akik legutóbbi, balul elsült 
megbízásukat követően főnökük utasítását követve itt húzzák meg magukat. Ken, a tapasztalt vén 
róka lelkes turistaként bámészkodik, a lobbanékony és bűntudattól szenvedő Raynek azonban 
cseppet sem fűlik a foga a műemlékek nézegetéséhez. Nem csoda, hogy rövidesen felbőszült 
amerikai turisták, egy ellenállhatatlan helyi szépség és egy rasszista törpe társaságában találja 
magát. A zűrök azonban akkor fordulnak igazán komolyra, mikor végre befut a hívás Harrytől a 
következő melóról. (angol-belga) 

 

 
Értelem és érzelem (1995)                                                                 DVD 1274    
Rend.: Ang Lee 
Szereplők: Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet. Időtartam: 131 
perc 
 
Dashwood úr váratlan halála után három lánya pénz nélkül marad. A korábbi jólétnek búcsút kell 
mondaniuk, ám megmarad nekik valami, ami sokkal fontosabb: a szívük. Mindkétten a maguk 
módján a boldogságot keresik. Az idősebbik lány, Elinor nem bízik az érzelmeiben, úgy véli, a 
szív dolgaiban is az eszére kell hallgatnia. Húga, Marianne viszont egészen más természet. 
Csöppet sem leplezi az elbűvölő Willoughby iránt érzett szenvedélyes szerelmét. A férfi bohém 
természetével és léha életmódjával csaknem a megsemmisülésbe kergeti a lányt. Nővérét 
higgadt természete sem óvja meg a csalódástól. (angol-amerikai) 

 

 
És Isten megteremté… a nőt (1956)                                                 DVD 1814   
Rend.: Roger Vadim 
Szereplők: Brigitte Bardot, Curd Jürgens, Christian Marquand. Időtartam: 88 
perc 
 
A tizennyolc éves Saint-Tropez-i árva, Juliette mindenkit magába bolondít. Az első udvarlója a 
jóval idősebb, ugyanakkor dúsgazdag Eric Carradine, aki új szállodát szeretne építeni a városban, 
ámde tervei útjában áll a Tardieu család. Az érzékeny, természetes, ámde érzéki lány nagy 
hatással van gazdag hódolójára. Juliette gyámjai végül megelégelik a lány kicsapongó 
természetét, és vissza akarják küldeni az árvaházba. Michel, aki titokban imádja a lányt, hogy 
megmentse ettől, házassági ajánlatot tesz, amit Juliette elfogad.    (francia-olasz) 

 

 
Esélylesők (2013)                                                                             DVD 4627, DVD 4637    
Rend.: Paolo Virzi 
Szereplők: Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino. 
Időtartam: 111 perc 
Két család élete visszavonhatatlanul összefonódik, amikor karácsony előestéjén egy biciklis 
cserbenhagyásos gázolás áldozata lesz. A több nézőpontos történetben a tehetős Bernaschi 
család titokzatos befektetési vállalkozásába szeretne beszállni egy többre vágyó ingatlanos, aki 
éppen feleségétől várja ikreik születését, ám középosztálybeli életük fenntartása érdekében 
képes kockára tenni saját egzisztenciájukat. Szerencséjére tinédzser lánya a Bernaschi família 
szépfiújával szűrte össze a levet, ami érzése szerint jó esélyt jelenthet a családok üzleti 
összefonódására is. Az Esélylesők három nézőpontos narratíváján keresztül nemcsak a gázolás 
napjáig elvezető történet részleteit ismerjük meg, de vele együtt a két család rejtett titkaira és nem 
várt fordulatokra is fény derül. (francia-olasz) 



 

 
Az esemény (2008)                                                                             DVD 1769     
Rend.: M. Night Shyamalan 
Szereplők: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo. Időtartam: 87 
perc 
 
Valami szörnyű és érthetetlen történik az amerikai nagyvárosokban. Aki otthon marad, borzasztó 
halált hal, aki menekül, annak sincs esélye. Amire olyan rég számítottunk, bekövetkezik. A 
természet megelégeli mindazt a gyötrődést, amit az emberi civilizáció mért rá és visszavág. És 
hamar kiderül, hogy még mindig ő az erősebb. Egy középiskolai biológiatanár – szakmájának és 
néhány szerencsés véletlennek köszönhetően – előre megsejti, hogy katasztrófa közeledik. 
Családjával együtt menekülni kezd, pedig nincs hova. Ha életben akar maradni, új tervet kell 
kieszelnie.  (indiai-amerikai) 

 

 
Északiak – a viking saga (2014)                                                                       DVD 4338    
Rend.: Claudio Fäh 
Szereplők: Tom Hopper, Ryan Kwanten, Ken Duken. Időtartam: 94 perc 
 
A saját királyuk száműzte őket hazájukból, ezért egy maroknyi harcedzett viking Britannia felé 
indul, hogy raboljanak és fosztogassanak. Vakmerő vezetőjük, Asbjörn irányításával veszélyes 
vállalkozásba fognak: kolostorokat akarnak kirabolni, hogy a kincsekkel visszavásárolják a 
szabadságukat. Az útjuk azonban másképp alakul. A tomboló viharban hajótörést szenvednek a 
skót partoknál. Ellenséges vonalak mögött ragadnak, egyetlen esélyük van az életben maradásra, 
ha eljutnak a távoli viking gyarmatra, Danelagba. (svájci-német-fél-afrikai) 

 

 

 
Eszeveszett esküvő (2017)                                                                                DVD 5440      
Rend.: Eric Toledano, Olivier Nakache 
Szereplők: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve. Időtartam: 
111 perc 
Max, a nagy rutinnal bíró rendezvényszervező hiába vezényelte már le grandiózus események 
százait, arra még ő sincs felkészülve, ami a XVII. századi francia kastélyban és annak parkjában 
történik. Óriási stábjával jó előre megtervez mindent, hiszen a kastély és a park minden 
szegletében tökéletes ünnepi hangulatnak kell uralkodnia, a többszáz vendégnek és persze a 
maximalista, kőgazdag vőlegénynek olyan estét kell biztosítsanak, amelyre azok életük végéig 
emlékezni fognak. Néhány apró baki után viszont kártyavárként kezd összedőlni az este. Max 
pedig csak a fejét kapkodja, hogyan tudná megakadályozni a teljes káoszt és megmenteni a 
nászt. (belga-francia-kanadai) 

 

 
Eszeveszett mesék (2014)                                                                                  DVD 4500   
Rend.: Damián Szifron 
Szereplők: Ricardo Darín, Oscar Martinez, Leonardo Sbaraglia. Időtartam: 
122 perc 
A film főszereplői eljutnak arra a pontra, amikor betelik a pohár. Amikor nincs visszaút. Amikor 
elszakad valami és olyat tesznek, ami visszafordíthatatlan események láncolatát indítja el.  
Egy súlytalan flört a repülőgépen éppúgy váratlan fordulathoz vezet, mint amikor a pincérnő 
felismeri vendégében azt az uzsorást, aki tönkretette a családját. Két autós összekülönbözése a 
kanyargós hegyi úton könnyen vezethet halálos ámokfutásba, és egy bombaszakértőnél is 
elszakad a cérna, amikor autója lefoglalása után szembesül a végeláthatatlan bürokráciával. 
Aztán ott van az apa is, aki fiát szeretné megmenteni a börtöntől, de belefárad abba, hogy 
mindenki csak a pénzét akarja. És persze a menyasszony, aki az esküvőn döbben rá, hogy férje 
nemcsak megcsalta, de a szeretőjét meg is hívta a lagzira. (argentin-spanyol) 

 

 
Everest : a legveszélyesebb hely a Földön (2015)                                  DVD 4695    
Rend.: Baltasar Kormákur 
Szereplők: Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes. Időtartam: 116 perc 
 
Két egymással rivalizáló expedíció készül a világ legmagasabb csúcsának meghódítására, amikor 
az amúgy is embert próbáló körülmények közepette a hegy történetének legkegyetlenebb 
hóvihara csap le rájuk. A könyörtelen természet gyilkos próbára teszi a hegymászók 
tűrőképességét és felszínre hozza igazi jellemvonásaikat, miközben legnagyobb szenvedélyük az 
életben maradásért folytatott elkeseredett harccá válik. (amerikai-angol) 
 

 



 

 
Ex machina (2014)                                                                                                  DVD 4526    
Rend.: Alex Garland 
Szereplők: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac. Időtartam: 103 
perc 
 
Caleb 24 éves programozó a világ legnagyobb internetes cégénél. Megnyer egy versenyt, 
amelynek díja, hogy egy hetet tölthet egy privát hegyi nyaralóban, amely Nathannek, a cég 
vezérigazgatójának tulajdona. Ám amikor Caleb megérkezik a mindentől távol eső luxusházba, 
rájön, hogy tulajdonképpen egy különös és lenyűgöző kísérletben kell részt vennie: kapcsolatba 
kell lépnie a világ első igazi mesterséges intelligenciájával, amely egy gyönyörű robotlány 
testében lakik. A dolgok azonban sötét fordulatot vesznek – a kialakuló szerelmi háromszögben 
ember és gép hűsége is megmérettetik. (amerik ai-angol) 

 

 
Exodus : istenek és királyok (2014)                                                              DVD 5910                     
Rend.: Ridley Scott 
Szereplők: Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro. Időtartam: 144 perc 
 
Látványos és izgalmas történet egy férfiról, akinek van bátorsága szembeszállni egy hatalmas 
birodalommal. Mózes jól ismert történetét eleveníti fel: ellenszegül Ramszesz fáraó  akaratának, 
és 400 ezer rabszolga élére áll, hogy életük legnagyobb útjára vezesse őket – a halálos csapások 
sorozatával sújtott Egyiptom földjéről a szabadságba. (amerikai-angol) 

 

 
Ezüst farkas (1999)                                                                            DVD 2973   
Rend.: Peter Svatek 
Szereplők: Roy Scheider, Michael Biehn, Shane Meier. Időtartam: 94 perc 
(Dupla dynamit) 
 
Jessi, a vagány snowboardos, egy hegyi kirándulás alkalmával elveszíti édesapját. Az éjszakát 
egyedül kell átvészelnie a hegyekben, miközben egy sebesült, kiéhezett farkas, Silver figyeli 
minden mozdulatát. Másnap reggel nagybátyja érkezik a segítségére és megmenti a fiút. Jessi 
később visszatér a hegyek közé, ahol egy nap újra rátalál a sebzett farkasra. Magával viszi 
nagybátyja farmjára, ahol elszakíthatatlan barátság szövődik közöttük. A fiú benevez a helyi 
síversenyre, ahol a versenyzőket egy kutya húzza sílécen. Jessi Silverrel együtt indul a cseppet 
sem veszélytelennek bizonyuló versenyen. (amerikai-kanadai) 

 

 
Fanny és Alexander (1982)                                                                 DVD 2531     
Rend.: Ingmar Bergman 
Szereplők: Pernilla Allwin, Bertil Guve, Börje Ahlstedt. Időtartam: 181 perc  
 
1907. A tízéves Alexander és a húga, Fanny idejekorán elveszítik édesapjukat, aki egy jómódú, 
szabadelvű és szabad életvitelű színészdinasztia tagja volt. Édesanyjuk, Emilie úgy dönt, hogy a 
gyászév letelte után feleségül megy a helyi lutheránus püspökhöz. A gyermekek kénytelenek 
beköltözni mostoha apjuk rideg, szabályokkal teli otthonába, melynek hangulata szöges 
ellentétben áll az eddig megszokott szeretettel  és örömökkel teli világgal. A gyermekek számára 
az egyetlen menedéket a család régi barátja, Isak Jacobi jelenti, aki látszólag mágikus hatalom 
birtokában van. Alexander élénk fantáziájában összekeveredik álom és valóság. 
(svéd-francia-NSZK) 

 

 
Fantasztikus labirintus (1986)                                                            DVD 2655    
Rend.: Jim Henson 
Szereplők: David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud. Időtartam: 97 perc 
 
A tizenéves Sarah fantáziája jóval élénkebb az átlagnál. Mikor a gondjaira bízott kisöccse, Toby 
többször is megzavarja kedvenc meséskötete olvasásában, a lány mérgében azt kívánja, bárcsak 
ragadnák el a koboldok. Legnagyobb rémületére megjelenik a koboldok királya, Jareth és magával 
viszi kisfiút. Sarah-nak meg kell találnia Jareth kastélyát, mielőtt a kisöccséből is kobold lesz, 
azonban odáig az út egy titkokkal és szörnyekkel teli labirintuson keresztül vezet.  
(angol-amerikai) 



 

 
Farkastotem (2015)                                                                                                DVD 5045    
Rend.: Jean-Jacques Annaud 
Szereplők: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa. Időtartam: 121 
perc 
1967. Csen-zent a fiatal Pekingi egyetemistát – több ezer társával együtt – Belső-Mongóliába küldik, hogy írni és 
olvasni tanítsa a pásztorok egy nomád törzsét. Ám az új környezetben ő az, akinek tanulnia kell, mert a végtelen 
sztyeppén, ahol az ember a természet erőinek van kiszolgáltatva, új értelmet nyer a közösség, a szabadság és a 
felelősség fogalma; de leginkább a tiszteleté, amely a természet erői mellett a sztyeppék csúcsragadozóját a 
farkast illeti meg. A nomádok, és az általuk szent teremtményeknek tartott farkasok között egy különös, 
összetett, misztikus kötődés alakult ki, amely a ragadozók vadságából, ravaszságából és szépségéből ered. 
Csen-zen a pásztorok intelmei ellenére, és tudtuk nélkül, magához vesz egy fiatal farkaskölyköt, hogy a farkasok 
életét, viselkedésüket tanulmányozza, mit sem sejtve arról, hogy tettével nem csak a bölcsek tanácsának, 
hanem a természetnek a haragját is kihívja maga ellen. (kínai-francia) 

 

 
Fatima csodája (1997)                                                                        DVD 3917    
Rend.: Fabrizio Costa 
Szereplők: Joaquim de Almeida, Catarina Furtado, Doigo Infante. Időtartam: 
105 perc (Sugárzó életek; 15.) 
 
Valós események alapján készült film a portugáliai Fatimában történt Mária-jelenés izgalmas és 
megható ábrázolása. Az 1917-ben játszódó történetben három kis tanulatlan pásztorgyermek 
többször is találkozik a gyönyörű Szent Szűzzel, aki rajtuk keresztül fontos üzeneteket ad át a 
világnak. Az üzenetek olyan mély és titkos információkat tartalmaznak, amelyekről egyszerű 
gyermekeknek csodás közbenjárás nélkül nem lehet tudomásuk. E titok mély üzenete szó szerint 
megrázza az egész világot, és állásfoglalásra késztet minden embert a hitről, a szeretetről és az 
élet legfontosabb kérdéseiről.  (portugál-olasz) 

 

 
Faust (1950)                                                                                                                DVD 4559    
Rend.: René Clair 
Szereplők: Gérard Philipe, Michel Simon, Carlo Ninchi. Időtartam: 92 perc 
(Gyöngyszemek a filmművészetből; 6.) 
 
Az idős és kiábrándult  Faust professzor boldogságot és tudást keresve szerződést köt az 
ördöggel, aki a tudós lelkéért cserébe fiatalságot és földi örömöket ad. Ám a szerződésnek jóval 
nagyobb a tétje, mint amibe a professzor belegondol… (francia-olasz) 

 

 

 
Fay Grim (2006)                                                                                   DVD 1455   
Rend.: Hal Hartley 
Szereplők: Parker Posey, Jeff Goldblum, James Urbaniak. Időtartam: 113 perc 
 
Hal Hartley 1997-es filmje, a Henry Fool után 10 évvel folytatja a történetet. Henry már hét éve 
nem hallat magáról, és fiát, Fay egyedül neveli. Egy CIA ügynök, Fulbright megpendíti Faynek a 
lehetőséget, hogy Henryt szabadlábra helyezhetik, cserébe viszont arra kéri Fayt, hogy menjen 
Párizsba, és találja meg Henry jegyzetetit, amelyek nemzetközi politikai titkokat rejtenek. Fay 
elfogadja az alkut, de Párizsban a dolgok nem terv szerint alakulnak. A kibontakozó izgalmas 
kémtörténet szálai Törökországba vezetnek.  
(amerikai-német) 

 

 
A fegyver két végén (2006)                                                                                  DVD 3479   
Rend.: Gerry Lively 
Szereplők: Til Schweiger, Lluís Homar, Chazz Palminteri. Időtartam: 87 perc 
 
John Ridley kiégett testőrként éli mindennapjait, mikor a sors összehozza gyűlölt ellenségével. 
Lee Maxwell a leghírhedtebb bérgyilkos, most mégis védelemre szorul. A testőr munka közben 
kénytelen félretenni személyes érzéseit, hogy megfelelően ellássa feladatát. Helyzetük 
különlegességét az adja, hogy egyikük revansot venne, míg a másiknak védőpajzs kell. Közben 
egy olyan rejtélyes, Maxwellt érintő ügy szálait kezdik kibogozni, melybe mindketten 
belehalhatnak. A következmény golyózápor, pofonok, üldözés és harc az igazságért.  
(amerikai-német-spanyol) 

 



 

 
Fegyverszünet karácsonyra (2005)                                                      DVD 521    
Rend.: Christian Carion 
Szereplők: Diane Krüger, Benno Fürmann, Guillaume Canet. Időtartam: 111 
perc 
Mikor 1914 nyarán kitör a háború, sokmillió ember élete fenekestül felfordul, s a harcok sokakat 
állítanak csatasorba. Beköszönt a tél és vele együtt a karácsony is: a fronton szolgáló katonákat 
családtagjaik és a hadsereg ajándékokkal halmozzák el, de a francia, skót és német 
lövészárkokban tartózkodókat a legnagyobb meglepetés nem a csomagokat kibontva éri. Aznap 
este csodálatos dolog történik, amely örökre megváltoztatja négy ember, egy anglikán pap, egy 
francia hadnagy, egy különleges német tenor és szerelme, egy szoprán énekes életét. Karácsony 
éjjelén megvalósul az elképzelhetetlen: a katonák kimásznak a lövészárkokból, s fegyvereiket 
hátrahagyva kezet ráznak az ellenséggel.  (francia-német-angol) 

 

 
A fegyvertelen katona (2016)                                                                            DVD 5193     
Rend.: Mel Gibson 
Szereplők: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey. Időtartam: 134 
perc 
 
A film Desmond Doss igaz történetét dolgozza fel, aki a II. Világháború idején elsősegélynyújtó 
katonaként teljesítette szolgálatát és az egyik legvéresebb csatában 75 katona életét mentette 
meg. Bár önként vonult a háborúba, - de lelkiismereti okokra hivatkozva – megtagadta a 
fegyverviselést, amivel kivívta társai és felettesei haragját. Egyetlen fegyvere Istenbe vetett hite 
volt. Egy rendkívül sok emberéletet követelő okinawai ütközet során azonban olyan hőstettet 
hajtott végre, amiért megkapta a Kongresszusi Becsület Érdemérmet. (amerikai-ausztrál) 

 

 
Fehér agyar (1972)                                                                               DVD 2672     
Rend.: Lucio Fulci 
Szereplők: Franco Nero, Virna Lisi, Fernando Rey. Időtartam: 99 perc 
 
Fehér Agyart, a vadonban született, félig farkas, félig németjuhász kutya keveréket fogságba ejti 
egy vadászat során Charlie, az indián vadász. Fia, Mitsah és az állat nagyon megkedvelik 
egymást, a kisfiú igazi barátra talál a vadonban nevelkedett négylábúban. Charlie azonban nem 
nézi jó szemmel fia ragaszkodását Fehér Agyarhoz, mert úgy gondolja, hogy az állat 
kiszámíthatatlan. Az egyik alkalommal azonban az megmenti Mitsah életét, így a dolgok 
megváltoznak. Az állat az emberekhez kerül, innentől aztán kalandok sora vár hőseinkre. 
(olasz-spanyol-francia) 

 

 
Fehér éjszakák (2019)                                                                                           DVD 5912    
Rend.: Ari Aster 
Szereplők: Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor. Időtartam: 142 perc 
 
Dani és Christian évek óta együtt vannak, ám a fiú úgy érzi, ideje lenne lezárni a kapcsolatukat. 
Egy váratlan tragédia következtében végül úgy dönt, nem ez a legmegfelelőbb alkalom, hogy 
szakítson barátnőjével, inkább meghívja őt is arra a nyári fesztiválra, ahova barátaival készülnek. 
A nyári napforduló alkalmából rendezett mulatság különös közössége tárt karokkal fogadja a 
fiatalokat, akik számára hamar világossá válik, hogy a bizarr rituálékból ők sem maradhatnak ki. 
(amerikai-svéd) 

 

 
Fehér grófnő (2005)                                                                             DVD 2517    
Rend.: James Ivory 
Szereplők: Ralph Fiennes, Natasha Richardson, Vanessa Redgrave. 
Időtartam: 130 perc 
 
A film a harmincas évek virágzó Sanghajának varázslatos, ám korrupt világában játszódik. A 
történet középpontjában Todd Jackson, a vak amerikai diplomata és Szófia Belinszkaja, az 
Oroszországból menekült arisztokrata nő kapcsolata áll. Szófia táncosnőként dolgozik, és a 
létfenntartásért néha kénytelen áruba bocsátani testét. Jackson, oldalán titokzatos japán 
barátjával, Macudával nyit sikeres éjszakai klubot, amelynek fő attrakciója Szófia grófnő lesz. A 
harcok azonban utolérik a várost, az ott lakóknak menekülnie kell. 
(amerikai-angol-német-kínai) 



 

 
A fehér király (2016)                                                                                               DVD 5560   
Rend.: Alex Helfrecht 
Szereplők: Agyness Deyn, Jonathan Pryce, Fiona Shaw. Időtartam: 86 perc 
 
A 12 éves Djata a világtól elzártan él szüleivel egy disztópikus diktatúrában. Egy napon két ügynök 
csönget be hozzájuk, akik az apjáért jöttek. A kormány börtönbe zárja a férfit, Djata pedig egyedül 
marad az anyjával, miközben mindkettőjüket azonnal árulónak bélyegzik. A fiú nehezen tudja 
feldolgozni apja elhurcolását és hiányát, a sok hazugságot és a hirtelen felnőtté válás terheit. 
Egyetlen remény élteti, apja megtalálása, amiben nagyszülei tudnának segíteni. Djata anyja 
azonban dacosan ellenáll, hogy a jó kapcsolatokkal rendelkező rokonoktól kérjen segítséget, mert 
a családban a konfliktusok a bajok ellenére sem enyhülnek.  (brit-német-svéd-magyar )    

 

 
Fehér szalag (2009)                                                                            DVD 3186  
Rend.: Michael Haneke 
Szereplők: Christian Friedel, Leonie Benesch, Ernst Jacobi.. Időtartam: 144 
perc 
 
A történet egy főúri birtokon játszódik Németországban, 1913 közepén. A narrátor a helyi 
iskolaigazgató, aki évekkel később saját emlékeiként mesélni el a történteket, mégpedig úgy, mint 
lehetséges vagy részleges magyarázatot arra, ami Németországban történt az azt követő 
évtizedekben. A békétlenség egy véletlennek tűnő balesettel kezdődik, amikor a doktor lova 
megbotlik. Ezt egy haláleset követi, majd a rejtélyes körülmények között elhunyt asszony fia 
bosszút áll, megtámadva a báró káposztatermését. Ez pedig további baljós események sorozatát 
indítja el. (német-osztrák-francia)   

 

 
Fekete szépség (1994)                                                                                           DVD 4165   
Rend.: Caroline Thompson 
Szereplők: Sean Bean, David Thewlis. Időtartam: 111 perc 
 

Fekete Szépség egy gyönyörű ló, aki olyan okos, hogy akár ember lehetne. Mégis hihetetlen 
kalamajkákba keveredik. Túlságosan is bízik a kétlábúakban, azt hiszi, mindenki olyan, mint első, 
szerető gazdái. Azért ne essünk kétségbe: hősünk végül igazi barátra és otthonra lel.  
(amerikai-angol) 

 

 

 
Fekete-tenger (2015)                                                                                              DVD 4426      
Rend.: Kevin Macdonald 
Szereplők: Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn. Időtartam: 110 perc 
 
Miután elveszíti munkáját, Robinson, a tengeralattjáró-kapitány szedett-vedett jelentkezőkből 
legénységet verbuvál, és tengeralattjárója fedélzetén egy elsüllyedt kincs nyomába ered, amely 
állítólag valahol a Fekete-tenger mélyén rejtőzik. Miközben a küldetés végkimenetele egyre 
kérdésesebbé válik, a klausztrofóbiát okozó hajó fedélzetén kapzsiság és elkeseredettség veszi át 
az irányítást, és az emberek egymás ellen fordulnak, hogy megküzdjenek – immáron nem csak a 
vagyon reményében, hanem a puszta túlélésért. (angol-amerikai-orosz) 

 

 

 
Feketeszakáll – a Karib-tenger kalóza (2006)                                    DVD 2402  
Rend.: Richard Dale, Tilman Remme 
Szereplők: James Purefoy, James Hillier, Mark Noble. Időtartam: 138 perc 
 
1717-et írunk Ez a kalózok aranykora. A Bahamákon a legnevesebb kalóz kapitányok gyűlnek 
össze egy tavernában, hogy megbeszéljék a híreket. Mind közül kiemelkedik azonban a hírhedt és 
rettegett Feketeszakáll, aki olyan ambiciózus tettekről és tervekről beszél társainak amire eddig a 
pillanatig senki még csak gondolni sem mert. A találkozó után Feketeszakáll 300 emberével hajóra 
száll és rövid időn belül meghódítja az egész Karib Tengert. Számtalan hajót foglal el és 
töménytelen mennyiségű kincset rabol. Amikor mindez kevésnek bizonyul, megostromolja 
Charleston városát. A kíméletlen fosztogatás híre bejárta a világot és Feketeszakállt messze 
földön hírhedt kalózzá tette.  (angol-német-francia) 



 

 
Felhõatlasz (2012)                                                             DVD 3641, DVD 3704    
Rend.: Lana Wachowski, Tom Tykwer,  Andy Wachowski 
Szereplők: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent. Időtartam: 165 perc 
 
Hogyan hatnak egymásra az emberi életek, a tettek és azok következményei a múltból kiindulva a 
jelenen át egészen a jövőig? Minden mindennel összefügg? Akció, rejtély és romantika szövi át a 
történetet, melyben egy gyilkos hőssé alakul át, egy egyszerű jótett pedig forradalmat inspirál a 
távoli jövőben. (amerikai-német) 

 

 

 
Felmondtam, jöjjön vissza (1968) – feliratos                                            DVD 842    
Rend.: Robert Dhéry 
Szereplők: Louis de Funés, Robert Dhéry, Colette Brosset. Időtartam: 96 perc 

 
André, a hajógyár fejlesztőmérnöke megnyeri a vitorlásversenyt, a nagy regattát, saját építésű 
hajójával. Főnöke azonban erre az örömhírre – hirtelen haragjában – kirúgja. Ám a gyár, a 
zseniális mérnök nélkül, aki többek között a gyalogló csónakot is feltalálta, nem funkcionál. Ezért a 
főnök mindent megtesz a mérnök visszaszerzésére. Ennek érdekében igénybe vesz egy törött 
lábat, néhány elgázolt szárnyast, egy traktort, sőt még a tengerészetet is, és indulhat a hatalmas 
kalamajka!   (francia-olasz) 

 

 
A felolvasó (2008)                                                                                DVD 2116         
Rend.: Stephen Daldry 
Szereplők: Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Cross. Időtartam: 119 perc 
 
A második világháború utáni Németországban a tinédzser Michael Berg rosszul lesz az utcán, és 
a nála kétszer idősebb nő, Hanna segít neki hazajutni. Amint a fiú felgyógyul a skarlátból, 
meglátogatja, hogy megköszönje gondoskodását, és csakhamar titkos, szenvedélyes viszony 
alakul ki közöttük. Michael rájön, hogy Hanna szereti, ha felolvas neki, és miközben a fiú az 
Odüsszeiából és a Huckleberry Finnből olvas, egyre mélyebbre merülnek a testi gyönyör világába  
Ám az egyre erősödő kötelék egyszercsak megszakad Hanna rejtélyes eltűnésével. Nyolc évvel 
később a joghallgató Michael megfigyelőként részt vesz náci háborús bűnösök perének 
tárgyalásán, hirtelen megpillantja Hannát a vádlottak padján. Ahogy lehull a lepel a nő múltjáról, 
Michael olyan titokra döbben rá, mely mindkettejük életére hatással lesz.   (amerikai-német) 

 

 
Fennakadva a fán (1971)                                                                                    DVD 5896    
Rend.: Serge Korber 
Szereplők: Louis de Funes, Olivier de Funes, Geraldine Chaplin. Időtartam: 87 
perc (Louis de Funes gyűjtemény ; 4.) 
Henri Roubier nem tiszteli a szabályokat, még azokat sem, amelyeket ő maga állít fel, pedig erre igen 
nagy szüksége lenne, hiszen olyan vállalkozás élén áll, amely neki is szép pénzt hoz a konyhára. Egy 
szép napon, amikor útközben felvesz az autójába két stoppost, baleset éri, s a kocsi belezuhan egy 
szakadékba. Ám szerencsére egy fa tetején köt ki - nagyon kényes egyensúlyi állapotban. A három 
véletlen összehozta útitárs megpróbál nyugton maradni mindaddig, amíg meg nem érkeznek a tűzoltók. 
A probléma csak az, hogy a balesetnek nem volt tanúja, nincs aki jelentse az esetet. Amikor végül mégis 
megérkezik a segítség, akkor sem megy minden simán. A helyzetet tovább rontja, hogy jelen van a 
mindenható televízió is. (francia-olasz) 

 

 
Fény az óceán felett (2016) – feliratos                                                               DVD 5272    
Rend.: Derek Cianfrance 
Szereplők: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz. Időtartam: 127 
perc 
 
Tom Sherbourne, a világítótoronyőr és felesége, a tűzről pattant Isabel boldog házasságban él 
egy viharverte, elhagyatott szigeten valahol Ausztrália partjainál. Gondtalan életük azonban 
hamarosan megváltozik, mikor Isabel rádöbben, hogy nem képes teherbe esni. Aztán egy nap egy 
mentőcsónakot mos partra a víz benne egy síró csecsemővel, a páros pedig egy olyan 
dilemmával szembesül, amely nem csupán az ő egész világukat rengeti meg, hanem egy idegenét  
(amerikai-új-zélandi)  



 

 
Fényes csillag (2009)                                                                           DVD 3252     
Rend.: Jane Campion 
Szereplők: Abbie Cornish, Ben Whishaw, Paul Schneider. Időtartam: 115 perc 
 
London, 1818. Titkos szerelmi viszony kezdődik a 23 éves angol költő, John Keats és a 
szókimondó szomszéd hölgy, Fanny Brawne között. A furcsa pár eleinte egymáson köszörüli 
nyelvét, a férfi azt gondolja, hogy a nő csak egy elegánsan kacérkodó társasági liba, míg Fanny-t 
egyáltalán nem érdekli Keats költészete, sőt, az irodalom sem. Ám a lány meghallja, hogy Keats 
milyen odaadóan ápolja súlyosan beteg öccsét, segítőkészsége pedig megérinti a férfit, így amikor 
Fanny arra kéri, tanítsa költészetre, beleegyezik. Az eléjük tornyosuló problémák csak mélyítik 
szerelmüket. Keats egy évvel később súlyosan megbetegszik, melyből már nem tud felgyógyulni, 
így a párnak házasság helyett a végső elválásra kell felkészülnie. (angol-ausztrál-francia) 

 

 
A férfi mögött  (2017)                                                                                             DVD 5732    
Rend.: Björn Runge 
Szereplők: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater. Időtartam: 96 perc 

 
Joe és Joan a z 1950-es években házasodott össze. Az asszony negyven éven át támogatta 
irodalomprofesszor férjét. A háttérbe húzódott, amíg a férje a rivaldafényben fürdött. Türelemmel 
viselte, hogy a világ rajong a férfi munkásságáérrt, miközben a regényeit valójában ő írta. Amikor 
Joe-t irodalmi Nobel-díjjal tüntetik ki, Joan úgy dönt, kilép a kapcsolatból és a férje árnyékából. A 
férfi mögött egy pár közel négy évtizede tartó házasságának történetét mutatja be: a szenvedélyes 
és ambiciózus kezdetektől a folyamatosan meghozott kompromisszumokon át egészen a jelen 
sorsdöntő eseményéig.   (svéd-amerikai) 

 

 
Férfiak és csirkék (2015) – feliratos                                                                      DVD 5098    
Rend.: Anders Thomas Jensen 
Szereplők: Mads Mikkelsen, David Dencik, Nikolaj Lie Kaas. Időtartam: 104 
perc 
Gabriel és Elias hiába testvérek, gyökeres ellentétei egymásnak. Gabriel lestrapált egyetemi 
professzor, Eliast meg csak a nők és a közhelyes tények foglalkoztatják. Egyik óráján Gabriel 
telefonhívást kap, amelyben közlik vele, hogy apjuk elhunyt. Életük váratlan fordulatot vesz, 
amikor egy videófelvételből megtudják, a megboldogult igazából nem is a biológiai apjuk volt, mert 
ő valójában még mindig él, egy szigeten. A két testvér útnak indul, és a szigeten csupa 
meglepetésben lesz részük. Megismerkednek a polgármesterrel, és annak lányával, aki utálja az 
életét, önmagát, a családját és a szigetet, és egyébként is kicsit neurotikus nő. A szülői házban 
aztán egy csomó állat mellett olyan hibbant emberekkel is találkoznak, akikről nemcsak az derül 
ki, hogy testvéreik, de ismerik az eltitkolt igazságot a családjukról és önmagukról is. (dán-német) 

 

 
Férfit látok álmaidban (2011)                                                              DVD 3390    
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Antonio Banderas, Josh Brolin, Naomi Watts. Időtartam: 95 perc 
 
A film két házaspár, Alfie és Helena, valamint lányuk, Sally és férje, Roy történetét meséli el, amint 
szenvedélyeik, vágyaik és félelmeik örvénye beszippantja és bajba sodorja őket és mind a négyen 
elveszítik józan eszüket. Miután az elvesztett ifjúságát visszakapni akaró Alfie egy 
szabadszellemű call girl miatt elhagyja feleségét, Helena megszűnik racionális lénynek lenni és 
egy jós gyanús tanácsai szerint kezd élni. A boldogtalan házasságban élő Sally egyre jobban 
odavan a jóképű galériatulajdonos Gregért; a legutóbbi, gyatrán sikerült kéziratára választ váró 
Roy pedig a szomszéd ablakban megpillantott rejtélyes nő, Dia megszállottjává válik. (amerikai-
spanyol) 

 

 
Fészkes fenevadak (1997)                                                                                 DVD 5911    
Rend.: Robert Young, Fred Schepisi 
Szereplők: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline. Időtartam: 89 perc  
A neves londoni Marwood állatkert új tulajdonosa Vince McCain, az új-zélandi médiamogul nem 
természetszeretetből, vagy jótékonyságból ölte a pénzét új szerzeményébe - őt kizárólag a profit 
érdekli. Az állatkert vezetőségének rövid időn belül el kell érnie, hogy az intézmény legalább 20% 
hasznot hozzon, különben repülnek ők is és az állatok is. Rollo Lee, az állatkert igazgatója nem 
egy üzleti lángelme, de nem adja fel a reményt. Szenzációs ötlete támad: mivel a közönség a 
mozikban is inkább az erőszakos filmekre vált jegyet, úgy gondolja, az állatkert is népszerűbb 
lehetne, ha kedves, bájos, aranyos állatok helyett hátborzongató, vérszomjas fenevadak 
vicsorognának a látogatókra a rácsok mögül. Már csak az a kérdés, honnan szerezzenek hirtelen 
vadállatokat és mit kezdjenek a régi, kiselejtezésre ítélt teremtményekkel...  (amerikai-angol) 



 

 
Florence : a tökéletlen hang (2016)                                                 DVD 5127     
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg. Időtartam: 106 perc 
 
Eme hihetetlen igaz történet alapján készült film főhőse Florence, a New Yorkban élő úrinő, aki 
arról álmodozik, hogy egy nap híres operaénekesnő lesz. Miközben ő maga gyönyörűnek hallja 
saját hangját, körülötte mindenki elborzad, hogy mennyire szörnyű. A legnagyobb rajongója a 
férje, St. Clair Bayfield, aki mindent megtesz azért, hogy megóvja Florence-et az igazságtól, és 
amikor az asszony úgy dönt, hogy koncertet ad a nagy presztízsű Carnegie Hallban, a férfinek 
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a fellépés ne legyen komplett katasztrófa. 
(amerikai-angol) 

 

 
Fogtündér (2009)                                                                                                     DVD 2899    
Rend.: Michael Lembeck 
Szereplők: Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews. Időtartam: 97 perc 
 
Derek Thompson az élmezőny egyik legkeményebb hokijátékosa, és nem hisz a mesékben – 
utóbbinak köszönhetően a főtündér egy hét kényszermunkára ítéli, amit fogtündérként kell 
letöltenie. Derek bodros angyalszárnyakat ölt, de önmaga marad: a saját módszerei szerint 
próbálja megoldani a feladatot. 
(amerikai-kanadai) 
 

 

 
A forradalom napján (2016)                                                                                DVD 5175    
Rend.: James Watkins 
Szereplők: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon. Időtartam: 88 perc 
 
Michael, az amerikai zsebtolvaj ellopja Zoe táskáját. Kiveszi, ami kell neki, majd a táskát kidobja 
egy kukába a párizsi metróban, nem sejtve, hogy abban bomba lapul. Eközben Briar CIA-ügynök 
a terepen végzett munka után az irodai munkával ismerkedik. Amikor a bomba felrobban, Michael 
kerül a célkeresztbe.A város minden redőre a piti tolvajt üldözi.  Briar eltökélt szándéka, hogy 
megtalálja, mielőtt a franciák elfognák. Hamar rájön, valaki más áll a robbantás mögött. Briar és 
Michael összefog, majd kezdetét veszi a hajsza a robbantó után. (angol-amerikai-francia) 

 

 

 
Forráskód (2011)                                                                                  DVD 3397     
Rend.: Duncan Jones 
Szereplők: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga. Időtartam: 91 perc 

 
Colter Stevens százados egy száguldó vonaton tér magához, és egy ismeretlen nő ül vele szemben, aki viszont 
azt hiszi, hogy ismeri őt. A százados a mosdóba menekül, ahol a tükörbe nézve egy másik ember arcát látja, a 
tárcájában lévő igazolvány alapján pedig Sean Fentressnek hívják. Ekkor hatalmas robbanás rázza meg a 
vonatot. A következő pillanatban Colter egy ultramodern kapszulában találja magát, és megtudja: fontos 
küldetésen vett részt, amelynek célja azonosítani a merénylőt, aki elpusztította a vonatot, és aki egy még 
erősebb bombával ezrek megölésére készül Chicago szívében. A „Forráskód” fedőnevű szupertitkos program 
lehetővé teszi, hogy Colter egy párhuzamos valóságban rövid időre felvegye Fentress személyiségét a végzet 
felé tartó vonaton. Valahányszor visszatér a szerelvényre, Colternek csak nyolc perce van, hogy megtalálja a 
merénylőt.  (amerikai-francia) 

 

 
Forró zápor (2006)                                                                                  DVD 923 
Rend.: Antonio Banderas 
Szereplők: Alberto Amarilla, Maria Ruiz, Félix Gomez. Időtartam: 113 perc 
 
A 70-es évek Spanyolországában, egy forrón perzselő nyáron három fiú elindul a férfivá válás 
útján. Szerelem, vágyakozás, szenvedély, megcsalás és megcsalatás teszi felejthetetlenné és 
sorsformálóvá ezt a nyarat mindannyiuk számára. Miguelitót annyira megérinti műtétje során 
megtapasztalt halál közeli élménye, hogy elhatározza, költő lesz.  A másik barát Babirusa, akinek 
deviáns viselkedése mindig balhéba fullad. Minden vágya, hogy találkozzon Londonban élő 
anyjával, de a találkozás csak keserűséget tartogat a számára.  Paco, a gazdag úrifiú szintén 
családja botrányaitól szenved. Alacsony származású és bővérű barátnője az egyetlen fegyvere, 
amivel hatást gyakorolhat sznob apjára. (spanyol-angol) 



 

 
Földrengések zongorahangolója (2005)                                            DVD 3187   
Rend.: Stephen és Timothy Quay 
Szereplők: Amira Casar, Gottfried John, César Sarachu. Időtartam: 95 perc 
 
A gyönyörű operaénekesnőt, Malvinát, az esküvője estéjén elrabolja a gonosz Dr. Droz, aki 
Felisbertót, egy ártatlan zongorahangolót hív elhagyott villájába, hogy furcsa zenélő gépeit 
felügyelje. Felisberto apránként rájön a doktor szörnyű tervére, hogy színpadra akarja vinni 
Malvina sorsáról szóló ördögi operáját, ezért úgy dönt, megpróbálja megmenteni a lányt. Terve 
azonban Droz perverz világának csapdájába sodorja őt. 
(amerikai-német-francia) 

 

 
Frank (2014)                                                                                                                DVD 4631    
Rend.: Lenny Abrahamson 
Szereplők: Michael Fassbender, Domhnall Gleeson, Scoot McNairy. Időtartam: 
95 perc 
Frank, - az indie banda, a The Soronprfbs frontembere – még a zenészek körében is igazi 
különcnek számít: csak a tökéletes hangzás érdekli, mindenben az inspirációt keresi – és még 
alvás közben sem veszi le az egész fejét körbevevő hatalmas papírmasé maszkot. Frank és 
csapata kizárólag a popszakmát messzemenőkig elutasító egyéniségekből áll. Ebbe a furcsa 
társaságba érkezik az ambíciókkal teli Jon, akinek a legvadabb álmai válnak valóra, amikor egy 
váratlan üresedés miatt, pusztán kényszerűségből felveszik a bandába. A kis csapat hamarosan 
maga mögött hagyja a civilizációt, egy kis erdei házban kezdenek el kísérletezgetni, hogy 
megalkossák a tökéletes albumot. (angol-ír) 

 

 
Frida (2002)                                                                                                               DVD 5415     
Rend.: Julie Taymor 
Szereplők: Salma Hayek, Alfred Molina, Antonio Banderas. Időtartam: 118 
perc 
1925 szeptemberében egy szörnyű buszbaleset örökre megváltoztatta Frida Kahlo életét. A fájdalmas 
gyógyulás és a drága terápiák hónapjai következtek. Testi felépülése mozgását korlátozó 
gipszöntvények, fűzők, és gyakran barbár kísérleti műtétek közt telt. De Frida szenvedésének java a 
helyzetével járó elszigeteltségből és magányból fakadt. Így érzéseit a festményeibe öntötte. Szülei 
gyakorlatilag mindenüket eladták, hogy fedezni tudják a számtalan operáció költségeit. Szűkös anyagi 
helyzetük ellenére támogatták ágyhoz kötött lányuk új szenvedélyét. Amikor Frida újból tudott beszélni, 
vette a bátorságot, hogy felkeresse az elismert Diego Riverát és szakmai véleményét kérje. Diegót nem 
csak Frida lenyűgöző képei ragadták meg, hanem az ifjú művésznő kitartása, bája és szépsége is. Ez a 
találkozás mindkettejük életének meghatározó pillanata volt. (amerikai-kanadai) 

 

 
Frost/Nixon (2008)                                                                               DVD 1914   
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Michael Sheen, Frank Langella, Kevin Bacon. Időtartam: 117 perc 
 
A kegyvesztett amerikai elnök, Richard Nixon beleegyezett, hogy leül egy átfogó interjúra David 
Frost-tal. Terve az volt, hogy könnyedén túljár a fesztelen showman eszén, és így újra belopja 
magát az amerikaiak szívébe. De az az ember, akin keresztül az egykori elnök hírnevének 
visszaszerzését reméli, valaha volt legfélelmetesebb ellenségévé válik. Frost belekényszeríti egy 
olyan szópárbajba, ami mindörökre megváltoztatja a politikusok megítélését. 
(amerikai-angol-francia) 

 

 
Füles (2006)                                                                                            DVD 525 
Rend.: Woody Allen 
Szereplők: Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Ian McShane. Időtartam: 91 
perc 
 
Az elhunyt angol újságírót, Joe Strombelt  éppen gyászolják kollégái, nem sejtve, hogy félúton 
ragadt élet és halál között. Joe-nak ugyanis még küldetése van: le kell lepleznie a Londonban 
garázdálkodó rejtélyes tarot kártyás gyilkost. Sondra nagyon is élő amerikai egyetemista lány. 
Meghökkenve veszi észre, hogy egyedül ő képes látni és hallani Joe-t. A félig-meddig néhai 
zsurnaliszta élete fülesét adja a céltudatos lánynak, aki egyből a sztori után veti magát. A 
nyomokat kötve egy jóképű üzletemberben találja meg gyanúsítottját. A tehetős gyilkos közelébe 
férkőzik és élete kockáztatása árán is megpróbálja felgöngyölíteni az ügyet.    (angol-amerikai) 



 

 
Galaxis útikalauz stopposoknak (2005)                                                        DVD 4166   
Rend.: Garth Jennings 
Szereplők: Sam Rockwell, Mos Def, Zooey Deschanel. Időtartam: 105 perc 
 
Aki tájékozódni akar a világban, csak egy biztos, hiteles és teljes műre támaszkodhat: A Galaxis 
útikalauz stopposoknak a mi Földünkön sajnos még nem jelent meg, ám a végtelen űr egyéb 
bolygóin nagyon nagy tiszteletnek örvend – hiszen minden helyzetre, a kozmosz bármely eldugott 
szegletével kapcsolatban tartogat néhány hasznos és olcsó tanácsot. Ford Prefect e könyv 
informátora – rövid időre érkezett hozzánk, hogy új fejezettel gazdagítsa a legendás útikönyvet, de 
tizenöt éve nem veszi fel senk. Ideje nagy részét a Ló és Lovász nevű falusi kocsmában tölti, egy 
rokonszenves földlakó, Arthur Dent társaságában. De egy egyébként is rosszul kezdődő 
csütörtökön hírét veszi, hogy itt a világvége. És kezdődnek az őrült kalandok. (amerikai-angol) 

 

 
Gandhi (1982)                                                                                       DVD 4105    
Rend.: R. Attenborough 
Szereplők: Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox. Időtartam: 184 perc 

 
Ez a nyolc Oscar-díjjal jutalmazott, látványos filmeposz 56 évet ölel fel a 79 évesen merénylet 
áldozatává lett, legendás indiai vezető életéből. Fiatal ügyvéd Dél-Afrikában, amikor kiutasítják az 
első osztályról, noha érvényes jegye van. Ettől a megalázástól feldühödve kezd el tiltakozni és 
küzdeni az indiaiak és más színesbőrűek jogaiért. Sikerei hallatán hazahívják: megdöbbenti a 
nyomor és a britek zsarnoksága (angol-indiai) 

 

 

 
Gazdátlanul Mexikóban (2008)                                                         DVD 1933    
Rend.: Raja Gosnell 
Szereplők: Piper Perabo, Jamie Lee Curtis, Manolo Cardona. Időtartam: 87 
perc 
 
Chloe az elkényeztetett, felékszerezett Beverly Hills-i csivava,  mexikói üdülése közben eltéved! 
Amikor az ölebnek nyoma vész, Papi – egy másik csivava –, aki odavan Chloe-ért, azonnal 
akcióba lendül, és imádottja megmentésére siet. Csak hogy van, aki helyette is megtalálja és 
pátyolgatni kezdi az elveszett blökit. 
(amerikai-mexikói) 

 

 
Gettómilliomos (2008)                                                                         DVD 1940      
Rend.: Danny Boyle 
Szereplők: Dev Patel, Freida Pinto, Madhur Mittal. Időtartam: 116 perc 

 
A tizennyolc éves Jamal Malikot már csak egyetlen kérdés választja el a Legyen Ön is milliomos! 
indiai változatának húszmillió rúpiás főnyereményétől. Csakhogy az utcagyerekként felnőtt, 
iskolázatlan Jamal nyerő szériája gyanús lesz a show nagymenő műsorvezetőjének: vajon honnan 
tudja a fiú a választ olyan kérdésekre, amiken nála sokkal műveltebb versenyzők is elbuknának? 
Jamal kalandos életét megismerve kapjuk meg a választ a kérdésre. A gettóból bátyjával 
Salimmal, és a szintén árva kislánnyal, Latikával az oldalán Jamal emberpróbáló kalandokat élt át, 
míg a végzet eddig a sorsdöntő pillanatig vezérelte. A tét pedig sokkal nagyobb, mint gondoltuk 
volna. (angol-amerikai) 

 

 
Gibraltár (2013) – feliratos                                                                                        DVD 4995    
Rend.: Julien Leclercq 
Szereplők: Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio. Időtartam: 111 
perc 
Marc Duval a nyolcvanas évek második felének Gibraltárjában üzemelteti a kocsmáját, mely a 
tengerészek gyakori találkozási pontja. A férfi úszik az adósságokban. Ekkor környékezi meg az 
ambiciózus vámügynök, Redjani egy olyan ajánlattal, mely kiránthatja Marcot a mélyből. Arra kéri 
hogy nyissa ki a fülét és adjon tippeket a hatóságoknak, a kikötő ezen szakasza ugyanis a 
drogcsempészek kedvelt áruszállítási útvonala, akik mindig egy lépéssel üldözőik előtt 
járnak. Marcot a rajtaütések után fejpénz illeti, a kezdeti sikerek pedig felbátorítják. Egyre 
mélyebbre ássa magát a drogügyletekben, hamarosan nem csak megfigyelője, de részese is lesz 
az áruszállításnak. Amikor felfigyel rá egy rettegett olasz maffiafőnök, már késő kiszállnia. (francia-
kanadai) 



 

 
Ginostra (2002)                                                                                                          DVD 2643     
Rend.: Manuel Pradal 
Szereplők: Harvey Keitel, Andie MacDowell, Francesca Neri. Időtartam: 134 
perc 
 
Matt Benson FBI ügynököt egy olasz-amerikai megegyezés értelmében családjával több éves 
titkos küldetésre költöztetik egy Szicília melletti szigetre, Panareára. Festői környezetben laknak, 
előttük a Ginostra vulkán ormai. Felesége, Jessie és ötéves kislánya is vele élnek. Egy napon az 
ügynök kihallgat egy árván maradt kisfiút, akinek családja bombamerénylet áldozata lett. 
Biztonsági okokból magához veszi Ettorét. A kényszerű és lassú örökbefogadás nem várt 
feszültségeket gerjeszt, idővel felesége is felfedi Matt titkát, amely szoros kötelékkel fűzi hozzá a 
fiú családját. Kívül a veszély, belül a félelem.   (francia-olasz-amerikai) 

 

 
Godzilla (2014)                                                                                     DVD 4234    
Rend.: Gareth Edwards 
Szereplők: Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen. Időtartam: 
118 perc 
 
A szuperlátványos kalandfilmben Godzilla a világ leghíresebb szörnye gonosz lényekkel száll 
szembe, akik az emberiség tudományos arroganciája miatt pusztulással fenyegetnek minket. 
(amerikai-japán) 
 

 

 

 
Goodbye Bafana (2007)                                                                         DVD 919 
Rend.: Bille August 
Szereplők: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger. Időtartam: 114 perc 

 
Gregory Dél-Afrikában nő fel, ahol egyetlen társasága egy fekete kisfiú. Bafana a legjobb barátja 
lesz. Ám ezt a gyerekkori barátságot a felnőtt férfi mélyen eltemeti a lelkében, hiszen maga is 
mereven hiszi és vallja az apartheid eszméit. 1968-ban feleségével és gyerekeivel Robben 
szigetére érkezik, ahol a fekete bőrű politikai elítélteket, köztük Nelson Mandelát is fogvatartják. 
Gregoryt nyelvtudása segíti előbbre jutni a katonai ranglétrán, börtönőrként ki kell hallgatnia a 
foglyok beszélgetéseit, cenzúrázni leveleiket. Gregory kezdetben nem is sejti, hogy milyen nagy 
hatással lesz majd a gondolkodására és egész életére a gondjaira bízott Nelson Mandela.   
(francia-német-belga-olasz-dél-afrikai) 

 

 
Gotti : a valódi amerikai keresztapa (2017)                                               DVD 5639    
Rend.: Kevin Connolly 
Szereplők: John Travolta, Spencer Lofranco, Pruitt Taylor Vince. Időtartam: 
105 perc 
 
A szegény olasz-amerikai családból származó John Gotti lenyűgöző személyiségével és 
szókimondó stílusával a New York-i Gambino bűnszervezet tagja lesz, majd egy véres puccsal át 
is veszi az irányítását. Miközben szerető apa és férj, aki mindent megtesz a családjáért, kegyetlen 
és könyörtelen gengszterként híresül el a városban, akit tisztelnek és rettegnek az emberek. A 
legnagyobb és legerősebb szervezetté változtatja a Gambino-családot, még ha ezért át is kell 
gázolnia törvényen és emberen egyaránt. 
(amerikai –kanadai) 

 

 
Görögbe fogadva (2009)                                                                                       DVD 2403  
Rend.: Donald Petrie 
Szereplők: Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Maria Ádanez. Időtartam: 91 perc 

 
Amióta a görög származású amerikai Georgia hazatelepült ősei földjére, mintha összeesküdtek 
volna ellene az istenek: a pasija faképnél hagyja és az állását is elveszíti. Ekkor úgy dönt, 
elszegődik idegenvezetőnek, ám miközben fásultan terelgeti a turistákat az antik romok között, 
ráébred, hogy életéből teljesen kiveszett a romantika. Mikor egy mogorva buszsofőrt osztanak be 
mellé legújabb turnusára, Georgia úgy érzi, rosszabb már nem is jöhet. Szerencsére nem várt 
szövetségesre talál egyik csípős nyelvû utasában, Irvben, aki ráveszi, hogy próbálja meg egy 
kicsit élvezni az életet. Georgia lassan ráébred, hogy a szerelem talán közelebb van, mint 
gondolná, csak meg kell tanulnia észrevenni.  (amerikai-spanyol) 



 

 
Grace – Monaco csillaga (2013)                                                         DVD 4198    
Rend.: Olivier Dahan 
Szereplők: Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella. Időtartam: 99 perc 
 
Grace Kelly, a gyönyörű és tehetséges színésznő 1956-ban feladja filmes karrierjét, és feleségül 
megy szerelméhez, III. Rainier monacói herceghez. Alfred Hitchcock hat évvel a menyegzőt 
követően szeretné múzsáját visszacsábítani Hollywoodba, hogy játssza el a Marnie főszerepét 
Sean Connery oldalán. Óriási a kísértés, de egyben a felelősség is, a herceg ugyanis komoly 
politikai problémával szembesül: A francia elnök, Charles de Gaulle meg akarja adóztatni 
Monacót, sőt elvenné a városállam függetlenségét. III. Rainier ultimátumot ad Grace-nek: vagy 
visszatér a csillogó Hollywoodba, vagy élete legnagyobb szerepében áll helyt, Monaco 
hercegnéjeként… (francia-amerikai-belga-olasz) 

 

 
Gravitáció (2013)                                                                                DVD 3955    
Rend.: Alfonso Cuarón 
Szereplők: Sandra Bullock, George Clooney. Időtartam: 87 perc 
 
Dr. Ryan Stone, a zseniális kutatótiszt élete első űrhajós kiküldetésén vesz részt a veterán 
asztronautával, Matt Kowalskival. Egy egyszerű űrséta során súlyos baleset történik. Az űrhajó 
megsemmisül, Stone és Kowalski pedig teljesen magára marad, és egymáshoz kötözve sodródik 
a sötétben. A félelem pánikká erősödik, minden egyes lélegzetvétellel fogy az a kis oxigén is, ami 
még megmaradt. Haza azonban csak úgy juthatnak, ha még messzebb merészkednek az űr 
végtelen, fenyegető sötétjébe. (amerikai-angol) 

 

 

 
A grófnő. Báthory Erzsébet legendája (2009)                                   DVD 2921    
Rend.: Julie Delpy 
Szereplők: Julie Delpy, Daniel Brühl, William Hurt. Időtartam: 98 perc 
 
A 17. Század leghírhedtebb magyar asszonya, Báthory Erzsébet sötét titkokkal övezett, 
őrültséggel párosított alakja rengeteg film és regény alapjául szolgált már. Okkult tudományokról, 
megkínzott szolgálókról beszéltek. Báthory grófnő megpróbálja visszaszerezni fiatal szerelmét 
Thurzó Istvánt, és felvenni a harcot az öregedéssel és saját démonjaival. István apja, a 
nagyhatalmú Thurzó György mindent megtesz, hogy megakadályozza a szerelmesek 
boldogulását, a grófnőt lassan az őrületbe kergetve. 
(francia-német) 

 

 

 
Gunman (2015)                                                                                                         DVD 4460     
Rend.: Pierre Morel 
Szereplők: Sean Penn, Idris Elba, Ray Winston. Időtartam: 110 perc 
 
Jim Terrier a kormány volt bérgyilkosa, akit volt munkáltatója megpróbálja eltenni láb alól. 
Veszélyes macska-egér játék veszi kezdetét Afrika dzsungeleitől London utcáin át a nyüzsgő 
Barcelonáig, míg Terrier szeme előtt egy cél lebeg: eltegye láb alól azokat, akik holtan akarják 
látni. De rá kell jönnie, hogy nem ő az egyetlen, aki célponttá vált – meg kell védenie Anne-t, a 
gyönyörű nőt, akit évekkel ezelőtt elhagyott. Terrier rájön, csak egyetlen módja van annak, hogy 
Anne-t és magát megmentse: le kell számolnia a világ legerősebb szervezetével és szembe kell 
szállnia múltja egyik legnagyobb ellenfelével egy végső játszmában, ahol csak egy ember 
maradhat életben. (spanyol-angol-francia) 

 

 
A guru (2002)                                                                                        DVD 1623    
Rend.: Daisy von Scherler Mayer 
Szereplők: Jimi Mistry, Emil Marwa, Heather Graham. Időtartam: 94 perc 
 
A tánctanár Ramu Gupta Indiából Amerikába utazik, hogy csatlakozzon gazdag és sikeres 
unokatestvéréhez. New Yorkba érkezve azonban kiderül, hogy az unokatestvére hazudott, egy 
üzletlakásban lakik, és feketemunkából tartja el magát. Úgy tűnik, lőttek Ramu álmainak, hogy 
filmsztárként fog befutni, ám a sorsnak egészen más terve van vele. Az egyik meghallgatáson 
találkozik Sharonnával, a pornósztárral és a manhattani new-age hercegnővel. Segítségével 
Ramu olyan vállalkozásba csöppen, amiről nem is álmodott: ő lesz New York első szexguruja. 
(angol-francia-amerikai) 



 

 
A gyermek (2005)                                                                                  DVD 599 
Rend.: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne 
Szereplők: Jérémie Renier, Déborah Francois, Jérémie Ségard. Időtartam: 100 
perc 
 
A 20 éves Bruno a hajléktalan lét határán tengődő, pitiáner tolvaj, aki kisebb bűncselekményekből 
tartja fent magát a hajdani bányavárosban. Csak két dolog érdekli az életben: a pénz, melyet 
azonnal elkölt, amint megszerezte, és Sonia, a 18 éves barátnője, akit nagyon szeret. Amikor 
Sonia kisfiút szül, Bruno jó pénzért eladja gyermeküket, ahogy a lopott holmikat szokta. Mikor ezt 
Sonia megtudja, összeomlik és kórházba kerül. Bruno pedig megpróbálja helyrehozni, amit 
elrontott.   (belga-francia) 

 

 
A gyermek, akit Jézusnak hívtak – a kezdet (1987)                        DVD 3909/1-2   
Rend.: Franco Rossi 
Szereplők: Matteo Bellina, Pierre Clémenti, Bekim Fehmiu. Időtartam: 189 
perc (Sugárzó életek; 35.) 
 
Betlehemben Heródes király egy jóslat beteljesedésétől tartva megölet minden három év alatti 
gyermeket. A fiúval, akit Jézusnak hívtak, szülei, Mária és József  egy Egyiptom és Palesztina 
határán lévő kis faluba menekül. Itt találnak menedékre hét éven át. Menekülésük azonban nem ér 
véget, mert egy Zefír nevű fekete mágus mindenhová követi a gyermeket, és próbálja őt megölni 
mindenáron. A gyermeknek azonban élnie kell, hogy sorsát beteljesíthesse. (olasz-NSZK) 
 

 

 

 
A gyermek, akit Jézusnak hívtak [2.] – a várakozás (1987)             DVD 3910    
Rend.: Franco Rossi 
Szereplők: Matteo Bellina, Caren Sanmartin, Bekim Fehmiu. Időtartam: 98 
perc (Sugárzó életek; 27.) 
 
A film a Szent Család küzdelmeit mutatja be középpontban a kis Jézussal, már gyermekkorában 
végrehajtott kis csodáival és másokat segítő cselekedeteivel. (olasz-NSZK) 

 

 

 
A gyermek, akit Jézusnak hívtak [3.] – a titok (1987)                      DVD 3908    
Rend.: Franco Rossi 
Szereplők: Matteo Bellina, Alessandro Gassman, Irene Papas. Időtartam: 87 
perc (Sugárzó életek; 28.) 
 
Jézus családjának az Egyiptomból való visszatérését követő éveit mutatja be. Jézus már ekkor 
kitűnik kortársai közül különleges képességeivel és emberségével. József jeruzsálemi iskolában 
szeretné taníttatni gyermekét, ezért a fiúval együtt Jeruzsálembe utazik. A helyek, amelyeket a 
gyermek Jézus meglátogat, és a személyek, akikkel találkozik, látomásokat hoznak számára 
elkövetkező életéről, a reá váró feladatokról és a húsvét körüli eseményekről. Így Jézus egyre 
inkább megérti küldetésének valódi lényegét.  (olasz-NSZK) 

 

 

 
Gyilkos ígéretek (2007)                                                                       DVD 1988         
Rend.: David Cronenberg 
Szereplők: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel. Időtartam: 97 perc 
 
Egy éjjel brutálisan bántalmazott, állapotos kamaszlányt visznek be egy londoni kórházba. A lány 
belehal a szülésbe, és az ügyeletben lévő nővér, Anna elhatározza, hogy megkeresi a rokonait. A 
lánynál talál egy orosz nyelven írt naplót, benne egy étterem kártyájával. Amikor felkeresi az 
elegáns orosz éttermet, nem is sejti, hogy milyen veszélybe sodorta magát. Az étterem 
tulajdonosa a helyi orosz maffia vezetője, aki éppen azon ügyködik, hogy fia, Kirill egyik 
meggondolatlan tettét elsimítsa. Ebben nagy segítségére van Nyikolaj, Kirill sofőrje, aki mindig 
profin gondoskodik arról, hogy az útban lévő hullák eltűnjenek.    (amerikai-angol-kanadai) 



 

 
Gyilkos vágyak (2012)                                                                                           DVD 3794    
Rend.: Brian de Palma 
Szereplők: Rachel McAdams, Noomi Rapace, Karoline Herfurth. Időtartam: 97 
perc 
Christine fiatal és rámenős reklámcégvezető Berlinben. Karrierjét New Yorkban akarja folytatni, 
azonban az előléptetéséhez szükséges átütő siker munkájában nem jön el. Isabelle tehetséges 
kreatív, aki ontja magából a jobbnál-jobb ötleteket. Egy új okostelefon marketingtervének 
koncepcióját dolgozza ki, mely hatalmas sikert arat cégükön belül. Christine Isabelle ötletében 
látja a hiányzó elismerést tervének megvalósításához. Dicséretekkel halmozza el és flörtölgetve 
manipulálja a naiv lányt, hogy Londonba utazva tökéletesítse reklámkoncepcióját. Miközben 
külföldön tartózkodik, ötletét Christine sajátjaként adja el és ezzel a két nő közötti halálos hatalmi 
harc, melyet egy közös szerető iránti féltékenység is tüzel, kezdetét veszi.  (német-francia) 

 

 
Gyilkosság az Orient expresszen (2017)                                                     DVD 5457    
Rend.: Kenneth Branagh 
Szereplők: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe. Időtartam: 109 
perc 
 
Az Európát átszelő legendás Orient Expressz gyilkosság színterévé válik. Tizenkét titkokkal teli 
idegen reked összezárva a vonaton, és mindegyikük gyanúsított, bár alibijük megdönthetetlennek 
tűnik. Csak egyetlen ember oldhatja meg a rejtélyt, versenyt futva az idővel, mielőtt a gyilkos újra 
lecsap: Hercule Poirot, a zseniális belga magánnyomozó. (amerikai-máltai) 

 

 

 
A gyilkosság filozófiája (2017)                                                                         DVD 5576   
Rend.: Simon Kaijser 
Szereplők: Guy Pearce, Pierce Brosnan, Minnie Driver. Időtartam: 96 perc 
 
Evan Birch életében látszólag minden tökéletes: boldog családi életet él és egy neves egyetemen 
oktat filozófiát, órája különösen népszerű a diákok körében. Amikor Joyce nevű tanítványa eltűnik, 
Evan felesége elkezd gyanakodni, hogy a múltban már néhányszor félrelépő férjének esetleg köze 
lehet a dologhoz. Az ügyben nyomozó mogorva Malloy detektívnek ennél jóval több oka van 
kételkedni Evan alibijében: előkerül egy bizonyíték, ami első számú gyanúsítottá teszi a férfit. 
Evan életében először nem elméleti, hanem életbevágó gyakorlati kérdésekkel találja szemben 
magát. A gyilkosság filozófiája egy torokszorítóan izgalmas thriller arról, hogy egy villanásnyi idő 
alatt is összedőlhet egy idillinek tűnő élet.   (ír-svéd-amerikai) 

 

 
A Gyűrűk Ura – A Gyűrű szövetsége (2001)                                    DVD 4167 
Rend.: Peter Jackson 
Szererplők: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler. Időtartam: 171 perc 
 
A Középföldén békésen éldegélő hobbit nagybátyjától örökölte az ékszert, aki még régen, rejtélyes 
körülmények között jutott hozzá. Frodó nem tudja, hogy kincse maga az Egy Gyuru, mely Szauron, a 
sötét úr birtokában a jó eroinek teljes pusztulását és a gonosz végso gyozelmét jelentené. Gandalf, a 
szürke mágus tanácsára az addig csupán a pipázásnak és sörivásnak hódoló kis hobbit elindul, hogy 
megsemmisítse a gyurut. Különös útitársakkal oldalán vág neki a nagy kalandnak. Három régi barátján 
kívül csatlakozik hozzá Legolas, a tünde, Gimli, a törp, Aragorn és Boromir lovag. Út közben borzasztó 
ellenségekkel kell megküzdenie, és csodás barátokat szerez. O pedig váratlan elszántsággal küzd a 
végso célért: a gyuru elpusztításáért.  (amerikai-új-zélandi) 

 

 
A Gyűrűk Ura – A két torony (2002)                                                               DVD 4168  
Rend.: Peter Jackson 
Szererplők: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler. Időtartam: 172 perc 

 
Hamarosan eldől Középfölde sorsa: a gonosz ereje egyre nő, mert szövetséget kötött a két torony: 
Barad-dúr, Szauron, a sötét úr vára és Orthanc, amely Szarumán, az áruló mágus erődje. Frodó, a 
Gyűrűhordozó és hű barátja, Samu Mordor földje felé tart, hogy a tűzbe hajítsa terhét: ám egy 
újabb veszéllyel kell szembenézniük - felbukkan Gollam, aki magának követeli a kincset. Eközben 
a szövetség még élő tagjai a Kósza vezetésével újabb harcokba keverednek. Rohan lovasai 
mellett küzdenek és különös szövetségesekre lelnek: az Entekre. Árnyék vetül a világra. A Sötét 
Úr hadseregei Gondor felé vonulnak. Kezdetét veszi a Gyűrűháború.   (amerikai-új-zélandi) 



 

 
A Gyűrűk Ura – A király visszatér (2003)                                           DVD 5858  
Rend.: Peter Jackson 
Szererplők: Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler. Időtartam: 192 perc 
 
A történet a befejezéséhez közeledik. Főszereplői útjuk végére érnek: de mielőtt megtudják, hogy sorsuk 
jóra vagy rosszra fordul-e, még várnak rájuk életük legnagyobb csatái. Gandalf a rohani Theoden király 
segítségével igyekszik harcra bíztatni Gondor urait. Szauron ostrom alá veszi Minas Tirithet, hogy 
végképp eltörölje a föld színéről az emberi fajt. Sosem hiányzott még ennyire a Király erős keze. Aragorn 
végre válaszol a hívásra, a kard összeforr, kirepül hüvelyéből, és harcba száll a hatalmas túlerő ellen. 
Középfölde sorsa azonban egészen máshol fog eldőlni. A Gyűrűhordozó és hű barátja (vagyis Frodó és 
Samu) a Végzet hegyének borzasztó útjait járja. De minél közelebb kerül céljához, annál jobban húzza a 
Gyűrű szörnyű súlya. A világ fölé boruló árnyék egyre nagyobb és egyre hidegebb… .  (amerikai-új-
zélandi) 

 

 
Háborgó mélység (1999)                                                                    DVD 2879    
Rend.: Renny Harlin 
Szereplők: Saffron Burrows, Thomas Jane, LL Cool J. Időtartam: 101 perc 
 
Az óceán közepén, távol minden hajózási útvonaltól hatalmas kutatólaboratórium működik. Az itt 
dolgozó orvosok feladata, hogy megtalálják az Alzheimer-kór gyógyszerét. McAlester doktornő 
rájött, hogy a cápák agyában megtalálható az ehhez szükséges természetes hatóanyag. De a 
fiatal tudós türelmetlenségében óriási hibát követ el: a szent cél érdekében megszegi a 
génmanipuláció törvényeit, és kitenyészt egy cápafajt, mely okosabb a delfineknél. A mesterséges 
szigethez hatalmas vihar közelít. A cápák támadásra készülnek, és a szigeten magára marad öt 
férfi és három nő. (amerikai-ausztrál) 

 

 
A háború császára (2012)                                                                  DVD 3966    
Rend.: Peter Webber 
Szereplők: Matthew Fox, Tommy Lee Jones, Eriko Hatsune. Időtartam: 101 
perc 
 
A II. világháború lezárásaként Japán megadja magát a szövetséges erőknek. A romokban heverő ország 
politikai és gazdasági vezetését Douglas MacArthur parancsnok veszi át. A parancsnok irányyítása alatt 
dolgozik a japánkutató Feller tábornok, aki a háborút lezáró igazságszolgáltatás részeként Hirohito 
császár sorsát dönti el: háborús bűnösként, akasztással végzi, vagy az életét megkímélő büntetésben 
részesül? Fellers tábornok az igazságos ítélet érdekében kutatni kezd. Így találkozik régi egyetemi 
szerelmével Ayával, akivel mélyebben megismeri a bizonytalan jövőjű országot, melynek segítségével 
Japán, valamint az egész világ sorsát befolyásoló, bölcs döntést hozhat. (amerikai-japán) 

 

 
Hacsi. A leghűségesebb barát (2008)                                  DVD   2779, DVD 4171             
Rend.: Lasse Hallström 
Szereplők: Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer. Időtartam: 88 perc 

 
Amikor Parker professzor egy napon a munkából hazafelé egy gazdátlan kutyakölyköt talál a 
pályaudvaron, még nem sejti, hogy egy rendkívüli barátság veszi kezdetét. Bár felesége csak 
vonakodva fogadja be a kis japán akita kutyát, Parker szívét rögtön meghódítja Hacsi. A vidám 
kutyus hamarosan minden reggel elkíséri a professzort a pályaudvarra, majd minden este elé 
megy. Egy nap azonban Hacsi hiába várja gazdája visszatértét. 
(amerikai-angol) 

 

 
Hajnali láz (2014)                                                                                                     DVD 4747       
Rend.: Gárdos Péter 
Szereplők: Piti Emőke, Schruff Milán, Kovács Lehel. Időtartam: 109 perc 
 
A 25 éves Miklós 117 lánynak ír levelet, hogy megtalálja az igazit. A 19 éves Lilivel fél évig 
levelezik, mire személyesen is találkoznak. A két fiatal fülig egymásba szeret, újra érzik, az élet 
szép is lehet, és úgy tűnik, nem állhat boldogságuk útjába semmi. Még az sem, hogy Miklós 
tüdőbeteg, akinek az orvos szerint csak néhány hónapja van hátra. (magyar-svéd-izraeli) 

 



 

 
Hajsza a föld alatt (2009)                                                                     DVD 2425   
Rend.: Tony Scott 
Szereplők: Denzel Washington, John Travolta, John Turturro. Időtartam: 102 
perc   
 
Amikor néhány állig felfegyverzett bandita túszokat szed a metrón és hatalmas váltságdíjat 
követel, a rendőrök azt hiszik, amatőrökkel van dolguk, hiszen a gengszterek saját maguk sétáltak 
be a csapdába: az alagútba. A metrórablók vezetője nagyon is tudja, mit akar. Tervének minden 
eleme pontosan illeszkedik, ravasz és kegyetlen. A közlekedési vállalat egyik alkalmazottját  
szemeli ki magának, attól kezdve csak vele hajlandó tárgyalni. Ám a tárgyalásnak nincs sok 
értelme. Hamarosan megkezdődik a hajsza a föld alatt.   (angol-amerikai) 

 

 
Hajsza a győzelemért (2013)                                                              DVD 3956    
Rend.: Ron Howard 
Szereplők: Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde. Időtartam: 118 perc 
 
1976 – a Forma 1 aranykora, a hihetetlenül izgalmas, és látványos száguldó cirkusz legendás 
szezonja, két felejthetetlen versenyző harcával: James Hunt, a vagány brit pilóta, a Forma 1 
rocksztárja, és Niki Lauda, az osztrák fegyelmezett zseni, az 1975-ös világbajnok néz egymással 
farkasszemet a világ legveszélyesebb pályáin. Igazi ellenfelek, akik bármire képesek a 
győzelemért. Lauda a sporttörténelem egyik legemlékezetesebb teljesítményét viszi véghez: alig 
hat héttel balesete után újra volán mögé ül, hogy visszaszerezze bajnoki címét, és bebizonyítsa, 
hogy ebben a hajszában mindenkinél gyorsabb. Mert minél közelebb vagy a halálhoz,annál jobban 
dübörög benned az élet. (amerikai-német-angol) 

 

 
Hajsza a kincs után (2007)                                                                  DVD 2802   
Rend.: Brent Huff 
Szereplők: David Carradine, Alexander Nevsky, Sherilyn Fenn. Időtartam: 95 
perc 
 
Michael Nazarro a moszkvai egyetemen tanít és a templomos lovagok kincsét keresi. Azért jött 
Moszkvába, mert a kutatásai szerint a sebesség egyik orosz megszállottjánál, Wolfnál van a 
kincshez vezető medál. Ám a szerencsétlen véletlen úgy hozza, hogy Pierre, a befolyásos 
üzletember és a moszkvai maffiózók is tudomást szereznek Nazarro kutatásairól és 
természetesen ők is beszállnak a kincs utáni hajszába. 
(orosz-amerikai) 

 

 
A halál csöndje (1968)                                                                       DVD 3083   
Rrend.: Sergio Corbucci 
Szereplők: Klaus Kinski, Jean-Louis Trintignant, Frank Wolff. Időtartam: 105 
perc 
   Tart. még: Isten fegyvere 

 
Brutális fejvadászok Új-Mexikó havas hegyei közt kegyetlen vérengzést visznek végbe az ott 
bujkáló banditák között. A környékre  gy néma idegen érkezik, aki egyenként intézi el a pénzéhes 
fejvadászokat. Silenzio, a magányos revolverhős ördögien bánik a fegyverrel. Locco a 
legrettegetteb fejvadász azonban ravasz, gyáva és gonosz. (francia-olasz) 

 

 

 
Halálhegy – a Dyatlov-rejtély (2012)                                                 DVD 3863    
Rend.: Renny Harlin 
Szereplők: Holly Goss, Matt Stokoe, Luke Albright. Időtartam: 101 perc 
 
Az igaz történeten alapuló film Oroszországba repíti nézőit, ahová öt mindenre elszánt amerikai diák 
indul útnak a múlt rejtélyes haláleseteit kutatni. 1959-ben kilenc tapasztalt szovjet túrázó holttestére 
bukkantak a Halálhegyen. Az eset érdekessége, hogy a túrázók halálának okát eddig megoldatlan rejtély 
övezi. Miért voltak radioaktívak a holttestek? Hogyan sebesülhettek meg úgy a túrázók, hogy semmi nem 
utalt külső támadásra? A megtörtént esemény feljegyzéseit és a nyomozást még abban az évben 
titkosították. Közel fél évszázaddal később az öt amerikai diák azzal a céllal utazik a kietlen orosz 
vidékre, hogy felelevenítse és megoldja a Dyatlov-rejtélyt. Azonban nem sejtik, hogy az események 
bizarrabbak és félelmetesebbek, mint azt valaha is képzelték. (amerikai-angol-orosz) 



 

 
Halálos nyugalom (1989)                                                                     DVD 1322    
Rend.: Phillip Noyce 
Szereplők: Sam Neill, Nicole Kidman, Billy Zane. Időtartam: 91 perc 
 
Joe és Rae egy tragikus autóbalesetben elvesztette a kisfiát. A tengeren próbálnak 
megszabadulni a tragikus élménytől. Egy félig elsüllyedt vitorlást pillantanak meg a nyílt óceánon. 
A roncsról egy kétségbeesett, sokkos állapotban lévô túlélő kéredzkedik fel a hajójukra. 
Hamarosan rádöbbennek, hogy a megmentett férfi történetében több a lyuk, mint a hajóján. 
Amikor felszínre kerülnek a hajótörött valódi szándékai, a fedélzet túl szûknek bizonyul hármójuk 
számára. 
(ausztrál-amerikai) 

 

 
Halálos szerelem (2013)                                                                                       DVD 3974    
Rend.: Fredrik Bond 
Szereplők: Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen. Időtartam: 99 
perc 
 
Charlie Countryman csak egy átlagos srác, amíg a sors össze nem hozza Gabival , egy román 
lánnyal, akinek az apja mellette hal meg útközben egy repülőgépen. Menthetetlenül beleszeret a 
lányba, ám Gabi már házas: a férje Nigel, erőszakos és labilis idegzetű maffiafőnök, akinek egy 
egész bűnbanda lesi a parancsát. Az eszes és naiv Charlie egyik kiadós verést kapja a másik 
után, de ez sem riasztja el attól, hogy udvaroljon Gabinak, és vigyázzon rá. Végül vakmerő 
hőstetteivel akkora zűrt kavar, hogy csak egy választása marad: hogy megmentse élete szerelmét, 
meg kell halnia. (román-amerikai) 

 

 
Hamupipőke (2015)                                                                                                 DVD 4447    
Rend.: Kenneth. Branagh 
Szereplők: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden. Időtartam: 101 perc 
 
Annak ellenére, hogy mostohaanyja folyton a nyakára jár, a tűzről pattant Ella nem hajlandó 
megtörni, ehelyett édesanyja utolsó szavait tartja szem előtt: „légy bátor, és légy kedves!” Aztán 
egy nap találkozik egy hasonlóan gondolkodó, elbűvölő fiatalemberrel az erdőben, és elhatározza, 
hogy saját kezébe veszi sorsát, hátha újra láthatja őt. És nem kell más, csak egy fejedelmi bál, 
egy Tündér Keresztanya és egy elvarázsolt üvegcipellő, hogy a varázslat valóra váljon!  (amerikai-
angol) 

 

 

 
Hannibal ébredése (2007)                                                                     DVD 526    
Rend.: Peter Webber 
Szereplők: Gaspard Ulliel, Gong Li, Dominic West. Időtartam: 112 perc 
 
Kelet-Európa a II. világháború végnapjaiban. Sokak számára a harcok már nem nemzetek közötti 
konfliktusról szólnak, hanem a puszta túlélésről. A fiatal Hannibal szüleit a szeme láttára gyilkolják 
meg, s kishuga is szörnyű kegyetlenséggel hal meg. Egyedül kénytelen élni egy szovjet 
árvaházban. Később Párizsba menekül, csak hogy megtudja, ott élő a nagybátya meghalt, ám 
titokzatos japán özvegye  szívesen látja őt. Felvételt nyer az orvosi egyetemre, ahol megszerzi azt 
a tudást és azokat az eszközöket, melyek segítségével bosszút állhat a háborús bűnösökön, akik 
megfertőzték életét. Könyörtelen bosszúhadjárata kielégíthetetlen vérszomjat hív benne életre, s 
megszületik Hannibal Lecter, korunk legvérengzőbb sorozatgyilkosa.   (amerikai-angol-francia) 

 

 
Hardcore Henry (2015)                                                                                          DVD 5100     
Rend.: Ilya Naishuller 
Szereplők: Sharlto Copley, Danila Kozlovsky, Haley Bennett. Időtartam: 90 
perc 
 
A Hardcore Henry egész történetét belső nézőpontból látjuk: Henry nem emlékszik semmire. 
Leginkább azért, mert felesége épp most hozta vissza a halálból. Elmondja Henry-nek, hogy 
hívják, ám ocsúdni sincs ideje, öt perccel később már lőnek rá, feleségét pedig elrabolják. Henry 
Moszkvában a fél alvilággal találja szembe magát, és mindenki holtan akarja látni. A túlélési 
ösztön mellett Henry-t a bosszú hajtja: célja az ellenség legyőzése mellett a felesége 
kiszabadítása. 
Az első GoPro technikával forgatott FPS-nézetű film! (amerikai-orosz) 



 

 
Harmadik típusú találkozások (1977)                                                 DVD 1464   
Rend.: Steven Spielberg 
Szereplők: Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri garr. Időtartam: 132 perc 

 
Roy Neary, az elektromos karbantartó többedmagával első típusú találkozást él át, azonosítatlan 
repülő objektumokat lát az égen. Az eset után nyugtalanító látomások kezdik gyötörni egy furcsa, 
alakzatról, aminek hamarosan megszállottjává válik. Mindeközben a világban is elszaporodnak a 
szokatlan jelenségek. Kormányügynökök második típusú találkozásokat dokumentálnak, amelyek 
mind a földönkívüliek jelenlétét bizonyítják. .Roy, vízióit követve egy elhagyott területre jut, a 
többiek együtt olyan jeleket talál, melyek elvezetik a harmadik típusú találkozáshoz, a 
kapcsolatteremtéshez.   (amerikai-angol) 

 

 
Harmadnaposok (2011)                                                                       DVD 3753    
Rend.: Stephan Elliott 
Szereplők: Xavier Samuel, Kris Marshall, Kevin Bishop. Időtartam: 97 perc 
 
David és Mia egy közös nyaraláson ismerkedik meg és szeret egymásba. Egy héttel később David 
meg is kéri Mia kezét. A válasz: igen, ráadásul az esküvővel sem várnának többet néhány napnál. 
David azért előbb hazautazik Angliába, hogy három legjobb haverját is magával vigye az 
ausztráliai esküvőre. A három srác ki nem hagyná a nagy eseményt, pedig kihagyhatták volna – 
legalábbis David és a násznép szerint. Beindul a lealjasodás ezerrel és hamarosan új értelmet 
nyer a jóban-rosszban kifejezés. (ausztrál-angol) 

 

 

 
Három óriásplakát Ebbing határában (2017)                                             DVD 5472    
Rend.: Martin McDonagh 
Szereplők: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell. Időtartam: 
111 perc 
 
Hónapok teltek el Mildred Hayes lányának meggyilkolása óta, ám a tettes azóta sem került elő. A 
nő most vakmerő lépésre szánja el magát: kibérel három óriásplakátot, melyeken provokatív 
üzenetet címez William Willoughby rendőrfőnöknek. Miután egy másik rendőr, az egyszerű és 
erőszakra hajlamos Jason Dixon is beleártja magát az ügybe, a viszony Mildred és az ebbingi 
hatóság közötti egyre inkább elmérgesedik.  (amerikai-angol) 

 

 

 
Harry Potter és a Félvér Herceg (2008)                           DVD 2327, DVD 3072   
Rend.: David Yates 
Szereplők: Daniel Radcliffe; Rupert Grint, Emma Watson. Időrartam: 147 perc 

 
Voldemort visszatértén felbátorodva a halálfalók nagy pusztítást végeznek a muglik és a varázslók 
világában. Roxfort nem biztonságos hely többé. Dumbledore igyekszik felkészíteni a hatodéves 
varázslótanoncot a közelgő nagy csatára. Harrynek rá kell vennie az egykori roxforti bájitaltan 
professzort, Horatius Lumpsluckot, hogy térjen vissza az iskolába – a tanár ugyanis birtokában 
van egy titoknak, amely megroppanthatja a Sötét Nagyúr védelmét. A diákok eközben 
szembekerülnek egy másik küzdőféllel is: állniuk kell saját kamaszkori hormonjaik támadását. Van 
azonban egy varázslótanonc, akit hidegen hagy a romantika. Elméjében sötét tervet forral: ha 
sikerül valóra váltania, Roxfort a gonosz uralma alá kerül.   (angol-amerikai) 

 

 
Harry Potter és a halál ereklyéi I. rész (2010)                                    DVD 3286    
Rrend.: David Yates 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Időtartam: 140 perc 
 
Harry, Ron és Hermione a Voldemort számára halhatatlanságot biztosító titok nyomába erednek: 
fel akarják kutatni és meg akarják semmisíteni a horcruxokat. A magukra maradt és menekülésre 
kényszerült barátok most végképp csak egymásra számíthatnak… ám sötét erők megpróbálják 
elválasztani őket. Mindeközben a varázsvilág veszedelmes hellyé változott. Kezdetét veszi a 
régóta rettegéssel várt háború. 
(angol-amerikai) 



 

 
Harry Potter és a halál ereklyéi II. rész (2011)                                   DVD 3418   
Rrend.: David Yates 
Szereplők: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Időtartam: 130 perc 

 
Minden itt végződik: Harry, Ron és Hermione immár nem kerülheti el a végső összecsapást. 
Mindannyian tudják, hogy ez az utolsó felvonás. A három jó barát visszatér a Roxfortba, hogy 
felkutassa és elpusztítsa az utolsó horcruxot. Voldemort, aki egyre erősebb, uralma alá vonta a 
Mágiaügyi Minisztériumot és már Roxfort fölött is egyre nagyobb hatalma van, tudomást szerez a 
tervükről. A tét hatalmas, így mindent bevet a siker érdekében. Megkezdődik a Roxfort ostroma. 
Már többé semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt.  
(angol-amerikai) 

 

 
Hatalmas szív (2007)                                                                            DVD 864       
Rend.: Michael Winterbottom 
Szereplők: Angelina Jolie, Dan Futterman, Irrfan Khan. Időtartam: 103 perc 
 
2002. január 23-án Mariane Pearl élete örökre megváltozott. Férje, Daniel, a Wall Street Journal 
dél-ázsiai irodájának vezetője éppen sztoriján dolgozott. A szálak Karacsiba vezettek, ahol egy 
összekötő azt ígérte, elvezeti egy nehezen megközelíthető informátorhoz. Danny elindult a 
találkozóra, és soha nem tért vissza. Felesége maga indul az emberrablók nyomába, elszántan 
kutat, és versenyt fut az idővel, hogy megtalálja a férjét. A halállal szembenéző Danny 
megingathatatlanul hitt az újságírás erejében. Ez a kitartás arra ösztönözte Mariane-t, hogy férje 
eltűnését, a megtalálásáért folytatott küzdelmet és meggyilkolásának történetét megírja 
memoárjában Hatalmas szív: Férjem, Danny Pearl bátor élete és halála címmel.   (amerikai-angol) 

 

 
Havannai éjszaka (2014) – feliratos                                                                     DVD 5101    
Rend.: Laurent Cantet 
Szereplők: Isabel Santos, Jorge Perugorría, Fernando Hechevarria. Időtartam: 
95 perc 
A Havannai éjszaka az első film, amely teljes egészében Kubában forgott és kendőzetlen őszinteséggel 
beszél egy elveszett generáció minden illúziójáról és csalódottságáról. Amadeo 16 évig nem találkozott 
legjobb barátaival, feleségével együtt az egész életét egyik napról a másikra hátra hagyta és 
Spanyolországba emigrált. Most, amikor váratlanul hazatér, találkozóra hívja barátait, a múltat 
felemlegetve nosztalgiával tekintenek fiatalkorukra, amikor azt hitték, hogy együtt megválthatják a 
világot. Ahogy lemegy a nap és a gyönyörű városban felgyúlnak az esti fények, a baráti találkozó egyre 
intenzívebb formát ölt: a szép emlékek mellett szóba kerülnek a régi sérelmek és csalódások is, egyre 
kényesebb és fájdalmasabb témákat hozva a felszínre. (francia-kubai) 

 

 
Hawaii, Oslo (2005)                                                                               DVD 999    
Rend.: Erik Poppe 
Szereplők: Trond Espen Seim, Aksel Hennie, Jan Gunnar Roise. Időtartam: 
125 perc 
 
Egy klinikán ápolt beteg, és a semmiből hirtelen felbukkanó, rosszban sántikáló bátyja. Egy 
életmentő műtétre váró csecsemő, és friss házas szülei. Egy tizenéves testvérpár, akiket néhány 
órán belül örökre elszakítanak egymástól. Egy öngyilkosságra készülő, egykor szebb napokat 
látott énekes. Egy váratlanul reménytelen szerelembe esett fiatalember. És egy „védőangyal”, egy 
kórházi ápoló, akit egyik betege álmában olyan halálos baleset ér, melyben valamilyen módon 
minden fenti szereplő érintett, s aki most épp ezért mindent megtesz a tragédia elkerüléséért.  
(dán-svéd-norvég) 

 

 
A ház, amit Jack épített (2018)                                                                          DVD 5733    
Rend.: Lars von Trier 
Szereplők: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman. Időtartam: 146 perc 
 
Jack egy kiemelkedően magas intelligenciájú férfi, aki maga mesél a hetvenes-nyolcvanas évek 
Amerikájában, tizenkét év leforgása alatt elkövetett rémtetteiről. Amikor a gyilkosságokra 
műalkotásokként tekintő Jack nyaka körül szorulni kezd a hurok, egyre nagyobb és nagyobb 
kockázatot vállal a célért, ami vezérli: hogy létrehozza élete fő művét.  
(dán-francia-német-svéd) 

 



 

 
A ház kulcsai (2004)                                                                                                DVD 2927    
Rend.: Gianni Amelio 
Szereplők: Kim Rossi Stuart, Andrea Rossi, Charlotte Rampling. Időtartam: 107 perc  

 
A film különleges módon mutat be egy megható történetet Gianniról, aki megpróbál közel kerülni 
tizenéves, mozgássérült fiához, akit még sosem látott. A gyermek, Paolo születésétől fogva testi 
és szellemi fogyatékkal él. A fiúnak speciális kezelésre kell utaznia egy berlini kórházba, ahová 
apja, Gianni kíséri el, azt remélve, hogy közelebb kerülhet fiához. Gianni az út folyamán 
megismerkedik Nicole-lal, aki egész életét beteg lánya ápolásának szenteli. Beszélgetéseik során 
Nicole segít Gianninak elfelejteni bűntudatát, amit Paolo cserbenhagyása miatt érez. A férfi lelki 
újjászületése váratlan és törékeny boldogságot visz apa és fia életébe. Képesek lesznek felfedezni 
igazi énjüket az otthonuktól távoli helyen. (olasz-francia-német) 

 

 
Házasság olasz módra (1964)                                                             DVD 1309    
Rend.: Vittorio de Sica 
Szereplők: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglishi. Időtartam: 97 
perc 
 
Filumena Marturano tizenhét éves korában került az egyik nápolyi nyilvánosházba, mert otthon 
már nem tudtak neki enni adni. Itt ismerte meg a háború alatt, egy bombatámadás zűrzavarában 
Domenico Sorianit, a jóképű, vagyonos kávéház-tulajdonost. A futó ismeretségből évekig tartó 
viszony lett. Domenico azonban cselédsorban tartja szeretőjét, aki hosszú évek után végre 
fellázad sanyarú sorsa ellen. 
(olasz-francia) 

 

 
Házasságszerzők (1997)                                                                     DVD 1043   
Rend.: Mark Joffe 
Szereplők: Janeane Garofalo, David O’Hara, Milo O’Shea. Időtartam: 94 perc 
 
A szép és kimért Marcy egy ír származású amerikai szenátor asszisztenseként dolgozik. Azt a 
feladatot kapja, hogy derítse fel főnöke családfáját a megannyi elszármazott amerikai-ír 
szavazatainak megnyeréséért. Marcy egy távoli ír városkában találja magát. A máskor csendes 
Ballinagra falu éppen a szokásos éves párkereső-fesztivál hevében ég. Az előkelő idegen hölgy 
felkelti a falu két profi kerítőjének és kocsmárosának érdeklődését: kemény fogadások köttetnek, 
hogy Marcyt rövid időn belül mindenáron társhoz juttatják. Jelentkezők akadnak bőven, de 
szerelem nincs a láthatáron… amíg párjára nem akad egy férfiban, aki még nála is cinikusabb. 
(amerikai-angol-ír) 

 

 
A Heineken emberrablás (2015)                                                                        DVD 4457    
Rend.: Daniel Alfredson 
Szereplők: Jim Sturgess, Sam Worthington, Ryan Kwanten. Időtartam: 90 perc 
 
Amszterdam, 1983. Elrabolják Alfred Heinekent, a világ egyik leggazdagabb, és Hollandia 
legbefolyásosabb emberét. A sörgyárost egy csapat fiatal bűnöző tartja fogva, akik hatalmas 
váltságdíjat követelnek érte. (holland-angol) 

 
 

 

 
A hercegnő (2008)                                                                               DVD 1866    
Rend.: Saul Dibb 
Szereplők: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling. Időtartam: 106 perc 

 
A XVIII. század végén játszódó kosztümös dráma a meseszép és elbűvölő Georgiana Spencer 
története, aki korának legizgalmasabb személyisége volt. Míg szépsége és karizmája hírnevet 
szerzett neki, extravagáns ízlése, hajlama a szerencsejátékra és a szerelemre hírhedtté tette. Ifjan 
ment hozzá a nála jóval idősebb Devonshire herceghez, akinek gyerekeket szült. Georgiana 
egyszerre vált a kor divatikonjává, odaadó anyává, a politikai közélet eszes résztvevőjévé, és a 
köznép imádatának tárgyává. Ám történetének velejét mégis a szerelemért folytatott 
kétségbeesett küzdelem adja.    (angol-francia-olasz) 



 

 
Hervadó virágok (2005) – feliratos                                                            DVD 464     
Rend.: Jim Jarmusch 
Szereplők: Bill Murray, Julie Delpy, Jeffrey Wright. Időtartam: 101 perc 
 
A megrögzött agglegényt, Dont épp lapátra tette legutóbbi szeretője, magánya arra kényszeríti, 
hogy végiggondolja múltját. Elmélkedését azonban egy váratlan üzenet szakítja meg, egy rejtélyes 
rózsaszín levél. Feladója egy névtelenségbe burkolódzó ex-szerető, aki tudatja, hogy Donnak van 
egy 19 éves fia, aki valószínűleg hamarosan felkeresi őt. Szomszédja arra buzdítja, hogy derítsen 
fényt a titokra. Don sokat rágódva az utazás gondolatán, végül mégis rászánja magát egy 
országjáró körútra, hogy felvegye a fonalat elhagyott szeretői nyomán. Váratlan látogatásai a rég 
nem látott, különleges nőknél azonban nemcsak számára tartogat meglepetéseket.  
(amerikai-francia) 

 

 
A hét kard legendája (2005)                                                                 DVD 524 
Rend.: Tsui Hark 
Szereplők: Donnie Yen, Leon Lai, Charlie Young. Időtartam: 146 perc 

 
Kínában az 1600-as évek elején, a mandzsu betolakodók megdöntötték a régóta uralkodó Ming-dinasztia 
hatalmát, és megalapították a Ching-dinasztiát. Az új hatalom a rend mielőbbi helyreállítása végett 
betiltotta a harcművészetek tanulását és gyakorlását. A volt rendszer egyik kegyetlen és kapzsi katonai 
vezetője katonáival nekivág az országnak, hogy kíméletlenül lemészároljanak bárkit, aki az útjukba kerül. 
Végső célállomásuk az új hatalommal meg nem alkuvó Bowei falu. A falu egyedül a Hét Kard 
szövetségének a segítségében bízhat, de ők csak akkor tudják megvédeni az embereket a közeledő 
ellenségtől, ha azok elhagyják a falut. Az úton számtalan veszély leselkedik rájuk, és arra is rá kell 
jönniük, hogy áruló van közöttük, aki jeleket hagy az őket követő ellenségnek.   (dél-koreai-hongkongi-
kínai) 

 

 
Hét nővér (2016)                                                                                                     DVD 5486   
Rend.: Tommy Wirkola 
Szereplők: Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe. Időtartam: 118 perc 
 
A nem is olyan távoli jövőben a túlnépesedést megakadályozandó a világ kormányai bevezetnek 
egy törvényt, amelynek értelmében a családoknak mindössze egy gyerekük lehet. Az állam 
különleges megfigyelési hálózattal igyekszik betartatni a jogszabályt: az esetleges testvéreket 
elveszik és hibernálják. Egy nagyapának komoly kihívást jelent, hogy hetesiker unokáit úgy 
nevelje fel, hogy az senkinek ne szúrjon szemet. A lányok a külvilág számára egy személyként 
léteznek, mindegyikük csak a hét egy bizonyos napján (amelyről elnevezték őket) mehet el 
otthonról. Sokáig minden a tervek szerint halad, de Hétfő eltűnése láncreakciót indít el a többi 
testvér életében, és megkezdődik a hajsza az életükért…(angol-francia-belga) 

 

 
A hetedik fiú (2014)                                                                                                DVD 4434     
Rend.: Sergej Bodrov 
Szereplők: Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore. Időtartam: 98 perc 
 
Egy régmúlt korban gonosz erő készül elszabadulni, mely újra felszítja a háborúságot az emberiség és a 
természetfeletti erők között. Gregory Mester egy lovag, aki századokkal ezelőtt foglyul ejtette a gonosz 
erőkkel bíró boszorkányt, Malkin Anyát. Azonban a boszorkány megszökött, és most bosszút forral. 
Malkin Anya összehívja a követőit minden inkarnációjából, és szörnyű haragját a gyanútlan világra akarja 
zúdítani. Csak egy valaki állhat az útjába: Gregory Mester. Gregory szemtől szembe kerül a gonosszal, 
melynek eljövetelétől mindig is rettegett. A következő teliholdig meg kell tennie azt, ami általában évekig 
tart: be kell tanítania új tanítványát, Tom Wardot, hogy legyőzhesse a semmihez sem fogható sötét 
mágiát. Az emberiség utolsó reménye a hetedik fiú hetedik fia. (angol-amerikai) 

 

 
A hetedik mennyország (2001)                                                          DVD 1532  
Rend.: Ronny Yu 
Szereplők: Samuel L. Jackson, Robert Carlyle, Emily Mortimer. Időtartam: 89 
perc 
 
Elmo McElroy, a dörzsölt amerikai vegyész Anglia felé veszi az irányt, hogy eladja legújabb 
főzetét, amely hétszázszor messzebb képes repíteni, mint bármelyik elődje: egészen a hetedik 
mennyországig. De McElroy terve – miszerint gyorsan lefölözi a hasznot és már odébb is áll – 
balul sül el, amikor hullani kezdenek körülötte a fejek. A skótszoknyás kémikus hamarosan egy 
helyi gengszter és volt barátnője oldalán találja magát, nagy simlik és hazugságok bizarr hálójának 
kellős közepén. 
(amerikai-angol-kanadai) 



 

 
A hétköznapi őrület meséi (1981)                                                         DVD 920 
Rend.: Marco Ferreri 
Szereplők: Ben Gazzara, Ornella Muti, Susan Tyrrell. Időtartam: 98 perc 
(Marco Ferreri sorozat) 
 
Az amerikai író – Charles Bukowski  - kikerülhetetlen figurája volt a kortárs világirodalomnak, 
történeteinek állandó színtere Los Angeles, központi figurái szerencsejátékosok, iszákos írók és 
költők, félvilági nők. A Ferreri-film főhősei is ilyenek: Serking, a költő iszik és nőzik, közben írni 
próbál, de hiába találkozik a varázslatosan szép Cass-szel, nem oldozhatják fel egymást sorsuk 
béklyója alól. A film számos díjat, köztük a nemzetközi kritikusok Fipresci-díját is elnyerte.  (olasz-
francia) 

 

 
Hétköznapi vámpírok (2014)                                                                             DVD 4728    
Rend.: Jemaine Clement, Taika Waititi 
Szereplők: Jemaine Clement, Taika Waititi, Jonathan Brugh. Időtartam: 82 
perc 
 
A négy rémes haver, Viago, Deacon, Vadislav és a nyolcezer éves Petyr próbálja megtalálni 
helyét a modern társadalmunkban, ami nem könnyű feladat, lévén vámpírok. Nap mint nap 
szembetalálják magukat a divat, a technika és az internet jelentette nehézségekkel. Petyr szemet 
vet a huszonéves Nickre, és az örök életet kínálja neki. Ám a többiek nincsenek elájulva a kezdő 
vérszívótól. Amikor Nick barátja, Stu veszélybe kerül, a vámpír megmutatja, hogy bár a szíve 
hideg és halott, nem jelenti azt, hogy nem érez semmit. (amerikai-új-zélandi) 

 

 
Heves jeges (1969)                                                                               DVD 839    
Rend.: Edouard Molinaro 
Szereplők: Louis de Funes, Michel Lonsdale, Bernard Alane. Időtartam: 78 
perc 
 
Mit tegyünk, ha régóta halottnak hitt rokonunkat jégbe fagyva megtalálják – és elkezdődik a 
felolvadása? A gazdag gyáros, Hubert de Tartas és családja éppen fiúk, Didier esküvőjére 
készülnek, mikor de Tartasné nagyapját hibernált állapotban megtalálják. Hogy az 1905-ben eltűnt 
ős megrázkódtatás nélkül ébredjen fel, a család a korabeli stílus szerint kezd élni és öltözködni. 
Időközben megérkezik a mennyasszony és ugyancsak gazdag családja is, s ekkor kezdődnek 
csak a problémák: az ükapa és Evelyne ugyanis első látásra egymásba szeretnek.  
(francia-olasz) 

 

 
HHhH - Himmler agyát Heydrichnek hívják (2017)                                DVD 5405   
Rend.: Cédric Jimenez 
Szereplők: Jason Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell. Időtartam: 115 perc 
 
1942: A Harmadik Birodalom fénykora. A londoni csehszlovák ellenállás megtervezi a második 
világháború legambiciózusabb katonai műveletét, az Anthropoidot. Két fiatal katonát, Jozef 
Gabčíkot és Jan Kubišt Prágába küldenek, hogy meggyilkolják a legkegyetlenebb náci vezért, 
Reinhard Heydricht, az SS vezetőjét és a „végső megoldás” fő szervezőjét. (francia-angol-belga-
amerikai) 

 

 

 
Hibátlan előadás (2013)                                                                                       DVD 4273    
Rend.: Eugenio Mira 
Szereplők: Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishé. Időtartam: 86 perc 
 
Tom Selznick, generációjának legtehetségesebb zongoristája, felhagy a nyilvános fellépésekkel, 
miután színpadi lámpaláza elhatalmasodik rajta. Évekkel a katasztrofális előadás után végre újra 
közönség elé lép Chicagóban. A teltházas teremben, a nézők kereszttűzében Tom egy üzenetet 
talál a zongorán: „Egy félreütött hang és meghalsz.” Nem állhat fel a zongora mellől, de ki kell 
derítenie a névtelen zsaroló indítékát, anélkül, hogy ezt bárki észrevenné a nézőtéren. (spanyol-
amerikai) 
 

 



 

 
Híd a Kwai folyón (1957)                                                                    DVD 1323    
Rend.: David Lean 
Szereplőkl: William Holden, Alec Guinness, Jack Hawkins. Időtartam: 124 perc 
 
Hadifoglyok csatája: a második világháború idején japán fogságba esett angol katonák az embert 
próbáló, kegyetlen körülmények között is meg akarják őrizni méltóságukat. Van, aki úgy, hogy 
engedelmeskedik rabtartói parancsainak és van, aki úgy, hogy rabként is folytatja a háborút. A 
japánok egy stratégiai szempontból igen fontos hidat építtetnek az angolokkal. Ha a híd felépül, az 
nagyon sok szövetséges katona életébe kerülhet. Miközben őfelsége tisztjeinek egy része 
rombolna, mások pedig engedelmesen építenének, útnak indul egy kommandó, hogy felrobbantsa 
a hidat a Kwai folyón.    (angol-amerikai) 

 

 
A híd túl messze van (1977)                                                                  DVD 657 
Rend.: Richard Attenborough 
Szereplők: Sean Connery, Michael Caine, Dirk Bogarde. Időtartam: 168 perc 
 
1944 végéhez közeledve a Szövetségesek biztosak abban, hogy hamarosan megnyerik a 
második világháborút. A katonák abban bíznak, hogy a karácsonyt már szeretteik körében töltik. A 
németországi bevonuláshoz vezető út a stratégák szerint Hollandián keresztül visz, ahol a 
hírszerzők információi szerint könnyen legyőzhető német csapatok állomásoznak. A kis holland 
városka, Arnhem közelében ledobott brit ejtőernyősök feladata elfoglalni az egyik legfontosabb 
hidat. Az előrejelzésekkel ellentétben azonban nem gyenge, kis létszámú német katonákkal 
találják szembe magukat, hanem egy egész SS ezreddel. Feladatuk végrehajtása reménytelennek 
tűnik, de a szövetséges katonák mindent bevetnek a cél érdekében.    (angol-amerikai) 

 

 
Hi-Lo country (1998)                                                                           DVD 2667    
Rend.: Stephen Frears 
Szereplők: Woody Harrelson, Billy Crudup, Patricia Arquette. Időtartam: 114 
perc 
 
Új-Mexikó, a Vadnyugat szélén, a második világháború utáni években: Pete és Big Boy igaz 
barátok. Big Boy nyers modorú, míg Pete inkább befelé forduló, hallgatag férfi. Bár a cowboy 
életmód letűnőben van, ők csak az állatokhoz értenek, ezért marhapásztorkodásból tartják fenn 
magukat. Ám a mindennapok sokkal nehezebbek, mint a legendákban. A háborúból hazatérő Pete 
összetörik, amikor megtudja, hogy szerelme, Mona, hozzáment a négyhatalmú Ed Love egyik 
emberéhez, Les Birk-hez. (amerikai-angol-német) 

 

 
Hinni, mindenáron (1997)                                                                                   DVD 4560   
Rend.: John Hough 
Szereplők: William McNamara, Maria Pitillo, Tom Conti. Időtartam: 108 perc  
(Családi filmtár) 
 
Mike, az ambiciózus zongoraművész és Maggie, a Las Vegas-i "Blackjack" kártyaosztó szerelmi 
története elevenedik meg a filmben. Maggie fiatal, életerős, ám egy nap megtudja, hogy súlyosan 
beteg. Egyetlen és utolsó reménye Olaszország, egy kis falucska, ahol a "Könnyező Madonna" 
található. Minden hitét ebbe az útba fekteti. Autóstoppolás közben találkozik a fiatal és tehetséges 
zongoraművésszel, aki egy zongoraversenyre készül Nápolyban. Mike nem hisz ugyan a 
csodákban, de tény, hogy hogy kölcsönösen szerencsét hoznak egymásnak. (angol-olasz-német) 

 

 
Hisztéria (2011)                                                                                    DVD 3642    
Rend.: Tanya Wexler 
Szereplők: Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Jonathan Pryce. Időtartam: 95 
perc 
A viktoriánus Londonban játszódó romantikus komédia a vibrátor feltalálásának meglepő 
történetét meséli el. 1880-ban az ifjú Dr. Mortimer Granville miután modern nézetei miatt kórházi 
állásából elbocsátják, sikerül elhelyezkednie egy népszerű doktornál, aki a női betegségek 
specialistája. A hisztériaként diagnosztizált tünetegyüttest altesti masszázzsal sikeresen kezelő 
Dr. Robert Dalrymple kiváló segédre tesz szert Mortimer személyében, akiért hamarosan nem 
csak a hálás kuncsaftok lelkesednek, hanem a doktor elbűvölő kisebbik lánya, Emily is. Csakhogy 
az állandósuló kézgörcsnél is komolyabb problémát jelent a nővér, Charlotte, a női jogok harcos 
szószólója, aki az ifjú doktort és saját apját egyaránt kuruzslónak tartja. (angol-francia-német) 

 


