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Játékfilmek
Magyar filmek A-F
III. Richárd (1973)
DVD 735
Rend.: Fehér György
Szereplők: Haumann Péter, Latinovits Zoltán, Major Tamás. Időtartam: 90 perc
Gloster hercegének monológjával kezdődik a III. Richárd, amely Shakespeare királydrámái közül a
leginkább egyesíti a rá olyannyira jellemző egyedi bájt és a szörnyű tragikumot. Az író elementáris
erővel ábrázolja a mindenki által megvetett, csúf és velejéig romlott, de ugyanakkor rendkívül
ravasz és csábító Gloster hatalomra jutását, majd szánalmas bukását.

6:3 avagy Játszd újra Tutti! (1999)
DVD 2192
Rend.: Tímár Péter
Szereplők: Eperjes Károly, Szalay Kriszta, Cseh Tamás. Időtartam: 90 perc
Az évszázad mérkőzése: az Angol - Magyar 1953 november 25.-én délután negyed négykor
kezdődött. Hónapok óta erre várt az egész ország, mindenhol a készülékek köré gyülekeztek oda
is kitettek rádiót, ahol egyébként nem szokás ilyesmi... Hiszen az Aranycsapat lépett pályára, az
addig otthonában veretlen angolok ellen! Néhány perccel a kezdőrúgás előtt azonban történik
valami... Megjelenik egy férfi és elrontja a szurkolás örömét... ugyanis bemondja előre a gólokat.
Minden tippje tutti... és saját magát is így nevezi: Tutti. Senki sem ismeri, senki nem tudja honnan
jött... Mint a végzet száguld egyik helyszínről a másikra, de mert képtelen lakatot tenni a szájára
mindenhonnan kidobják.

9 1/2 randi (2008)
DVD 1249
Rend.: Sas Tamás
Szereplők: Fenyő Iván, Kovács Patrícia, Hevér Gábor. Időtartam: 91 perc
Debreceni Dávid az élet császára, a média fenegyereke, a bulvárlapok sztárja. Valaha író volt, de
ez mára feledésbe merült. Sürgősen pénzre van szüksége. A kiadója választás elé állítja: ha
megír egy könyvet 10 nap alatt, megkapja az utolsó életmentő részletet. A cég a témát is tálcán
kínálja: miért van annyi magányos fiatal nő Budapesten? Semmi sem áll távolabb Dávidtól,
minthogy beleártsa magát a pesti szinglik zavaros szerelmi ügyeibe. Végül igent mond. Így kerül
abba a sokkoló helyzetbe, hogy életében először meg kell hallgatnia – és meg kell értenie -, amit a
nők mondanak neki. 10 nap alatt 10 randin 10 különböző nővel találkozik.

56 villanás (2007)
DVD 1589
Rend.: Sólyom András
Szereplők: Menszátor Héresz Attila, Bálint András, Dengyel Iván. Időtartam: 50
perc
A 28 éves Angyal Istvánt, a Tűzoltó utcai forradalmárok vezetőjét 1958. december elsején
felakasztották. Az 56 villanás című film korabeli dokumentumok, jegyzőkönyvek alapján
rekonstruálta az elfogásától történteket. Számtalan kihallgatási jegyzőkönyvben tárult fel Angyal
István arcéle. Azé a fiatalemberé, aki úgy gondolta, az égvilágon semmi titkolnivalója sincs. Mint
ahogy nem lehet a nép ellensége Kádár János sem. Még tanúnak is be akarta idéztetni, mert
biztos volt abban, hogy Kádár János igazolni tudná őt. Azt hitte, hogy csak félreértés lehet az ő
lefogása, hiszen kommunista módon gondolkodik.

80 huszár (1978)
DVD 4063
Rend.: Sára Sándor
Szereplők: Dózsa László, Tordy Géza, Madaras József. Időtartam: 124 perc
(Történelmi sorsfordulók) (Sára 80) (Magyar filmtörténeti sorozat; 51.)
A Lengyelországból hazaszökő Lenkey huszárszázad történetét és más hiteles forrásokat
feldolgozó film a lengyelt magyarral, magyart olasszal és osztrákkal elnyomató egyenlőtlen
harcokat ábrázolva a levert magyar forradalmaknak állít emléket. Mint minden Sára-film, sokszoros
fénytörésben ábrázolja a század fordulatos hazaútját; a huszárok egyszerre a történelem
elszenvedői és átgondolatlan cselekvői. Meg kell küzdeniük a természettel, az ellenséges
túlerővel, a kiszolgáltatottsággal, az éhséggel, a gyávasággal, de a lehetetlennel és az illúziókkal
is, hogy csak néhányuk jusson haza, a császári mészárszék elé…

A 111-es (1937)
DVD 2357
Rend.: Székely István
Szereplők: Lázár Mária, Törzs Jenő, Jávor Pál. Időtartam: 83 perc (Régi
magyar filmek; 19.)
A történet Párizsban játszódik, szerplőik artisták. Joe Selfride a bűvész, reménytelenül szerelmes
partnerébe. Legsikeresebb száma a "lenyakazott ember".

141 perc a befejezetlen mondatból (1974)
DVD 5805
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Bálint András, Sáfár Anikó, Latinovits Zoltán. Időtartam: 133 perc
(Fábri Zoltán 100 - gyűjteményes kiadás III.) (A Magyar Nemzeti Filmarchívum
filmtörténeti sorozata ; 46.)
Parcen Nagy Lőrinc nagypolgári család sarja, akinek életét két erőszakos halál határozza meg:
apja öngyilkossága és egy ártatlan munkás lemészárlása. Undorral szakít apját elhagyó, gyenge
jellemű anyjával, és családjával, de illegális pártmunkás szerelmével és munkásaival sem tudja
megtalálni a megfelelő hangot.

1945 (2017)
DVD 5328, DVD 5329
Rend.: Török Ferenc
Szereplők: Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Sztarenki Dóra. Időtartam: 88 perc
1945. augusztus 12, 11 óra. Titokzatos szállítmányukkal két fekete ruhás, fekete kalapos idegen
jelenik meg egy magyar falu vasútállomásán. A falu népe az orosz megszállás árnyékában a
jegyző fiának esküvőjére készül, de a menyasszony korábbi vőlegénye is hazatér a hadifogságból.
Néhány óra alatt minden megváltozik. Titkok, bűnök, számvetés, szerelem, árulás, szembesítés...

Ábel a rengetegben (1994)
DVD 394
Rend.: Mihályfi Sándor
Szereplők: Illyés Levente, Széles Anna, Héjja Sándor. Időtartam: 106 perc
A film az 1920-as években Erdélyben, a Hargitán játszódik. Erdély ekkor már Romániához tartozik,
az első világháborút követő békeegyezmények alapján. Ábel, a főhős, egy szegény parasztcsalád
tizenöt éves kamasz fia, aki szűkös megélhetésük miatt dolgozni kényszerül, és messze kerül
családjától. Édesapja segítségével a havasokban, a szomszéd város bankjának tulajdonában lévő
erdőre kell vigyáznia. Odafenn csak önmagára, és éles eszére számíthat. Édesanyja halála, és a
magányosan eltöltött hosszú idő, a történet végére felnőtté kovácsolja Ábelt. Tamási Áron
regényének filmváltozata.

Ábel Amerikában (1998)
DVD 2075
Rend.: Mihályfy Sándor
Szereplők: Ilyés Levente, Miske László, Bánsági Ildikó. Időtartam: 135 perc
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” – ez Tamási Áron méltán híressé
vált gondolata a trilógia befejező részében. A csavaros erdélyi észjárást és humort ötvöző
regényben megismerjük a talpraesett erdőpásztor további sorsát. Ábel útja Amerikába vezet, ahol
a nagyvilági rengetegben ráébred, hol is van az ő valódi helye.

Abigél (1978)
DVD 95/1-2, DVD 209/1-2
Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Nagy Attila, Szerencsi Éva, Básti Lajos. Időtartam: 144+146 perc
A történet főszereplője Vitay Georgina egy tábornok lánya, akit a II. világháború utolsó
esztendejében egy vidéki, egyházi leénynevelő intézetben rejtenek el. Édesapja tevékeny
résztvevője a magyar ellenállási mozgalomnak és letartóztatás fenyegeti. Gina mindjárt az első
nap megtudja, hogy ebben a világtól „távoleső” helyen sok különös dolog történik, s bár társai
kiközösítik, egyetlen reménye marad a titokzatos ABIGÉL, aki a végső kétségbeesésben
mindenkin segít.

Agitátorok (1971)
DVD 5009
Rend.: Magyar Dezső
Szereplők: Bertalan László, Bódy Gábor, Cserhalmi György. Időtartam: 69 perc
A film az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság ellentmondásos történetének egyéni szempontú
feldolgozása. Lelkes fiatalok az I. világháború után megalakítják a Magyar Kommunista Párt
intellektuális csoportját. Meg kell ismertetni az emberekkel a kommunista ideológiát, és maguk
mellé kell állítani a munkásokat. Maguk is heves ideológiai vitákat folytatnak a meglehetősen fiatal
eszméről, működésük azonban jórészt sikertelen. Összecsapnak a kommün ellen tüntetőkkel,
munkásokat agitálnak a Vörös Hadseregbe, de eredménytelenül. Földes és Botos beáll katonának.
Botost lelövik a fronton, Földest pesten végzik ki a kommunisták központjában, amit közben
elfoglaltak a fehérek.

Ajándék ez a nap (1979)
DVD 3164
Rend.: Gothár Péter
Szereplők: Esztergályos Cecília, Pogány Judit, Hetényi Pál. Időtartam: 84 perc
Zeman Irén harmincéves óvodai tanárnő. Társbérlővel együtt lakik, egy idősebb nővel, Etelkával,
nem túl komfortos környezetben. Az öreg hölgy halála szétzúzza rendezett életét. Elhatározza,
hogy minden áron új lakáshoz jut, abban a hitben, hogy az megváltoztatja életét. Szeretője, a saját
családjának terhét viselő Attila rábeszéli barátját, Andrást, hogy mivel megfelelő lehetőségekkel
rendelkezik, segítsen a nőnek állást szereznie. Megjelenik egy férfi, Gábor is, aki névleges
házasságot ajánl Irénnek, minek köszönhetően a nő több négyzetméterű lakásra pályázhatna, ő
pedig budapesti elhelyezést kap.

Állami áruház (1952)
DVD 2471
Rend.: Gertler Viktor
Szereplők: Latabár Kálmán, Gábor Miklós, Petress Zsuzsa. Időtartam: 99 perc
Kocsis Ferencet az iskola elvégzése után eladóból igazgatóvá nevezik ki, a tehetséges fiatal
fellépése viszont sérti a régi vezető önérzetét, aki minden erejével azon van, hogy aláássa az ifjú
férfi iránti bizalmat. Eközben Feri és a tehetséges divattervező, Ilonka között szerelem szövődik, az
eladónak született Dániel pedig Boriska kegyeiért küzd.

Az állampolgár (2017)
DVD 5358
Rend.: Vranik Roland
Szereplők: Cake-Baly Marcelo, Máhr Ági, Arghavan Shekari. Időtartam: 109
perc
Az állampolgár főszereplője az ötvenes évei végén járó afrikai Wilson, aki menekültként él
Magyarországon. Wilson évek óta Budapesten dolgozik biztonsági őrként, legfőbb vágya és célja, hogy
megszerezze a magyar állampolgárságot, de folyamatosan megbukik az alkotmányos alapismeretek
vizsgán. A felkészülésben a vele egykorú, magyar-történelem szakos tanárnő, Mari segít neki, de a
tanulás közben tanár és tanítvány között mély szerelem szövődik. Mari hatalmas döntést hoz: elhagyva
férjét a fekete férfihoz költözik. Wilson élete megoldódni látszik: társra, sőt családra talál, az
állampolgársági vizsgája is sikerül, úgy tűnik, hogy hamarosan minden tekintetben magyarnak mondhatja
magát. Azonban váratlanul berobban a történetbe Shirin, a fiatal perzsa bevándorló lány, akinek egyetlen
esélye a túlélésre, ha névházasságot köt egy magyar állampolgárral. Wilson szolidaritásból a lakásukban
bújtatja Shirint, így a helyzet lassan, de biztosan tarthatatlanná válik: a férfinak mindenképp döntenie kell
a menekülttárs iránt érzett felelősség és a szerelem között.

Állítsátok meg Terézanyut! (2004)
DVD 992
Rend.: Bergendy Péter
Szereplők: Hámori Gabriella, Csányi Sándor, Ónodi Eszter. Időtartam: 129
perc
Kéki Kata, a szerencse lánya. Csinos, vonzó nő. Van megbízható barátja is, Marci, aki már alig
várja, hogy vőlegénnyé, férjé, sőt családapává léptessék elő. Minden készen áll a sikeres élethez,
amely azonban egyre késik. Kata ugyanis egyáltalán nem boldog. Vitathatatlan adottságai ellenére
ugyanis nincs se igazi munkája, se igazi szerelme. Pedig állandóan keresi mind a kettőt.
Szorgalmasan jár állásinterjúkra és legalább ilyen szorgalmasan próbálkozik különböző férfiakban
meglelni az igazit. Közben nem veszi észre, hogy a boldogság karnyújtásnyira van tőle.

Álmodozások kora (1964)
DVD 3165
Rend.: Szabó István
Szereplők: Bálint András, Béres Ilona, Halász Judit. Időtartam: 94 perc
A hatvanas évek eleji frissen diplomázott elektromérnökök új technikák fejlesztésén dolgoznak.
Hamar beleütköznek a bürokrácia, a felnőtt társadalmat meghatározó védett érdekeltségek falába.
Különböző beosztásokba kerülnek, az eltérő feladatok és tapasztalatok, a szerelem, a
megváltozott felfogásmód következtében lassan szétzilálódnak a barátságok, a szellemi közösség.
A film azt mutatja be miként vizsgálja fölül a fiatal generáció barátaihoz, egymáshoz, a felnőttek
világához fűződő kapcsolatait, tradíciókhoz való viszonyát, s számol le az illúziókkal.

Álom.net (2009)
DVD 2251
Rend.: N. Forgács Gábor
Szereplők: Labancz Lilla, Czifra Kinga, Reviczky Gábor. Időtartam: 96 perc
A gimi utolsó évei. Hát igen! Szerelem, barátság és rivalizálás dolgok, amik egy tinédzser életéből
nem maradhatnak ki. Regina az iskola egyik legnépszerűbb, legaktívabb tanulója, aki nem
mellékesen csinos és gazdag. Magyarországon elsőként megalapítja iskolája pompon-csapatát. Mi
ez, ha nem egy Hollywoodi álom? Ám egy nap villámcsapásként éri a hír, hogy egy titokzatos emailre hivatkozva eltanácsolják őt az iskolából. Az új iskola új barátokat, új kalandokat és persze új
gondokat jelent: mit csinál egy pompon csapatkapitány egy konzervatív iskolában, ahol ő egy
kívülről jött idegen, akit eleinte mindenki csak távolságtartóan szemlél?

Ámbár tanár úr (1998)
DVD 2193
Rend.: Koltai Róbert
Szereplők: Koltai Róbert, Dobó Kata, Hernádi Judit. Időtartam: 85 perc
Ámbár Tanár Úr – becsületes nevén ifj. Baradlay Rómeó – édesapjával, idősebb Baradlay Rómeó
nyugalmazott zenetanárral él. Szereti alaposan körüljárni a dolgokat, ám ettől néha kissé
körülményesnek tűnik, ezért is hívják Ámbárnak. Egy napon az igazgató a 4.c. osztályba vezényli,
ahol helyettesítenie kell. Beleütközik a folyosón egy lányba, 4.c-s tanuló Kapy Tímeába. Itt
kezdődnek a tanár úr megpróbáltatásai, amelyekben minden előfordul. Bűnösnek vélt, félreértett
szerelem, kikosarazott vénkisasszony, különös félreértések, végül boldog és meglepő
révbeérkezés sok-sok szeretettel és humorral.

Amerikai anzix (1975)
DVD 3669/1
Rend.: Bódy Gábor
Szereplők: Csutoros Sándor, Cserhalmi György, Fekete András. Időtartam: 95
perc
A kísérleti film Észak-Karolinában játszódik. Az amerikai polgárháború utolsó napjaiban harcol az
1849-es magyar emigráció három jellegzetes alakja: Fiala János térképész-tüzértiszt, a tudósracionalista, Vereczky Ádám, a hős-fatalista és Fiala segédje, az érzelmes, honvággyal küzdő
Boldogh. A „lelassult forradalmárok” sorsa egyként kilátástalan. A virtuskodó Vereczky értelmetlen
halált hal egy óriási hintán, melyet sikerül a teodolittal bemérnie. Boldogh hazavágyik, talán
meghalni, Fiala előtt egyetlen lehetőség lebeg: részt vehet a Pacific vasút építésében.

Angi Vera (1978 )
DVD 5010
Rend.: Gábor Pál
Szereplők: Pap Vera, Pásztor Erzsi, Szabó Éva. Időtartam: 93 perc (Terror és
forradalom 1949-1956) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 98.)
1948. Angi Vera, a fiatal segédápolónő élesen bírálja a kórházban uralkodó viszonyokat. A
mozgalom kiemeli, pártiskolára küldi. Egy régi káder, a vonalas Traján Anna pártfogásába kerül.
Annából a mozgalom és az átélt szenvedések kiölték az emberi érzéseket, megvet és gyűlöl
mindent, ami másokat boldoggá tesz. A megszeppent és befolyásolható Angi Verát sikerül maga
mellé állítania, és elkezdi a lány „ideológiai” nevelését. Verából olyan megfelelni vágyó aktivistát
nevel, hogy a lány önkritika-gyakorlás közben még hirtelen ébredt szerelmét is elárulja.

Anyám és más futóbolondok a családból (2015)
DVD 5111
Rrend.: Fekete Ibolya
Szereplők: Ónodi Eszter, Gáspár Tibor, Básti Juli. Időtartam: 113 perc
Négygenerációs történet, amely az 1900-as évek legelejétől a 2000-es évek elejéig követi végig a
szereplők sorsát. A főhősnő, Anya kilencven négy évet él és huszonhétszer költözik életében. A
viharos természetű és példás veszélyérzettel megáldott nő végigvonszolja a férjét meg a lányát a
fél országon, valahányszor veszélyt szimatol. Márpedig veszély mindig van: a 20. század
viszontagságos eseményei elől rendre tovább kell állniuk. Át kell vészelni két világháborút, 1956-ot
és még sok minden mást. De mindez nem rontja a kedvüket, mindegy, hová veti őket a sors, a
Partiumtól Budapesten át az Isten háta mögé. Hurcolkodnak át az életen, egymásnak vetett háttal,
önfeledten.

Apa. Egy hit naplója (1966)
DVD 3166
Rend.: Szabó István
Szereplők: Bálint András, Sólyom Kati, Gábor Miklós. Időtartam: 86 perc
A háborúban árvaságra jutott kisfiú néhány emlékből, különböző filmműfajok stílusában
rekonstruálja Apa életét. Apa kedves használati tárgyainak, órájának, orvosi táskájának,
szemüvegének, bőrkabátjának felhasználásával legendát sző személye köré: hős partizánnak, az
üldözötteket a kórházban bújtató ellenállónak, új altatószert feltaláló híres orvosnak látja… A film
nagy leleménye, hogy vizuálisan egybejátssza az apja után vágyó gyerek illuzórikus világát és
ennek az időszaknak a történelmi valóságát: az országot gyereksorban tartó „bölcs vezér”
mítoszát. A kisgyerek fantáziavilágán és az időközben felnőtt fiú visszaemlékezésein, érzelmein
átsüt a korszak amnéziás történelme.

Apacsok (2010)
Rend.: Török Ferenc

DVD 3478/1-2

Szereplők: Csányi Sándor, Gazsó György, Szervét Tibor. Időtartam: 70 + 91 perc
A Kishorváth élete első filmjének rendezésére készül, forgatókönyvét éppen a Kuratórium
vizsgálja. A filmterv nagyapja történetét meséli el, aki a 60-as évek elején az 56 utáni passzív
ellenállás egy különös formáját választja. Társaival indián-törzset alapítanak, mokaszint húznak, és
kivonulnak a társadalomból. Ezt a játékot szigorú erkölcsök uralják, amelyeket a törzs tagjai
véresen komolyan vesznek. A Duna-menti indiánok azonban gyanúsak a megtorlás légkörében, az
amúgy is paranoiás hatalom számára. Furcsa fegyvereket birtokolnak, érthetetlen módon
kommunikálnak egymással és, ami még ennél is fenyegetőbb, amerikai állampolgárokkal
leveleznek. Kishorváth filmtervét a Kuratórium többsége elégedettséggel fogadja, van azonban
valaki a bírálók között, aki családilag szintén érintett a történetben és azt egészen másként ismeri.

Apaföld (2009)
DVD 3429
Rend.: Nagy Viktor Oszkár
Szereplők: Derzsi János, Ravasz Tamás, Nagy Andrea. Időtartam: 80 perc
Az Apa frissen szabadul a börtönből azzal az elhatározással, hogy új életet kezd és megpróbál
átadni valami értékrendszert a fiának. Vásárol egy darab földet, amin szőlőt akar telepíteni. A Fiú,
aki súlyos apahiánnyal éli végig kamaszkorát, életébe hirtelen újra betör a hús-vér Apa, a
valamikori Isten, ám mostani szándékai komoly ellenállásba ütköznek. Mindaz, amit az Apa tesz
vagy képvisel, a Fiúban totális elutasításra talál.

Az aranyember (1962)
DVD 114, DVD 3167/2, DVD 3660
Rend.: Gertler Viktor
Szereplők: Csorba András, Pécsi Ildikó, Béres Ilona. Időtartam: 110 perc
A bátor, tehetséges Tímár Mihály megmenti a török üldözők elől Tímeát és haldokló édesapját Ali
Csorbadzsit, a szultán volt kincstárnokát. Arra kéri a kapitányt, hogy Tímeá-t juttassa el a család
távoli rokonához. Brazovics magához veszi a lányt, de szolgaként tartja saját leánya, Athalie
mellett. Athalie-nak Kacsuka udvarol. Tímár később feleségül veszi Tímeát, de házasságuk nem
boldog, mert felesége Kacsuka főhadnagyba szerelmes. Tímár a Duna egyik rejtett kis szigetén
ismeri meg a boldogságot a társadalmon kívül élő Noémi mellett, a ki egy gyermekkel is
megajándékozza. Évekig kettős életet él, végül eldobja vagyonát, és örökre kedvese mellett
marad.

Az aranyember (1918)
DVD 3167/1
Rend.: Korda Sándor
Szereplők: Beregi Oszkár, Lenkeffy Ica, Makay Margit. Időtartam: 84 perc
A bátor, tehetséges Tímár Mihály megmenti a török üldözők elől Tímeát és haldokló édesapját Ali
Csorbadzsit, a szultán volt kincstárnokát. Arra kéri a kapitányt, hogy Tímeá-t juttassa el a család
távoli rokonához. Brazovics magához veszi a lányt, de szolgaként tartja saját leánya, Athalie
mellett. Athalie-nak Kacsuka udvarol. Tímár később feleségül veszi Tímeát, de házasságuk nem
boldog, mert felesége Kacsuka főhadnagyba szerelmes. Tímár a Duna egyik rejtett kis szigetén
ismeri meg a boldogságot a társadalmon kívül élő Noémi mellett, a ki egy gyermekkel is
megajándékozza. Évekig kettős életet él, végül eldobja vagyonát, és örökre kedvese mellett
marad.

Az aranyember (1936)
DVD 3167/1
Rend.: Gaál Béla
Szereplők: Kiss Ferenc, Egry Mária, Csortos Gyula. Időtartam: 95 perc
A bátor, tehetséges Tímár Mihály megmenti a török üldözők elől Tímeát és haldokló édesapját Ali
Csorbadzsit, a szultán volt kincstárnokát. Arra kéri a kapitányt, hogy Tímeá-t juttassa el a család
távoli rokonához. Brazovics magához veszi a lányt, de szolgaként tartja saját leánya, Athalie
mellett. Athalie-nak Kacsuka udvarol. Tímár később feleségül veszi Tímeát, de házasságuk nem
boldog, mert felesége Kacsuka főhadnagyba szerelmes. Tímár a Duna egyik rejtett kis szigetén
ismeri meg a boldogságot a társadalmon kívül élő Noémi mellett, a ki egy gyermekkel is
megajándékozza. Évekig kettős életet él, végül eldobja vagyonát, és örökre kedvese mellett
marad.

Argo (2004)
DVD 4999
Rend.: Árpa Attila
Szereplők: Kovács Lajos, Oszter Sándor, Mucsi Zoltán. Időtartam: 103 perc
Egy kétezer éve, Magyarországon elrejtett római kincset hajszol három különleges kincsvadász
csapat. A szupertechnikával felszerelt külföldi műkincscsempészek, a lecsúszott biztonsági őrökből
verbuválódott agresszív, ámde primitív szerencsevadászok, és a harmadik csapat: az ógörög-latin
szakos bölcsészhallgató, a kiugrott fiúzenekar-tag és a lepukkant body-builder. Hőseink keresztülkasul bejárják Magyarországot, és közben a cselekmény szálai is találkoznak, átszövik egymást. A
mesés kincs nyomára két tárgy vezet, egy barbár fejedelem palástja és egy római centurió naplója.
A biztonsági őröknél van a napló szövegét tartalmazó pergamentekercs, a profi
műkincscsempészek birtokolják a másik útjelzőt, a palástot.

Argo 2 (2014)
DVD 5000
Rend.: Árpa Attila
Szereplők: Kovács Lajos, Scherer Péter, Kiss József. Időtartam: 91 perc
Balog Tibi és bandája tíz év után sem lett okosabb. Továbbra is pitiáner, suttyó bűnözők, akik
nagymenőknek hiszik magukat és a nagy lóvéra vágynak. Egy japán szindikátus árnyékembere
balszerencséjére pont Tibiéket bízza meg egy felbecsülhetetlen értékű adathordozó
megszerzésével. Tibiék vajmi keveset értenek az IT világához, ezért egy számítástechnika tanárt
visznek magukkal a lehetetlennek tűnő műveletre. A bajt a roma maffia feje fokozza, aki egy régi
ügy miatt elégtételt akar venni Tibin. A hajsza során Tibiék mindezeken túl japán bérgyilkosokat és
a szlovák hadsereget is magukra haragítják, így az esélyük arra, hogy a nagy zsével Malibu
tengerpartjára szökjenek, radikálisan csökken. De aki Tibit alábecsüli, annak annyi. Mert Tibi
megoldja okosban.

Árnyék a havon (1991)
DVD 2482
Rend.: Janisch Attila
Szereplők: Miroslaw Baka, Josef Kroner, Johanna Kraft-Baka. Időtartam:
72+24+54 perc
Tart. még: Róbert és Róbert (1981) kisjátékfilm; Lélegzetvisszafojtva (1985)
kisjátékfilm
Történet a bűnről, amely az első pillanatban vétlen botlásnak tűnik, de valójában
megmásíthatatlan, halálos lépés. Egy kapcsolat története, amelyben hazugságok és szeretet
láncolnak egymáshoz apát és gyermeket, bűnöst és ártatlant. Történet egy férfiről, akinek sorsa
váratlanul terelődik más mederbe és temet maga alá mindent, ami az útjába kerül.

Árvácska (1976)
DVD 295
Rend.: Ranódy László
Szereplők: Czinkóczi Zsuzsa, Nagy Anna, Horváth Sándor. Időtartam: 85 perc
Móricz Zsigmond megrendítően szép kisregényének hőse Csöre, a kis lelenc története nem az írói
képzelet szülötte. Móricz segítségével, - aki örökbe fogadta -, a hényatott sorsú Csibe élete jóra
fordult. A kislányt sorstársaival hasonlóan az intézet adja-cseréli. Kiszolgáltatott helyzetükben a
nevelőszülők ingyen cselédnek tekintik őket. A kegyetlen bánásmód elől a kislány megszökik.
Ismét árvaházba, majd még embertelenebb körülmények közé kerül.

Aurora borealis : északi fény (2017)
DVD 5509
Rend.: Mészáros Márta
Szereplők: Törőcsik Mari, Törőcsik Franciska, Tóth Ildikó. Időtartam: 100 perc
A Bécsben élő sikeres ügyvéd, Olga idős anyja, Mária váratlanul kómába esik. Amíg Mária élet és
halál közt lebeg, Olga egy mélyen elhallgatott titokra bukkan. Az egyre szenvedélyesebb kutatás
az 50-es évek háború utáni Európájába vezeti vissza, ahol útja végén ő maga áll: egy olyan ember,
akit korábban nem ismert. A számos meglepő fordulatot tartogató film női érzékenységgel beszél
az identitásválságból adódó drámai helyzetekről, a széttöredezett Európa háborúi okozta, soha
nem gyógyuló sebekről, az elmúlásról, valamint a hazugságok és elhallgatások leleplezésének
felszabadító erejéről.

Bahrtalo! Jó szerencsét (2008)
Rend.: Lakatos Róbert
Szereplők: Gábor Lajos, Boros Lóránd. Időtartam: 80 perc

DVD 1471

Hogyan üssük meg a főnyereményt? Erre a kérdésre keresi a választ két jómadár: Lali, a
nagykalapos Gábor-cigány, és erdélyi magyar haverja, Lóri. Közös próbálkozásaik többnyire balul
sülnek el. Viszont tudnak valamit, amit manapság egyre kevesebben. Tudják élvezni az életet!
Ebben a neorealista komédiának nevezhető dokumentum-játékfilmben a két főszereplő önmagát
játssza. A kamera egy valós barátság viszontagságait követi nyomon Erdélyből indulva,
Magyarországon, Ausztrián és Egyiptomon keresztül.

Bakkermann. Pékember (2007)
DVD 2174
Rend.: Szőke András
Szereplők: Szőke András, Badár Sándor, Zelei Gábor. Időtartam: 86 perc
A történet indítórugója a kilátástalanság, amely kor és politika független. Jelképes kisemberek
állnak szemben a képtelenül felgyorsult nagyvilággal. Elszánták magukat, felveszik a kesztyűt,
derekasan küzdenek sorsuk ellen… A film hősei, a pék hatalmas ötletének köszönhetően:
„Megvan a megoldás! Ha megsütjük a világ legnagyobb kenyerét, akkor bekerülünk a rekordok
könyvébe és felfigyelnek ránk!” – próbálják kihúzni magukat abból az ingoványból, amibe
önszántukon kívül kerültek.

Balekok és banditák (1997)
DVD 1469
Rend.: Bacsó Péter
Szereplők: Cserna Antal, Györgyi Anna, Vlahovics Edit. Időtartam: 103 perc
A film hőse szakadt értelmiségi, aki most is állás nélkül van. Elkeseredésében elhatározza, hogy
hivatásos bűnbak lesz és ezentúl ebből él. Megnyitja a Dr. Bűnbak Irodát. Az első ügyből kifolyólag
majdnem meglincselik és hamarosan börtönbe kerül. Itt ismerkedik meg a titokzatos maffiózóval,
Basiliscus úrral. Az ő segítségével kerül ki a börtönből és új céget alapít. A vállalat virágzik, de ő
egyre inkább ráébred arra, hogy csak egy bábfigura és fellázad Basiliscus úr ellen. A maffiózó
megbocsájt neki és kinevezi az Afrikai Gyémántbányák vezérigazgatójává. Egy napon erről a
cégről is kiderül, hogy nagy blöff az egész.

Banánhéjkeringő (1986)
DVD 247
Rend.: Bacsó Péter
Szereplők: Dés Mihály, Udvaros Dorottya, Básti Juli. Időtartam: 109 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 7.)
Kondacs doktor pechsorozata és kálváriája március 15-én kezdődik, amikor is épp az esküvőjére
sietne, de útközben egy megkattant és mellesleg pucér lányra teríti szánalomból a kabátját. Ez
olyan lavinát indít el, ami fenekestül felfordítja az életét. Az esküvője elmarad, menyasszonya
kirúgja a házukból, a főnöke pedig az állásából, mivel politikailag is gyanússá válik. Innen már
nincs visszaút, vagy mégis? Az elmegyógyintézet még tárt karokkal várja… Bacsó Péte szatírája a
rendszerváltás előtti utolsó évek elé tart görbe tükröt.

Bánk bán (1985)
DVD 296, DVD 971
Rend.: Szőnyi G. Sándor
Szereplők: Blaskó Péter, Almási Éva, Bubik István. Időtartam: 144 perc
Magyarország 1213. Baljós esztendő. A király II. Endre távoli országban csatázik, eközben
felesége, az idegen földről jött Gertrúd királyné ragadja magához a hatalmat. A királyné
kiváltságokkal halmozza el a trón körül dőzsölő honfitársait. A békétlen magyar urak Petúr bán
vezetésével összesküvést szerveznek ellenük. Ezalatt az országot járó Bánk bán, a király
helytartója egyre nagyobb szegénységgel találkozik. Távollétében nem is sejti, hogy a királyi
udvarban hagyott hűséges asszonyára, Melindára a királyné öccse, a léha Ottó vetette ki hálóját.

Barátom, Bonca (1976)
DVD 2948
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Berkes Gábor, Kovács Krisztián, Bujtor István. Időtartam: 61 perc
Bence a nyári szünetben, képzeletbeli vadállatokkal népesíti be a parkot. A Nagy Vadász
hamarosan társat is talál miszter Doolittle személyében – aki nem más, mint egy másik élénk
fantáziájú kisfiú. Pár esős nap után Bence elhatározza, hogy felkutatja barátját, akit Boncá-nak
nevezett el, mivel nem tudja az igazi nevét. A nyomozás közben hősünk sok-sok Boncával
megismerkedik. Vannak köztük gyerekek, öregek és középkorúak; kedvesek, barátságosak, de
szomorú Boncák is. Egy biztos: Bence a szünetben egy percig sem unatkozik, és a végén még
miszter Doolittle is előkerül!

Bástyasétány hetvennégy (1974)
DVD 3341
Rend.: Gazdag Gyula
Szereplők: Evald Schorm, Iglódi István, Temessy Hédi. Időtartam: 73 perc
(Magyar Nemzeti Filmarchívum magyar filmtörténeti sorozata)
miként próbálja két operett librettista ráerőltetni az ócska kliséit a szereplőire, akikből rendre kitör
az egyénieskedés, saját útjukat járnák, maguk választanának párt, stb. Ilyenkor megszólal egy égi
dallamfutam, a jelenetet visszapergetik, rózsaszínben kiigazítva újrajátsszák. Ha már ez sem segít,
futószalagon berendelik őket a szerzői szentélybe, s szóban-dalban kiigazítják.

Behajtani tilos (1941)
DVD 2356
Rend.: Martonffy Emil
Szereplők: Bilicsi Tivadar, Latabár Kálmán, Simor Erzsi. Időtartam: 81 perc
(Régi magyar filmek; 9.)
Tóni árukihordó egy bútorüzletben. Szállása nem lévén egy kirakatban lévő ágyban alszik. Főnöke
észreveszi, ezért egy albérleti szobát vesz ki. Itt megismerkedik Juliskával, akinek udvarolni kezd.
Hogy albérletét fizetni tudja, esténként kocsimosást vállal, ám Juliska félreérti a kimaradozást,
kapcsolatuk kezd megromlani. Tónit szerencsnapján –hetedikén- kidobják az állásából és még
Juliska is összeveszik vele.

A berni követ (2014)
DVD 4621
Rend.: Szász Attila
Szereplők: Kulka János, Szabó Kimmel Tamás, Kádas József. Időtartam: 76
perc
1958. augusztus 16-án két magyar emigráns betör a berni magyar nagykövetségre, és túszul ejti a
nagykövetet. Miközben az épületet körbeveszi a svájci rendőrség, a berni magyar emigránsok
pedig spontán tüntetésbe kezdenek az utcán, a követség falai között feszültséggel és fordulatokkal
teli túszdráma bontakozik ki.

Beszélő köntös (1941)
DVD 238
Rend.: Radványi Géza
Szereplők: Csortos Gyula, Tasnády-Fekete Mária, Jávor Pál. Időtartam: 89
perc
Lestyák Miska azt javasolja Kecskemét város tanácsának, hogy egy béget kérjenek Budáról. Egy
bég megóvhatná a várost a portyázó török csapatok zaklatásaitól. A város ajándékot küld –
ékszert, kelmét és egy gyönyörű cigánylányt – és Miska kíséretében elindítják Budára. A várva várt
bég helyett, csak egy köntöst kapnak, melyről utóbb kiderül hogy varázsereje van. A köntös
viselője előtt térdre hullik minden „igazhitű” muzulmán és minden parancsát teljesíti. A
polgármester apja, aki szabómester, nagy lehetőséget érez a dologban.

Beszterce ostroma (1976)
DVD 35/1-2
Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Nagy Attila, Körmendi János. Időtartam: 245
perc
Pongrácz István, Nedec várának az ura furcsa ember. Nem szereti saját korát, ezért középkori
várúrnak képzeli magát. A gróf háborúsdit játszik Forget őrnaggyal. A háború szünetében bált
rendeznek, de ehhez várúrnő kell. Megveszi Estellát a cirkusztól. Estella megszökik és
Besztercebányára menekül. A gróf levelet ír a városnak, hogy adják vissza vagy lerombolja azt.
Mint évszázadokkal azelőtt, hadjáratot indít Beszterce ellen. A komoly városatyák nagy
zavarukban egy „túszt” ajánlanak fel a gőgös hadvezérnek: Apolkát, a város árváját.

Bibliotheque Pascal (2010)
DVD 3195
Rend.: Hajdu Szabolcs
Szereplők: Török-Illyés Orsolya, Oana Pellea, Razvan Vasilescu. Időtartam:
110 perc
Mona Paparu egyedül neveli hároméves kislányát. Egy külföldi utazás miatt a gyermeket a
nagynénjénél hagyja. Németországban az apja tartozása fejében emberkereskedőknek otthagyja
Monát, aki végül Angliába kerül egy bizonyos Pascalhoz, a Bibliotheque Pascal nevű irodalmi
kávéháznak álcázott bordélyház tulajdonosához. Közben a nagynénitől a gyámhatóság elveszi a
kislányt. Amikor Mona visszatér, a gyámhatóságon el kell mondania, mivel töltötte külföldön az
idejét. A film utazásainak, szerelmének, nyugat-európai kálváriájának a története.

Bizalom (1979)
DVD 5011
Rend.: Szabó István
Szereplők: Bánsági Ildikó, Andorai Péter, Balázsovits Lajos. Időtartam: 102
prec (Történelmi fordulópontok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 84.)
1944 őszén a történelem egy idegen férfit és egy nőt zár össze egy kis szobába, hamis papírokkal.
Férj-feleségként kell élniük, bizonytalan ideig. Az addig polgári védettségben élő Katát egy
moziból, hirtelen terelték ebbe a helyzetbe, János viszont, az ellenállási mozgalom résztvevőjeként
tudatosan vállalja a bujkálást. Azonban súlyos emberi és történelmi tapasztalatai bizalmatlanná
formálták. Katát gyanakvással, jéghideg zárkózottsággal fogadja, és tőle is szigorú óvatosságot
követel mindennel és mindenkivel szemben. A félelem és bizalmatlanság talaján váratlan erővel
lobban fel köztük a szerelem; s egyszerre kell megharcolniuk egymásért és jövőbeli életükért is.

Bogáncs (1959)
DVD 635
Rend.: Fejér Tamás
Szereplők: Barsi Béla, Gönczöl János, Kállai Ferenc. Időtartam: 80 perc
(Magyar filmek gyűjteménye, 29.)
Bogáncs nemzetsége már ősidők óta kiválóan teljesíti szolgálatát a somodorpusztai pásztorok
mellett. Egyszer azonban a kis puli túl messzire kóborol az erdőben, s csapdába kerül.
Cirkuszosok szabadítják ki, és ettől kezdve Bogáncs élete kalandos fordulatot vesz. Kiderül, hogy
a kutyus nem csak a birkaterelésben, de a cirkuszi komédiázásban is igen tehetséges. Ám sajnos
a jólelkű mutatványosok is elveszítik őt. Bogáncs sintérkézre kerül. Vajon Mihály bácsi, a
szőrösszívű kutyapecér valóban elpusztítja a kiskutyát? Vagy eredménnyel jár Máté, az öreg
pásztor kutatása?

Bors néni (1981)
DVD 36
Rend.: Novák János, Bohák György
Szereplők: Dajka Margit, Kútvölgyi Erzsébet, Verebes István. Időtartam: 67
perc
A Magyar Televízió klasszikusai közé tartozik ez a Nemes Nagy Ágnes műveiből készült, remek
mesejáték, melynek címszerepét nem kisebb színésznő játssza, mint Dajka Margit. A zenés
játékban nemcsak a kiváló színészek, de a gyerekek is részt vesznek. Bors nénivel és barátaival
sok csodálatos dolog történik, a Nap és a Hold látogatása, a szétszóródott borsszemek
összefúvása, utazás Talla-Gallába, de betekinthetünk Bors néni gyerekkorába is. A játék, az ének
és a sok móka mellett megünneplik Bors néni 80. születésnapját is.

Brazilok (2016)
DVD 5355
Rend.: M. Kiss Csaba, Rohonyi Gábor
Szereplők: Farkas Franciska, Schmied Zoltán, Fekete Ernő. Időtartam: 92 perc
Mindenki focizik. Az egész falu a bajnokság lázában ég: a csapatok felkészülnek, és győzni
akarnak. Az esélyes persze a helyi önkormányzat nagyvadjaiból álló társaság, élükön a
polgármesterrel, aki nem tud hibázni, és helyettesével, aki meg nem szeret. De valami megzavarja
az eddigi harmóniát: a falu legszegényebbjei, a helyi cigánytelepen csellengő kamaszok, élükön a
börtönből frissen szabadult, aranylábú rosszfiúval, mellettük a dekázásban élen járó helyi pappal
életükben először szintén neveznek. És nyerni akarnak. És mert a faluból elszármazott, titokzatos
milliomos éppen ebben az évben dönt úgy, hogy szülőhelye legjobb focistáit kiutaztatja magához
Brazíliába, hirtelen megemelkednek a tétek, és felkavarodnak a falu addig nyugodt hétköznapjai.

Budapest noir (2017)
DVD 5400
Rend.: Gárdos Éva
Szereplők: Kolovratnik Krisztián, Tenki Réka, Kulka János. Időtartam: 91 perc
Gordon Zsigmond, a kiábrándult bűnügyi újságíró egy brutálisan meggyilkolt fiatal lány halála után
nyomoz a 30-as évek Budapestjén. Csakhogy ez az ügy más, mint a többi, mindenhol falakba
ütközik. Gordont hajtja a kíváncsisága, és minél jobban el akarják ijeszteni, annál kitartóbban
követi a nyomokat. A szálak több irányba vezetnek, és úgy tűnik, senkinek nem áll érdekében az,
hogy
kiderüljön
az
igazság.

Budapesti mesék (1976)
DVD 252
Rend.: Szabó István
Szereplők: Bálint András, Mészáros Ági, Kovács Károly. Időtartam: 89 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 14.)
A nagy világégés után az emberek sorban bújnak elő rejtekhelyeikről. A Duna-parton egy felborult
villamoskocsi fekszik, most ez jelképezi azt a pusztítást, melyet a háború végzett nemcsak az
országban, de a fejekben és a lelkekben is. Az emberek összefognak és óriási erőfeszítések árán
visszaemelik a sínre, amely talán elvezet a remízbe, vagyis a városba, ahol mindenki új életet
kezdhet. A hihetetlenül hosszú utazás során megismerhetünk emberi sorsokat, konfliktusokat,
szerelmeket és a nagy utazás végén kiderül, vajon érdemes volt-e a hosszú utat végigszenvedni.

Budapesti tavasz (1955)
DVD 4064
Rend.: Máriássy Félix
Szereplők: Gábor Miklós, Gordon Zsuzsa, Molnár Tibor. Időtartam: 86 perc
(Holokauszt 70) (Magyar filmtörténeti sorozat; 57.)
1944 karácsonyán a Budapest körül bezáruló szovjet ostromgyűrűn még átjut a katonaszökevény
Pintér és Gozsó. Pintér a hozzátartozói által elhagyott lakást szemeli ki búvóhelyül, de ott
Turnovszky nevű rokonait találja, akik a zsidó származású Jutkát is bújtatják. Zoltán és Jutka
között szerelem ébred. Míg Gozsó a partizánokhoz keres kapcsolatot, Zoltán csak túlélni akar.
Jutka titokban elhagyja a lakást, mert érzi Tunyovszkyék növekvő félelmét. A lányt kereső Zoltán
későn ér a Duna-partra.

BÚÉK (2018)
DVD 5725
Rend.: Goda Krisztina
Szereplők: Hevér Gábor, Szávai Viktória, Lengyel Tamás. Időtartam: 100 perc
Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. Egy baráti társaság úgy dönt, hogy
egy játékkal fűszerezi meg a bulit: egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy
fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák őket. És ezzel el is
kezdődik a hazugságok, átverések és simliskedések hosszú sora. Mert igazából mindenkinek van
egy (vagy több) titka, szégyellnivalója, másik szerelme, másik élete… és hazudni általában
könnyebb, mint őszintének lenni. Persze csak addig, míg le nem bukik az ember.

Buhera mátrix (2007)
DVD 2175
Rend.: Márton István
Szereplők: Bánki Gergely, Tóth Orsi, Hollósi Frigyes. Időtartam: 82 perc
Ki nem gondolt már arra, hogy milyen film is lenne, ha leperegne előtte a saját élete? A Buhera
mátrix a főhős életének filmje. Benne vannak azok a pillanatok, amik egy családi fotóalbumban a
legkínosabbak szoktak lenni, ovis farsang, úttörőavatás, ballagás, szalagavató, ehhez jön még
pluszban egy vízóra-beszerelés és egy élő halott autóoktató. Érdemes-e hangyának öltözni ovis
farsangon? Van-e úttörő mennyország? Létezhet-e Miki egér őrs? Mi a maracuja? Mi történik
november 31-én? Van-e halál a fél nyolcas előadás után? Megannyi kínzó kérdés, amelyekre a
válasz a Buhera mátrixban rejlik.

Casting minden (2008)
DVD 1530
Rend.: Tímár Péter
Szereplők: Kern András, Oláh Ibolya, Oroszlán Szonja. Időtartam: 105 perc
Novai Rezső egy hajdan szebb napokat látott dalszerző, énekes és zongorista. Magánélete
kisiklott, visszahúzódó és zárkózott emberré vált. Egy kis presszóban zongorázik estéről-estére.
Egyetlen dolog érdekli a zongorán kívül a lóverseny. Ormos Katinak a tehetséges, de kezdő
énekesnőnek minden furfangjára szüksége van, hogy megygőzze Rezsőt, készítse fel őt a
dalversenyre. A férfi először hallani sem akakr a tanításról, ám Kati – nevelőtanára hatására – nem
hagyja magát.

Cha-cha-cha (1981)
DVD 4264
Rend.: Kovácsi János
Szereplők: Rudolf Péter, Tallós Rita, Epres Attila. Időtartam: 83 perc
(Kultfilmek) (Magyar filmtörténeti sorozat; 60.)
A film főhőse Gruber Ernő gimnáziumi tanuló. Az ő mindennapjain keresztül felidéződik a hatvanas
évek elejének atmoszférája. A cselekmény nagy része egy tánciskolában játszódik (természetesen
sok zenével), ahová a fiatalok rendszeresen járnak. Gruber szerelmes Fekete Virágba, aki
számára az Álmok Asszonya, de egy fájdalmas csalódás után rá kell döbbennie a valóságra.

Charlie nénje (1986)
DVD 2644
Rend.: Málnay Levente
Szereplők: Sinkovits Imre, Almási Éva, Gálvölgyi János. Időtartam: 100 perc
Jack és Charley szerelmes angol ifjak, akik kiszemelt hölgyeiket villásreggelire hívják. A hölgyek
megfelelő kíséret nélkül nem élvezhetik a férfiak társaságát, így a gardedám Charley nénje lesz,
egy özvegy brazíliai milliomosnő. Az utolsó pillanatban azonban távirat érkezik, mely tudatja, hogy
a néni késni fog. Nyomban kipattan a mentő ötlet: az épp maszkabálra készülő barátjukat, Beberlyt
női ruhába öltöztetik, és befogják Charley nénjének szerepére. A tervbe azonban hiba csúszik,
mivel az álruha nemcsak Jack apja, de a lányok gyámolítójának szívét is megdobogtatja. A szálak
még jobban összekuszálódnak, amikor betoppan Beberly úr rég nem látott kedvese, egy előkelő
úri hölgy társaságában.

Coming out – aki bújt, aki nem… (2013)
DVD 4003
Rend.: Orosz Dénes
Szereplők: Csányi Sándor, Karalyos Gábor, Tompos Kátya. Időtartam: 96 perc
Erik az ország leghíresebb meleg személyisége, rádiós műsorvezető , aki büszkén vállalja
másságát. Lelkesen készül esküvőjére kedvesével, Balázzsal, ám egy könnyelmű elszólást
követően szokatlan változást észlel magán: vonzódni kezd a nőkhöz! Sőt, hamarosan beleszeret a
fiatal doktornőbe, Lindába. És ha mindez nem lenne elég, egy homofób szomszéd, valamint egy
botrányra éhes újságírónő is megnehezíti a mindennapjait. Erik zavarbaejtő helyzetkomikumok
során igyekszik tisztába kerülni saját magával, miközben kétségbeesetten próbálja egyben tartani
széteső életét.

Csak semmi pánik… (1982)
DVD 4265
Rend.: Szőnyi G. Sándor
Szereplők: Bujtor István, Kern András, Bánhidi László. Időtartam: 84 perc
(Kultfilmek) (Magyar filmtörténeti sorozat; 62.)
Ötvös Csöpi és főnöke, a pancser Kardos doktor második balatoni nyomozása egy, a 2.
világháborúban a tóba zuhant repülő rakománya körül bonyolódik. A halott német pilóta lánya
fölhívja a füredi rendőrséget, hogy apja annak idején nem lopta ki Magyarországról, hanem
elrejtette a koronakincseket, s ő átadná a hely térképét. A beszélgetést egy bűnbanda lehallgatja, a
nőt elrabolják, megszerzik a rajzot, s még Csöpit is foglyul ejtik.

Csak szex és más semmi (2005)
DVD 343
Rend.: Goda Krisztina
Szereplők: Dobó Kata, Csányi Sándor, Schell Judit. Időtartam: 105 perc
Amikor Dóra, a színházi dramaturg egy nap rádöbben, hogy vőlegényének felesége és gyereke
van, végképp elege lesz a férfiakból. Elhatározza, hogy egyedül vállal gyereket, ezért nekilát
potenciális donorokat keresni. Legjobb barátnője, Zsófi tanácsára hirdetést ad fel. A terv egyszerű:
Dóra kiválasztja a megfelelő férfit, eltölt vele egy éjszakát és nem találkoznak többé… Míg a
színházban a Dóra által adaptált darab próbái folynak, a dramaturg életében felbukkan egy kedves
zeneszerző, egy gyönyörű török fiú, és egy sármos színész is. Mind-mind potenciális apajelölt. A
próbák előrehaladtával Dóra lelkében a káosz is egyre nő…

Családi tűzfészek (1977)
DVD 133
Rend.: Tarr Béla
Szereplők: Horváth Lászlóné, Horváth László, Kun Gábor. Időtartam: 100 perc
Dokumentum-játékfilm egy lakásproblémával küzdő, munkás házaspár életéről, emberi
kapcsolatairól és a család felbomlásáról. Irén, a fiatal munkásasszony a szoba-konyhás,
peremkerületi lakásban él kislányával, katonaidejét töltő férje szüleinél. A családban
mindennaposak a gyilkos viták, a veszekedések és ezen a leszerelő férj hazatérése sem változtat.
Sőt, az apának sikerül féltékenységet szítani fiában is a felesége ellen, aki így végképpen védelem
nélkül marad. A film 1979-ben a mannheimi filmfesztiválon nagydíjat kapott, Budapesten pedig a
Magyar Filmkritikusok díját, valamint a legjobb elsőfilmes rendezés és a legjobb operatőr díját.

Csend és kiáltás (1968)
DVD 270
Rend.: Jancsó Miklós
Szereplők: Kozák András, Törőcsik Mari, Latinovits Zoltán. Időtartam: 75 perc
1919-ben a csendőrök rettegésben tartják az embereket, hatalmuk korlátlannak tűnik. Károlyt, az
alföldi tanya gazdáját is figyelik, megalázzák és felhasználják a kommunistagyilkosságok
nyomainak eltüntetésében. Tanyáján, a csendőrparancsnok hallgatólagos beleegyezésével,
rejtegetik Istvánt, a volt vörös katonát. Károlynak nemcsak a csendőröktől, hanem feleségétől,
Teréztől és annak húgától, Annától is tartania kell. A két nő álnok terve, miszerint Károlyt arzénnal
mérgezik meg, István tudomására jut, aki erről bejelentést tesz, tudva, hogy megpecsételte sorsát.

Csillagosok, katonák (1967)
DVD 3544/1-2
Rend.: Jancsó Miklós
Szereplők: Kozák András, Juhász Jácint, Mihail Kozakov. Időtartam: 87 perc
Az 1917-es forradalmat követő oroszországi polgárháborúban vörös egységek, köztük egy volt
magyar hadifoglyokból is álló internacionalista század kerül a fehérek gyűrűjébe. A kegyetlen
megtorlások elől menekülő harcosok egy kis folyóparti katonai kórházban találnak menedéket. Itt
várják a felmentő seregeket… Az első szovjet-magyar koprodukció eredeti szemléletmódja,
merészen formabontó szerkezete a szovjet kultúrpolitikát azonban óvatosságra intette, ezért a film
lerövidített, átvágott változatban került az ottani közönség elé. A kiadvány ennek egy fellelhető
kópiáját is tartalmazza.

Csinibaba (1997)
DVD 341
Rend.: Tímár Péter
Szereplők: Gálvölgyi János, Reviczky Gábor, Tóth Anita. Időtartam: 94 perc
1962-ben amikor Gagarin űrrepül és a harmadik világháború csaknem kitör, idehaza nem történik
semmi. S hogy ne is történhessen arról Simon bá, a rend és erkölcs felett lankadatlanul őrködő
tömbbizalmi gondoskodik. Csakhogy jön a Ki mit tud? és elszabadul a pokol. Boldog-boldogtalan
jelentkezik, hogy kiszabadulhasson innen, hiszen a győztesek kiutazhatnak a Helsinki VIT-re, ami
a vasfüggönyön túl van, és a krumplis tészták meg a pesti dzsigolók sajátos világnézetéből már
majdnem Amerika. Maga az édes élet. Sok-sok bonyodalom, még több sláger, ármány, szerelem
és mulatság után kiderül, hogy a véletlent sem bízzák a véletlenre és senki sem abba a révbe
érkezik, mint amibe beevezett. Mindez nem olyan nagy baj, ha valaki imád élni. És ők imádnak.

Csocsó, avagy Éljen május elseje! (2001)
DVD 576
Rend.: Koltai Róbert
Szereplők: Koltai Róbert, Gáspár Sándor, Máté Gábor. Időtartam: 94 perc
Rohamosan épülő szocialista iparváros valahol a Duna partján az ötvenes évek elején. Ott
tanárkodik, szervezi a piros betűs ünnepeket, vigyáz a focisták erkölcsére Csocsó, született
Csomai Gusztáv. Ez a történet leginkább róla szól, az életvidám, optimista és örökké tevékeny
Csocsóról, aki minden üldözés, macerálás és egyéb zaklatás ellenére is ember maradt az
embertelenségben. Május elseje megünneplésére készül Acélváros népe. A vezető szovjet
elvtársak is jelen lesznek az ünnepségen. Csomai Gusztáv szervezőkészségére nagy szükség
van. Csakhogy Csomai elvtárs viselkedése időnként több mint provokatív.

Csoda Krakkóban (2004)
DVD 571
Rend.: Groó Diana
Szereplők: Maciej Adamczyk, Bíró Eszter, Pawel Gedlek. Időtartam: 94 perc
Alig érkezett meg Eszter Krakkóba, máris ellopták táskáját. Szerencséjére összefut az
antikváriumban dolgozó Pjotr-ral, aki felajánlja segítségét a lánynak, ám amikor a fiú megtudja,
Eszter azért jött, hogy restaurálja a híres csodarabbi sírját, megdöbben: a lánynál ugyanis ott van
az Ezüskorona, a titokzatos könyv, mely állítólag képes feltámasztani a halottakat, s melyet a fiú
már egészen kisgyermekkora óta megszállottan keres. A Csoda Krakkóban hamisítatlan keleteurópai mese, tele misztikával, és azzal a különös milliővel, ami Krakkót annyira jellemzi. Egy
magyar lány és egy lengyel fiú – sorsuk a találkozás, ahogy azt előre jelezték nekik.

Csongor és Tünde (1976)
DVD 239
Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Safranek Károly, Zsurzs Kati, Koncz Gábor. Időtartam: 164 perc
Csongor hosszú ideig keresi-kutatja a földre szállt tündér otthonát, Tündérhont, hogy ráleljen szíve
választottjára. Ám útját állandó veszély és csábítás kíséri, mivel a gonosz boszorkány, Mirigy
mindent megtesz, hogy a szerelmesek boldogságát tönkretegye. Csongor a keresés közben
számtalan különös emberrel és lénnyel találkozik, köztük Kalmárral, a Tudóssal, a Fejedelemmel
vagy a három ördögfival, akiket hõsünk fondorlatos módon saját oldalára állít. Ám a legnagyobb
veszélyt a Mirigy által irányított ördögi csábító, Ledér jelenti Csongor számára, hiszen mindent
megtesz, hogy az ifjú felhagyjon boldogsága, szerelme keresésével.

Csutak a mikrofon előtt (1977)
DVD 2950
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Perlusz Péter, Balogh F. Gábor, Radnai György. Időtartam: 107
perc
Amikor Csutak egy szép napon fürdőnadrágját vállára csapva elindul a strandra, még nem sejti,
hogy micsoda különös felkérést fog kapni. A medence partján ugyanis felfigyel rá Zoli bácsi egy
rádiós rendező. Egy hangjáték szerepére kéri fel a fiút, amit az örömmel el is vállal. A rádiós
világba csöppenve Csutakot azonban meglepetések érik: összetűzésbe kerül a hangjáték
főszereplőjével, Kalocsaival. A befutott „sztárszínész” ugyanis rettegésben tartja a többi szereplőt,
sőt, elveszi a tiszteletdíjukat. Csutak elhatározza: ő ugyan nem lesz hajlandó alávetni magát a
nagyobb fiú zsarnokoskodásának!

Czukor show – mindig van következő (2009)
DVD 3243
Rend.: Dömötör Tamás
Szereplők: Árpa Attila, Czukor Balázs, Simicz Sándor. Időtartam: 80 perc
Egy fiktív országos televízió „kibeszélő” showjába érkezik egy vidéki férfi és barátai. A talkshow
témája „Ma rendbe hozom a családomat”, a társaságot a férfi hat éve nem látott húga hívja össze
a televízió kamerái elé. Sajnos, a siker elmarad, a műsor kilép a kereteiből: a stúdió igazi dráma
helyszíne lesz, egy vendég öngyilkos lesz az adás díszletei között. Czukor Mihály, a házigazda és
stábja a műsort megfigyelő svéd befektetők előtt akarják bizonyítani profizmusukat egy rutinadással. A film témája egy család többszintű, de közös problémára visszavezethető drámája, és
hogy ez a tragédia hogyan válik árucikké egy hétköznap délután.

De kik azok a Lumnitzer nővérek? (2007)
DVD 844
Rend.: Bacsó Péter
Szereplők: Rudolf Péter, Alföldi Róbert, Hegyi Barbara. Időtartam: 103 perc
A film két hőse, Olivér és Ficskó elkötelezett étteremkritikusok, akik szenvedélyesen harcolnak a
konyhaművészet becsületéért és színvonaláért, vitriolos hangon ostorozzák a szakma kontárait és
kufárait. A sértett vendéglősök bosszút esküsznek ellenük. Milicát, a talpraesett, tűzrőlpattant ifjú
„problémamegoldó” lányt bízzák meg: fedje fel a cikkeiket Lumnitzer nővérek álnéven publikáló
szerzők kilétét, majd tegye őket ártalmatlanná. Vagy úgy, hogy egyszerűen megveszi őket, vagy
úgy, hogy elcsábítja bájaival, vagy végső esetben elteszi őket láb alól. Elkezdődik a küzdelem a
Lumnitzer nővérek és Milica között, mely sok mulatságos helyzetet, komikumot produkál.

Dealer (2004)
DVD 38/1-2
Rend.: Fliegauf Benedek
Szereplők: Balogh Edina, Keresztes Felícián, Szakács Lajos. Időtartam: 136
perc
A film egy kábítószer-kereskedő egy napját mutatja be. Egy személyes tragédiát jár körbe, melyen
keresztül ősi sorskérdéseket vizsgál. Mennyire vagyunk képesek befolyásolni sorsunkat? Mikor
hozzuk rossz döntéseinket, melyek adott esetben végzetesek lehetnek? Az epizódokban súlyos
krízis helyzetben lévő emberek sorsába nyerünk betekintést. Ezekben a szituációkban sokszor a
drog, az egyetlen választható alternatíva. A Dealer az áldozatokat mutatja be. A film néhol sokkoló,
a megrázó eseményeket a téma hozza magával, és az a megfontolás, mely szerint drogügyben
etikátlan hamis illúziókat kelteni.

Délibáb (2014)
DVD 4343
Rend.: Hajdu Szabolcs
Szereplők: Isaach de Bankolé, Razvan Vasilescu, Török-Illyés Orsolya.
Időtartam: 86 perc
A magyar pusztán játszódó film egy afrikai futballista történetét meséli el, aki menekülni kényszerül
a hatóságok elől egy eladott mérkőzést követően. Francis egy világtól elzárt tanyán talál
menedéket mélyen a puszta szívében, ám hamarosan rádöbben, hogy a tanya valójában egy
modern kori rabszolgatelep. Megjelenésével felkavarja a helyiek életét, az apátiába süllyedt
foglyok a megmentőt, a kiskirályként uralkodó Cisco a riválist látja benne. Francis azonban nem
vágyik a hős szerepére, az első adandó alkalommal menekülni próbál, de a puszta csalóka tájain
lehetetlen eligazodni. Szökési kísérlete miatt a rabszolgák közé kerül, és akaratán kívül mégis
lázadó válik belőle.

Déryné (1951)
DVD 4374
Rend.: Kalmár László
Szereplők: Tolnay Klári, Rajnay Gábor, Bilicsi Tivadar. Időtartam: 104 perc
(Kultfilmek) (Magyar filmtörténeti sorozat; 69.)
Déryné Széppataky Róza, az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának
legnépszerűbb színésznője. A 19. század elején Bécs nem engedélyezte állandó magyar színház
létrehozását, ellenben minden támogatást megadott a német színjátszásnak. A fővárosból kivonult
színészek legjobbjai ekhósszekéren járták az országot, közöttük volt Déryné is. A történet nyomon
követi a nagy magyar színésznő pályáját, sikereit, harcát a nemzeti kultúra fejlesztésében.

Dögkeselyű (1982)
DVD 1472
Rend.: András Ferenc
Szereplők: Cserhalmi György, Maria Gladkowska, Temessy Hédi. Időtartam:
108 perc
András Ferenc filmjének taxisofőr főhősét kirabolja két idős tolvajnő. Simon, miután hiába próbálja
törvényes úton visszaszerezni összegyűjtött pénzét, magánnyomozásba kezd. Egyre mélyebbre
húzza az alvilág mocsara, majd maga is bűnözővé válik, és ezzel megkezdődik Simon ámokfutása
a kiszámíthatatlan vég felé.

Döntő pillanat (1938)
DVD 2361/1
Rend.: Ladislaus Vajda
Szereplők: Páger Antal, Tolnay Klári, Kabos Gyula. Időtartam: 85 perc (Páger
Antal válogatás)
A budapesti szinház titkárát, Kulinyit, egy vidéki színház igazgatójává nevezik ki. Új pozicíójához
magával viszi a fiatal és tehetséges színészházaspárt Pap Évát és Bálint Gábort. Reménytelen
küzdelmet folytat a színészekkel, a közönséggel, és a hitelezőkkel is. A kudarcba belefáradva
mindhárman visszamennek Pestre. Kulinyi ismét színházi titkár lesz. Bálint megkér egy híres
színészt, hogy egyetlen estére adja át neki a szerepét, remélve, hogy bizonyíthat.

Drága Elza! (2014)
DVD 5354
Rend.: Füle Zoltán
Szereplők: Makray Gábor, Bodor Géza, Varga Tamás. Időtartam: 101 perc
1942 végét írunk. Ukrajna, keleti front. Itt szolgál Lombos honvéd, a hazájához hűséges katona,
akinek friss házasként egyetlen vágya, viszontlátni ifjú feleségét. Egy adminisztrációs hiba miatt
azonban lemarad a hazafelé tartó vonatról. Azt gondolja, rosszabb már nem jöhet, az igazi
pokoljárás viszont csak akkor kezdődik. Reményvesztve bolyong a harctéri lidércnyomásszerű
helyszínein, s már-már úgy érzi, a felsőbb hatalmak groteszk játékoz űznek vele.
A bibliai Jób történetének modern kori, második világháborús feldolgozása.

Drifter (2014)
DVD 5246
Rend.: Hörcher Gábor
Szereplők: Steinbach Richárd, Rajki Rozália, Steinbach Zoltán. Időtartam: 72
perc (Ars Longa - Mesterfilmek)
Kis bakonyi faluban él az anyjával Ricsi. A vagány srác elhatározza, hogy raliversenyző lesz.
Tizenhét évesen otthagyja az iskolát, hogy minden idejét álma megvalósítására fordíthassa. Bár
egyetlen fillérje sincs, de az autókhoz nagyon ért. A jogsi nélküli illegális rodeók, a hajnalig tartó
bulik, a rendőrök elöli futás és a szüleivel való állandó viták a hétköznapjai részévé válnak Ricsi
elhatározza hogy kipofozza roncs BMW-jét a kertvégi disznóólból kialakított garázsban, hogy
elindulhasson a vidék híres rally versenyén. Mindent megtesz, hogy összeszedje ehhez a pénzt,
amiből persze még több probléma születik…

Ede megevé ebédem (2006)
DVD 851
Rend.: Jancsó Miklós
Szereplők: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Galkó Balázs. Időtartam:84 perc
(Kapa és Pepe-sorozat; 6.)
Kapa és Pepe most utoljára próbálják megfejteni a körülöttük lévő világot. A magyar
kapitalizmuson elmélkednek. Pepe - képességei ellenére - rájön, hogy ma itt az szabad, akinek
hatalma van, s annak van hatalma, akinek pénze van, így hát belevág. Vállalkozik, lottózik,
főzőiskolát nyit, beházasodik egy milliárdos maffiacsaládba, magánbörtönt nyit és várja, hogy a
szerencse egyszer rámosolyogjon Kapa egy otromba tréfájának köszönhetően azonban váratlanul
meghal, de mivel ez egy Kapa és Pepe- film, így itt nincs lehetetlen.

Édes Anna (1958)
DVD 248, DVD 5467
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Törőcsik Mari, Mezey Mária, Kovács Károly. Időtartam: 89 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 8.)
Vizyék a kommün bukása után igyekeznek úgy folytatni életüket, mint a felfordulás előtt.
Felvesznek egy új mindenest, a csendes, szorgalmas Annát. A lánynak udvarlója is akad, a
tisztességes kéményseprőfiú, de Anna az úr unokaöccsébe, Jancsiba lesz szerelmes. A férfi
elcsábítja Annát, és többet nem törődik vele, csak akkor, amikor kiderül: terhes. Ekkor pénzt ad a
műtétre. Vizyék egy pompázatos vacsorán vendégül látják Jancsit és új barátnőjét. Anna
mélységes megaláztatásában éjjel leszúrja a Vizy házaspárt.

Édes Emma, drága Böbe (1992)
DVD 1217
Rend.: Szabó István
Szereplők: Börcsök Enikő, Johanna Ter Steege, Andorai Péter. Időtartam: 78
perc
Emma orosztanárnő egy budapesti általános iskolában. Miután az orosz nyelv többé nem kötelező,
esti átképzőn angolul tanul – délelött pedig tanít, mindig két leckével jár diákjai előtt. Vidéki lány,
lakása nincs. Pedagógusszálláson lakik. Szerlemes az iskola igzagatójába, aki gyerekes
családpapa, sose fog elválni. Emma szobatársa Bóbe. Sorsuk hasonló. Bóbe azonban a maga
módján keresi a kiútat: külföldieket szed föl presszókban. Talán okosabb volna, ha mindketten
feladnák a hiábavaló küzdelmet és hazaköltöznének. Ám ők sok harc árán érték el, hogy fővárosi
pedagógusok legyenek, nem akarnak visszacsúszni. Életük egyre reménytelenebb.

Egészséges erotika (1985)
DVD 113
Rend.: Tímár Péter
Szereplők: Rajhona Ádám, Koltai Róbert, Németh Judit. Időtartam: 90 perc
A pusztaság közepén álló ládakészítő üzemben csak nők dolgoznak, de ők is minek, mert
eladhatatlan ládahegyek gyűlnek az udvaron. A tűzveszélyes üzemben lopott benzint tároló
ügyeletes tűzoltó az üzlet fellendítése érdekében rejtett kamerákat szerel fel. A környék vezetői
ládavásárlás fejében kukkolhatják az öltöző-vetkőző nőket, akik végül egy ünnepnapi vacsorán
felfedezik a kamerákat. Túszul ejtik Falkayt és Bozodit, egymilliós váltságdíjat követelnek. A többi
vezető műtűzzel akar bejutni az elbarikádozott gyárba, de az akció túl jól sikerül. A benzinnel teli
tűzoltókészülékek használatától a lángoló ládahegy s faépület berobban és porig ég.

Égigérő fű (1979)
DVD 317, DVD 4065
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Rajz János, Máriáss József, Fónay Márta. Időtartam: 81 perc
Misu, egy nyughatatlan pesti bérházban tölti a nyarat. Csuda dolgok történnek a régi házban.
Poldi bácsi, a parkőr már nagyon várja, hogy eljöjjön a hétvége, amikor is nyugdíjba vonul, de a
szép, zöld gyep azért nagyon fog neki hiányozni. Misu megszervezi, hogy a nagy napra
meglepetésként gyeptéglával borítsák a bérház udvarát, ám ehhez előbb le kell szerelnie az
örökké pesszimista Kamillát. Szövetséget köt a ház lakóival, főként Piroskával, aki Kamillánál
nyaral, de segít neki a szenesember, meg a szemetesek is. Végül is sok titokra derül fény, és ez a
nyár, melyet Misu Dezső bácsinál tölt, maga a napfény, a derü. A ház lakói együtt ünneplik a
könnyekig meghatott Poldi bácsi napját.

Egri csillagok (1968)
DVD 92/1-2, DVD 397, DVD 1473, DVD 1474
Rend.: Várkonyi Zoltán
DVD 3547, DVD 5016
Szereplők: Sinkovits Imre, Kovács István, Venczel Vera. Időtartam: 155 perc
A film Bornemissza Gergely és Cecey Éva életén és szerelmén át jeleníti meg a török hódoltság
korabeli állandó portyázásokat, a hősi harcot, melyet az egri várvédők vívnak Dobó István kapitány
vezetésével. Dobó Gergelyt már hétéves korában vitézzé avatja, mikor Vicával és
hadizsákmánnyal szökik meg a félszemű Jumurdzsák fogságából. Harminc év múlva ő lesz Dobó
jobbkeze, a vár esze Eger védelmében. A nagy véráldozattal kivívott győzelemhez Gergely
tűzokádó találmányai is nagymértékben hozzájárulnak. A fegyverek, a férfiak harca mellett
feleségének, Cecey Évának is meg kell küzdenie a törökkel, hogy elrabolt gyermekét
Jumurdzsáktól visszaszerezze

Egy bolond százat csinál (2006)
DVD 318
Rend.: Gyöngyössy Bence
Szereplők: Oroszlán Szonja, Szabó Győző, Gesztesi Károly. Időtartam: 97
perc
László Dömötör elvált anyakönyvvezetőnek születésnapja van. Elszántan próbál új életet kezdeni,
új szerelemre találni. Aznap, amikor volt felesége elkobozza Dömötörtől a kis Suzukit, rászakad a
világ, leépítésre hivatkozva főnöke is kirúgja. Megpillant egy tudósítást Lázár Norbertről, aki
megszólalásig hasonlít rá. A hasonmása feltörekvő, a szürkegazdaságban tevékenykedő
újgazdag, s meg nem erősített hírek szerint egy vadászbalesetben adaveszett Afrikában. Dömötört
hamarosan felismerik, mint Lázár Norbit, és elkezdődik egy őrült kavalkád: szerepcserék,
összekuszált szerelmek, egy bolond… még egy bolond… mind bolond!

Egy bolond százat csinál (1942)
DVD 1218
Rend.: Martonffy Emil
Szereplők: Latabár Kálmán, Benkő Gyula, Rajnay Gábor. Időtartam: 80 perc
Vajon mit kezdjen magával az az ember, aki hirtelen kénytelen búcsút mondani addigi megbízható
főpincéri állásának? Dömötör, az exfőpincér és karmester "kollégája" kapnak az alkalmon és
visszatérnek addigi munkahelyükre, a mulatóba, ahol immár vendégként veszik szemügyre a
szórakoztató intézményt. Sőt egy világhírű oroszlánvadásszal, gróf Rog-Igor-Szju-Azerew-vel való
hasonlatosságát kihasználva álszakállt ragasztva nemesnek adja ki magát. A trükk egészen jól
működik, senki sem leplezi le az "álnemest" - egészen addig, amíg meg nem érkezik maga a
rettenthetetlen (és valódi) afrikai vadász?

Egy éjszaka Erdélyben (1941)
DVD 2361/4
Rend.: Bán Frigyes
Szereplők: Páger Antal, Szeleczky Zita, Nagy István. Időtartam: 81 perc (Páger
Antal válogatás)
II. József császár Erdélyben utazgat. Egy járhatatlan úton kocsija kereke kitörik, és álruhában,
gyalog folytatja útját. Adjutánsa pedig Alvinczy Krisztina udvarába tér be, hogy a kocsit
megjavítassa. Krisztina azt hiszi, hogy a császár vendégeskedik nála,

Egy erkölcsös éjszaka (1977)
DVD 4577
Rend.: Makk Károly
Szereplők: Psota Irén, Makay Margit, Carla Romanelli. Időtartam: 95 perc
(Írósarok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 82.)
Kelepei Jenő, a bohém diák egy átmulatott éjszaka után elhatározza, hogy beköltözik Mutter
bordélyházába és a lányok kedvence lesz. Amikor a fiatalember aggódó édesanyja váratlanul
megérkezik vidékről, a Főnökasszony villámgyorsan úrilányok panziójává alakítja át a házat.

Egy hét Pesten és Budán (2003)
DVD 2664
Rend.: Makk Károly
Szereplők: Darvas Iván, Törőcsik Mari, Nagy-Kálózy Eszter. Időtartam: 87 perc
(Makk Károly világa)
Iván 1956-ban hagyta el az országot, egy különös telefonhívás hatására úgy dönt, hogy svájci
feleségét és otthonát hátrahagyva visszatér. Volt szerelme kórházban fekszik. Iván felfedezi, hogy
van egy lányuk, Anna, akinek a létezéséről eddig nem is tudott. A leány, a régi szerelem, a feleség
és a férfi érzelmi feszültséggel teli kapcsolatát egy nem mindennapi történetben követhetjük
nyomon. A múlttal való szembesülés, történelem, politika és a férfi-nő kapcsolat szerves részét
képezik a filmnek, amely egy megható ábrázolása az évtizedeken átívelő, halhatatlan
szerelemnek.

Egy magyar nábob (1966)
DVD 298, DVD 974
Rend.: Várkonyi Zoltán
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Darvas Iván, Latinovits Zoltán. Időtartam: 94
perc
A romantikus történet a reformkorban játszódik. Szereplői között találkozunk Szentirmay Rudolffal,
és a kor nagy politikusával Wesselényi Miklóssal. Főhőse a különcségeiről híres vagy inkább
hírhedt dúsgazdag Kárpáthy János, magyar nábob. Unokaöccse, az eladósodott Abellino a
mérhetetlen vagyon örökségére pályázik. De Kárpáthy keresztülhúzza számítását. Nemcsak egy
lány becsületét menti meg azzal, hogy nőül veszi, hanem így végleg kizárja számító rokonát az
örökségből. Megszületik gyermekük, Kárpáthy Zoltán.

Egy nap (2018)
DVD 5770
Rend.: Szilágyi Zsófia
Szereplők: Szamosi Zsófia, Füredi Leó, Barcza Ambrus. Időtartam: 99 perc
A háromgyermekes, 40 év körüli Anna igyekszik helytállni anyaként, feleségként és dolgozó nőként
is. Folyton rohan, a család pénze fillérre, a napjaik percekre vannak beosztva. Anna odaér,
megcsinál, elhoz, fejben tart, órát ad. Anna nem éri utol a férjét, pedig nagyon szeretne beszélni
vele, egyszerűen muszáj lenne. Úgy érzi, elveszti őt. A hétköznapi rutinfeladatok garmadája mellett
azonban kétséges, hogy lesz-e idejük és energiájuk egymásra.

Egy szoknya, egy nadrág (1943)
DVD 352, DVD 4066
Rend.: Hamza D. Ákos
Szereplők: Latabár Kálmán, Csikós Rózsi, Csortos Gyula. Időtartam: 74 perc.
ff. (Régi magyar filmek ; 3.)
Sóvári Péter híres színész, aki a szép kóristalányba Pintér Ibolyába szerelemes. Ibolyának udvarol
Borsay, az elszegényedett gróf is, akit csak a kilátásban lévő gazdag spanyol örökösnővel kötendő
házassága mentene meg. Sóvári féltékeny vetélytársára, és színészi tehetségét is bizonyítani
akarja előtte, ezért spanyol örökösnőnek öltözve jelenik meg a pesti szállodában, és mulatságos
jelenetek során leckézteti meg a grófot, aki lelkesen udvarol neki. Az igazi bonyodalom akkor
kezdődik, amikor egy nap felbukkan egy valóban gazdag latin özvegyasszony Dulcinea Juarez.

Egyetleneim (2005)
DVD 1268
Rend.: Nemes Gyula
Szereplők: Tóth Orsi, Kovács Krisztián, Avar István. Időtartam: 76 perc
Vígjáték egy mániákusan társat kereső fiúról, önéletrajzi elemekkel. A filmben két történetszál
váltogatja egymást: egy burleszk-szerű társkeresési hajsza és egy tragikomikus szerelmi történet.
A főhős életformája az ismerkedés: ismerkedik utcán, bulikon, kerthelységben, táncházban,
házibulin, koncerten, könyvtárban, múzeumban, buszon, a Margitszigeten, chaten, moziban és a
Szigeten. A háttérben dübörög a budapesti éjszaka: a Zöld Pardon, a West Balkán, a Pecsa, az
A38, a Sziget. A komikus, egyre abszurdabbá váló társkeresést egy felszabadult, tragikus, őrült
szerelem képei oldják fel.

Egymásra nézve [Un autre regard] (1982)
DVD 5006
Rend.:. Makk Károly
Szereplők: Jadwiga Jankowska-Cieslak, Grazyna Szapolowska, Jozef Króner.
Időtartam: 102 perc
1959-ben a magyar-jugoszláv határon lelőnek a sorkatonák egy határsértőt: Szalánczky Éva
újságírót. Évát szenvedélyes szókimondása miatt az ötvenes években mellőzték, meghurcolták.
Erdős főszerkesztő, aki megjárta Rákosi börtönét, 1959-ben vette maga mellé az Igazság című
laphoz. Éva a lapnál újból harcot kezd nemcsak a valóság feltárásáért, hanem a másság jogáért is.
A termelőszövetkezetek szervezéséről írott cikke és kolléganője, Lívia iránti szerelme olyan
konfliktusok sorát indítja el, amely tragédiához vezet.

Az éjszakám a nappalod (2014)
DVD 4745
Rend.: Dési András György, Móray Gábor
Szereplők: Czukor Balázs, Anger Zsolt, Scherer Péter. Időtartam: 98 perc
Amióta odaköltözött a barátnőjéhez, Novák egy percre sem hunyta le a szemét. Éjszakánként az
utcákat járja: olyan helyekre és olyan emberek közé keveredik el, akiknek nem is álmodott a
létezéséről. Bulizik, ismerkedik, élvezi mindazt, amit ez az eddig ismeretlen Budapest kínál. Mire
megszólal a vekker, mindig sikerül visszabújnia a közös ágyba. Egyik éjjel összeakad egy fura
társasággal, melynek tagjai mind különös, éjszakai lények, főnökük a leállíthatatlan Volf,
elképesztő tervvel áll elő, melyhez Novákot is fel akarja használni. A terv része egy bankigazgató,
egy gyógyszersegély-szállítmány, egy orosz teherautó meg egy hulla.

Eldorádó (1988)
DVD 258
Rend.: Bereményi Géza
Szereplők: Eperjes Károly, Pogány Judit, Eszenyi Enikő. Időtartam: 100 perc
(Magyar filmek gyűjteménye ; 26.)
1945. Monori Sándor a Teleki téri piac királya, akit mindenki Sanyi bácsiként tisztel. Ő az, aki fittyet
hány arra, milyen a politikai rendszer, hiszen számára egyetlen törvény létezik: arannyal mindent
és mindenkit meg lehet vásárolni. Amikor lánya terhesen tér haza Bécsből, Monori két marék
ékszer árán szabadul meg vejétől, hogy születendő unokáját maga nevelhesse fel, és megtanítsa
arra, hogyan lehet ebben az országban túlélni – akár egy halálosnak hitt betegséget is. 1956-ban
aztán mindent elkövet, hogy családját külföldre juttassa, de úgy tűnik, ekkor már az arany is kevés
a túléléshez.

Előre! (2002)
DVD 1353
Rend.: Erdélyi Dániel
Szereplők: Gáspár Sándor, Bodrogi Gyula, Váta Lóránd. Időtartam: 79 perc
Egy barátság története a nyolcvanas évek elejéről. Amikor még úgy tűnt, a szocializmus szilárd
alapokon nyugszik. Zoli és Miki igazi barátok, egy padban ülnek az általános iskolában, és együtt
lógnak az iskola után. Zoli apja a kevés ellenzéki egyike, aki röplapokat készít és szamizdat újság
kiadásával próbálja felhívni a figyelmet a rendszer ellentmondásaira. Miki apja a kerületi párttitkár,
aki fiatalon került magas pozícióba, úgy dönt emberek sorsa felől, ahogy azt kénye kedve tartja. A
két teljesen különböző férfi többször kerül kényszerű kapcsolatba gyerekeik barátsága miatt. Az
egyetlen közös vonásuk, az iskolába érkező fiatal tanárnő iránti érdeklődés.

Az ember tragédiája (1968)
DVD 48, DVD 202
Rend.: Szinetár Miklós
Szereplők: Huszti Péter, Moór Marianna, Mensáros László. Időtartam: 147 perc
Az ember tragédiája – Katona József Bánk Bánja mellett – nemzeti irodalmunk legnagyobb drámai
alkotása. Külföldön is az egyik legismertebb magyar klasszikus. Eddig mintegy 14 nyelven jelent
meg, s az 1892-es hamburgi, bécsi és prágai bemutató óta Európa számos színpadán aratott
megérdemelt sikert. Madách nem színpadra szánta művét, s bemutatásra is csak 1882-ben került
sor a Nemzeti Színházban. Az első előadást Paulay Ede rendezte. Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai
Mari, Lucifert Gyenes László alakította.

Emberek a havason (1941)
DVD 4375
Rend.: Szőts István
Szereplők: Szellay Alice, Görbe János, Bihari József. Időtartam: 90 perc
(Filmtörténeti klasszikusok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 65.)
Erdélyi havasok. Felhők, fenyők, kis ház. Itt él Csutak Gergely székely favágó a feleségével,
Annával és Gergővel, a kisfiúkkal. A táj szépsége, a természet közelsége mégsem hoz töretlen
boldogságot. A szép fiatalasszonyra szemet vet a munkaadó, míg férje távol van. Anna elmenekül,
de a szakadékba zuhan. Gergely halálos bosszút áll. Bebörtönzik, de amikor lehull a hó és jön a
karácsony, megszökik, hogy ajándékot adhasson a kisfiának, a kicsi Gergőnek.

Az én XX. századom (1988)
DVD 3342
Rend.: Enyedi Ildikó
Szereplők: Dorotha Segda, Oleg Jankovszkij, Paulus Manker. Időtartam: 98
perc
Enyedi Ildikó trendekbe nem illeszthető tündéri, ironikus filmmeséje ma talán még aktuálisabb, mint
20 éve. Ideje a XX. Század szilveszteréig pereg vissza… Amikor a két ikerlány – a robbantgató
anarhista Lili, a léha erkölcsű luxusnő, Dóra – és az őket egységként szerető férfi egyszerre érnek
az Orient expresszen a magyar országhatárra. Hol szétágazó, hol összekapcsoló
fénytörténetükben a kor varázslatos filmjeinek és edisoni vívmányainak megidézése közben
Enyedi nem kevesebbre vállalkozik, mint a „boldogság” kutatására, visszaperelve a tömeggyilkos
századot az állandóan változó világ, a létezés csodájáról.

Az én lányom nem olyan (1937)
DVD 2359, DVD 2362/1
Rend.: Vajda László
Szereplők: Greguss Zoltán, Tolnay Klári, Ráday Imre. Időtartam: 78 perc (Régi
magyar filmek; 23.)
Gitta húszéves, modern gondolkodású lány. Fekete Ferenc udvarol neki, akit szülei nem
kedvelnek, ezért titokban találkozgatnak. Amikor Ferit a lány apja eltanácsolta a háztól, Sándort
bízták meg, hogy kettejük között a kapcsolatot fenntartsa. Feri erőszakosan viselkedik, de meg kell
tapasztalnia, hogy Gitta nem az a könnyelmű lány, akinek hitte. Feri egyre ellenszenvesebb,
Sándor egyre rokonszenvesebb Gittának. Mire a család megrendezi Gitta és Sándor ismerkedési
estélyét, azok már rég szeretik egymást.

Én vagyok Jeromos (1970)
DVD 255
Rend.: Tímár István
Szereplők: Harsányi Gábor, Kállai Ferenc, Psota Irén. Időtartam: 80 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 18.)
Jeromos és fia, Zserom csatornatisztítással foglalkozik, ám egy termelési versenyben alaposan
alul maradnának a munkamoráljukkal. Egy nap a Katona doktorék kertjének végében éktelenkedő
pöcegödör ellen vonulnak fel. A főnök a nőügyeit intézi, anyag nincs, csak a délutáni maszek
műszakban sikerül felvenni a tempót. Apa és fia kényelmesen berendezkedik a kert végében,
Jeromos modellt alszik a műkedvelő festő Zsuzsannának, Zserom pedig a szomszéd Juditka
bájaiban gyönyörködik. A lány kelleme a főnök figyelmét is felkelti, az ellenőrzéstől a munka is
felgyorsul.

Ének a búzamezőkről (1947)
DVD 4578
Rend.: Szőts István
Szereplők: Szellay Alice, Görbe János, Bihari József. Időtartam: 85 perc
(Cenzúrázva, betiltva) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 80.)
A háború a falvak életét is feldúlta. A férfiak távollétében a földeken az asszonyok és az öregek
végeztek minden munkát. Az orosz hadifogságból hazatért Ferenc a szomszéd tanyán találja meg
a kisfiát, akit édesanyja halála óta a férfi földije és katonatársa, Rókus családja nevelt. Most tőle
tudják meg a szomorú hírt: együtt szöktek meg a fogságból, de Rókus útközben meghalt. Ferenc
és Rókus özvegye, Etel lassan, szemérmes tartózkodással összemelegszenek. Boldogságuk
azonban nem lehet tartós, mert a férfi szörnyű titkot őriz a szívében.

Érzékek iskolája (1996)
DVD 659, DVD 691
Rend.: Sólyom András
Szereplők: Kaszás Attila, Gryllus Dorka, Udvaros Dorottya. Időtartam: 86 perc
Korunk egyik legkiemelkedőbb magyar írója, Esterházy Péter 1987-ben írta meg Csokonai Lili
álnéven Tizenhét hattyúk című fiktív vallomását, melyből Sólyom András készített filmet. A történet
egy fiatal lány életének tragédiáját meséli el, melynek középpontjában a viszonzatlan szerelem
krónikája áll, annak minden gyönyörűségével és kínjával.

Erzsébet királyné (1940)
DVD 2364/3
Rend.: Podmaniczky Félix
Szereplők: Karády Katalin, Jávor Pál, Tolnay Klári. Időtartam: 89 perc (Karády
Katalin válogatás)
Ferenc József császár fiatal hitvese, Erzsébet királyné, igen kedvelt a nép körében. A levert
szabadságharc után a forradalmár Latkóczy tábornok lánya, a királynőhöz igyekszik, hogy apja
érdekében a közbenjárását kérje. Nem sejti, hogy útján a külföldön szerveződő magyar légió
megbízottai segítik.

Eszkimó asszony fázik (1983)
DVD 3343
Rend.: Xantus János
Szereplők: Méhes Marietta, Boguslaw Linda, Lukáts Andor. Időtartam: 111
perc (Magyar Nemzeti Filmarchívum magyar filmtörténeti sorozata)
A neves zongoraművész beleszeret Mariba, a hidrogénszőke bombázóba, aki egy süketnéma
állatgondozó felesége. A két férfi imádja a nőt, a nő szereti mind a két férfit. Mindannyian tudják,
hogy ez az állapot nem tartható sokáig.

Eszter hagyatéka (2008)
DVD 2330
Rend.: Sipos József
Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Cserhalmi György, Törőcsik Mari. Időtartam:
90 perc
A történet a harmincas évek Balaton-felvidékére repít minket, ahol Eszter, a hamvaiban is szép
úrinő él csendesen, szerényen. Már nem vár sokat az élettől, hisz élete valahol véget ért, mikor
szerelme, a hűtlen, szélhámos Lajos nővérét vette el helyette. Lajos táviratozik, hogy húsz év után
meglátogatja Eszteréket, és ez a különös vendégség minden meghívott és hívatlan vendég életébe
változást hoz.

Ez történt Budapesten (1944)
DVD 4376
Rend.: Hamza D. Ákos
Szereplők: Muráti Lili, Hajmássy Miklós, Rajnay Gábor. Időtartam: 90 perc
(Aranykor) (Magyar filmtörténeti sorozat; 67.)
Pataky Elemér segíteni akar unokahúgának "válásában". Nagy buzgalmában menten Pestre utazik
ügyvédet fogadni. De az ügyvéddel, Dr. Orbói Istvánnal való találkozás csak ürügy egy "kis
kiruccanásra". Jól tudja ezt a felesége is, ezért váratlanul megérkezik, és sikerül is rajtakapnia a
férjét az ügyvéd társaságában egy szórakozóhelyen. Pataky megkéri a megszeppent ügyvédet,
hogy a társaságukban levő csinos hölgyet a saját feleségeként mutassa be. A "friss feleség"
azonban nem más, mint a férj ügyvédje, dr. Szikszay Erzsébet, aki remekül játssza a hirtelen
ráosztott szerepet. Olyannyira, hogy mindenki legnagyobb megdöbbenésére vacsorára is meghívja
a Pataky házaspárt, nem éppen hátsó gondolatok nélkül.

Falfúró (1985)
DVD 256
Rend.: Szomjas György
Szereplők: Bán János, Szirtes Ági, Szatler Renáta. Időtartam: 98 perc (Magyar
filmek gyűjteménye; 19.)
Géza egy lakótelepen él feleségével és két gyermekével. Egy napon elhatározza, hogy szakít
minden kötöttséggel és új életet kezd. Még aznap ráborítja a művezetőjére az asztalt és kilép a
gyárból. Önálló vállalkozásba kezd a lakótelepen, mint falfúró kisiparos. Így jut be könnyűvérű
szomszédasszonya lakásába is, akivel szexuális viszonyt kezd és miatta a családját is otthagyja. A
nyolcvanas évek Magyarországának lakótelepi mindennapjait mutatja be a film.

Fábián Bálint találkozása Istennel (1980)
DVD 5806
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Koncz Gábor, Venczel Vera, O. Szabó István. Időtartam: 105 perc
(Fábri Zoltán 100 - gyűjteményes kiadás III.) (A Magyar Nemzeti Filmarchívum
filmtörténeti sorozata ; 49.)
Fábián Bálint 1918-ban, az olasz fronton embert öl. Itthon fiai megfojtják a papot, anyjuk szeretőjét.
Bálint, a frontról hazatérve viruló felesége helyett egy zavarodott asszonyt talál. A báró kocsisa
lesz, de a fehérterror idején szolidáris volt zsellértársaival, s visszamegy fiaihoz juhásznak.
Felesége meghal, fiai elhagyják. Fábri Zoltán Fábián Bálint történetével a Magyarok főhőse
apjának keserű szegényparaszti sorsát ábrázolja a harmincas évek szociográfiai irodalmához
hasonló mélységgel és erővel.

A falu jegyzője (1992)
DVD 262
Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Kozák András, Molnár Piroska, Orosz Helga. Időtartam: 86 perc
A film a XIX. századi kései Magyar feudalizmust veszi górcsô alá. A történet központjában
Tengelyi Jónás a falu jegyzôje áll, akit cselszövés útján megfosztanak nemesi levelétôl, így ô nem
tudja bizonyítnai származását a megyei tisztújításon. Ám egy jobbágyból lett betyár, Viola a
Tengelyi családhoz fűzôdô hálából megpróbálja visszaszerzni az ellopott iratot. A sötét cselszövés
hátterében Réty alispánné és ügyvdje Macskaházy áll. Viola mikor megkisérli a nemesi levelet
visszaszerezni önvédelembôl megöli Macskaházyt. A gyanú Tengeylire terelôdik, akit börtönbe is
zárnak, ahonnan csak a betyár utolsó vallomása után szabadul.

Falstaff (1976)
DVD 644
Rend.: Vámos László
Szereplők: Mensáros László, Bessenyei Ferenc, Agárdi Gábor. Időtartam: 86
perc
Percy a lázadó skót csapatok támadását kihasználva szövevényes összeesküvést tervez az
uralkodó ellen. A trón jog szerinti várományosa azonban nem más, mint Henry, azaz Henrik
herceg, aki ahelyett, hogy a korona megszerzéséért vívott harcokban jeleskedne az egyszerű
parasztok és kicsinyes kocsmatöltelékek között tengeti életét, nem éppen herceghez illő módon.
Apja helyett apja az öreg, kövér lovag, Sir John Falstaff, aki a kardvívásnál jobban ért a szavak
forgatásához és a söröskupa emeléséhez. Ám egy napon az idős király fiáért küldet, hogy együtt
vegyék fel a harcot Percy ellen, hogy a korona jog szerint a fiúra szálljon.

A fantasztikus nagynéni (1986)
DVD 823
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Ruttkai Éva, Zenthe Ferenc, Újlaky Dénes. Időtartam: 100 perc
Máli néni negyven év után visszatér Magyarországra, a mesés Argentínából. Családját,
Némethiéket hatalmas meglepetésként éri a távoli rokon viszontlátása. A család két legkisebb
tagja, a tizenéves Huba és Csaba azonban hamar megkedveli az eddig soha sem látott nagynénit,
így nem is meglepő, hogy amikor Máli egy különös ötlet által vezérelve Tivadar nevű
autómobiljával nekivág az országnak, a két fiú vele tart. A fantasztikus nagynéni fejébe veszi, hogy
megkeresi ifjúkori szerelmét, Gergőt, hogy végre megtalálja a valódi boldogságot. Ám a nyomok
egyszerre három Gergőhöz is vezetnek, így a keresés nem is olyan egyszerű.

Fehér Isten (2013)
DVD 4494
Rend.: Mundruczó Kornél
Szereplők: Psotta Zsófia, Zsótér Sándor, Thuróczy Szabolcs. Időtartam: 116
perc (Ars Longa - Mesterfilmek)
Egy új törvény szerint minden korcs után különadót kell fizetni a kutyatartó állampolgároknak. Ebek
százait dobják ki a tulajdonosok. A 13 éves Lili sikertelenül próbálja megóvni apjától kutyáját,
Hagent, az is utcára kerül. Hagen és Lili reménytelenül keresik egymást a ködös budapesti
utcákon. Miközben a lány kezd beletörődni sorsába, a kutya rájön, hogy a nagyváros
dzsungelében a túlélés egyetlen záloga, ha többé nem lesz lojális korábbi barátai, az emberek felé.
Kisemmizett fajtatársai között talál menedéket. A hontalan kutyáknak egyetlen válaszuk marad
mindarra, ami velük történt: a lázadás szabadsága. Hagen a nincstelen felkelők élére áll és a
kutyák a város ellen indulnak. Bosszújuk véres és kegyetlen. Amint Lili meghallja a távolból a falka
ugatását, tudja, ő az egyetlen, aki képes lehet megállítani a vérengzést…

Fehér tenyér (2006)
DVD 324
Rend.: Hajdu Szabolcs
Szereplők: Hajdu Zoltán Miklós, Orion Radies, Silas Radies. Időtartam: 97 perc
A tíz éves Dongót szülei és véreskezű edzője élsportoló tornásznak szánják. Akárcsak
edzőtársainak, ez élete és nappala, teste pedig tele van a fegyelmezéshez „szükséges” kék-zöld
foltokkal. Tizenhat éves korában első kitörési kísérletként megszökik egy nagy bajnokság előtti
versenyről, amikor vándorcirkuszosok kérik fel egy különleges szereplésre. Tíz évvel később
megérkezik egy modernül felszerelt kanadai edzőközpontba. Fiatal 16-18 év körüli tornászok
edzését bízzák rá. Dongónak szembesülnie kell azzal, hogy mennyire nehéz saját edzője rémes
módszereit felülbírálnia, és testi fenyítés nélkül edzenie diákjait. Végül sikerül és legjobb
tanítványával közösen kezdi a felkészülést a világbajnokságra.

Fekete gyémántok 1-2. (1976)
DVD 300
Rend.: Várkonyi Zoltán
Szereplők: Huszti Péter, Sunyovszky Szilvia, Koncz Gábor. Időtartam: 80+74
perc
Berend Iván vidéki nemes, bányamérnök, aki személyesen vezeti kis bondavári bányáját. Az 1860as években olyan oltóanyaggal kísérletezik, amely eloltja a bányatüzet. Egy napon ide érkezik
Kaulmann Félix bécsi bankár, aki szeretné kiaknázni az egész szénmedencét, Berend Ivánt
tönkretéve. Segítőtársai az ott dolgozó szépséges Evila, és völegénye Szaffrán Péter.

Fekete kefe (2005)
DVD 325
Rend.: Vranik Roland
Szereplők: Bánki Gergely, Hajduk Károly, Hernádi Csaba. Időtartam: 78 perc
A film négy fiatal fiú kényszerű, de ártalmatlan ámokfutását dolgozza fel. A történet egy nap alatt
játszódik. Zoli a teológus hallgató, Döfi a festő, Anti a hobbi költő és Papi, aki általában csendben
van és semmit nem csinál arra kényszerül, hogy munkát vállaljon. Zoli, aki egy-két hónapja
Pejkernek, a kéményseprő és kéménybélelő középvállalkozónak dolgozik, egy reggel magával
viszi három haverját. Nekivágnak a háztetőknek, hogy kipucolják a kéményeket, de találkozásuk
egy furcsa, lakótelepi kecskével megváltoztatja a dolgok állását és összekavarja a gondolataikat.

A fekete múmia átka (2015)
DVD 4727
Rend.: Madarász István
Szereplők: Schmied Zoltán, Radnay Csilla, Haumann Péter. Időtartam: 62 perc
Plock a ponyvaregények koronázatlan királya. Már 23 éves korában elnyerte az irodalmi Nobeldíjat, méghozzá egy makaó nevű kártyajátékon. Igazi nagymenő. Ő tartja a kávéházi regényírás
nem hivatalos gyorsasági világrekordját. Most azonban nagy bajban van. Kölcsönkért az
Örménytől, az Abszint kávéház tulajdonosától, 1000 pengőt, hogy magánkiadásban adja ki
verseskötetét. Ha este hatig nem fizeti vissza a pénzt, nemcsak a törzsasztalát veszíti el, de az
Örmény elárulja a menyasszonyának, Evelinnek is, hogy a házvásárlásra kért pénzt irodalmi
kalandorkodásra fordította. Az Örmény egy utolsó esélyt ad Plocknak. Ha a legkisebb fiának, a
tökéletesen idióta és tehetségtelen Gerzsonnak segít este hatig megírnia első regényét, a Fekete
múmia átkát, akkor eltekint az adósságtól.

A fekete város (1971)

DVD 3152/1-3

Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Szirtes Ádám, Máthé Erzsi. Időtartam: 110+110+165
perc
1699. szilveszterén kezdődő történetben a korán megözvegyült Görgey Pál, Szepes vármegye
alispánja szűnni nem akaró harcot vív Lőcse város főbírájával, melynek egy szerencsétlen
kimenetelű vadászat vet véget: a főbíró lelövi az alispán vizsláját, mire Görgey puskát ragad, és
szemet szemért elv alapján golyót ereszt a bíró mellkasába. A háborúskodás most kezdődik csak
igazán: Lőcse városa a vármegye alispánjának fejét követeli, ám a megtorlást csak saját városuk
területén eszközölhetnék. Görgeynek persze esze ágában sincs Lőcsébe menni, így a
viszálykodás állandósulni látszik az önfejű alispán és a megtorlás napjáig feketébe borult város
között.

Feldobott kő (1968)
DVD 3663
Rend.: Sára Sándor
Szereplők: Balázsovits Lajos, Todor Todorov, Nagyezsda Kazaszjan.
Időtartam: 84 perc
Pásztor Balázs, egy falusi vasutas fia az '50-es évek elején filmrendezői szakra jelentkezik, de
mivel apját bebörtönözték, nem veszik fel a főiskolára. Földmérői állást vállal. Munkája során sok
vidéket jár be, sokféle embert ismer meg. Ezek az ő "egyetemei". Barátságot köt a hazájából
idemenekült görög partizán házaspárral, Iliásszal és Irinivel. Tiszteli az egyenes jellemű Iliászt, aki
éppen meg nem alkuvó természete miatt sokszor összevész a főmérnökkel. Balázs munkája során
cigányokkal kerül össze, és szemtanúja lesz, hogy a hatalom milyen megalázóan bánik velük.
Évek múlva, mint rendező, első filmjét a küzdelmes évek során megismert emberek emlékének
szenteli.

Félvilág (2015)
DVD 5097
Rend.: Szász Attila
Szereplők: Kovács Patrícia, Gryllus Dorka, Döbrösi Laura. Időtartam: 88 perc
1914 januárjában egy utazókosarat sodort partra a jeges Duna, benne egy megfojtott nő
holttestével. A hulla a pesti éjszaka híres-hírhedt kurtizánja, Mágnás Elza volt. Ki ölte meg Elzát és
miért? Az I. világháború előtt hónapokig ez a kérdés tartotta lázban Budapestet, és foglalkoztatja
100 év elteltével is a közvéleményt. Erről a rejtélyről lebbenti fel a fátylat a film, amely Mágnás Elza
utolsó napjait dolgozza fel. A film középpontjában három nő áll: a félvilági életet élő Mágnás Elza,
bigott komornája, Rózsi, valamint a fiatal és naív cselédlány, Kató. A közöttük szövődő bizarr,
szenvedélyes viszonyokat és sikamlós hatalmi játszmákat bonyolítják tovább az Elza körül
felbukkanó férfiak, egészen a sokkoló végkifejletig.

A fény ösvényei (2005)
DVD 1778
Rend.: Mispál Attila
Szereplők: Cseh Anna Mária, Cserhalmi GyörgyKovács lajos. Időtartam: 90
perc
Mi történik, ha valaki mindent elveszít? Hogyan lehet tovább élni, ha éppen az hiányzik, ami a
legfontosabb volt? A filmben két szál fut egymás mellett: az egyik egy sikeres modell története, a
másik egy ötvösmesteré. Mindkettejük élete a szemünk láttára hullik darabokra. Történeteik
hasonlóan épülnek fel, és sajátos módon hatnak egymásra. Hosszú időbe telik, míg mindketten
elfogadják sorsukat. Amikor megbékélnek önmagukkal, történeteik egyesülnek: az ötvös, aki a
látását, és a modell, aki a szépségét veszítette el, a film végén találkoznak.

Fényes szelek (1968)
DVD 269
Rend.: Jancsó Miklós
Szereplők: Drahota Andrea, Balázsovits Lajos, Kovács Kati. Időtartam: 78 perc
A történet 1945 után, de még a fordulat éve előtt játszódik. A NÉKOSZ kollégisták egy csoportja
egy papi gimnáziumba megy, hogy - érvekkel, s dalaik, táncaik sodró erejével -meggyőzze a papok
által megfélemlített diákokat. A kollégisták között sincs egység, - két szélsőséges nézeteket valló
lány-Teri és Jutka -ragadja magához a hatalmat. Jancsó Miklós egy kollégiumfoglalás
eseménytörténetébe sűríti a forradalom természetrajzát, és annak öncélú, hatalmi erőszakba
torkolló veszélyeire figyelmeztet.

Film... (2000)
DVD 1342
Rend.: Surányi András
Szereplők: Temessy Hédy, Darvas Iván, Haumann Péter. Időtartam: 82 perc
Egy idős házaspár életének utolsó néhány óráját kívánja megmutatni. Két olyan ember utolsó
pillanatait, akik a történelmi viharok, embertelenségek és értékvesztések közepette is egymás
mellett maradtak a szeretet és egymásra utaltság különös szorításában. Útjuk a lakásból a
vendéglőig és vissza a megszokott utcákon keresztül vezet addig a pillanatig, míg az Öregember
élettelenül összeesik. A magára maradt Öregasszony számára még egy pillanatra megjelenik a
remény, amikor az utcán talált csecsemővel becsöngetnek hozzá, de rádöbben, hogy az ő élete is
már az ismeretlen felé tart.

Fotó Háber (1963)
DVD 4377
Rend.: Várkonyi Zoltán
Szereplők: Latinovits Zoltán, Szakáts Miklós, Ruttkai Éva. Időtartam: 98 perc
A kémfilm egy kelet-európai James Bond-ról szól, aki fényképész-tevékenységgel álcázza
kémtevékenységét. Az ismeretlen főnök irányításával a fényképész Háberék célpont-fotókat és
más titkos anyagokat gyűjtenek az ország területén. Nekik dolgozik Csiky Gábor teológus és kémia
tanár is, akit szoros szálak fűznek Háber feleségéhez, Annihoz. Csikyről azonban kiderül, hogy az
elhárítás embere.

Fotográfia (1972)
DVD 3169
Rend.: Zolnay Pál
Szereplők: Zala Márk, Iglódi István, Sebő Ferenc. Időtartam: 80 perc
Két fiatalember, az egyik fényképész, a másik retusőr, vándorfotósként a vidéket járja. Céljuk, hogy
mesterségüket őszinte hivatásnak tekintve, a felismerhetetlenségig agyonretusált képek helyett az
ember igazi arcát, beszédes mozdulatait, árulkodó tekintetét örökítsék meg, tehát szembesítsenek
a valósággal. Útjukon különféle emberekkel kerülnek kapcsolatba, akik inkább a valóság hazug
képmását, "szebb" önmagukat akarták látni. Eközben különös emberi sorsok is feltárulkoztak,
indulatok uralta mélységekkel, tragédiákkal. Így botlottak a gyerekeit fájdalmában legyilkoló
asszony történetébe is.

Franciska vasárnapjai (1996)
DVD 3138
Rend.: Simó Sándor
Szereplők: Kerekes Éva, Ujlaki Dénes, Bíró Krisztina. Időtartam: 98 perc ('56
másképp sorozat)
Franciska a negyvenes években cselédlány valahol vidéken. Beleszeret egy nős emberbe, a
szomszéd Lajosba. Hétvégén a férfi motorozni viszi. Aztán jön a háború, a gazdáékat és Lajost
lágerbe és munkaszolgálatra hurcolják. A háború után Franciska Pestre megy és rendőrnek áll,
hogy "valaki" legyen. Egy szép napon visszatér hozzá Lajos. Franciskának ettől kezdve két élete
van: hétköznap a lágerben szobaparancsnok, vasárnapjait azonban Lajossal tölti.

Friss levegő (2006)
DVD 1053
Rend.: Kocsis Ágnes
Szereplők: Hegyi Izabella, Nyakó Júlia, Turóczi Anita. Időtartam: 109 perc
Viola még mindig nagyon szép nő. Angéla, a lánya szégyelli őt. A kommunikáció közöttük már
szinte lehetetlenné vált. Csak a kedvenc sorozatukat nézik mindig együtt, soha nem mulasztanak
el egy részt sem. Valószínűleg titkon mindketten szerelmesek a főszereplőbe. Viola ott dolgozik,
ahol senki sem akar dolgozni. Keresi az igazi férfit, akit szeretni tudna. Angéla szép ruhákat
szeretne tervezni. Valami másra vágyik. Egy másik életre. Friss levegőre.

Fűre lépni szabad (1960)
DVD 2533
Rend.: Makk Károly
Szereplők: Páger Antal, Tolnay Klári, Tordy Géza. Időtartam: 107 perc (Makk
Károly világa)
Kéri elvtárs egy televíziós beszélgetés során könnyelmű ígéretet tesz: megigéri Kárász bácsinak,
ha népes családjával nem sikerül lakáshoz jutnia, beköltözhet az ő villájába. Kárászék
természetesen nem kapnak lakást. A házban ettől kezdve tumultuózus jelenetek játszódnak le, a
kéretlen társbérlők sok borsot törnek a házigazdák orra alá, és mindennapi dolog a két család
közötti veszekedés. Miközben a szülők marják egymást, a fiatalok egymásba szeretnek. A
gyerekek boldogsága az egyetlen dolog, aminek kedvéért a sértett szülők hajlandók kibékülni.

