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Magyar filmek G-M
Glamour (2000)
DVD 398
Rend.: Gödrös Frigyes
Szereplők: Eperjes Károly, Ónodi Eszter, Barkó György. Időtartam: 115 perc
Az Apa egy álmot lát, amely egy bolondos terv végrehajtására sarkallja. A terv lényege, hogy az
eljövendő utódok érdekében "vérfrissítésre" van szükség. A megoldás az üzlet régi barátja, a
Házasságközvetítő képében jelenik meg: megismerkedik egy német leánnyal, a találkozásból
szerelem születik. A kor és a törvények nem teszik lehetővé szerelmük beteljesülését, a
házasságot. A család jogtanácsosának javaslatára egyetlen kiút marad, ha az Apa törvényesen
meg akar házasodni - a jövendőbelije német birodalmi állampolgár, ő pedig a sémi fajhoz tartozik -,
a lánynak először el kell válnia. Tehát találni kell egy Álférjet. A papa engedélyével végül sor
kerülhet az esküvőre.

Gondolj rám (2014)
DVD 4791
Rend: Kern András
Szereplők: Kern András, Eszenyi Enikő, Szilasi Blanka. Időtartam: 95 perc
Dr. Borlainak rutinfeladat, hogy egyes betegeivel közölje a rossz hírt, hogy alig néhány hetük,
hónapjuk maradt. Egy napon kollégája vele közli a rossz hírt. A minta férj és apa, a kedvelt orvos
ekkor furcsa tervet eszel ki: magára haragítja a szeretteit, hogy ne okozzon fájdalmat nekik, amikor
el kell veszíteniük. Ám amikor már mindenkit lebontott maga körül, és egy emberként azt gondolják
róla, hogy egy ocsmány, önző, kibírhatatlan alak - még mindig él, holott az emberi - orvosi számítás szerint már rég a temetőben kéne lennie...

Guerilla : 1849, a szabadságharc vége (2019)
DVD 5812
Rend.: Kárpáti György Mór
Szereplők: Váradi Gergely, Mészáros Blanka, Vilmányi Benett. Időtartam: 83
perc
1849-ben, a világosi fegyverletétel után sokan még nem tudják, hogy a szabadságharc elbukott.
Barnabás korábban megszökött a sorozás elől, az öccse vonult be helyette. Csak most, a vereség
után csatlakozik a tízen-huszonéves, erdőben bujkáló gerillákhoz. A bűntudattól hajtott fiú bízik
benne, hogy hazaviheti a testvérét, de egy hazugsága folytán besorozzák, így maradnia kell. Közel
kerül Lucához, aki a sebesülteket ápolja, és akibe az öccse szerelmes: ez tovább szítja a fivérek
közötti ellentéteket. Barnabásnak hamarosan olyan döntéseket kell hoznia, amelyeknek egyre
súlyosabb következményei lesznek.

Gyerekrablás a Palánk utcában (1985)
DVD 1482
Rend.: Mihályfy Sándor
Szereplők: Bánsági Ildikó, Székhelyi József, Koltai Róbert. Időtartam: 89 perc
Előfordulhat néha, hogy a nagy és okos felnőttek butaságokat készülnek elkövetni, csak ezt ők
maguk nem látják. Ilyenkor egy kisgyerek leleményére és segítségére van szükség a helyzet
megoldásához. Kondor Lajcsi mindent elkövet, hogy édesanyja ne menjen hozzá Állókígyóhoz, kis
családját pedig újra és boldognak lássa. Célja elérésében pajtásai és Hecseki alhadnagy sokat
segítenek.

A gyertyák csonkig égnek (2005)
DVD 162
Rend.: Iglódi István
Szereplők: Avar István, Agárdy Gábor, Csernus Mariann. Időtartam: 90 perc
Két fiatal katona, két testi-lelki jó barát negyven évvel ezelőtt - és két gyanakvó, megkeseredett,
lelkiismeretfurdalásokkal teli öregember most. A két dátum között az üresség. Nem találkoztak a
negyven év alatt, egyikük a trópusokon katonáskodott, a másik a katonai szolgálat letelte után ült
csak kastélya könyvtárában. De most találkoznak, és kezdődhet a leszámolás. Mi történt akkor,
azon a negyven évvel ezelôtti napon? Miféle halálos bűn követel most tisztázást? A kérdések,
szenvedélyek mögött egy halott: Krisztina, egyikőjük szeretett felesége. Hasonló szenvedély volt a
két barát részéről akkor, ugyanezen nő iránt.

Gyula vitéz télen-nyáron (1970)
DVD 3811
Rend.: Bácskai Lauró István
Szereplők: Koncz Gábor, Őze Lajos, Kállai Ferenc. Időtartam: 77 perc
A gunyoros közéleti és médiakritika középpontjában egy tévésorozat áll. A végvári csaták idején
játszódó film amatőr főszereplője, a sörgyári melós, Prohászka Feri lángra lobbantja a magyar nők
szívét. A sorozat kirobbanó sikert arat, hevíti a magyar öntudatot. Az elharapódzó törökellenes
kampány azonban közbelépésre serkenti Bodó főszerkesztőt: Gyula vitézt hűtlenség miatt meg kell
ölni. Csakhogy a közönség nem tűri a csúf véget, követeli a folytatást.

Hahó, Öcsi! (1971)
DVD 483
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Kovács Krisztián, Koncz Gábor, Kiss Manyi. Időtartam: 90 perc
(Magyar filmek gyűjteménye ; 11.)
A Balog család mindig rohan, az öt éves Öcsire soha nincs senkinek ideje. Ráadásul rossz
viselkedése miatt a fürdőszobába is bezárják. A fürdőkád vizén azonban kis vitorláson Kököjszi és
Bobojsza siet a kisfiú megmentésére. A jóságos törpék segítenek Öcsinek megtalálni az Időt, hogy
szülei végre tudjanak vele foglalkozni. A kisfiú útja az óragyárba, majd a bergengóc király
udvarába vezet. Ott megtudja, hogy az Időt a hétfejű sárkány rabolta el. Hála a kis királylánytól
kapott varázsvirágnak, a hős Öcsi legyőzi a rettenetes sárkányt.

Hahó, a tenger! (1971)
DVD 484
Rend.: Palásthy György
Szereplők: Kovács Krisztián, Balázsovits Lajos, Muszte Anna. Időtartam: 90
perc (Magyar filmek gyűjteménye ; 12.)
A szülők nagy gondban vannak. Hamarosan kisbabájuk születik, és fogalmuk sincs, hogy közöljék
a hírt az első osztályos Öcsivel. Addig halogatják a dolgot, míg végül a kisfiú barátnőjétől, Évitől
értesül a nagy újságról. Öcsi fel van háborodva, hogy mindent ő tud meg utoljára. Ráadásul
fogalma sincs, miért örülnek szülei annyira egy idegennek, akiről azt sem tudni, fiú-e vagy lány.
Mire azonban a családi Trabanttal hazaszállítják a kórházból a kis jövevényt, Öcsi is
megbarátkozik a helyzettel.

Halálos tavasz (1939)
DVD 1219, DVD 5017
Rend.: Kalmár László
Szereplők: Karády Katalin, Jávor Pál, Szörényi Éva. Időtartam: 93 perc
(Magyar klasszikusok; 2.)
Dr. Egry István szíve két nő között gyötrődik: szerelme leginkább az önfeláldozó, hűséges
feleségnek való régimódi Rózsához, vágyai és ösztönei azonban a vadító, az ízig-vérig modern
nőhöz, Edithez húzzák. A fiatal férfi Rózsától gyengédséget, biztonságot kap, míg az önmagát
szinte tárgyként felkínáló Edit a tüzet és az őrült vágyat jelenti számára. Hármuk kapcsolata
elsősorban István számára jelent örömet és szenvedést, ám rövidesen mindannyiuk életét
gyökeresen megváltoztatja.

Hamvadó cigarettavég (2001)
DVD 424
Rend.: Bacsó Péter
Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Cserhalmi György. Időtartam:
119 perc (Megafilmek)
A történetnek három hőse van: Zsömbi, a csóró kis dalszövegíró - egykor ígéretes költő, a Díva, a
körülrajongott énekes-színésznő és a Tábornok, a mindenható kémfőnök, a Díva szerelme, aki
egyre inkább rádöbben a II. világháború kilátástalanságára. Három világ hangulata keveredik a
filmben: a 40-es évek Budapestjének látszólag gondtalanul villódzó, piti szélhámosokkal teli,
éjszakai élete; Zsömbi világa, valamint a keleti front, a Don kanyar fagyos szörnyűsége. A három
ember története egy különös tragikomédia az egymást keresztező, egymásba kapaszkodó emberi
sorsokról és a sorsok forgandóságáról.

Hangyaboly (1971)
DVD 5804
Rend.: Fábri Zoltán
Stereplők: Törőcsik Mari, Vass Éva, Pap Éva. Időtartam: 95 perc (Fábri Zoltán
100 - gyűjteményes kiadás III.) (A Magyar Nemzeti Filmarchívum filmtörténeti
sorozata ; 45.)
A főnökasszony haldoklik, s az új választásra készülve a fiatalabb apácák reformokat szeretnének,
élükön a felvilágosult Virginia nővérrel, aki nehezen titkolható érzelmeket ápol jelöltje, a művelt
Magdolna iránt. A növendékek is lázonganak a zárda fojtogató légkörével szemben. A dogmatikus,
idősebb apácák azonban nem válogatnak eszközeikben. Fábri saját ’68 élményével, a demokráciát
letaposó durva erőszak képével, és egy tiltott szerelem drámájával gazdagította a századfordulós
zárdatörténetet.

Hannibál tanár úr (1956)
DVD 978, DVD 5466
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Szabó Ernő, Kiss Manyi, Bessenyei Ferenc. Időtartam: 89 perc
A Hannibál tanár úr a szürke kisember bátor harcát mutatja be a Horthy - korszaktól a személyi
kultusz időszakáig. A jelentéktelen tanár kis időre úrrá válik, amikor a Hannibálról írott új felfogású
tanulmánya a figyelem középpontjába kerül. Murai képviselő, volt diáktársa először az egekig
magasztalja, majd elítéli őt. A sajtó által felhergelt tömeg az áruló "nyúlbélák" megtestesítőjeként
állítja pellengérre a kisembert, aki, miután nézeteit megtagadja, mégis leszámol az ellenséggel. A
film időszerűen hat a meg nem alkuvás szomorú tragédiájaként, s teszi mindezt úgy, hogy görbe
tükröt tart a mindenkori társadalmi és emberi viszonyok elé.

Hasutasok (2006)
DVD 726
Rend.: Szőke András
Szereplők: Badár Sándor, Szőke András, Hernádi Judit. Időtartam: 82 perc
Négy régi jó barát - a rendszerváltásig mindnyájan vasutasok - a leépítések áldozatai lesznek. Sok
évvel ez után, mikor már a régi állomást is elhordták a tolvajok, Honos falu egykori állomásfőnöke
Zsuzsa Lajos értesítést kap a városból, hogy menjen be az állomás irodájára. A MÁV ugyanis ezt a
szárnyvonalon lévő állomást nézte ki, hogy a Taszáron állomásozó katonáknak szállított árut
ellenőrizzék. Zsuzsa Lajos, hogy a négy barát alkalmilag újra álláshoz jusson azt hazudja, az
állomás még létezik, és képesek ellátni a feladatot. Az ellenőrzés persze nagyon szigorú, a „rövid
póráz” rengeteg hazugságra kényszeríti őket.

Hattyúdal (1963)
DVD 250
Rend.: Keleti Márton
Szereplők: Páger Antal, Sztankay István, Szirtes Ádám. Időtartam: 108 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 10.)
A Villa Negra valóban nem fényes lokál, hanem egy kültelki viskó az épülő lakótelep
szomszédságában. Itt él Tamburás, a vén csavargó és kisstílű szélhámos, aki gondtalan életét
apróbb lopásokkal, stiklikkel, néha alkalmi munkákkal színesíti. Maga köré gyűjti a kallódó
fiatalokat, akiket szintén a könnyed életre nevel. Ám Tamburásnak is be kell látnia, hogy társai
ennél többre vágynak és hamarosan nemcsak ők fogják elhagyni, hanem a féktelen
mulatozásoktól hangos otthonát, a Villa Negrát is maga alá gyűri a gyorsan terjeszkedő városrész.

Ház a sziklák alatt (1959)
Rend.: Makk Károly

DVD 2535

Szereplők: Psota Irén, Görbe János, Bara Margit. Időtartam: 93 perc (Makk Károly világa)
Kós Ferenc elgyötörten, betegen érkezik meg a háborúból. Míg odavolt, felesége meghalt, kisfiát
sógornője, a púpos Tera nevelte. A lány Ferencet is elhalmozza szeretetével, hisz titokban
szerelmes a férfiba. Ferenc azonban hamarosan új asszonyt hoz a házhoz, a szép Zsuzsát. Tera
ahol csak lehet, bosszantja, gáncsolja az asszonyt. Ferenc sokáig csak tétlenül nézi, hogy megy
tönkre családi boldogsága.

Hazajáró lélek (1940)
DVD 2364/1
Rend.: Zilahy Lajos
Szereplők: Karády Katalin, Páger Antal, Csortos Gyula. Időtartam: 95 perc
(Karády Katalin válogatás)
A filmet egy furcsa házassági történet révén a korszak sajátos erotikája teszi izgalmassá. Mária
nem tud megfelelni a gondos családanya szerepének, mert a személyisége visszahúzza korábbi
közegébe, mely a csillogó lokálok és léha férfiak társasága volt. Puritán erkölcsű férje
elkeseredetten küzd a boldogságukért.

A herceg haladéka (2005)
DVD 461
Rend.: Timár Péter
Szereplők: Szabó Gabi, Gáspár Tibor, László Zsolt. Időtartam: 100 perc
Gáll Alida negyven körüli fotós és divatmodell. Sikeres életút közepén tart. Elvált, tartós kapcsolata
és gyereke nincs. Egy nap az utcán megpróbálják kirabolni. A nő ellenáll, dulakodni kezd a
támadójával, aki egy pisztolyt ránt elő, és rálő áldozatára. Ekkor azonban váratlan dolog történik,
megáll az idő. A lövedék megáll a levegőben és megjelenik Alidának a pokol hercege, aki
felajánlja, hogy, ha egyetlen perc alatt talál valakit, aki átvállalja a halálát, akkor megmenekülhet.

Hét tonna dollár (1973)
DVD 401
Rend.: Hintsch György
Szereplők: Kabos László, Bárdi György, Darvas Iván. Időtartam: 86 perc
A bezárásra ítélt vándorcirkusz szegény vörös kis bohóca a bondorosi csárdában elképesztő
fogadásokat köt, és megjósolja ki mennyit fog nyerni. Számmisztikai egyenlete minden
szerencsejátékra alkalmazható. Szánthódi és a titokzatos Zima elvtárs is felfigyel erre a különleges
képességére. JelszavukK Ki kell fosztani a kapitaliznust a haza javára. Hogy ez sikerüljön,
szükségük van egy gammafaktorra, Margitra, a csábos pincérlányra. Ezzel megkezdődik a
montecarlói kaszinók, az angol bukmékerirodák, majd a világ kifosztása. bondoros világvárossá
lesz.

A hídember (2002)
DVD 977
Rend.: Bereményi Géza
Szereplők: Eperjes Károly, Irina Latchina, Marius Bodochi. Időtartam: 145 perc
A film története 1820 és 1860 között játszódik a Habsburg Monarchiában és gróf Széchenyi István
életét mutatja be. A Napóleon bukása utáni években az ifjú gróf könnyelműen elcsábítja bátyja
feleségét és az ezt követő botrány tönkreteszi tiszti karrierjét. A megszégyenített asszony hirtelen
halála végzetesen megváltoztatja a léha fiatalembert, aki azontúl a felelősség megszállottja lesz és
nagy művek létrehozásával akar úrrá lenni sorsán. Egy nagyszabású barátság és egy különös,
minden akadályon felülemelkedő újabb szerelem segítségével a gróf a korszak híres politikusa
lesz, a magyar ellenzék vezére.

Hippolyt (2001)
DVD 197
Rend.: Kabay Barna
Szereplők: Koltai Róbert, Eperjes Károly, Pogány Judit. Időtartam: 93 perc
Schneider úr az egykori kisvállalkozó a rendszerváltást követően megcsinálta a szerencséjét.
Schneider úr azonban minden vagyona ellenére éppolyan kisember maradt, mint amilyen
korábban volt. Schneiderné nem elégszik meg az ura "hétköznapiságával" orv módon szerződtet
egy diplomáciai körökben is megfordult költséges lakájt, Hippolytot, aki aztán fenekestül felforgatja
Schneiderék életét. Diéta és jóga, könnyű kis barátnő, vagyonos kérő dukál a família megfelelő
tagjai számára. De elviselhető-e ennyi váratlan változás egy hirtelen meggazdagodott, de
szellemiségében átlagos család számára?

Honfoglalás (1996)
DVD 589
Rend.: Koltay Gábor
Szereplők: Franco Nero, Sinkovits Imre, Dörner György. Időtartam: 107 perc
A legöregebb magyar törzsfő, Álmos felesége, Emese álmot lát: a turulmadár megtermékenyíti, s
ágyékából ezüst folyam indul. Fia, Árpád a besenyők kegyetlen támadása és apja történetei
hatására már gyermekként készül szerepére, hogy népét új hazába vezesse. Árpád fia, Levente is
szép szál legény már, amikor Árpád összehívja a hat másik vezért, és vérszerződéssel pecsételik
meg szövetségüket. Levente az Al-Dunánál áldozza életét a bolgárokkal vívott harcban, hogy a
főcsapat átkelését biztosítsa a Kárpátokon. A Vereckei-hágónál Álmos letekint az eljövendő hazára
és meghal. Pusztaszeren népe pajzsára emeli Árpádot, aki Levente gyermekét, leendő uralkodóját
mutatja fel nekik.

Hortobágy (1936)
DVD 3812
Rend.: G. Höllering
Szereplők: Czinege János, Czinege Jánosné, Kányási István. Időtartam: 82
perc (Magyar filmtörténeti sorozat ; 44.)
„1934-ben… egy osztrák filmművész jött a Hortobágyra. Két évig leste a napfelkeltét, várta a vihart,
fényképezte a ménesek vad robogását, a puszta komor és titokzatos életét. Filmet készített
számadók, csikósok, parasztlányok és gulyások egyszerű életéről. Megmutatott valamit; egy tájat –
, egy elfelejtett emberi közösséget. Egy darab Magyarországot. (…) Egy osztrák jött –, egy
osztráknak kellett felfedezni azt a gazdagságot, amiben öntudatlanul éltünk.” (Szőts István)

A Hortobágy legendája (2007)
DVD 1555
Rend.: Vitézy László
Szereolők: Eperjes Károly, Csányi Sándor, Pokorny Lia. Időtartam: 76 perc
Az ízig-vérig magyar filmben az alkotók olyan történeteket elevenítenek meg, melyek mára a
Hortobágyon legendává váltak, amelyekbe mélyen beleivódott a puszta világa, és amelyekben
tovább élnek az itt élt emberek. Történelmünk egykori és mai történéseinek filmbéli összefonódása
révén testközelből élhetjük át a pusztai emberek, a ridegpásztorok életének máig ható valóságát,
mindennapjaik igazságát, és sorskérdéseik rendeződésének reményét. A film a végtelenbe kiáltott
örök kérdés: meddig képes a lélek megbocsátani? Ugyanakkor együttérző emlékezés is, hogy az
idő múlásával ne vesszen minden a múlt homályába.

Hosszú alkony (1997)
DVD 2483
Rend.: Janisch Attila
Szereplők: Törőcsik Mari, Csuja Imre, Ujlaki Dénes. Időtartam: 70+35 perc
Tart. még: Zizi (1983) kisjátékfilm
Meglepő izgalmakkal teli történet egy régésznőről, aki utazása közben eltéved és váratlanul egy
véget nem érő éjszaka lidércnyomásos útvesztőjében találja magát. A különleges hangulatokban
gazdag film a hatvanas évekbeli amerikai horror egyik legjelentősebb képviselőjének, Shirley
Jacksonnak Az Autóbusz című elbeszélésére épül.

A hölgy egy kissé bogaras (1938)
Rend.:.Ráthonyi Ákos

DVD 2354

Szereplők: Ráday Imre, Tolnay Klári, Gózon Gyula. Időtartam: 76 perc (Régi magyar filmek; 5.)
Bimbi, azaz Takács Klára munkanélküli. Albérletben lakik, és fogalma sincs arról, miből fog élni,
miből fogja a számláit kifizetni. De szerencséjére az előző albérlő, akinek volt egy ajánlólevele a
Tormássy művek igazgatójához, időközben bolondokházába került. Így aztán a "felhasználatlan"
ajánlólevéllel jelentkezhet munkára. Mivel a levélben az áll, hogy a "hölgy egy kissé bogaras" állást
nem kap, de elszegődhet a vezérigazgató fiához gépírókisasszonynak. A fiatalok egymásba
szeretnek, de a fiú meggyanúsítja a lányt, hogy csak a vagyona miatt van vele.

Hukkle (2002)
DVD 76
Rend.: Pálfi György
Szereplők: Margitai Ági, Ónodi Eszter, Kaszás Attila. Időtartam: 75 perc
Öregúr csuklik a padon, részeg fiú horkol a kocsin, jóságos arcú nénike gyöngyvirágot szed a
réten, asszonyok varrnak a varrodában. Férfiak kugliznak a kocsmában, a méhész kipörgeti a
mézet, aratógép aratja a búzát, amiből a malomban liszt, majd a nagymama konyhájában nokedli
lesz. A rendőr pedig gyilkosságok után nyomoz... A Hukkle természetképekbe rejtett bűnmátrix,
mely vitathatatlanul méltán nyerte el a 2002-es filmszemle elsőfilmes fődíját.

Hurok (2016)
DVD 5129
Rend.: Madarász Isti
Szereplők: Martinovics Dorina, Anger Zsolt, Száraz Dénes. Időtartam: 91 perc
Ádám illegális szereket csempész külföldre. Barátnőjével, Annával azt tervezik, hogy a következő
szállítmányt lenyúlva megszöknek, és új életet kezdenek. Egy váratlan fordulat miatt azonban arra
kényszerül, hogy egyedül utazzon el. Innentől viszont az események láncolata dominószerűen
követi egymást, és Ádám egyik rossz döntését hozza meg a másik után. Az események, a
szereplők sorsa időcsapdába ragadva fonódik egymásba, a kezdet és a vég fogalma hamar
értelmét veszti. Ádámnak ebben a furcsa helyzetben kell megpróbálnia helyrehozni elkövetett
hibáit, de úgy, hogy korábbi döntéseinek következményeivel is szembe kell néznie. Vajon képes
lesz megtalálni a kiutat, vagy örökre az ördögi hurok foglyává válik?

Húsz óra [Vingt heures] (1965)
DVD 5007
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Páger Antal, Görbe János, Szirtes Ádám. Időtartam: 108 perc
1965, egy kis falu Magyarországon. Húsz órát tölt egy riporter a faluban, hogy az elmúlt húsz év
eseményeit felidézze. Négy, a földosztásnál, még 1945-ben együtt induló cseléd élete bontakozik
ki a riportok, visszaemlékezések közben. Jóskából termelőszövetkezeti elnök, Vargából ávós lett,
aki az '50-es évek elején majdnem lelőtte a pártból kilépő Balogh Antit. Jóska sem szeplőtelen. A
Kiskovácsot kitetette az egyetemről majd 1956-ban Varga ellen vezeti az embereket. A forradalom
után Varga rendet akar teremteni, de tévedésből az ártatlan Kocsis Bénit lövi le az ajtón keresztül.
Varga azóta elköltözött a faluból, de kiderül, az emlékek, a sebek ma is élnek az emberek
szívében.

Hyppolit, a lakáj (1931)
DVD 351, DVD 4067
Rend.: Székely István
Szereplők: Csortos Pál, Kabos Gyula, Jávor Pál. Időtartam: 74 perc. ff. (Régi
magyar filmek; 1.)
Schneider Mátyás - a szállítási vállalkozóként megkazdagodott kispolgár - az arisztokraták körében
csak a lekicsinylő "újgazdag" jelzőt kapja. Felesége viszont úgy gondolja pénzük lehetővé teszi,
hogy megvásárolják azt, amit származásuk miatt nem kaphattak meg. Felfogadja Hyppolitot, aki
előzőleg egy grófi családnál szolgált. Hamarosan az egész család a "terrorja" alá kerül, bár
Schneider eleinte foggal-körömmel védi szokásait, végül ő is beadja a derekát. Felesége a lánya,
Terka sorsát veszi kezébe, kinéz számára egy megfelelően előkelő vőlegényt, és nem érdekli az
az aprócska akadály, hogy a lánya az alkalmazottjukba, Benedek Istvánba szerelmes.

Ida regénye (1934)
Rend.: Székely István

DVD 2360

Szereplők: Rajnay Gábor, Ágay Irén, Jávor Pál. Időtartam: 76 perc (Régi magyar filmek; 42.)
Idát, a fiatal tanárnőt elbocsátják a zárdából egy félreértésen alapuló levélhistória miatt. Apja a
gazdag egri borkereskedő könnyelmű életet él, s hogy lánya ne zavarja, apróhirdetés útján férjhez
akarja adni. Ida hozományvadásznak tartja a leánykérőbe érkező Jánost, de igent mond, hogy
otthonról szabaduljon. Azt a kikötését, hogy látszatházasságot kössenek. János elfogadja.
Házasságukat tartózkodó viselkedésük izzítja föl. Még a féltékenység ténye is felmerül, amikor a
felületes orvos - barát Idánál terhességet állapít meg. János pedig egy nő fényképét őrizgeti. Végül
minden tisztázódik és az idegen házasok boldog pár lesznek.

Idő van (1985)
DVD 254
Rend.: Gothár Péter
Szereplők: Zala Márk, Lázár Kati, Ruttkai Éva. Időtartam: 112 perc (Magyar
filmek gyűjteménye; 3.)
Halasi Mihály nyaralni készül a családjával, és mint mindenben, most is a saját feje után megy,
vagyis menne, ha tehetné. Egy teljesen valószínűtlen kastélyba érkeznek, ahol mindenben
rendelkezésre áll a gondnok, népünk bölcs vezérének egykori sofőrje. A vibrátorban azonban nincs
elem, és ennél is nagyobb baj, hogy Ilona arcán kinőtt az Elpusztíthatatlan szőrszál. Orvosi
segítséggel próbálnak megszabadulni tőle, közben Mihály végiglátogatja rokonait és barátait. A
beavatkozás nem hozza meg a várt eredményt, de Halasi a mai nappal is bölcsebb lett.

Így, ahogy vagytok (2010)
DVD 3199
Rend.: Makk Károly
Szereplők: Cserhalmi György, Szabó Győző, Fenyő Iván. Időtartam: 94 perc
Vidéki város, valahol Magyarország keleti végében. A polgármester a katonai repülés többszörös
világbajnoka, Bencze Gábor, aki azt tapasztalja, hogy az égből a földre pottyant. Mulatozós társai,
a város kiskirályai mindenáron arra szeretnék rávenni, hogy a kedvükre való pályázót támogassa a
repülőtér építésére kiírt tender értékelésénél. A meggyőzésben mindent bevetnek az érdekeltek,
Biros a kisvárosi gengszter, a Professzor(ok) a hatalom képviselői, és a többiek is mind, akiket
pénz vagy egyéb más érdek fűz az egyik fél győzelméhez. Gábor megpróbál tisztességes maradni
ebben a korrupt világban.

Illatszertár (1987)
DVD 815
Rend.: Hajdufy Miklós
Szereplők: Bodrogi Gyula, Kern András, Benedek Miklós. Időtartam: 80 perc
Végy több száz névtelen szerelmes levelet, egy szintén névtelen feljelentő levelet, majd egy
felmondólevelet és egy búcsúlevelet, és máris kész a drámai alapanyag. Az Illatszertárban ugyanis
minden bonyodalmat levelek indítanak el. Még szerencse, hogy a félreértések személyesen
helyrehozhatók... Egy Váci utcai illatszertárban hatan dolgoznak. Asztalos másfél éve levelezik egy
lánnyal, szeretné feleségül venni, de épp karácsony előtt kirúgják állásából. A tulajdonos,
Hammerschmidt úr megfigyelteti feleségét, aki megcsalja Kardos segéddel.

Intim fejlövés (2008)
DVD 2350
Rend.: Szajki Péter
Szereplők: Szabó Győző, Gáspár Kata, Nagy Zsolt. Időtartam: 73 perc
A film cselekménye egyetlen nap alatt játszódik. Négy férfi ugyanazon az estén, ugyanabban a
night clubban köt ki, egymástól függetlenül egy nehéz nap végén. A négy férfi négy külön
történetének a szexualitás áll a középpontjában

Ismeretlen ismerős (1988)
DVD 1173
Rend.: Rózsa János
Szereplők: Halász Judit, Szabó Dani, Eperjes Károly. Időtartam: 101 perc
Egy csodálatos HELIKOFFER-en érkező földönkívüli kisfiú pottyan a magányosan élő színésznő
életébe A színésznőnek küzdenie kell Dani nehezen megszerezhető bizalmáért, de kapcsolatuk
lassan igazi barátsággá mélyül. A kisfiú viselkedése és gondolkodása gyökeresen megváltoztatja a
színésznő életét. A kisfiú biztatására gyermekeknek szóló dalokat kezd énekelni, végül a
boldogságot is megtalálja. A HELIKOFFER hamarosan újra felszáll, hogy különös utasát újabb
kalandok felé repítse.

Ismeri a szandi mandit? (1969)
DVD 3344
Rend.: Gyarmathy Lívia
Szereplők: Soós Edit, Shütz Ila, Sztankay István. Időtartam: 79 perc (Magyar
Nemzeti Filmarchívum magyar filmtörténeti sorozata)
A középiskolás Juli a nyári szünetben abba a vegyiüzembe megy gyakorlatra, ahol apja dolgozik.
Hamarosan komoly tapasztalatokat szerez arról, hogy a dolgozók milyen buzgó lelkesedéssel
foglalkoznak mindazzal, aminek semmi köze a termeléshez. Egyik vizuális- és szóvicc jön a másik
után, miközben a mindent behálózó csőrendszerek labirintusában teljes mélységben tárulnak fel
emberi sorsok, a szocialista nagyipar működésképtelensége és minden munkán túli szenvedély és
pótcselekvés a lányok hajkurászásától a hajómodellezésig.

Isten hozta őrnagy úr! (1968)
DVD 39, DVD 3813
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Sinkovits Imre, Latinovits Zoltán, Fónay Márta. Időtartam: 110 perc
A cselekmény egy mátrai falucskában játszódik a II. világháború idején. A köztiszteletben álló
tűzoltóparancsnok fronton harcoló fia értesíti szüleit, hogy idegösszeomlás szélén lévő
parancsnoka náluk töltené a szabadságát. A postás annyira szereti Tóthékat, hogy a fiú halálhírét
tartalmazó levelet nem kézbesíti. Az őrnagy megérkezik Tóthékhoz. A család felkészül a vendég
fogadására, de arra a testi és lelki terrorra, amely következik, egyikük sem számít.

Isteni műszak (2013)
DVD 4002
Rend.: Bodzsár Márk
Szereplők: Ötvös András, Rába Roland, Keresztes Tamás. Időtartam: 100 perc
Milán, a délvidéki magyar srác a horvát seregből dezertálva 1992-ben, a délszláv háború második
évében szökik át Jugoszláviából Magyarországra, és mint korábbi orvostanhallgató, a budapesti
mentőknél szerez munkát. Két állandó társa Kistamás, a mentőautó műmacsó sofőrje és Fék
doktor, a háromfős éjszakai csapat ízig-vérig cinikus főnöke. A lelkiismeretes ápolófiút
hidegzuhanyként éri, mikor kiderül, hogy társai válogatnak a betegek közt. Miközben életeket
mentenek meg, a doktor hagyja meghalni azokat, akiknek szerinte már nincs esélye. Milán
számára kiderül, hogy a mentőautó hátuljában zajló illegális eutanáziák egy sötét biznisszel is
összefüggnek.

Jadviga párnája (2000)
DVD 207
Rend.: Deák Krisztina
Szereplők: Tóth Ildikó, Bodó Viktor, Csomós Mari. Időtartam: 128 perc
Jadviga 1915-ben az esküvőjére érkezik haza a falujába, vőlegénye Ondris, a fiatal gazda.
Ünnepel a falu, a reménybeli boldogság rövidke azonban - Jadviga a nászéjszakán nem tudja
odaadni magát Ondrisnak, nagyvilági szerelméhez, Francihoz húz a szíve. Ám a fiatal párra nem
csak ez a nehézség vár: nyakukba szakad a század minden iszonyatával, Ondrist elviszik
katonának, s a városi élethez szokott Jadviga szenved a kis faluban. Kettejük önpusztító
kapcsolata mutatja a századelő keservesen polgárosuló világát, hol nehéz kiutat találni.

Jó estét nyár, jó estét szerelem : I-II. rész (1972)
DVD 5606
Rend.: Szőnyi G. Sándor
Szereplők: Harsányi Gábor, Halász Judit, Kállai Ferenc. Időtartam: 178 perc
Az alacsony termetű, jelentéktelen külsejű, ám furcsa, végzetes módon "görögös fejű" fiatal
lakatost különös szenvedély, megszállottság keríti hatalmába. Kitűnően dolgozik, ám fizetését egykét nap alatt elkölti, a többi hétköznapokon szilván él, mindenről lemond, albérletbe húzódik. Azon
az egy-két napon azonban ő Edman Viktor úr, a görög nagykövetség diplomatája, aki igencsak
törve beszél magyarul. A margitszigeti Nagyszállóban lakik, csak a legelegánsabb éttermekben és
bárokban forog. Asztaláról sohasem hiányozhat a görög zászló, szórja a pénzt, ragyogó szépségű
leányoknak-asszonyoknak udvarol. A történet persze, törvényszerűen tragédiába torkollik. Az a
gyönyörű lány, akibe Viktor végzetesen szerelmes lesz, aki előtt már-már felfedi magát, rájön a
csalásra, szinte kihívja féktelen elkeseredésében a sorsot, csaknem kényszeríti a fiút, hogy
végezzen vele.

Johanna (2005)
DVD 3203
Rend.: Mundruczó Kornél
Szereplők: Tóth Orsi, Trill Zsolt, Gantner István. Időtartam: 90 perc
A drogfüggő Johannát egy túladagolás után a rideg sziklakórház labirintusában visszahozzák a
kómából. Az emlékeit és múltját vesztett lánynak nincs hova mennie, fiatal orvosa pedig kollégái
ellenvetésével dacolva a kórházban tartja nővérnek, mert beleszeret a lányba. Johanna azonban
szerelmét és testét a betegeknek kínálja gyógyírként: visszaadja az életbe vetett hitüket,
csodálatos gyógyulásukért imádják Johannát. Szokatlan küldetésével és gyógymódjával, a kórházi
rend megszegésével azonban kivívja a hivatásos gyógyítók, köztük a visszautasított, sértett orvos
haragját.

Jupiter holdja (2017)
DVD 5344
Rend.: Mundruczó Kornél
Szereplők: Merab Ninidze, Cserhalmi György, Jéger Zsombor. Időtartam: 123
perc
A Jupiter holdja a hitről, a megváltódásról, a csoda lehetőségéről szól, egy különös barátság
történetén keresztül. Egy menekülő fiút, Aryant, meglőnek a határon. Csodálatos módon levitálni
kezd. A menekülttábor racionális, meghasonlott orvosa, Dr. Stern kimenekíti őt, mert üzletet lát a
fiú különös képességében. Útlevelet ígér neki. A fiú rááll a kétes szövetségre. A csodával való
találkozás azonban felbolygatja az orvos életét. Új válaszokat kell találnia mindenre amiben eddig
hitt.

Kalandorok (2008)
DVD 1237
Rend.: Paczolay Béla
Szereplők: Haumann Péter, Rudolf Péter, Schruff Milán. Időtartam: 108 perc
Elekes Géza, a negyedik válásán éppen túleső - lakás híján az autójában lakó - trombitaművész
útra kel zűrös ügyekbe keveredett fiával, Andrással, hogy kimenekítsék az Erdélyben élő Nagyapát
az elviselhetetlenné vált Nagymama terrorja alól. Már az elindulás is nehézkes az öreg számtalan
csomagja miatt. Majd váratlan fordulatok sora nehezíti egyre jobban a dolgukat. Ám az igazi
próbatétel az autóban összezárt férfiak számára az elszámolás önmagukkal a másik két ember
felé, akik történetesen legközelebbi családtagjaik.

Kaméleon (2008)
DVD 2177
Rend.: Goda Krisztina
Szereplők: Nagy Ervin, Hámori Gabriella, Csányi Sándor. Időtartam: 104 perc
Farkas Gábor foglalkozását tekintve szélhámos. Magányos, csúnyácska nőket hálóz be, szerelmet
ígér, majd megcsapolja a bankszámlájukat. De egy nap elege lesz a piti ügyekből, igazi kihívásra
vágyik. Így találkozik Hannával, a gazdag és szép balerinával, aki egy sérülés után próbál
visszatérni a színpadra. Gábornak minden trükköt be kell vetnie, hogy a lány komolyan vegye,
szerez magának luxuslakást, sportautót, orvosi diplomát, sőt egy egész kórházat is, ha kell. De a
hazugságok bonyolult hálójába ő maga is belegabalyodik, és végül már azt sem tudja biztosan,
valóban csak a pénz-e a cél.

Kántor 1-2. (1976)
DVD 41/1-2
Rend.: Nemere László
Szereplők: Madaras József, Szilágyi Tibor, Cserhalmi György. Időtartam: 161
perc
Tart.: Külvárosi őrszoba ; A postarablás ; Az erdész halála; Havas történet; Az
ellopott vonat
Főszereplője a híres magyar rendőrkutya, Kántor, aki „társával” több bűnügyet oldott meg.

Kanyaron túl (2001)
DVD 2087
Rend.: Dér András
Szereplők: Bubik István, Dér Denisa, Gyuriska János. Időtartam: 104 perc
Egy utazás története ez a film, megértés és a meg-nem "értettség útifilmje". Szilvi drogos. Mágocs
a drogosokért él és élete áldozat. Tamás művésznek tartja magát, de nem veszi észre, hogy csak
a drog szól belőle. Szilvit vonzza Mágocs férfias önfeláldozása. Beleszeret. De ő Tamás barátnője
és Mágocs különben is pap. Különös küzdelem kezdődik, amelyben Szilvi élete a tét.

Kárhozat (1987)
DVD 132
Rend.: Tarr Béla
Szereplők: Székely B. Miklós, Kerekes Vali, Cserhalmi György. Időtartam: 122
perc
"Hősünk, Karrer, olyan ember, aki pontosan tudja, mit várhat saját életétől. Olyan nézőpontból
szemléli a világot, ahonnan világosan belátható életének teljes reménytelensége, és ennek
ellenére mégis belevág egy újabb történetbe... Van azonban benne valami, ami erősebb, mint a
saját világlátása. Ez a benne lakozó nagyobb erő vonzza a történet másik szereplőjéhez, az
énekesnőhöz, aki vágyainak és érzéseinek nem egészen méltó tárgya. Karrer nem vár semmit
ettől a szerelemtől, számára ez a szerelem a legvégső emberi szükséglet, az emberi melegség
utáni biológiai vágyakozás kifejeződése végzetes egyedüllétében... Nem is az a kérdés, hogy mi a
tétje az életének, hanem az, hogy egyáltalán van-e tétje?..." (Krasznahorkai László)

Kárpáthy Zoltán (1966)
DVD 299, DVD 4068
Rend.: Várkonyi Zoltán
Szereplők: Kovács István, Venczel Vera, Latinovits Zoltán. Időtartam: 78 perc
Az ifjú Kárpáthy Zoltán és Abellino között a Kárpáthy-vagyonért folyik a per az Egy magyar nábob
folytatásában. Hamis periratokkal alátámasztott rágalommal próbálja bizonyítani Abellino és
Kőcserepy, hogy Kárpáthy Zoltán nem is Kárpáthy János gyermeke, így nem jár neki az örökség.

Keménykalap és krumpliorr 1. (1978)
DVD 2991
Rend.: Bácskai Lauró István
Szereplők: Kovács Krisztián, Berkes Gábor, Alfonzó. Időtartam: 100 perc
Kisrece és a barátai cirkuszi előadást szerveznek egy beteg osztálytársnőjük felvidítására.
Cirkuszos plakátot még könnyen szereznek, de rögtön utána nem várt nehézségek merülnek fel.
Amikor az állatkertbe mennek, hogy magnóra rögzítsenek egy kis valódi oroszlánbőgést, rablás
történik: valaki ellopta az állatkert kismajmait! Természetes, hogy a gyerekek egyből nyomozni
kezdenek. Csakhogy akad egy bosszantó konkurensük, aki a magas jutalomra pályázik: egy
elátkozott fagylaltárus, roppant ízléstelen makkos cipőben.

Keménykalap és krumpliorr 2. (1978)
DVD 2992
Rend.: Bácskai Lauró István
Szereplők: Kovács Krisztián, Berkes Gábor, Alfonzó. Időtartam: 100 perc
A cirkuszi előadásra készülő gyerekek nyakig belekeveredtek egy majomrablási ügybe. Ráadásul
az első bűncselekményt később emberrablás is tetézi. Szerencsére Kisrecéék elég leleményesek,
hogy ebből a csávából is kimásszanak. Ennyi kaland után már tényleg csak a műsor begyakorlása
volna hátra, ám a szereplők sorra lemondják a fellépést. Tiszta szerencse, hogy a fagylaltos,
Bagaméri egyformán zseniális súlyemelő, lóidomár, fakír és bűvész! Hála neki, fergetegesen
sikerül az előadás. És persze elfogy az összes fagyi is.

A képzelt beteg (1971)
DVD 2635
Rend.: Egri István
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Ruttkai Éva, Máthé Erzsi. Időtartam: 86 perc
Argan egész életében pánikszerûen retteg mindenféle betegségtõl, nyavajától. Így nem csoda, ha
egész vagyonát orvosokra és mindenféle kuruzslókra költi. Különös és egyben drága szenvedélyét
persze elõszeretettel használják ki az ezernyi gondot orvosló doktorok. Aragan életének egyetlen
igaz gyönyöre felesége, Béline, akirõl nem is sejti, hogy pusztán önös érdekbõl van mellette. Ám
az igazi gondok csak akkor kezdõdenk, amikor Argan lányát, Angelinát egy orvohoz akarja
feleségül adni. A fiatal lány azonban másba szerlemes, így hamar kitör a bonyodalom apja és
lánya között.

Két félidő a pokolban (1961)
DVD 249, DVD 5464
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Sinkovits Imre, Garas Dezső, Márkus László. Időtartam: 122 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 9.)
Valahol Ukrajnában vagyunk. A testileg-lelkileg meggyengült munkaszolgálatosok egy utolsó esélyt
kapnak: mivel Hitler születésnapja van, összemérhetik erejüket egy futballmérkőzés keretében a
német katonák válogatottjával. A szervezéssel Ónodi II.-t az egykori futballcsillagot bízzák meg, aki
eleinte nem akarja elvállalni. Pedig ez lehet a foglyok utolsó esélye, és a focisták élelmet kapnak
és mentesülnek a bányamunka alól. A meccs ezúttal a túlélésért folyik, és a győzelem nem marad
el. Az önfeledt ünneplés közben a német parancsnok tűzparancsot ad a gépfegyvereseknek.

Ketten Párizs ellen (2015)
DVD 4593
Rend.: Papp Gábor Zsigmond
Szereplők: Sándor Péter, Barna Zsombor, Pécsi Ildikó. Időtartam: 3x50 perc
A Ketten Párizs ellen két budai gimnazista, Radonyi Laci és Pali könnyed kalandjait meséli el,
ahogy nemes egyszerűséggel fogják magukat és kimennek Párizsba, csak azért, hogy Laci így
tudjon tetszelegni nőideálja előtt. Haza csupán ennyit sürgönyöznek: "Szerencsésen
meggondolatlanul Párizsba érkeztünk. Stop. Pénzt kérünk, nehogy éhen haljunk. Stop. Az idő
kedvező. Laci és Pali". Nem probléma, hogy egy mukkot sem beszélnek franciául, hiszen meg
lehet azt tanulni szótárból is. De sajnos elég ijesztő következményei vannak annak, ha a magyar
szavak francia jelentését véletlenül egy sorral lejjebb olvassák és tanulják meg. A jelentősebb
összeg helyett csak a rigorózus Berta néni érkezik meg.

Kincsem (2017)
DVD 5334, DVD 5335
Rend.: Herendi Gábor
Szereplők: Nagy Ervin, Petrik Andrea, Gáspár Tibor. Időtartam: 118 perc
Blaskovich Ernő mindenét elvesztette a szabadságharc után. Céltalan, kicsapongó életet él,
amikor egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodaló, akivel sikert sikerre halmoz
az európai lóversenypályákon. Ezzel a sors tálcán kínálja neki az elégtételt, hogy nemes
küzdelemben győzze le ősi ellenségét, von Oettingen bárót. Egyre durvuló rivalizálásukat azonban
bonyolítja, hogy Ernő menthetetlenül beleszeret Klara von Oettingenbe, apja gyilkosának lányába.
Vajon
mi
a
fontosabb,
a
szerelem
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Kincskereső kisködmön (1972)
DVD 109, DVD 251
Rend.: Szemes Mihály
Szereplők: Bihary József, Gruber István, Haumann Péter. Időtartam: 90 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 13.)
Szűcs Ferkó a nyomorban élő falusi gyermekek mindennapjait éli, de szárnyaló fantáziája
segítségével a mesék és babonás történetek világába jut el. Édesapja egy gyönyörű ködmönt varr
neki, melyben egy angyal vigyázza Ferkó minden lépését. Szükség is van rá, mert az öreg
Küsmödi bácsi el akarja varázsolni, az iskolában pedig társai csúfolják. Ferkó a „csodatévő”
kisködmön segítségével saját erejéből felül tud kerekedni a bajokon. Amikor új osztálytársa, a
szerencsétlen sorsú kis Bicebóca ellenében csalást követ el, hogy ő nyerje el a matekdolgozat
hibátlan megoldásáért járó Égbelátót, elhatározza, hogy minden bűnét jóvá teszi.

Kire ütött ez a gyerek? (2007)
DVD 1820
Rend.: Alföldi Róbert
Szereplők: Balázs Zoltán, Braghini Rozina, Radványi Antal. Időtartam: 52 perc
Egy normálisan növekedő, fejlődő fiú kamaszkorba lép. Ezt onnan veszi észre, hogy rögtön
krízishelyzetbe kerül: eddig bármit csinált, az általános tetszést váltott ki környezetéből, most
ugyanennek a közegnek semmi sem tetszik. A mű szerint ez a dolgok rendje, ezt a konfliktust túl
kell élni. Szerencse, hogy az alagút végéről már eljut a hőshöz és hozzánk néhány reménysugár.
Mindez a legsematikusabb tanmese. Csak éppen a fonákjáról ábrázol mindent az író. Azért
nevetünk olyan abbahagyhatatlanul.

A kis Valentinó (1979)
DVD 3814
Rend.: Jeles András
Szereplők: Opoczki János, Iványi István, Ladányi Dénes. Időtartam: 94 perc
(Magyar filmtörténeti sorozat; 37.)
Egy fiatalember egyetlen napjába - egymást áthatva - történetek sora épül az őt körülvevő világról,
amelyre nem tud megfelelő módon reagálni. Sz. László húsz év körüli fiatalember, kocsikísérő egy
Pest környéki szövetkezetnél. Egyik nap, minden különösebb elgondolás nélkül, nem adja postára
a rábízott hivatalos pénzküldeményt, a tizenötezer forintot. Nem tér vissza munkahelyére, hanem
céltalanul útnak indul. Költekezni kezd, azt teszi, ami jólesik, hogy részesüljön mindabból, amiből
eddig - pénzszűke miatt - kimaradt. Nosztalgiáját egy másfajta élet után mégsem tudja - egyetlen
napra sem - beteljesíteni, mert nem tud élni a pénz adta lehetőséggel. Estére ugyan " elszórja" az
egészet, de ez a nap is éppoly üres és érdektelen marad számára, mint a többi. Aznapi utolsó útja
- önszántából - a rendőrőrsre vezet.

A kisfiú meg az oroszlánok (1979)
DVD 1486
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Feleki Kamill, Dajka Margit, Mészáros Márton. Időtartam: 61 perc
Gyakran teremtünk magunknak olyan álomvilágot, amelynek természetesen mi állunk a
középpontjában és amelyet képzeletbeli barátokkal népesítünk be - hogy ne legyünk olyan
magányosak. Bruckner Szigfrid bár világhírű oroszlán, mégis segítségre van szüksége: élete
párjának, Szilviának hirtelen nyoma veszett, ráadásul többet nem is léphet színpadra. Egy okos és
bátor kisfiú segít öreg barátján, hogy visszanyerje szerelmét és valóra válthassa álmát.

Kismaszat és a gézengúzok (1984)
DVD 3210
Rend.: Markos Miklós
Szereplők: Bodrogi Gyula, Ságodi Bence, Jávor Zsófia. Időtartam: 72 perc
Egy svéd turista házaspár veszekszik egy budapesti közért előtt. Végül külön-külön folytatják a
városnézést és mindketten azt hiszik, babakocsiban ülő kisgyerekük a másikuknál maradt. A kicsi
eközben a bolt előtt várja a szüleit… Aggodalomra azonban semmi ok: Tercsi éppen arra jár,
védelmébe veszi a beszélni még nem is tudó csöppséget és segítségül hívja pár barátját. A
Gézengúzok egész Budapestet mozgósítják, hogy előkerítsék Kismaszat hozzátartozóit. Ebben
nagy segítséget jelent számukra a taxis, Döme. És amikor Kismaszat apukája és anyukája délután
hazatér a városnézésből, igencsak nagy meglepetésben van részük.

Koccanás (2008)
DVD 2309
Rend. Török Ferenc
Szereplők: Ónodi Eszter, Anger Zsolt, Turóczy Szabolcs. Időtartam: 67 perc
Kietlen útkereszteződés valahol Magyarországon, Kelet-Európában, vagy a világon bárhol.
Hatalmas, zajos reggeli forgalom, majd egyszerre nagy csattanással és csörömpöléssel minden
jármű leáll. Az útkereszteződésben a mai magyar - és nem csak magyar - társadalom jellegzetes
figurái verődnek össze, a hajléktalantól a milliomosig, az építési vállalkozótól a menedzserig, a
tisztviselőtől a rendőrökig, az idős, nyugdíjas házaspártól a fiatal szerelmesekig. Normális
helyzetben nem állnának szóba egymással, sőt nem is lenne alkalmuk találkozni. A helyzet
alkalmas egy-egy sors tömör felvillantására, egy-egy különös találkozás érzékeltetésére.

Kolorádó Kid (2010)
DVD 4529
Rend.: Vágvölgyi B. András
Szereplők: Nagy Zsolt, Sárosdi Lilla, Gáspár Tibor. Időtartam: 95 perc
1959 nyarán Kreuzer Bélát letartóztatják. Eleinte azt hiszi, hogy a kisstílű szélhámosságaiért,
lóversenyes stiklikért, de hamar kiderül, a forradalomban való részvételét akarják számon kérni
rajta. Besúgás, ügynökök, árulások egymásra torlódó sora követi egymást: de a "pesti srác”, a
"szent suhanc" elpusztíthatatlan. A nyomozás során kiderül, hogy nemcsak barátai, de még a nője
is ellene fordul. Egyetlen ember marad, akiben bízni tud, a cellatársa. Bár az ügyész halált kér,
végül csak 15 évet kap. Mire letölti, már egy egészen más világ fogadja. De vannak dolgok, amik
sosem változnak. Kreuzer Béla nem felejt.

Kontroll (2003)
DVD 3137
Rend.: Antal Nimród
Szereplők: Csányi Sándor, Mucsi Zoltán, Pindroch Csaba. Időtartam: 105 perc
A film a mese és a valóság speciális keveréke lent, a föld alatt. Történet egy furcsa fiatalemberről,
Bulcsúról az ellenőr társakról, akik egytől-egyig szeretnivaló figurák, egy rivális ellenőr brigádról, a
sínezésről, talán a szerelemről, az újrakezdésről. Az utasok és a jegyellenőrök jól ismert drámai,
de legtöbbször komikus viszonyáról… A metróvezetőség embereiről, akiknek mindennél fontosabb
az utasok metróba vetett hite, és ezért mindent meg is tesznek.

Konyec. Az utolsó csekk a pohárban (2007)
Rend.: Rohonyi Gábor
Szereplők: Keres Emil, Schell Judit, Földi Teri. időtartam: 103 perc

DVD 631

Valóban véget ér az élet hetven után? A munkásszármazású Emil és grófkisasszony Hédi egy
lakótelepi panelban élik izgalom és változás nélküli életüket már ötven éve. Emil egy szép napon
elindul: maga mögött hagyja a behajtóktól fenyegetett lakását és kirabolja az első útjába kerülő
postát. A vidéki nyomozópáros: Ági és Andor felfigyel a következő benzinkút-rablásra. Közös
munkájukat nehezíti a magánéletük válsága. A rendőröknek nem sikerül a briliáns csapda: Hédi
nem bizonyul jó csalinak, nem adja fel szerelmét. A Vérdíjas Nyugdíjasok (ahogyan a média nevezi
őket) együtt menekülnek a rendőrök elől, és bepótolnak mindent elvesztegetett, néma életükből:
vásárlás, éttermi vacsora, ékszerek - és szálloda.

Kopaszkutya (1981)
DVD 889
Rend.: Szomjas György
Szereplők: Földes László, Kőrös József, Schuster Lóránt. Időtartam: 95 perc
(Magyar filmek gyűjteménye; 22)
„Le kell menni kutyába, légy a kutyák királya!” – üvölti a mikrofonba Bill és Hobo többezer tabáni
rajongó előtt. Hosszú volt az út, amíg a lepukkant vidéki „művházakban” turnézó, feldolgozásokat
előadó zenekarból igazi rockbanda lett. A menedzser vérző orral hallgatja a Hosszúlábú asszonyt,
miután a banda tagjai a koncert előtt módszeresen végigverték, mert nem jött ki a tévé, mégiscsak
neki köszönhető a siker, igaz, erre már senki sem emlékszik.

A koppányi aga testamentuma (1967)
DVD 189, DVD 194
Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Benkő Péter, Bessenyei Ferenc, Benkő Gyula. Időtartam: 87 perc
1585-ben a törökdúlta, vallonfosztogatta látrányi vidéken Oglu, a koppányi aga párviadalban fejét
veszi Babocsai Gáspárnak. Egy év kemény vívólecke után a fiú, Babocsai László bosszút áll apja
haláláért. Oglu tenger kincsével ráhagyja lányát, Dusmátát. A hozományra Kales vallon
kapitánynak is fáj a foga. Orvul elfogatja Babocsait, és Szahin, az új aga fia mellé záratja
Bolondvár penészes börtönébe. De Bogics Márkó és Csomai kapitány álruhában kiszabadítja a
foglyokat, akik életre szóló barátságot kötnek, és egy döntő csatában legyőzik a vallonokat.

Kossuthkifli : vadromantikus road movie (2015)
DVD 4721/1-2
Rend.: Rudolf Péter
Szereplők: Haumann Péter, Trokán Nóra, Reviczky Gábor. Időtartam: 352 perc
1849. május 6-ára virradó éjjel Vödric Demeter, pozsonyi cukrászmester és udvari szállító
váratlanul harminc rúd beuglira kap megrendelést Debrecenből. A hazafias érzelmű Swappach
őrnagy, Vödric leányának kedvese azonban kémjelentést sejt a zsíros firkában. A szerelmesek egy
púpos, unatkozó vénlány és egy titokzatos, hibbant kocsihajtó kíséretében postakocsin indulnak el,
hogy a hadszíntérré vált országon át elvigyék a beuglit Debrecenbe, és egyúttal végére járjanak a
rejtélynek. Hamarosan egy halottaskocsi szegődik a nyomukba, fedélzetén egy megtört és egy
bosszúszomjas atyával. Mire száz veszélyen át a beugli célhoz ér, már késő. És a Kossuthkifli
ideje is lassan lejár. XIX. századi vadromantikus road movie hihetetlen kalandokkal, csodákkal,
meneküléssel, összeesküvéssel, üldözéssel, robbanással, gyilkosságokkal, mindent elsöprő
szerelemmel, holt lelkekkel, tündérekkel, kísértetekkel, besúgó jelentésekkel röpködő galambokkal,
áruló temetkezési vállalkozókkal és hazafias darvadozással.

Kölcsönlakás (2019)
DVD 5773
Rend.: Dobó Kata
Szereplők: Balla Eszter, Haumann Máté, Martinovics Dorina. Időtartam: 94
perc
Balázs és Anikó felújítás alatt álló otthona ideális helynek tűnik a titkos szerelmi légyottra. Ide hívja
legújabb hódítását Balázs barátja, Henrik, és itt készül Henriket bosszúból megcsalni a felsége,
Linda. Sőt a felújítással megbízott dizájnernek is hasonló tervei vannak. ám sohasem az érkezik az
üresnek hitt lakásba, akinek kellene. Egyetlen, zűrzavaros napon egymásba botlik, akinek nem
kéne, lebukik, aki ártatlan, és elcsábul, aki hűséges.

Köntörfalak (2009)
DVD 2780
Rend.: Dyga Zsombor
Szereplők: Elek Ferenc, Tompos Kátya, Rába Roland. Időtartam: 81 perc
Esztinek találkozója lett volna a parkban, ahova Zoli éppen betért, hogy lopjon magának öt percet.
Az egész egy nagy félreértés volt és a lány személyesen akarta tisztázni a fiúval, hogy köztük soha
semmire nincs esély. Napjainkban Budapesten, a belváros szívében két vadidegen egy
félresikerült randin szóba elegyedik egymással. Két teljesen eltérő világ találkozik, és éppen
elindulnak a másik megismerésének útján, amikor megjelenik Gábor, Eszti öntörvényű és goromba
bátyja. Az este nem várt fordulatot vesz: a három ismeretlen nem is sejti, hogy egy régi titok fűzi
össze őket.

Körhinta (1956)
DVD 190, DVD 5465
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Törőcsik Mari, Soós Imre, Barsi Béla, Kiss Manyi. Időtartam: 102
perc
Pataki úgy dönt, hogy kilép a szövetkezetből és Farkas Sándorral, a lányának szánt jövendőbelivel
együtt újból magángazdálkodók lesznek. Mari viszont Mátét szereti, aki a saját életét összekötötte
a szövetkezet sorsával, nem akar a régi módon élni. Egy lakodalomban Máté és Mari együtt
táncolnak, boldogok, mint korábban a vásárban a körhintán. Pataki ekkor eltiltja a lányát Mátétól,
Farkas meg sürgeti az esküvőt. Mari megtagadja az engedelmességet, mire Pataki dühében
fejszét vág a lányához. A fejsze egy fa törzsében áll meg. Mari ezek után világgá indul.

A kőszívű ember fiai (1965)

DVD 108/1-2, DVD 1487, DVD 1488,
DVD 3815, DVD 5018

Rend.: Várkonyi Zoltán
Szereplők: Sulyok Mária, Bitskey Tibor, Mécs Károly. Időtartam: 170 perc
A heroikus-romantikus film a három Baradlay fiú alakjában szembeállítja a halál árán is
győzedelmeskedő igazságot és tisztességet a kifizetődő gyávasággal, kiegyezéssel és
karrierizmussal. A császárpárti Baradlay Kázmér özvegye, szembeszegülve férje végakaratával, jó
magyarnak, boldog embernek szeretné látni a fiait. Hazahívja legidősebb fiát, Ödönt Pétervárról,
Richardot és Jenőt Bécsből. Kitört a forradalom. A forradalmár lelkületű Baradlayné biztatására fiai
apjuk végakarata ellenére, 1848 ügye mellé állnak. A leggyengébbnek tűnő, fényes pálya előtt álló
Jenő a szabadságharc leverése után az életét is feláldozza bátyjaiért.

Kút (2016)
DVD 5351
Rend.: Gigor Attila
Szereplők: Jankovics Péter, Tzafetás Roland, Horváth Csaba. Időtartam: 97
perc
Valahol az osztrák határ közelében a semmi közepén áll egy benzinkút. A környéken nincs élet,
ami épp kapóra jön egy vállalkozónak, aki lányok svájci futtatásából él és a tranzitmegállóban nem
hívja fel a lányokra a figyelmet. A gengszter megtartotta a kúton dolgozó öreg alkoholistát, Istvánt
és két-három hetente a töltőállomás érintésével indítja útnak külföldre a kis háremét. A forró nyári
semmittevésbe váratlanul toppan be István rég nem látott fia, akit az anyja hagy hátra a
megdöbbent férfinak. Ugyanekkor a legújabb fuvar lerobban a benzinkúton és a Svájcba tartó
lányok sofőrjeikkel napokra ott ragadnak Istvánnal és fiával. Az érzelmek mellett jól őrzött titkok is
a felszínre törnek.

Kútfejek (2006)
DVD 2066
Rend.: Kapitány Iván
Szereplők: Fenyő Iván, Gesztesi Károly, Kálloly Molnár péter. Időtartam: 100
perc
Lendületes mozi egy életunt reklámguru nehéz napjáról, aki a sors fintora folytán túszul esik egy
benzinkútrablásnál. Fogolytársainál csak az őket sakkban tartó bűnözők a lököttebbek, így aztán
sosem lehet tudni, hogy épp kinél van a pisztoly, és hogy egyáltalán elsül-e? Nem mindenki az,
akinek mondja magát, zajlik a focivébé, feltűnik egy titokzatos dolgokkal teli konténer, és a végén
még az amerikai elnök is képbe kerül… Fergeteges akcióvígjáték egy eszement túszejtő túráról,
ahol mindenki átver mindenkit, és ahol a nyolcadik utas a benzinkutas.

Kutya éji dala (1983)
DVD 3669/2
Rend.: Bódy Gábor
Szereplők: Áldor Györgyné, Baksa Soós Vera, Bódy Gábor. Időtartam: 140
perc
A „Kutya éji dala” cím vagy a prérifarkas vonítása abból az ismert jelenségből indul ki, hogy a
kutyák megugatják a holdat, ez az animális és a kozmikus kapcsolat állandóságára és
rendszerességére utal. Az emberek bonyolultabb formában ugatják meg a kozmoszt. A film hat
szereplőnek a szálait követi olyan formában, hogy töredékes jelenetek, töredékes életszeletek
játszódnak le az ajtó mögött. A hat szereplő a társadalom különböző prototípusait jeleníti meg /volt
tanácselnök, álpap, Attila, a kísérletező zenész, csillagász, a kisfiú, a mindenfelé nyitottság, a
katonatiszt, a szép ösztönös feleség/, a rendező mindegyik személyt azonos közelségből láttatja.
Az álmok pedig szerves összekötő anyagává válnak e kis töredék életeknek.

Különös házasság (1984)
DVD 4037/1-2
Rend.: Zsurzs Éva
Szereplők: Benkő Péter, Mikó István, Bessenyei Ferenc. Időtartam: 160+164
perc
Buttler János gróf iskolai szünidőre siet haza szüleihez és szerelméhez. Útközben megpihennek
Dőry báró házában, ahol Jánost fondorlatos módon csapdába ejtik. Hamis tanúk jelenlétében
erőszakkal összeesketik Dőry báró várandós lányával. Az eskető pap a születendő gyermek apja.
Bár Buttler, családja és barátai mindent elkövetnek, hogy a házasságot érvénytelenítsék, az
egyház és az udvar a tekintélyét féltve ezt nem engedi. Buttler János és szerelmese ezért más utat
választanak a váláshoz.

Külvárosi őrszoba (1942)
DVD 2364/2
Rend.: Hamza D. Ákos
Szereplők: Csikós Rózsi, Nagy István, Karády Katalin. Időtartam: 85 perc
(Karády Katalin válogatás)
A történet helyszíne a külváros, főhősei pedig a város peremén élő emberek. A rendőrség egy
szerelmi indítékú bűncselekmény után nyomoz . A vidékről Pestre került Tóth János rendőr egy
éjszakai lebujban találkozik a vonzó harmonikás Gizivel, s a lány hatása alá kerül. Az énekesnő
kezdetben szeretője miatt közeledik a rendőrhöz, de később őszintén beleszeret.

Lajkó : cigány az űrben (2018)
DVD 5657
Rend.: Lengyel Balázs
Szereplők: Keresztes Tamás, Gyabronka József, Pálffy Tibor. Időtartam: 90
perc
Gyermekkora óta vonzódik az űrrepüléshez Lajkó. Kisérletező kedvének édesanyja is áldozatúl
esik. A fiú emiatt még jobban vágyik az űrbe, hogy bocsánatot kérhessen tőle. Lajkó álma
megvalósulni látszik: ő lesz a magyar jelölt, amikor a Szovjetúnióban a világ első űrhajósát keresik.

Lámpagyújtogatók (2015)
DVD 4641
Rend.: Százados Miklós
Szereplők: Almár Iván, Argyelán Krisztina, Ábrahám Péter. Időtartam: 144 perc
Bombaként robbant a hír: egy idegen civilizáció nagy erősségű rádiójeleit észlelték
Magyarországon. Maroknyi csapat kapta a megbízást, hogy elkészítsék az emberiség első filmes
csillagközi üzenetét egy távoli galaxisba. A nemzetközi űrügynökségeket megkerülve, egy Kondor
nevű kétes hírű hazai gyártó sufnituning hordozórakétájával kívánják ezt célba juttatni. 42 ismert és
elismert zenész, művész, tudós, kutató, szakember, üzletember és sportoló honfitársunktól várja a
végső választ a földi lét alapvető kérdéseire.

Le a fejjel (2005)
DVD 218
Rend.: Tímár Péter
Szereplők: Gálvölgyi János, Bajor Imre, Hernádi Judit. Időtartam: 89 perc
A király pohárnokának sok a gondja. Anyósa régi boszorkánycsaládból származik, varázslataival
állandó veszélyt jelent a ház népére, lánya mindenáron el akarja veszíteni a szüzességét,
nagyobbik fia hóhériskolába jár és otthon a rokonain gyakorol, míg kisebbik fia egyszerűen zseni.
Ráadásul a pohárnok felesége a család bevételét úgy próbálja kiegészíteni, hogy házukat
engedély nélküli zug-fogadóként működteti. Néhány nap alatt megfordul a házában a koldusnak
öltözött Mátyás király, a magát jósnőnek álcázó királynő, a kor médiasztárja, Lothár, a nagy hóhér,
a bolgár bérgyilkos és még néhány hibbant-furcsa figura.

Lear király (1975)
DVD 240
Rend.: Vámos László
Szereplők: Bessenyei Ferenc, Gáti Oszkár, Benedek Miklós. Időtartam: 156
perc
Az erõskezû, de már öreg Lear király lassan lemond a trónról, de közben nem is sejti, hogy két
idõsebbik lányai a halálát és hatalmát kívánja. Lear nyolcvanévesen úgy dönt: három lánya között
egyenlõ arányban osztja szét birodalmát, de elõbb megkérdezi tõlük, hogy ki mennyire szereti õt.
Goneril és Regan egymással versengve biztosítják szeretetükrõl, míg a legkisebb lány, Cordelia
nem hajlandó belemenni a versengésbe. Leart elvakítja két idõsebb lánya hazugsága, és úgy érzi,
Cordelia nem szereti, ezért kitagadja örökségébõl és számûzi, birodalmát pedig a csalárd
nõvérekre hagyja.

A legényanya (1990)
DVD 242
Rend.: Garas Dezső
Szereplők: Eperjes Károly, Eszenyi Enikő, Kállai Ferenc. Időtartam: 80 perc
(Magyar filmek gyűjteménye ; 2.)
Nagy a felzúdulás Rátóton, mert Rozi újszülött fiúgyermekének a Józsi nevet merte adni és nem a
pedig Bélát! A hagyomány szerint minden újszülött fiút kötelesek Bélának keresztelni a
tanácselnök neve után. Szegény Józsi ilyen világban kell, hogy felcseperedjen. Csak a lányok nem
érdeklik ezt a kissé fura legényt. Az Úr meghallgatja édesanyja imáit és mivel ő maga nem ér rá,
Ágikát küldi maga helyett segítségül, akitől Józsi hamarosan teherbe esik. A falu elöljárói nem
akarnak újabb rátóti csodát, és ki akarják közösíteni őt.

Légy jó mindhalálig (1936)
DVD 2362/2
Rend.: Székely István
Szereplők: Dévényi László, Ráday Imre, Tolnay Klári. Időtartam: 70 perc
(Tolnay Klári válogatás)
Debrecen, a nemzeti nevelés fellegvárának tartott református kollégium. Nyilas Misi eminens diák,
aki hisz az emberek jóságában és becsületességében. Pakkot kap otthonról, fel sem bontja, mert
siet a vak Pósalakyhoz hogy felolvassa az újságot. Az öreg kérésére megteszi lutrin a megadott
szémokat. A lutrin az öreg számait húzzák ki, ám Misi elvesztette a reskontót. Misi réeszmél, hogy
az emberek nem jók és nem is becsületesek.

Légy jó mindhalálig (1960)
DVD 107
Rend.: Ranódy László
Szereplők: Beke Zoltán, Kiss Antal, Sanyó Sándor. Időtartam: 96 perc
Debrecen, a nemzeti nevelés fellegvárának tartott református kollégium. Nyilas Misi eminens diák,
aki hisz az emberek jóságában és becsületességében. Pakkot kap otthonról, fel sem bontja, mert
siet a vak Pósalakyhoz hogy felolvassa az újságot. Az öreg kérésére megteszi lutrin a megadott
szémokat. A lutrin az öreg számait húzzák ki, ám Misi elvesztette a reskontót. Misi réeszmél, hogy
az emberek nem jók és nem is becsületesek.

Legyél te is Bonca! (1984)
DVD 2954
Rend.: Katkics Ilona
Szereplők: Bujtor István, Páger Antal, Ullmann Mónika. Időtartam: 70 perc
A Barátom, Bonca című film főhősei: a Nagy Vadász és miszter Doolittle, alias Bence és Andris
tavaly nyáron kalandos körülmények között ismerkedtek össze a parkban, miközben oroszlánokra
vadásztak és a Viktória-tó lecsapolását fontolgatták. Idén nyáron pedig csodálatos módon
rátalálnak egy újabb Boncára! Ráadásul ez az új Bonca egy lány… És mindennek tetejébe halvány
fogalma sincs a boncaságról… De amire újra eljön a tanévkezdés, e kedves történet szereplői
megint annyi izgalmas kalandot él át, amennyit egy átlagos gyerek egy egész év alatt sem.

Lila akác (1934)
DVD 1220
Rend.: Székely István
Szereplők: Ágai Irén, Nagy György, Kabos Gyula. Időtartam: 72 perc
A tízes évek elején járunk Budapesten. A Keleti pályaudvar környékén egy ligeti padon
megismerkedik Tóth Manci varrónő és Csicsinszky Pali banktisztviselő. A hatalmas lila akác alatt
Manci beleszeret Paliba, a fiú viszont egy idősebb férjes asszony kegyeit keresi. Manci
elhatározza, hogy táncosnőnek szegődik Oroszországba. Vajon tényleg csupán eddig tart
számukra a szerelem? Szép Ernő regényének filmváltozata.

Liliomfi (1954)
DVD 466
Rrend.: Makk Károly
Szereplők: Krencsey Marianne, Darvas Iván, Dayka Margit. Időtartam: 109
perc
Liliomfi életvidám vándorszínész, bohó és jóképű – a női szívek tiprója. Nem csoda, hogy Mariska,
Szilvay professzor gyámlánya sem állhat ellen neki; beleszeret a harisnyanadrágos
hősszerelmesbe, akit szintén megbabonáz a lány szeplőtlen szépsége és ártatlansága. A jómódú
gyámatya azonban saját unokaöccsének szánja nevelt lányát, hogy a vagyon ne aprózódjon.
Hőseinkre a félreértések és kalandok sora vár, míg végre kiderül a cseles csepűrágó azonos az
unokaöccsel, és a fiatalok végre egymáséi lehetnek.

Liza, a rókatündér (2015)
DVD 4572, DVD 4573
Rend.: Ujj Mészáros Károly
Szereplők: Balsai Móni, Bede-Fazekas Szabolcs, David Sakurai. Időtartam: 94
perc
Liza,a csinos, de roppant szerény ápolónő élete egy csapásra megváltozik, amikor születésnapi
kimenőt kap. Elhatározza, hogy megtalálja élete szerelmét, ám hamarosan több hullazsákba került
hódolója lesz, mint élő. Ezért a fiatalon elhunyt japán slágerénekes, Tomy Tani szellemének
segítségével Liza arra a következtetésre jut, hogy ő egy elátkozott rókatündér. A nagyszámú
áldozat és a késsel mesterien bánó Liza felkelti a rendőrség érdeklődését, és a különc helyszínelő,
Zoltán zászlós nyomozni kezd. Eközben a kétségbeesett és szerelemre vágyó Liza, a maga
szerény, de következetes módján megpróbálja legyőzni az átkot és megtalálni az igazit.

Login (2013)
DVD 4780
Rend.: Barnóczky Ákos
Szereplők: Gáspár Kata, Pál András, Parti Nóra. Időtartam: 90 perc
A közösségi hálók és a video-megosztó oldalak korában néhány fiatal magyar filmes úgy döntött,
hogy eddig soha nem látott, modern formában dolgozza fel Choderlos de Laclos klasszikus
regényét, a Veszedelmes viszonyokat. Miután férje meghal, Janka bejelentkezik a néhai párja által
használt társkeresőre. Itt ismerkedik meg Tamással, akinek lánya szerelmi bánatában lett
öngyilkos. Ketten együtt elhatározzák, hogy megkeresik és kikészítik azt a két professzionális
csábítót, akik tönkretették szeretteiket, hamarosan azonban vélt és valós érzelmek olyan hálójában
találják magukat, amelyben már nem lehet eldönteni, hogy ki kinek vallja magát.

Lora (2007)
DVD 480
Rend.: Herendi Gábor
Szereplők: Lucia Brawley, Nagy Péter, Fekete Ernő. Időtartam: 119 perc
Lora gyönyörű, érzékeny lány, évek óta egyedül él, magányát csak egy öntörvényű macskával
osztja meg. Három évvel ezelőtt boldog volt és szerelmes. Egy balesetben elvesztette szerelmét,
Dávidot. Ekkor megszakította minden fontos kapcsolatát. Három évvel később Lora egy koncerten
meghallja, hogy a színpadon Geri és zenekara játszik. Feltámadnak benne a régi érzések, és
minden alkalmat megragad, hogy újra találkozzon a lánnyal. Az eleinte távolságtartó együttlétek
után egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Összeillenek, ez nem kétséges, de a lelkiismeretfurdalás, a csalódás és az önvád nehezíti a közös pillanatokat.

Ludas Matyi (1949)
DVD 304, DVD 3170
Rend.: Nádasdy Kálmán, Ranódy László
Szereplők: Soós Imre, Solthy György, Pártos Erzsi. Időtartam: 101 perc
Lúdas Matyi története Fazekas Mihály tollából született meg, írója mégis egy örök népmesei alakot
teremtett. Matyi a magyar nép hőse, olyan figura, amely egyesíti magában a szegény jobbágyok
életének valamennyi jellemzőjét: sorsuk nehézségét, a küzdést, a humort, a csavaros észjárást és
a jóízű, pergő magyar nyelvet. Nem véletlen, hogy az első színes magyar film alkotóinak
választása erre a történetre esett.

Machita (1943)
DVD 2364/4
Rend.: Rodriquez Endre
Szereplők: Karády Katalin, Petrovics Szvetiszláv, Szabó Sándor. Időtartam:
107 perc (Karády Katalin válogatás)
A cselekményt egy nagy magyar találmány megszerzésének terve mozgatja. Ki ez a külföldről
érkezett megigéző szépségű, titokzatos nő? Hol tanult meg ilyen jól magyarul? Mit keres
Budapesten, és mit akar ettől a három magyar mérnöktől, miért dúlja fel magánéletüket? A
kémfilmek szabályai szerint Machita a titokzatos szépség, az Alhambra mulató sztárja, de ha kell,
szende polgárlány vagy szolgálatkész pincérnő.

Made in Hungaria – a zene felszabadít (2009)
DVD 2737
Rend.: Fonyó Gergely
Szereplők: Szabó Kimmel tamás, Kiss Tünde, Fenyő Iván. Időtartam: 110 perc
Mikor mindenki más disszidálna, a hatvanas évek derekán egy kamaszfiú hazatér a hawai inges,
rágó- és kólamámorban úszó Amerikából, hogy elterjessze a Rock’n’Roll vírusát Budapesten. A
fiatal zenész arról álmodozik, hogy ő lesz a következő Jerry Lee Lewis. Régi barátai azonban nem
fogadják vissza, mert a falkavezér immár Röné, a Csókkirály. És ezt még tetézi, hogy szerelme,
Vera is új fiúval jár. Mikinek nem marad más választása, mint benevezni a Ki Mit Tud?-ra, hogy
mindent elsöprő zenéjével visszahódítsa elvesztett szerelmét és barátait.

Mágnás Miska (1949)
DVD 3345
Rend.: Keleti Márton
Szereplők: Gábor Miklós, Mészáros Ági, Sárdy János. Időtartam: 79 perc
A helyszín egy vidéki kastély, lakói unatkozó arisztokraták. Az időpont 1910, az egyik utolsó boldog
békeév. A grófék nyugalmát váratlanul Baracs mérnők zavarja meg, aki a faluba építendő vasút
terveit jött előkészíteni. A barátként fogadott vendégből nemsokára ádáz ellenség válik, amikor
kiderül, ő nem az uradalom, hanem a parasztok érdekeit tartja szem előtt. A bajt csak tetézi. Hogy
időközben fülig beleszeretett a grófék lányába, Rollába, akinek felváltva csapja a szelet Pixi és Mixi
gróf is. Barancs már-már kilátástalannak érzi helyzetét, amikor hirtelen zseniális ötlete támad.
Frakkba öltözteti Miska lovászt és Eleméry grófként mutatja be az estélyen, ahol hamarosan
elszabadul a pokol.

Magasiskola (1970)
DVD 4069
Rend.: Gaál István
Szereplők: Iván Andonov, Bánffy György, Meszléry Judit. Időtartam: 82 perc
(Díjnyertes filmek) (Gaál ’80) (Magyar filmtörténeti sorozat; 48.)
A kopár mezőn álló elszigetelt telepet a kíméletlen fegyelmet tartó, fanatikus Lilik vezeti. Rajta és a
solymászokon kívül csak Teréz él itt. A Fiú megismeri a telep munkáját, magával ragadja a
sólymok röptetésének elemi ereje és szépsége, ám közben egyre inkább taszítja az a lelki terror,
az a barbár rend, amellyel Lilik az embereken uralkodik. „Ha hosszú a szíj, kitör az anarchia” – írta
Mészöly Miklós 1956-ban, Magasiskola című kisregényében. Művében a kegyetlenség, az
alávetettség általános érvényű megfogalmazásán átsejlik a ’68-as forradalmakat, a csehszlovákiai
bevonulást követő általános közérzet is.

Magyar vándor (2004)
Rend.: Herendi Gábor

DVD 3138

Szereplők: Gesztesi Károly, Gyuriska János, Greifenstein János. Időtartam: 110 perc
A Magyar Vándor a hét honfoglaló vezér különös kalandjait kíséri végig. A harmatos hajnali réten
lovak legelésznek, tábortüzek füstje száll. Mellettük öten húzzák a lóbőrt. A hétalvó vezérek
szenderegnek itt. Amott Álmos, még elég álmos, emitt Tas, már nem ittas, de még kótyagos. Előd
épp új ötletéről mereng. Huba suba alatt alszik a rét végén. Ám valahol a távolban Kond nagyon
gondterhelt, mivel Ond szorult helyzetben van: nem tudja átvereckedni magát a hágón. Neki túl
szoros ez a szoros. Folytathatnám, de nem Töhötöm. Ugyanis rossz nap virradt a hét főre. Eltűnt a
nemzet! De a hét vezér ezért nem hibás, ők csak kalandoztak, meg ittak-ettek közben Etelközben,
és eközben a magyarok vártak rájuk, és tovább álltak. Így most a hét vándor elindul felkutatni
népét, és ezer év történelme áll előttük, de csak másfél órájuk van a feladatra!

Magyarok (1977)
DVD 5807
Rend.: Fábri Zoltán
Szereplők: Koncz Gábor, Pap Éva, Solti Bertalan. Időtartam: 107 perc (Fábri
Zoltán 100 - gyűjteményes kiadás III.) (A Magyar Nemzeti Filmarchívum
filmtörténeti sorozata ; 48.)
A valós történelmi tényeket feldolgozó regény nyomán a film olyan szabolcsi parasztok sorsába
pillant be, akik 1943-ban Németországba mentek napszámba, hogy a német katonák földjét
műveljék. Fábri fájó mélységgel ábrázolja a nincstelen emberek tudatlanságát, tehetetlenségét,
kiszolgáltatottságát, ahogy a német birtokon hajthatatlanul dolgoznak, miközben lépten-nyomon
hullákba botlanak és a szomszédban haláltábor üzemel…

Majdnem szűz (2008)
DVD 1563
Rend.: Bacsó Péter
Szereplők: Hujber Ferenc, Ubrankovics Júlia, Tóth Attila. Időtartam: 104 perc
Borókát, az intézetben nevelkedett lányt barátja, János veszi pártfogásba. Amikor elfogy az
otthonteremtési segély, János eladja Borókát Ronaldónak, a hírhedt stricinek. Boróka hamar rájön,
hogy az út mellett álldogálás nem az ő élete, és megszökik Ronandótól. Egy szerencsés véletlen
folytán ismerkedik össze Móriccal, a kirakatrendező sráccal, aki segít a menekülő lánynak,
befogadja és lehetőséget teremt számára, hogy megszabaduljon eddigi életétől: talál egy
tanfolyamot, ahol a Borókához hasonló lányokat „képzik át” marketingmenedzserré.

Mancs (2014)
DVD 4396
Rend.: Pejó Róbert
Szereplők: Trill Zsolt, Keresztes Tamás, Szacsvay László. Időtartam: 89 perc
Mancs, az elárvult kiskutya nehezen talál családra. Hosszú és küzdelmes út vezet ahhoz, hogy
megszeressék, befogadják. Speciális képességeivel azonban új gazdája segítségére lesz, s
mentőkutyaként nemzetközi hírnevet szerez. A Mancs egy animációs betétekkel tüzdelt családi
fuilm a barátságról, a kiratásról, a köztünk élő hősökről.

Mansfeld (2006)
DVD 535
Rend.: Szilágyi Aandor
Szereplők: Fancsikai Péter, Maia Morgenstern, Eperjes Károly. Időtartam: 121
perc
Mansled Péter és barátai életének legfontosabb élménye, a Budapest utcáin 1956 lezajlott
események. Még két évvel a forradalom leverése után is a felkelés folytatásáról ábrándoznak.
Gyerekes csínyeik kamaszos balhékkal és apró köztörvényes bűnökkel keverednek. Egy rendőr
elrablása miatt azonban börtönbe kerülnek. A vizsgálat során aztán működésbe lépnek az
államhatalom „magasabb szempontjai”. Péter anyja, egyre kétségbeesettebben küzd fia
kiszabadításáért. A mindent és mindenkit megbénító félelem világában, a fia életéért vívott
harcában reménytelenül egyedül marad.

A martfűi rém (2016)
DVD 5350
Rend.: Sopsits Árpád
Szereplők: Anger Zsolt, Hajduk Károly, Jászberényi Gábor. Időtartam: 115 perc
1957-ben meggyilkoltak egy fiatal nőt Martfűn. A gyilkosság elkövetéséért halálra, majd
életfogytiglani börtönre ítélnek egy férfit. Hét évvel később újabb kegyetlengyilkosság történik és
tovább folytatódnak a nők elleni erőszakos támadások. A forradalom utáni politikai
tébolyban nehéz tiszta fejjel gondolkozni, ráadásul a sorozatgyilkosság elképzelhetetlen a
szocialista Magyarországon. A kirendelt fiatal ügyésznek minden kitartására szükség lesz, ha le
akarja leplezni a rettegő kisváros kíméletlen ragadozóját...

Másnap (2004)
DVD 2484/1-2
Rend.: Janisch Attila
Szereplők: Gáspár Tibor, Derzsi Bori, Czecző Sándor. Időtartam: 112+36 perc
Tart. még: A másik part (1984) c. kisjátékfilm
Kerékpáros idegen járja az elhagyatott vidéket. Magányos házat keres – családi örökségét. A
környék lakói gyanakodva figyelik egymást és minden idegent, aki erre téved. Kivetik maguk közül
azt, aki eltér íratlan törvényeiktől. Így tesznek azzal a tizenöt éves lánnyal is, akit aznap brutális
kegyetlenséggel megöl valaki.

Mázli (2008)
DVD 2181
Rend.: Keményffy Tamás
Szereplők: Lukáts Andor, Kerekes Vica, Lázár kati. Időtartam: 88 perc
Ógyarmaton, a határszéli kis faluban, nincs se munka, se pénz, se remény. Mi segíthet rajtuk?
Csak egy Isteni csoda, vagy egy közönséges bűntény. A magyar leleményes nemzet. Hőseink
megfúrják az osztrák AMV olajvezetékét, amely a temetőjük alatt vezet el. Dől az olaj, és dől a
pénz. De a hirtelen jött gazdagság egymás nyakának ugrasztja a falu népét. Megjelenik a
rendőrség is, hogy elzárja az illegális kutakat . A falusiak azonban elbarikádozzák magukat a
temetőben, hogy megvédjék az olajukat egy remeknek tűnő tervvel. Csakhogy a remeknek tűnő
tervek nem szoktak jól elsülni.

Megáll az idő (1981)
DVD 3171
Rend.: Gothár Péter
Szereplők: Znamenák István, Pauer Henrik, Sőth Sándor. Időtartam: 96 perc
Gothár Péter kultikussá vált filmje a rendező generációjának kamaszkorát ábrázolja. Azét a
fiatalságét, amelynek jövőjét az 1956-os forradalom és 1968-as forradalmak sarokpontjai
határozták meg. A szűkebben vett cselekmény 1963-ban, az amnesztia évében játszódik. Teljes
mozdulatlanságában tárul föl a korszak, a "kint és a bent", a "mi és az ők" éles szembenállása,
ahol mindenki tud mindenről, de semmiről sem lehet beszélni, ahol mindent áthat a rock-and-roll és
a gyanakvás, a szerelem és a kiábrándultság levegője.

Megint tanú (1994)
DVD 42
Rend.: Bacsó Péter
Szereplők: Kállai Ferenc, Cserhalmi György, Lázár Kati. Időtartam: 120 perc
Pelikán József nyugdíjas gátőr, a hosszú és kimerítő megpróbáltatásai után, nyugodtan és
gyanútlanul éli a maga idilli privát életét. Váratlanul ismét betör hozzá a politika. Egyszer csak újra
megérkezik érte a fekete autó. Pelikán rosszat sejt. Oroszvár, ahol Pelikán lakik, polgármester
nélkül marad. Szipák úr, az ambiciózus helyi kapitalista elképzeléseihez egy megbízható, a dolgok
összefüggéseiről semmit sem tudó, ide-oda rángatható, politikailag feddhetetlen balek kell. A
rendkívül népszerű Pelikánt szemeli ki az új polgármesterjelöltnek. Pelikán úrnak pedig ezúttal a
rendszerváltás utáni új elit újgazdag tőkésével gyűlik meg a baja.

A ménesgazda (1978)
DVD 5012
Rend.: Kovács András
Szereplők: Madaras József, Fábián Ferenc, Bács Ferenc. Időtartam: 96 perc
(Terror és forradalom 1949-1956) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 91.)
Az ötvenes évek elején, egy határmenti ménestelepen az iskolázatlan, de megbízható,
szegényparaszti származású Busó Janit nevezik ki ménesgazdának. A szakmailag képzett
méneskari tisztek folyton megalázzák Busót, aki pedig rájön, hogy a ménes érdekében össze
kellene fogniuk. Nehéz helyzetbe kerül: a tisztek elutasítják a vele való együttműködést,
ugyanakkor felettesei sem fogadják el felmentési kérelmét. A politikai helyzet kiéleződésekor a
tisztek menekülni akarnak a végső leszámolás elől. Mivel Busó Janiban nem bíznak, az altisztjük
leszúrja.

Mese a 12 találatról (1956)
DVD 2727
Rend.: Makk Károly
Szereplők: Ruttkai Éva, Darvas Iván, Tolnay Klári. Időtartam: 98 perc (Makk
Károly világa)
Bartha doktorék lakása beázik, a kerületi ingatlankezelő vállalat nem hárítja el a bajt, a doktorék a
válás küszöbére kerülnek. Géza, a fiatal tanár feleségül venné kolléganőjét, Katót, de édesanyja
beteg, a lakás kicsi, pénz meg nincs. Károly bácsinak, a pincérnek elege van a szakmához nem
értő, alkalmatlan üzletvezetőkből. Vali férjhez menne, hogy ne legyen sógora és nővére cselédje,
ne is élősködjön a nyakukon, de a kiszemelt férfi csak önálló lakással bíró nőre vágyik. Közösen
töltenek ki egy totószelvényt, s tizenkét találatuk lesz.

Meseautó (1934)
DVD 1223
Rend.: Gaál Béla
Szereplők: Törzs Jenő, Perczel Zita, Kabos Gyula. Időtartam: 90 perc (Magyar
klasszikusok; 7.)
Szűcs János bank vezérigazgató szabadságát sajátos módon kívánja eltölteni. Amikor azonban az
autószalonban nézelődik, felismeri egyik alkalmazottját, az egyszerű, ám igen csinos gépírólányt,
Kovács Verát. Az igazgató hirtelen úgy dönt, hogy közelebbről is összeismerkedik a lánnyal. Úgy
intézi, hogy reklámfogásként Vera kapja meg az autót, sőt önkéntes sofőrként mellé szegődik. A
turpisságról mit sem sejtő lány beül a meseautóba és ezzel egy feledhetetlenül romantikus és
vicces utazás veszi kezdetét.

Meseautó (2000)
DVD 199
Rend.: Kabay Barna
Szereplők: Stohl András, Ónodi Eszter, Bajor Imre. Időtartam: 92 perc
Szűcs János, egy nagy budapesti üzletközpont igazgatótanácsának elnöke harmincöt éves,
gazdag és sikeres. Nőtlen, ami nem jelenti azt, hogy ne rajonganák körül a nők. Egy kicsit már unja
is ezt a mélyebb érzelmek és élmények nélküli életet, amire oly sokan vágynak. Évek óta először
hosszabb szabadságra készül. Ennek örömére egy gyönyörű autót vásárol. Már az első napon
sikerül fellöknie egy görkorcsolyával száguldozó fiatal lányt, Kovács Verát. Az elnök beleszeret a
lányba. Mindent bevet, hogy megszerezze. Egyszerű sofőrnek álcázza magát. Egy rivalizáló
baráttal, egy féltékeny, bolondos titkárnővel, egy szaglászó alkalmazottal és az enyhén őrült
szülőkkel körülvéve egymáséi lesznek-e a fiatalok?

Meteo (1989)
DVD 4070
Rend.: Monory Mész András
Szereplők: Eperjes Károly, Varga Zoltán, Kistamás László. Időtartam: 98 perc
(Kultfilmek) (Magyar filmtörténeti sorozat; 52.)
A közeljövőben – vagyis a most már lassan ködbe vesző ezredforduló idején – játszódó Meteo
egyszerre a szabadság, a reménytelenség, a kiúttalanság és a gyors meggazdagodás
reményének, csábításának éles szemű, művészi, eleven megformálása. Egy kihalt
gyárnegyedben, a város peremén, valahol Kelet-Európában, egy üres műhely közepén áll egy kád.
Eckermann, a meteorológus fürdik benne. Ideje java részét ábrándozással tölti, ezért barátai
Felhőcskének hívják. Két barátja van: Berlioz, az örökmozgó életművész és Verő, az üzemek
hallgatag vagánya. A gyárnegyedet hamarosan felrobbantják. Az üzemek katonai parancsnoksága
mindenkit felszólít, hogy hagyja el a lezárt körzetet - a fiúknak el kell költözniük.

Mici néni két élete (1962)
DVD 246
Rend.: Mamcserov Frigyes
Szereplők: Kiss Manyi, Páger Antal, Szokolay Ottó. Időtartam: 90 perc (Magyar
filmek gyűjteménye; 6.)
Mici néni a ház művésznője, a hajdani díva már leszámolt az életével, de lakását mégsem akarja
elhagyni. Ügyvédje tanácsára gondozás fejében magához vesz egy szigorúan gyermektelen,
szimpatikus fiatal párt. A kihunyóban lévő életkedv azonban újra fellángol, amikor felbukkan a
színésznő régi, titkos hódolója, Alfréd, a sármos taxisofőr. A fiatalok titkolják, hogy gyermeket
várnak, mert félnek, hogy elveszítik a lakást, Mici néni pedig az udvarlóját nem meri bevallani, mert
fél, hogy kinevetik. A félreértések sorozata a ház lakói, különösen a minden lében kanál
házmesterné, és a barátok szeme előtt zajlik.

Mindszenty - szeretlek Faust (2010)
DVD 3476
Rend.: Pozsgai Zsolt
Szereplők: Lux Ádám, Kautzky Armand, Tóth Tamás. Időtartam: 90 perc
Pap és színész. Mindszenty József, a püspök - Jávor Pál, a színész. 1944-ben, a sopronkőhidai
fegyház közös sorsukká válik. A találkozásból pokoljárás lesz. Jávor végigvezeti a Papot addigi
életének legfontosabb állomásain - és a jövőben, haláláig. Hogy a Pap eldönthesse, vállalja-e a
gyötrelmes életet. Közben a háttérben felvonul az egész magyar XX.század. Ismert történelmi
alakokkal, nem ismert helyzetekkel találkozhatunk. A szenvedélyes út tétje maga az Élet.

Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? (1964)
DVD 2543
Rend.: Makk Károly
Szereplők: Darvas Iván, Psota Irén, Pap Éva. Időtartam: 90 perc (Makk Károly
világa)
Mátyás király egy kis családi perpatvar után hitvese, Beatrix féltékeny tekintete elől megszökik a
palotából, és országjáró körútra indul. Egy kegyvesztett alattvaló, Dóczy gróf – hogy királya kegyét
visszaszerezze – három gyönyörű szelistyei lányt raboltat a számára. Beatrix hírét veszi a
dolognak, és udvarhölgyével férfiruhát öltve Mátyás után lopózik. Az Egyszarvúhoz címzett
fogadóban összefut az egész kompánia, s az éjszaka viharos bonyodalmai után a félreértések
tisztázódnka.

A mohácsi vész (2004)
DVD 857
Rend.: Jancsó Miklós
Szereplők: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Schell Judit. Időtartam: 80 perc (Kapa
és Pepe-sorozat; 5.)
Kapa és Pepe időgépen rohan Mohácsra, hogy varázslattal és trükkökkel megijesszék Szulejmán
szultánt, majd ráveszik, hogy írja alá: sosem járt itt. Innentől kezdve virágzik a magyar
nagyhatalom, még Afrikában is magyarul beszélnek. Itt minden megtörténhet? Lajos király levágott
feje Szulejmán arcába röhög, a magyarnál nincs nagyobb , se Csele-patak, se Trianon...

Montecarlo! (2004)
DVD 2198
Rend.: Fischer Gábor
Szereplők: Koltai Róbert, Mucsi Zoltán, Pikali Gerda. Időtartam: 84 perc
Mikor minden remény összedől, ráadásul a nyelvi labornak is annyi, Makkosi, a kiábrándult
helyzetbe beletörődő pedagógus és Annamari, a csinos franciatanárnő, kissé kapatosan a
szentendrei kaszinóban kötnek ki, ahol meglepve tapasztalják, hogy Makkosi különös módon sorra
előre be tudja mondani a rulett nyerőszámait. Makkosit nem hagyja nyugodni a dolog, és amikor
szerelme is veszni látszik, mindent egy lapra tesz fel: megmenteni az életét, szerelmét és az
iskolát. Őrült terve, hogy Montecarloban sokszorozzák meg az iskola kevés pénzét, nem kevés
rábeszélés után elfogadást nyer az igazgatónál.

Moszkva tér (2001)
DVD 157
Rend.: Török Ferenc
Szereplők: Karalyos Gábor, Pápai Erzsi, Balla Eszter. Időtartam: 88 perc
1989- sorsfordító, rendszerváltó esztendő volt. Az érettségiző Petya és barátai azonban mit sem
törődnek a politikával. Számukra csak a szombat esti házibulik, a csajok léteznek, no meg az előre
tudott tételek. Petya tizennyolcadik születésnapja körül halmozódnak az események. Minden
leküzdhető. Kigler apjának szerencsére van mit a tejbe aprítania, így talán az se nagy baj, ha az
autóteleperől néha eltűnik egy Porsche. Royal pedig csak első ránézésre akkora tahó, valojában
helyen van az esze. Példának okáért az ő nevéhez fűződik az évtized bűnténye: vonatjegyhamisítás! Nyári munka helyett virítják a lóvét, de hisz most az egyszer fiatalok.

