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Na végre, itt a nyár! (2004)                                                                                 DVD 3139    
Rend.: Fonyó Gergely 
Szereplők: Reviczky Gábor, Szarvas József, Szulák Andrea. Időtartam: 100 
perc (Megafilmek) 
 
A film főszereplői gyerekek, akiknek a nagyszülei pénzt kérnek kölcsön a falu gazdag 
vállalkozójától, amit aztán nem tudnak visszafizetni. Úgy tűnik, elveszítik a családi birtokot, ám 
hőseink rájönnek, hogy a vállalkozó a polgármesterrel összefogva a birtokon és a falu földjén 
veszélyeshulladék-telepet akar létesíteni. A gyerekekre izgalmas, mulatságos és megható 
kalandok sora vár. Meg kell menteniük szüleik házasságát és nyugdíjas nagyszüleik vidéki kúriáját. 
Azt a mesevilágot, ahol gyerekkoruk legboldogabb pillanatait élték át.   

 

 
A nagy generáció (1986)                                                                      DVD 1494     
Rend.: András Ferenc 
Szereplők: Cserhalmi György, Eperjes Károly, Koltai Róbert. Időtartam: 107 
perc 
 
1968 a diáklázadások éve volt, amikor a magyar beatgeneráció számára a nagy szenzáció az volt, 
hogy melyik dal nyeri a táncdalfesztivált. Ez a "nagy generáció" a '80-as években már a negyvenes 
éveit tapossa és rá kell döbbenniük, hogy korábbi döntéseiket nem biztos, hogy igazolta az élet. 
Makai, az örök vesztes, Nyikita, az élősködő és Réb, akinek semmi sem számít... három 
különböző életút hosszú idő után újra találkozik Budapesten. 

 

 

 
A Nagy Könyv (2005)                                                                         DVD 56/1-2 
Magyarország 12 legkedveltebb regénye – versenyfilmen 
Időtartam: 348 perc 
 
A Nagy Könyv program célja az volt, hogy az embereket visszavezesse az irodalom világába a 
televízió segítségével. Egy szavazás keretében a nézők megválaszthatták, hogy mi ma 
Magyarország 12 kedvenc regénye. A 12 könyv közé olyan magyar és nemzetközi művek kerültek, 
mint a Pál utcai fiúk, az Egri csillagok, a Harry Potter és a Gyűrűk ura. Ezen könyvek 
mindegyikéhez egy-egy versenyfilm is készült (többek között Török Ferenc, Gárdos Péter és Alföldi 
Róbert rendezésében). Ez az összeállítás ezeket a versenyfilmeket tartalmazza. 

 

 

 
A Nap utcai fiúk (2007)                                                                                           DVD 1673   
Rend.: Szomjas György 
Szereplők: Czeczõ Sándor, Gáspár Kata, Bárnai Péter. Időtartam: 89 perc 
 
Az 1956-os forradalom emblematikus mozzanata az úgy nevezett „pesti srácok” harca, akik puszta 
kézzel szálltak szembe a világhatalom páncélosaival. A történet 1956 október 23.án kezdődik és 
1956 november 4.-én ér véget. Juli Totyával jár, de Gábort is szereti, hármójuk története 
fordulatosan alakul a mozgalmas napokban. Juli, a kalauzlány hozza a hírt, hogy a városban 
tűntetés van. Egyedül Gábor tart Julival és együtt vesznek részt a forradalmi eseményekben. 
Hajnalban a fiúkra rálőnek a bevonuló oroszok és akkor elhatározzák, hogy bemennek a városba 
és bekapcsolódnak a harcokba. Totya vezetésével fegyvert szereznek és barikádot építenek egy 
kis mozi körül. 



 

 
Napló gyermekeimnek (1983)                                                            DVD 4378    
Rend.: Mészáros Márta 
Szereplők: Czinkóczi Zsuzsa, Anna Polony, Jan Nowicki. Időtartam: 103 perc 
(Történelmi fordulópontok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 74.) 
 
Juli, a kamasz lány kisgyerekként a Szovjetunióban vesztette el szüleit. 1945 után hazatér több 
magyar emigránssal együtt, és emigrációs társukhoz, Magdához költöznek, aki most magas 
beosztásban van. Magda merev és bizalmatlan, átragadt rá a pártban uralkodó hangulat. Juli 
nehezen viseli vele a közös életet, és egyetlen kikapcsolódása a mozi. Szívesen van együtt a 
szabadgondolkodású rokonnal, Jánossal, aki a kitörési lehetőséget biztosítja nyomasztó világából. 

 

 

 
Nejem, nőm, csajom (2012)                                                                 DVD 3699  
Rend.: Szajki Péter 
Szereplők: Rudolf Péter, Schell Judit, Stohl András. Időtartam: 93 perc 
 
Helgának, a sztár-műsorvezetőnek egyre gyanúsabb, hogy sármos szerelme nem engedi át a 
hálószobája küszöbén. Vera nem szeretne választ adni férjének a nagy kérdésre: vajon kire ütött 
ez a gyerek? Szilvi, a holtomiglan-holtodiglan kimondására vágyó fiatal nő egy különös parti kellős 
közepén találja magát jövendőbelijével. Flóra pedig nyomozni kezd exrendőr bátyja segítségével, 
hogy megtudja hittantanár férjének féltett titkát. Négy nő, négy szerelem, négy kapcsolat 
bontakozik ki előttünk ebben a könnyed, szórakoztató filmben, mely megannyi félreértett helyzetet, 
és humoros fordulatot tartogat. 

 

 

 
Nem vagyok a barátod (2009)                                                       DVD 2038/1-3 
Rend.: Pálfi György 
Időtartam: 50 + 90 + 90 perc 
   Tart.: Nem leszek a barátod (dokumentumfilm); Nem vagyok a barátod 
(játékfilm); Nem vagy a barátom (riportfilm) 
 
Pálfi György közel négy évig készülő trilógiájában az emberi kapcsolatokat vizsgálja. Az első rész 
egy természetfilmek stílusában felvett dokumentumfilm 3-4 éves gyerekekről, amely az óvodában 
eltöltött első három hónapjukat kíséri figyelemmel. Már ekkor is emberi drámák zajlanak le a 
szemünk előtt, amelyek bizonyos szempontból előre vetítik a felnőtt emberi kapcsolatokat. A fikciós 
rész egy másfél órás, rögtönzésekre épülő film, amely kilenc szereplő sorsát követi nyomon 2008 
Budapestjének forgatagában. A záró akkord pedig egy casting, amelyben ismert és ismeretlen 
emberek mesélnek önmagukról, terveikről, vágyaikról.  

 

 
A néma levente (1979)                                                                        DVD 3156    
Rend.: Szőnyi G. Sándor 
Szereplők: Koncz Gábor, Szegedi Erika, Sunyovszky Szilvia. Időtartam: 103 
perc 
 
Mátyás király fekete seregének hadnagya, Agárdi Péter, beleszeret egy szép olasz 
özvegyasszonyba Ziliába, aki egyetlen csókjáért három évi némaságot kér cserébe. Több, mint 
egy év elteltével Agárdi Péter tartja a szavát. Mátyás király 1000 aranyat fizetne annak, aki néma 
vitézét meggyógyítja, de akinek nem sikerül, annak Setét Lajos, Mátyás bakója a fejét veszi. Zilia 
útra kél, mert biztos abban, hogy egyedül ő ismeri „néma Péter” bajára az orvosságot. A levente 
azonban megleckézteti a gőgös asszonyt. 

 

 
Noé bárkája (2006)                                                                                  DVD 725 
Rend.: Sándor Pál 
Szereplők: Garas Dezső, Kállai Ferenc, Törőcsik Mari. Időtartam: 104 perc 
 
A magyarországi Noé bárkája egy "mocskos-gyönyörű" házat takar, a hatodik kerület szívében. 
Egy emelet, egy udvar, tizenhárom lakás. Lakik itt többek között rapper, költő, levitézlett futballista, 
a férjét szemérmetlenül csaló asszony, és három filmsztárnak készülő lány. Ebben a házban él a 
nyugdíjas moziigazgató is, Stock Ede, aki egyedül neveli unokáját. Meghallja, hogy egy vetélkedőt 
hirdetnek, Magyarország legjobb nagypapája címmel, melynek fődíja ötmillió forint. Másnap 
azonban mégis jelentkezik a felhívásra, és a ház lakói felbolydulnak. A közös cél érdekében 
észrevétlenül szűnik meg a gyűlölet és összeáll egy közösséggé a ház. 

 



 

 
A nyomozó (2008)                                                                                                    DVD 1888 
Rend.: Gigor Attila 
Szereplők: Anger Zsolt, Rezes Judit, Terhes Sándor. Időtartam: 107 perc 
 
Malkáv Tibor nincs jóban az élőkkel. Malkáv Tibornak jobbára nincsenek kapcsolatai. Egyetlen élő 
hozzátartozója a haldokló anyja. A műtétre nincs pénz. Malkáv Tibor elvállalja, hogy megöl egy 
vadidegent anyja megmentéséért. Malkáv Tibor végez Szirmai Ferenccel. A pénzt megkapja, úgy 
tűnik, minden rendbe jön. De másnap Malkáv Tibor levelet kap Szirmai Ferenctől. Kiderül, hogy 
nagyon is közük volt egymáshoz. Malkáv Tibor bajban van. Ki kell derítenie, ki bérelte fel és miért, 
ha el akarja kerülni a felelősségre vonást. Malkáv Tibor boncmester. Malkáv Tibor egy halott 
nyomába ered, hogy váratlan dolgokat tudjon meg saját magáról. 

 

 

 
Nyugalom (2008)                                                                                   DVD 2067    
Rend.: Alföldi Róbert 
Szereplők: Udvaros Dorottya, Makranczi Zalán, Gryllus Dorka. Időtartam: 108 
perc 

 
Weér András író anyjával, a valaha ünnepelt színésznővel él együtt.  A tehetetlen 
egymásrautaltságban a szeretet és gyűlölet kötelékei béklyózzák őket egymáshoz. Érzelmi 
patthelyzet foglyai. Az anyát a külföldön zenei karriert befutó lánya köti az élethez, a múlt 
kudarcáért és a jelen nyomoráért a vele élő, őt ápoló fiút vádolja. A fiú a húg nevében írt, fiktív 
levelekkel tartja anyjában a lelket. Emellett novellákat ír az asztalfióknak, és úgy tűnik, hogy se 
vágya, se ereje, hogy kitörjön a félkatatón dermedtségből. Ebbe a szituációba érkezik Eszter, aki 
számára a kitörés lehetőségét, az anya számára pedig fia elvesztésének fenyegetését jelenti.  

 

 
Off Hollywood (2007)                                                                                               DVD 2739    
Rend.: Hajdu Szabolcs 
Szereplők: Török-Illyés Orsolya, Szabó Domokos, Thuróczy Szabolcs. 
Időtartam: 77 perc 
 
Bódi Adél filmjének bemutatójára készül. Valahogy semmi sem sikerül, ezért Adél hazasiet, hogy 
levegőhöz jusson, de otthon színész férje szörfölget lelkesen az internetes pornóoldalakon. 
Elkeseredett vitájuk után a férfi szisztematikusan lerombolja közös lakásukat. Az elgyötört Adél a 
bemutatón felemás sikerrel szembesül. Adél pánikrohamot kap, pszichiátriára kerül, de hajnalban 
feleszmél és megszökik. Szétdúlt otthonában, feldúlt lelkében meg kell találnia a megoldást, hogy 
eltakarítsa a romokat. 

 

 
Oldás és kötés (1963)                                                                             DVD 267 
Rend.: Jancsó Miklós 
Szereplők: Latinovits Zoltán, Ajtay Andor, Domján Edit. Időtartam: 90 perc 
 
A paraszt származású sebész, Jámbor Ambrus úgy érzi, a helyén van a társadalomban. Az idők 
neki kedveztek, a „fényes szellők” diplomával, értelmiségi léttel ajándékozták meg. Aztán egy szép 
napon kénytelen szembenézni önmagával. Ádámfy professzor, a „lecserélendő régi értelmiségi” 
egy hihetetlenül nehéz szívműtéttel bebizonyítja, mennyire érti a szakmáját, milyen erős és 
mennyire emberi. Újjáéleszti, visszahozza az életbe a beteget, akiről már mindenki más lemondott 
volna. Ambrus ekkor szembesül céltalan, modernkedő művészkörnyezetével, kiúttalan 
szerelmével. Szülőfalujába hazatérve apja erős hitéből, emberségéből próbál erőt meríteni.  

 

 

 
Ópium. Egy elmebeteg nő naplója (2007)                                            DVD 790    
Rend.: Szász János 
Szereplők: Ulrich Thomsen, Kirsti Stubo, László Zsolt. Időtartam: 108 perc 
 
1913 Magyarország. Brenner József orvosként dolgozik a múlt század eleji elmegyógyintézetben. 
Már hónapok óta írói válságban szenved, egy sort sem képes papírra vetni. És közben a morfium 
rabjává válik. Egy nap új beteget bíznak rá, a huszonnyolc éves Gizellát. Az elmebeteg nő viszont 
csak ír és ír, ő saját naplója rabja, nem képes letenni a tollat. A fiatal nőn mind jobban 
elhatalmasodik a kényszerképzet, hogy egy idegen, gonosz erő költözött belé. A kezdeti orvos-
beteg viszony fokozatosan alakul át, orvos és beteg egymásba szeretnek, kapcsolatuk szexuális 
tébollyá hatalmasodik. Brenner az asszony testén keresztül akar kapcsolatba lépni a Gonosszal, 
és visszaszerezni képességét az írásra.  



 

 
Az oroszlán ugrani készül (1969)                                                        DVD 1495    
Rend.: Révész György 
Szereplők: Ajtay Andor, Bujtor István, Psota Irén. Időtartam: 81 perc 
 
Dr. Otto Klauberg professzor az őrült-zseni, „Pestis-XX” nevű ampulláival világuralomra akar törni. 
Arra azonban legkevésbé sem számít, hogy az első számú magyar titkosügynökkel, Menő Fejjel 
találja szembe magát, aki – többek között – a professzor lányának, Évának csapja a szelet… 
James Bond – magyar módra. Hogy Magyarországon milyen formában képzelték el a szuperhőst, 
arról Révész György filmje kiváló képet nyújt.  

 

 

 
Overnight (2007)                                                                                    DVD 794       
Rend.: Török Ferenc 
Szereplők: Bodó Viktor, Eszenyi Enikő, Pető Kata. Időtartam: 93 perc 
 
Vas Péter 35 éves sztárbrókernek egyetlen napja van, hogy visszaszerezze a legfontosabb ügyfele 
számlájáról hiányzó összeget. Közben ismeretlen feladótól pozitív terhességi tesztet kap. Az apa 
nyilvánvalóan Ő, de ki lehet az anya? Egyetlen napja van, és ezen számos súlyos döntést kell 
meghoznia. Mindezt úgy, hogy nem tudhatja, hogy másnap nem kell-e börtönben ébrednie. 
Egyetlen esély marad. Egy illegális „overnight” akció. Az időeltolódást kell kihasználnia: amikor a 
tőzsdék nyitnak Távol-Keleten, Európában még éjszaka van. Ha szerencséje van reggelre minden 
megoldódhat. De vajon nyerhet-e ebben a játékban és megoldhatja-e katasztrofális magánéleti 
problémáit 24 óra alatt?  

 

 
Az ördög nem alszik (1941)                                                              DVD 2362/3 
Rend.: Bánky Viktor 
Szereplők: Csortos Gyula, Hajmássy Miklós, Tolnay Klári. Időtartam: 86 perc 
(Tolnay Klári válogatás) 
 
Gróf Dorogy Gedeon szívesen látná két utolsó rokona Péter és Éva egybekelését, hogy a családi 
vagyon egyben maradjon. Célja elérése érdekében saját halálhírét kelti, Végrendeletében kiköti, 
hogy az örökösök kötelesek egy hónapig a kastélyban tartózkodni. A fiataolk már az odautazás 
során összekülönböznek. Mindketten terveket eszelnek ki a végrendelet megszerzésére. Mikor 
kiderül, hogy Gedeon bácsi él, kibékülnek és érdekek nélkül is beteljesítik az öreg kívánságát. 

 

 

 
Az ötödik pecsét (1976)                                   DVD 309, DVD 4072, DVD 5808 
Rend.: Fábri Zoltán 
Szereplők: Horváth Sándor, Latinovits Zoltán, Őze Lajos. Időtartam: 107 perc 
 
1944 őszén a nyilas hatalomátvétel után Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére is 
minden este összegyűlik egy kisemberekből álló asztaltársaság. Gyuricza az órás, Király a 
könyvügynök, és Kovács az asztalos azért keresik fel Béla kolléga kocsmáját, hogy 
beszélgessenek. Egyik alkalommal csatlakozik hozzájuk egy fényképész, éppen akkor, amikor 
Gyuricza szokott gunyoros modorában azt az erkölcsi kérdést veti fel, hogy ha módjuk lenne 
haláluk után feltámadni, kinek a sorsát választanák inkább: a gazdag zsarnokét, vagy az 
agyongyötört, de tisztességes rabszolgáét? Nem is sejtik, hogy a felvetett elméleti kérdésre 
másnap már a nyilasok kínzókamráiban - a gyakorlatban, tetteikkel kell felelniük. 

 

 
Pacsirta (1963)                                                                                       DVD 244 
Rend.: Ranódy László 
Szereplők: Páger Antal, Tolnay Klári, Nagy Anna. Időtartam: 110 perc (Magyar 
filmek gyűjteménye; 4.) 
Vajkayék hosszú évek óta görcsösen reménykednek abban, hogy csúf, hervadó lányuk végre 
megtalálja társát s a boldogságot. Egyhangú monotóniában és unalomban telnek a család 
hétköznapjai. Most is azért küldik el Pacsirtát néhány napra a rokonokhoz, hogy bemutassák a 
háromgyermekes, özvegy ispánnak. Vajkayék visszatérnek régi életükhöz, a bezárult világ újra 
megnyílik előttük. Ismét összetalálkoznak a régi barátokkal. Színházba is elmennek, ahol már évek 
óta nem jártak. Az idős ember, aki már évek óta lemondott mindenről, most átmulatja az éjszakát, 
s hajnalban, a keserű kijózanodás pillanataiban először néz szembe a maga és felesége elrontott 
életével, lányukért feláldozott, elvesztett boldogságukkal. 



 

 
A palacsintás király (1973)                                               DVD 2956, DVD 3520    
Rend.: Katkics Ilona 
Szereplők: Greguss Zoltán, Balázsovits Lajos, Kaló Flórián. Időtartam: 103 
perc (MTV mesetár) 
 
Tóbiás királyt, Dínomdánom ország uralkodóját semmi más nem érdekli, csak a lakomázás. Mivel 
77 palacsinta elfogyasztása meg se kottyan neki, el is nevezik palacsintás királynak. Derelye 
főszakács azonban alaposan kihasználja ura falánkságát: igencsak megkéri munkája jutalmát, és a 
királyi vagyon szép lassan a szakács zsebébe vándorol. Éliás királyfinak cseppet sem tetszik, ami 
apja udvarában folyik. Álruhában az erdőt járja, s ekkor bukkan rá Kökényszemű Katicára. Katica 
nem csak gyönyörű és kedves, de palacsintasütésben is utolérhetetlen. 

 

 
Pánik (2008)                                                                                         DVD 2183    
Rend.: Till Attila 
Szereplők: Kolovratnik Krisztián, Schell Judit, Gubik Ági. Időtartam: 94 perc 
 
Harminc éves korára Zsuzsi mindent elért, amire csak nő vágyhat: jól fizető állása, szép autója, 
saját lakása van, és fülig szerelmes a barátjába. Aztán egy szép napon kiderül, hogy 
pánikbetegsége van. Amikor a szerelme is elhagyja, Zsuzsi önként bevonul a Pánik Klinikára. Itt a 
terapeuta Dr. Berger Berta veszi kezelésbe. Úgy tűnik, hogy a klinika falain túl sem mindenki 
teljesen normális. Zsuzsi anyja, Elli és barátnője, Ilona leküzdhetetlen vásárlási- és kalandlázban 
ég, Ilona lánya betegesen félti a kisgyermekét, Zsuzsi öccse pedig szeretne az anyján segíteni. 
Vajon sikerül-e Zsuzsinak talpra állni, egyenesbe hozni saját és környezete életét? 

 

 

 
Pannon töredék (1998)                                                                        DVD 3470  
Rend.: Sólyom András 
Szereplők: Marozsán Erika, Almási Sándor, Lázár kati. Időtartam: 82 perc ('56 
másképp sorozat) 
 
1956 októberében Péter és Léna végzetes szenvedélyt élnek át Budapesten. Noha a világot és 
annak eseményeit nagyjából egyformán látják, rajonganak a forradalomért, mégis el kell válniuk. A 
szerelem és a szabadság eszméje összekapcsolódik. Léna hazautazik Szófiába, a megtorlásra 
szomjazó gyilkosok karjaiba, Péterre pedig vallatás és megalázás vár. A jelent és a múltat 
egymásba úsztató idősíkok a kapcsolat hullámzásaira felelnek. 

 

 

 
Papírkutyák (2008)                                                                                DVD 2341   
Rend.: Gyöngyössy Bence 
Szereplők: Mucsi Zoltán, Scherer PéterSzarvas Józse. Időtartam: 93 perc 
 
Kuplung és Csumpi a két kisstílű de nagyon kreatív megélhetési bűnöző Kárpátaljáról került 
Magyarországra. A legváltozatosabb munkákból próbálnak általában kevesebb sikerrel megélni. 
Kilátástalan helyzetükből a kiutat csak a „nagy balhé” jelentheti, melynek megszervezéséhez 
minden kapcsolatukat felhasználják. A bűncselekményt végrehajtják, ugyan, de minden balul üt ki: 
az autó nem indul, az altatót az őr helyett egy kutya eszi meg, a gumitestű nő beszorul a 
szellőzőbe, meg kell szabadulni egy hullától, és egy rossz helyre dobott csikk felgyújtja a raktárat, 
ahol a szajré van. 

 

 
Papírrepülők (2009)                                                                              DVD 2405  
Rend.: Szabó Simon 
Szereplők: Bódi Eszter, Hörich Nóra, Sohonyai Péter. Időtartam: 89 perc 
 
A 7 egymástól független történet tizen-huszonéves fiatalokról szól. Problémáik megoldását keresik, 
vagy éppen problémákba keverednek. Igazi nagyvárosi történet, nem a megszokott ábrázolásban. 
A film több szempontból is egy újfajta, generációs mozi. A vágás nélkül, egy-két percben rögzített 
jelenetek ritmikusan követik egymást, szerves egészet alkotva a zenével, alkalmazkodva az 
Internet generáció ingerküszöbéhez. 

 



 

 
Para (2008)                                                                                            DVD 1822   
Rend.: Fazekas Péter 
Szereplők: Csuja Imre, Szervét Tibor, Bánsági Ildikó. Időtartam: 89 perc 
 
A halál torkából visszatért ex-rendőr két nap haladékot kap arra, hogy az alvilági kapcsolatokkal 
rendelkező műkincskereskedőnek visszafizesse tartozását. Pénzhajhászás helyett  webkamerát 
szerel fel egy elhagyatott, állítólag kísértetek járta vidéki iskola pincéjében, hogy aztán otthonról, 
az interneten keresztül figyelhessék a szellemeket. De szellemek helyett egy emberrablás tanúi 
lesznek, Lajos pedig megérzi: eljött végre az idő, hogy egyszer végre átlépje saját árnyékát, a 
pancserek közül átálljon a túloldalra és győzzön. Ráveszi barátait, hogy szöktessék ki a túszt, és 
kaparintsák meg a váltságdíjat is. Ám a biztosnak tűnő terv végzetesen félresiklik. 

 

 

 
Parázs a szívnek (2018)                                                                      DVD 5793    
Rend.: Vámos Zoltán 
Szereplők: Szabó Erika, Viktor Balázs, Bezerédi Zoltán. Időtartam: 92 perc 
 
Tamás a sármos, elkényeztetett,  tékozló színészfiú balesetet szenved és bekerül a sürgősségire, 
ahol beleszeret orvosába, a szépséges Vikibe. Randizni kezdenek, ám a szerelem soha nem jár 
fájdalom nélkül... 

 

 

 

 
A Pogány Madonna (1980)                                                                   DVD 3665  
Rend.: Mészáros Gyula 
Szereplők: Bujtor István, Kern András, Bánhidi László. Időtartam: 98 perc 
 
A kalandos bűnügyi film egy – a Tihanyi Apátság múzeumából – elrabolt, görög eredetű 
aranyszobor körül bonyolódik. Ez után nyomoz a hiú és kétbalkezes Kardos doktor és a lefokozott, 
de tehetséges, bravúrosan nyomozó Ötvös Csöpi. A balatoni főidényben épp vitorlásverseny zajlik. 
Ide, a versenyhez vezetnek a nyomozás szálai. Kardos doktor melléfogásai ellenére, a vízen, a 
levegőben, és a szárazföldön végrehajtott üldözési jelenetei után Ötvös Csöpi végül – a fagylaltos 
unokájának közreműködésével – felgöngyölíti az ügyet 

 

 

 
Poligamy (2009)                                                                                                        DVD 2799   
Rend.: Orosz Dénes 
Szereplők: Csányi Sádor, Tompos Kátya, Mészáros Béla. Időtartam: 85 perc 

 
András és Lilla fiatal pár, öt éve járnak együtt. Végre beköltöznek közös lakásukba. Úgy tűnik, 
minden rendben van köztük. De valami mégis hibádzik. Mintha a lényeg veszett volna ki az 
együttélésükből. Lilla esküvőt és gyereket akar, András maga sem tudja, mit akar. Lilla 
egyszercsak bejelenti, hogy terhes. Andrást felemás érzések kerítik hatalmukba. A következő 
reggel András egy vadidegen, gyönyörű nőt talál maga mellett az ágyban… Ettől a fordulattól 
kezdve a legkülönbözőbb lányokkal kerül viszonyba – ezzel együtt pedig a férfi-nő kapcsolat 
minden fázisát, minden lehetséges útját bejárja. 

 

 
Porcelánbaba (2004)                                                                              DVD 509    
Rend.: Gárdos Péter 
Szereplők: Bertók Lajos, Csányi Sándor, Németh Judit. Időtartam: 74 perc 
 
Volt egyszer egy tanya. Valahol Magyarországon. Közelebbről: Európában. Még közelebbről: a 
Föld nevű bolygón. Itt, ezen a Tanyán szeretnivaló, naiv és rafinált tanyasi emberek éltek. Időnként 
idegen emberek érkeztek erre a Tanyára. És akkor mindig elszabadult a pokol. Mert az 
idegenekkel jött a halál is. Meg a pusztulás. Meg a gyűlölet. És az irigység. És a hiúság. És a 
szégyen. És a hazugság. Ezen a Tanyán az idegenek mindig csak bajt okoztak. A film híradás egy 
letűnt időből. Néhány borzalmas csoda a múlt század Európájából.  

 



 

 
Portugál (1999)                                                                                       DVD 243 
Rend.: Lukáts Aandor 
Szereplők: Nagy Viktor, Csuja Imre, Pelsőczi Réka. Időtartam: 93 perc (Magyar 
filmek gyűjteménye; 3.) 
 
Rozzant kocsma Igrácson, a falu közepén. A település prominens képviselői itt múlatják idejüket 
néhány feles kíséretében. Sok izgalom nemigen történik errefelé, hacsak egy évtizedben egyszer 
oda nem vetődik egy idegen. És lőn csoda: betér a kocsmába egy fiatal esszéíró, aki épp 
Portugália felé vette az irányt. Pechjére beleszeret Masniba, a kocsmáros lányába, így 
továbbutazását bizonytalan időre elhalasztja. Ennek cseppet sem örül Retek, az egykoron 
kényszervallatás miatt kirúgott rendőr, aki egyébként Masni vőlegénye.  

 

 

 
Premier (2006)                                                                                     DVD 3243 
Rend.: Dömötör Tamás 
Szereplők: Pető Kata, Szantinger Anna, Udvaros Dorottya. Időtartam: 88 perc 
 
Új Nemzeti Színház épül, a bemutató előadásra egy híres dán rendezőt szerződtet az igazgató úr. 
A színészek próbálnak, a traktor és az építőmunkások dolgoznak a majdnem kész épületen. 
Látszólag minden sínen van, sajnos a vonat is, a színház melletti híd iparvágányán. Kissé túl 
hangos, és behallatszik a nagyterembe, ezért a próbák kiszorulnak egy nem nagy terembe. Jönnek 
hídpárnázók is, bár hideg van, meg karácsony is kicsit, de a legfontosabb, a művészet zajlik és a 
főszereplő színésznő valóban királynő. Szerepe szerint beleszeret partnerébe és az előadás végén 
elpusztítja. A szerep formálódik, csak néha kísértetiesen hasonlít a művészek való életéhez. Vajon 
megérik(megélik)-e a premiert? 

 

 
Rákóczi hadnagya (1953)                                                                    DVD 2101   
Rend.: Bán Frigyes 
Szereplők: Bitskey Tibor, Vass Éva, Zenthe Ferenc. Időtartam: 103 perc 
 
1708. Bornemissza János portyázó kurucból lett Vak Bottyán strázsamestere. Fegyverét a 
hazaszeretet vezérli és a szerelem Bíró Anna, a legszebb réthei lány iránt. Az elfogott gróf 
Starhemberg labanc generálist személyesen viszi el a fejedelemhez, így lesz belőle Rákóczi 
hadnagya. Réthe közben árulás miatt labanc kézre, Anna pedig tömlöcbe kerül. Suhajda, a 
kéjsóvár hajdú most azt hiszi, megszerezheti magának a lányt. Anna az öccsével üzen Jánosnak, 
és a rabok hívó szavára megindul Rákóczi serege. A Vág mentén ütközik meg az ellenséggel. A 
kurucok a győzelmi ünnepet együtt ülik Anna és János lakodalmával. 

 

 

 
Régi idők focija (1973)                                                                           DVD 260 
Rend.: Sándor Pál 
Szereplők: Garas Dezső, Major Tamás, Temessy Hédi. Időtartam: 84 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 28.) 
 
Mert kell egy csapat! Minarik Ede, a mosodás él-hal a fociért és saját csapatáért, a Csabagyöngye 
SC-ért. A botcsinálta menedzser elsődleges célja, hogy bejussanak az első ligába és ennek 
érdekében hajlandó feláldozni mosodáját, összes pénzét, feleségét, sőt akár az életét is! Jöhetnek 
végrehajtók és vihetik, amit tudnak, gáncsolhatják gaz edzőtársak elcsábítva legjobb játékosait, 
Minarik csak megy előre és még az sem rendíti meg, amikor a kulcsmérkőzés előtt csodakapusa 
elszerződik.  

 

 
Régi keringő (1941)                                                                           DVD 2361/3   
Rend.: Vajda László 
Szereplők: Páger Antal, Szilassy László, Szörényi Éva. Időtartam: 83 perc 
(Páger Antal válogatás) 
 
A fiatal gróf beleszeret egy dívába, így családtagjainak hozzá kell szokni a rangon aluli viszonyhoz. 
Segíti őket a ebben a taxisofőrből báróvá avanzsált Dudva Mihály, aki a lóról is képes 
bebizonyítani, hogy szárnya van és madár.  

 



 

 
Régimódi történet (2006)                                                                 DVD 989/1-2 
Rend.: Bereményi Géza 
Szereplők: Gubás Gabi, Nagy Ervin, Egri Kati. Időtartam: 6x 50 perc 
 
A film a XIX. század harmincas éveitől egészen a XX. század elejéig követi - a három generáció 
személyes sorsán, tragédiájin keresztül - a család életét. Rickl Mária a büszke kalmárlány és 
Jablonczay Kálmán a jóképű dzsentrifiú álomszerű házasságával indul a mű, azonban a 
származásukból fakadó ellentétek végzetes eseményekhez vezetnek: Kálmán elkártyázza 
vagyonukat. Fiuk, az ifjabb Jablonczai Kálmán örökölte apja fáktelen természetét, s mikor ő 
házasodik meg, ugyanazt a hibát követi el. Mária unokáját, Kislenkét vasszigorral neveli, így 
próbálván őt megvédeni a környező világ kegyetlenségeitől. 

 

 

 
Rengeteg (2003)                                                                                                        DVD 2102  
Rend.: Fliegauf Benedek 
Szereplők: Csonka Barbara, Vörös Katalin, Plennig Péter. Időtartam: 90 perc 
 
A Rengeteg jelentős és hátborzongató keresztmetszetet mutat a magyar fiatalokról. Budapest és 
lakosai a XXI. század elején. A film két, bevásárlóközpontba igyekvő emberrel kezdődik. A további 
események kaleidoszkópként követik egymást: betekintést nyerhetünk egy nő életébe, amint egy 
férfival veszekszik, megismerhetünk egy fiatal lányt, aki azon kapja magát, hogy szadista 
nagymamájára kezd hasonlítani, majd tanúi lehetünk egy öreg autó vásárlása közben folytatott 
párbeszéd meglepő eredményének. Mindennapos események rengetege. 

 

 
Retúr (1996)                                                                                          DVD 2103   
Rend.: Palásthy György 
Szereplők: Agárdy Gábor, Bárdy György, Gera Zoltán. Időtartam: 85 perc 
 
Az öt 70 éves öregember, aki a MÁV jóvoltából 1989. július 1-jétől ingyen utazhat a vasúton, 
nemcsak szálláshelynek tekinti a számukra kijelölt fülkét, hanem a társasági együttlét helyszínének 
is. Mert igaz ugyan, hogy többségük vagy a "Lordok Házában" (így nevezik tréfás kedvű 
hajléktalanok a főváros ingyenszállását) vagy lakásából, házából eltávolítva, kilakoltatva él, de van, 
aki kizárólag a társaság kedvéért száll fel minden reggel a 6.20 -as távolsági személyre. Az idős 
férfiak évtizedes mániái nem férnek meg mindig konfliktus nélkül, ezért aztán a fülke nemcsak az 
emlékezések, hanem szikrázó összecsapások színhelye is.  

 

 
Ripacsok (1981)                                                                                      DVD 890   
Rend.: Sándor Pál 
Szereplők: Garas Dezső, Kern András, Udvaros Dorottya. Időtartam: 91 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 21.)  

 
Stock Ede és Salamon András már évek óta ugyanazt a giccses kuplét adja elő estéről estére a 
„légnadrágban”. András azonban hirtelen gondol egyet és lecseréli Edét Bogárkára, a főnök 
szeretőjére. A csere nem váltja be András reményeit, az élet Bogárkával sem boldogabb. Ede is 
szenved, olyannyira, hogy kétszer is András életére tör. Családjuk és barátaik aggódva figyelik, 
ahogy kapcsolatuk elmérgesedik, de tehetetlenek. A szakítás mindkettőjüket rákényszeríti, hogy 
végiggondolják, mit tartanak igazán fontosnak az életben. 

 

 
Rokonok (2005)                                                                                       DVD 279 
Rend.: Szabó István 
Szereplők: Tóth Ildikó, Csányi Sándor, Marozsán Erika. Időtartam: 102 perc 
 
Kopjáss Istvánból Zsarátnok főügyésze lesz a korrupt Makróczy ellenében. Kopjáss tiszta ember. 
A zsebe üres, de a feje tele van szép, világmegváltó álmokkal. A főügyészi pozícióval azonban 
nemcsak jóra fordítható hatalom jár, hanem egy jó nagy disznóság, a Sertéstenyésztő és sok-sok 
rokon. A rokonok egy része nyakig benne van a Sertéstenyésztő panamában, a másik része meg 
nagyon szeretne bekerülni valami jó zsíros panamába. Kopjáss kicsit beleszeret a hatalomba és 
nagyon beleszeret egy rokonába. S végül elbukik, mert nem lehet valaki rokon és nem rokon 
egyszerre. De ő legalább levonja a konzekvenciát.. 



 

 
Roncsfilm (1992)                                                                                                          DVD 330 
Rend.: Szomjas György 
Szereplők: Szirtes Ági, Mucsi Zoltán, Gáspár Sándor. Időtartam: 90 perc 
 
1989-ben vagyunk, a kelet-európai szocializmusok összeomlásának nevezetes esztendejében. A 
színhely egy lerobbant, ételszagú lakótömb a VIII. kerületben, melynek központja a Gólyának 
nevezett kocsma és annak közvetlen környéke, ahol az emberek összejönnek, isznak, 
verekszenek egy kicsit. Aztán hazamennek, és olyan dolgokat tesznek, amik lassacskán 
követhetetlenek: a házmester túszul ejti a feleségét, lángra kap az olajkályha, kidurran a 
disznó…Hihetetlenül morbid és mulatságos helyzetek váltakoznak ebben a mára már kultikusnak 
számító filmben.  

 

 
Rosszemberek (1979)                                                                           DVD 1652   
Rend.: Szomjas György 
Szereplők: Djoko Rosic, Benedek Miklós, Derzsi János. Időtartam: 95 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 30.) 

 
A kiegyezés előtti időkben járunk. Gelencsér Jóska, a hírhedt betyár szegénylegényekből verbuvált 
csapatával a környék összes Habsburg-barát nemesét végigrabolta már. A környező tanyák 
nincstelen lakói kiskirályként bánnak a fosztogató banda tagjaival. A hatóság emberei viszont 
aggódnak: ameddig ilyen barbár állapotok uralkodnak a vidéken, addig nem mernek vasútépítésbe 
kezdeni, pedig ez nélkülözhetetlen volna a gazdasági fejlődéshez. Amikor Jóska kegyetlenül végez 
a marcali bíróval, öccse gyilkosával, betelik a pohár. Hegyessy főszolgabírót utasítják felettesei, 
hogy bármi áron számoljon le a bandával.  

 

 
Rózsa Sándor 1-2. (1979)                                                                DVD 695/1-2 
Rend.: Szinetár Miklós 
Szereplők: Cserhalmi György, Muszte Anna, Szirtes Ádám. Időtartam: 205 + 
164 perc 
 
Az 1830-as években a nép az elnyomások súlyától nyögve saját soraiból egy hősre, egy 
megmentőre vágyott. Így született meg a magyar Robin Hood, Rózsa Sándor legendája Móricz 
Zsigmond tollából. A híres betyár az alföldi nép igazságtevőjeként próbál segíteni a szegényeken. 
 

 

 
A Rózsa vére (1998)                                                                                               DVD 3140     
Rend.: Zsigmond Dezső 
Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Gáspár Sándor, Vlagyimir Kjuscsenko. Időtartam: 96 perc 
(Megafilmek) 

 
Magyarország keleti szegletében még létezik egy külön kis világ, ahol a kényszerű magára 
maradottság és a szegénység miatt sosem éltek könnyen az emberek. A film szereplői a nyomor 
szélén a betevőért ügyeskednek, olykor csempésznek, áthágják az írott törvényeket is, pedig 
valójában tiszták, becsületesek. Anita, a határszéli falu kocsmárosa, András, a jól menő 
zöldségkereskedő és Alex, az ukrajnai zenész misztikus és ballada-szerű sorsa képezi a film 
szövetét. 

 

 

 
Rózsadomb (2003)                                                                                DVD 3206   
Rend.: Cantu Mari 
Szereplők: Andorai Péter, Marozsán Erika, Lázár Kati. Időtartam: 96 perc ('56 
másképp sorozat) 
 
1956 nyara. Pálfi Gábor, a nagyhatalmú pártfunkcionárius a Rózsadombon él családjával egy 
szigorúan őrzött villában. Idill a diktatúrában. A családi harmónia érdekében a tízéves Panka és 
kisöccse, Miska eltitkolnak egy, a papának címzett levelet, amiben egy szép szőke nő fényképe 
van. Kitör a forradalom, a papa búcsút mond a hatalomnak, és a gyerekek magukat okolják az 
eseményekért. Egy ártatlan gyerekcsíny következtében bűnösnek érzik magukat a szülők helyett. 
Személyes élményeken alapuló történet a diktatórikus hatalomról – gyerekszemmel.   



 

 

Sacra Corona (2001)                                                                               DVD 591 
Rend.: Koltay Gábor 
Szereplők: Oberfrank Pál, Szarvas Attila, Horkay Péter. Időtartam: 118 perc 
 
A Szent Korona legendája. A magyar államiság első évszázadát pogány lázadások, az idegenek 
elleni harc és az utódlásért folytatott küzdelem jellemzi. Az István király által létrehozott fiatal, 
keresztény államot a megszűnés fenyegeti. László királyra várt a feladat, hogy az ország békéjét 
és egységét megteremtse. A Sacra Corona című film Szent László király korát és a Szent Korona 
kialakulásának történelmi időszakát mutatja be. 

 

 

 
Sátántangó (1994)                                                                         DVD 2073/1-3    
Rend.: Tarr Béla 
Szereplők: Víg Mihály, Horváth Putyi, Bók Erika. Időtartam: 422 perc 
 
Az isten háta mögötti alföldi településről az évek során elvándorolnak a lakosok. Nem maradt csak 
három házaspár, három agglegény és egy özvegy a négy gyerekével, valamint a kocsmáros. 
Októberben a férfiak megkapják elmaradt bérüket, ami jó alkalom Schmidtéknek és Futakinek, 
hogy megszökve a többiek pénzével új életet kezdjenek. 

 

 

 
Saul fia (2015)                                       DVD 4738/1-2, DVD 4739/1-2, DVD 4806/1-2    
Rend.: Nemes Jeles László 
Szereplők: Röhrig Géza, Molnár Levente, Urs Rechn. Időtartam: 107+68 perc 
 
1944, Auschwitz-Birkenau. Ausländer Saul egyike a krematóriumokban dolgozó 
sonderkommandósoknak. Társai tudják, hogy bármelyik pillanatban kivégezhetik őket, fegyvereket 
gyűjtenek és lázadást szerveznek. Saul viszont az elégetésre váró holttestek között felfedezni véli 
saját fiát, és ettől kezdve a férfit a menekülés helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti: 
elhatározza, hogy kicsempészi a testet és keres egy rabbit, hogy méltó módon eltemethesse a 
gyermeket. A Saul fia a holokauszt talán utolsó tabutémáját dolgozza fel azzal, hogy a 
Sonderkommandót állítja a középpontjába.  

 

 

 
Senki szigete (2014)                                                                                                DVD 4335   
Rend.: Török Ferenc 
Szereplők: Jakab Juli, Bánfalvi Eszter, Mohai Tamás. Időtartam: 92 perc 
 
A sztori három mai fiatalról szól: egy szép szőke menyasszony elszökik az esküvőjéről, a fekete 
taxis csaj a távoli óceánok rejtélyes szigetére vágyik, a kosaras srác meg ezerrel nőzni akar, mást 
nemigen. A három hős Budapesten keresztezi egymás útját, a véletlen találkozás azonban 
mindhármuk életét megváltoztatja. A fiatalok meseszerű hétköznapjaiban sok a váratlan fordulat és 
a szerelmi zűrzavar, van maffia, titokzatos klub, sejtelmes énekesnő és rengeteg ananász. 

 

 

 
A skorpió megeszi az ikreket reggelire (1992)                                    DVD 633 
Rend.: Gárdos Péter 
Szereplők: Rudolf Péter, Eszenyi Enikő, Törőcsik Mari. Időtartam: 89 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye, 17.) 
 
Tamás mintaférj. Ő a világ legboldogabb embere, mikor megszületik a kislánya. Egy 
telefonfülkéből akarja közölni az örömhírt szeretett nagyanyjával, de félretárcsáz. Panni, a 
gyönyörű fényképésznő veszi fel a telefont, s Tamás tíz perc múlva már ott csókolódzik a szőke 
ciklonnal a fülkében. Mindketten tudják, hogy ez a kapcsolat tönkre fogja tenni őket, s ráadásul a 
családjukat is. Mégsincs megállás. Tamás élete fenekestül felfordul. Az ikrek szülöttjét magával 
rántja a skorpió lány viharos szerelme, a vad féltékenység, a pokoli szenvedés és a földöntúli 
boldogság.  



 

 
Sodrásban (1963)                                                                                DVD 3172  
Rend.: Gaál István 
Szereplők: Moór Marianna, Drahota Andrea, Zsipi Istvánné. Időtartam: 81 perc 
 
Egy Tisza-parti faluban együtt tölti nyári szünidejét hat fiú és két lány. Az összeszokott társaság 
fürödni megy. Vidáman töltik a napot, sütkéreznek a parti homokon, lubickolnak, virtuskodnak a 
hullámokban és eközben éri őket életük első tragédiája: egyik társuk a vízbe fullad. Ettől kezdve a 
társaság eddig jellegtelen tagjai egyenként egyéniséggé formálódnak. Mindegyikük számvetést 
készít: megvizsgálja a környező világgal, a halott baráttal és a többiekkel való kapcsolatát, 
mindegyikükben felmerül az egymás iránti felelősség problémája. 

 

 

 
Sorstalanság (2005)                                                                        DVD 155/1-2 
Rend.: Koltai Lajos 
Szereplők: Nagy Marcell, Dimény Áron, Schell Judit. Időtartam: 134 perc    
 
Köves átlagos zsidó kamaszfiú átlagos sorssal Budapesten, 1944-ben. Nem sokkal azután, hogy 
apját munkaszolgálatra viszik, őt is elfogják, majd bevagonírozzák és Auschwitzba, onnan pedig 
Buchenwaldba szállítják. Köves nem lázad sorsa ellen, nem lepődik meg, nem keres kiutat. 
Átmeneti barátságokra tesz szert. Ő pedig csak van, és megfigyel; egész addig, míg sok 
véletlennek és szerencsés vagy szerencsétlen fordulatnak köszönhetően haza nem kerül. Hisz 
nincs olyan képtelenség, amit ne élhetnénk túl. 

 

 

  
SOS szerelem! (2007)                                                                                             DVD 2546    
Rend.: Sas Tamás 
Szereplők: Csányi Sándor, Ullmann Mónika, Fenyő Iván. Időtartam: 100 perc 
 
Péter egy társkereső-ügynökség igazgatója. Cége, az S.O.S. szerelem! tehetős kliensek 
problémáinak megoldására szakosodott. Egészen addig, amíg Tomi, a dúsgazdag, de kőbunkó 
ügyfél esetében csődöt nem mondanak. Tomi reménytelenül szerelmes Veronikába, a bájos 
óvónőbe, de még az S.O.S. szerelem! segítségével sem képes meghódítani őt. Péter ördögi tervet 
eszel ki: kibérel egy vidéki kastélyt és benépesíti az ügynökség munkatársaival, mintegy családi 
körbe vonva Tomit, majd odacsalja Veronikát. Minden a terv szerint alakul, mígnem Péter is 
beleszeret Veronikába. 

 

 
Sose halunk meg (1993)                                                                                            DVD 44 
Rend.: Koltai Róbert 
Szereplők: Koltai Róbert, Szabados Mihály, Máté Gábor. Időtartam: 86 perc 
 
A 60-as évek Magyarországán Tordai Imre színész munkája végeztével rohan az ügetőre. 
Szokása szerint veszít, de hirtelen felidéződik benne a kamaszkora, a hatvanas évek, amikor 
egyszer Gyuszi bácsival egyszer rengeteg pénzt nyertek.  Vásározó vállfaárus nagybátyja vitte 
először lóversenyre, vidékre, vásárba, ő ismertette meg vele a szabadság, a nők, az élet ízeit 
néhány szertelen, furcsa nap alatt. Imi gátlásos, szorongó lénye értetlenül figyelte a nagy álmokat 
és kockázatot kergető nagybácsit.     

 

 

 
Swing (2014)                                                                                                                DVD 4353    
Rend.: Fazekas Csaba 
Szereplők: Törőcsik Franciska, Ónodi Eszter, Csákányi Eszter. Időtartam: 94 
perc 
 
Három elkeseredett, különböző korú nőt egy esős éjszakán egymás mellé sodor az élet, akiket 
aztán egy kiöregedett dizőz felkarol és létrehozza velük élete utolsó nagy művét a Swing Angels 
nevű énekes haknizenekart. A lányok az ötvenes évek női trióinak stílusában egy transzvesztita 
bártulajdonos és egy hakniszervező menedzser segítségével körbeturnézzák a Balatont. A 
zenekarral így vagy úgy, egy újabb lehetőséget kapnak az élettől a továbblépésre. A kérdés, 
hogyan élnek vele? 



 

 
Szabadíts meg a gonosztól! (1978)                                                       DVD 253 
Rend.: Sándor Pál 
Szereplők: Psota Irén, Garas Dezső, Kútvölgyi Erzsébet. Időtartam: 96 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 15.) 
 
Vége felé jár a háború, a józanész, az erkölcs és az emberség már rég elvesztette hatalmát. A 
Végvári Tánciskola rendezvényébe belesivít a légiriadó. A ruhatáros Adrojánné fia kihasználja a 
helyzetet és ellop egy kabátot, hogy megvásárolhassa egy örömlány szolgáltatásait. A ruhatárosnő 
gyerekei és sógora, Svéd Feri segítségével elindul, hogy visszaszerezze a kabátot és vele a 
becsületét, ám a háború pokla, észvesztése őket sem kíméli. A kabát Svéd, és Zsuzsi 
vőlegényének életébe kerül. 

 

 
Szabadság különjárat (2013)                                                                              DVD 4539    
Rend.: Fazakas Péter 
Szereplők: Varju Kálmán, Tenki Réka, Lengyel Tamás. Időtartam: 56 perc 
   Tart. még: Szabadság szárnyán – Moka Béla igaz története 
 
1956 nyarán eltérítették a Budapest-Szombathely menetrendszerinti belföldi légijáratot. A pilótákat 
fegyverrel kényszerítették, hogy a magyar-osztrák határon átrepülve a gépet Ingolstadtnál tegyék 
le. A történet bejárta a világsajtót, és a szabadságba tartó Malév 622-es járat a FREEDOM 
FLIGHT nevet kapta. 

 

 

 
Szabadság szerelem (2006)                                                            DVD 364/1-2 
Rend.: Goda Krisztina 
Szereplők: Fenyő Iván, Dobó Kata, Csányi Sándor. Időtartam: 115 perc 
 
A film az 1956-os forradalmi eseményeket mutatja be az ugyanebben az időben zajló melbourne-i 
olimpián versenyző magyar vízilabda válogatott sorsán keresztül. Miközben a verhetetlen magyar 
vizilabda-válogatott az olimpiára készül, Budapesten kitör a forradalom. A csapat fiatal sztárja, 
Karcsi és barátja, Tibi belekeveredik az utcai eseményekbe. Eleinte csak a kalandot keresik. 
Karcsinak megakad a szeme egy harcias műegyetemista lányon, Falk Vikin, és a nyomában járva 
eljut a forradalom legfontosabb színhelyeire: ott van a Kossuth téren, majd a Rádió ostrománál is. 
Ez már nem játék. A forradalom magával sodorja őt. 

 

 

 
Szálka, hal nélkül (1984)                                                                        DVD 817   
Rend.: Dobray Gy 
Szereplők: Bodrogi Gyula, Máthé Erzsi, Szacsvay László. Időtartam: 200 perc 
 
Adva van egy családi vállalkozás. A fiú jobb sorsra érdemes vénfiú, egyetemre szeretne kerülni. 
Tágra nyitott szemmel folyton egy nőt keres. Az anya, az örök aggódó örök hajszoló, örök 
gondoskodó, aki a kicsi fiát még most is úgy szeretné megetetni, mint egy kétéves kisbabát. Az 
apa egy jellemfigura, elmerül a társas életben, különböző helyzetekben sodródik. Olyanokba, 
amelyeket nem egészen őrá osztottak. Lebzsel az emberek között és ebből kifolyólag rendkívül 
sok zűrzavar támad. E generál családi vállalkozás mindent megjavít: frizsidert, fényképezőgépet, 
kazettát, magnót. „Nem gond, azonnal házhoz jövünk!” 

 

 

 
Szamárköhögés (1987)                                                                          DVD 259 
Rend.: Gárdos Péter 
Szereplők: Garas Dezső, Hernádi Judit, Törőcsik Mari. Időtartam: 91 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye ; 27.) 
 
Tomi és Annamari családjának történetén keresztül 1956 őszének eseményei elevenednek meg A  
gyerekek elbeszéléséből érzékelhetővé válik számunkra a kor hangulata. A gyerekek számára 
különös egyveleget alkot az öröm, hogy nem kell iskolába menni és a döbbenet, hogy átlőtték a 
kenyeret, amit a nagymama hozott. Az izgalom, hogy másoknál lehet aludni és a rémület, amikor 
holtan találják a portást az iskolában. Mindez örök nyomot hagy a testvérek lelkében, akik csak 
azért maradtak Magyarországon, mert Annamari éppen szamárköhögés-gyanús volt abban a 
történelmi pillanatban, amikor el lehetett volna menni innen. 



 

 
Szegény gazdagok (1959)                                                                                    DVD 5020    
Rend.: Bán Frigyes 
Szereplők: Benkő Gyula, Krencsey Mariann, Bara Margit. Időtartam: 90 perc 
(Írósarok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 83.) 
 
 A szépséges Henriette-et nagyapja Hátszegi báróhoz kényszeríti, pedig a lány a vagyontalan 
ügyvédbe , Vámhidy Szilárdba szerelmes. A két fiatal a maga módján próbál tiltakozni: önként 
elvetnék maguktól az életet, de szerencsére megmentik őket. Ennek azonban nem sokáig 
örülhetnek: Hátszegi báró magával viszi a lányt Erdélybe, ahol a titokzatos Fatia Negra tartja 
rettegésben a vidéke, akiről a babonás nép azt tartja, ő maga az ördög 

 

 

 
Szegénylegények (1965)                                                    DVD 268, DVD 5013 
Rend.: Jancsó Miklós 
Szereplők: Görbe János, Latinovits Zoltán, Molnár Tibor. Időtartam: 87 perc 
 
1869-ben Ráday Gedeon gróf kormánybiztos lesz, akit azzal a különleges feladattal bíznak meg, 
hogy javítson az ország közbiztonsági állapotán. Tevékenysége főként arra irányul, hogy azokat a 
szegénylegényeket és betyárokat kutassa fel és tegye ártalmatlanná, akik a szabadságharcban 
Rózsa Sándor vezetésével harcoltak. Ráday nem válogat az eszközökben. Az alföldi „Sáncba”, a 
várbörtönbe gyűjtik be a szegénylegényeket, akiket kegyetlen lélektani módszerekkel igyekeznek 
társaik elárulására bírni.  

 

 

 
A szeleburdi család (1981)                                                               DVD 1500    
Rend.: Palásthy György 
Szereplők: Ernyey Béla, Drahota Andrea, Ábel Anita. Időtartam: 73 perc 
 
A háromgyerekes Faragó család önfeledten éli mozgalmas mindennapjait a VII. kerületi 
bérházban. Ebben a családban mindig történik valami meglepő: hol a papagáj indul felfedezni a 
világot, hol ping-pong mérkőzést tartanak a lakásban. Hiába a zsúfolt, kis lakás és az állandó 
felfordulás, a család teljes szeretetben és egyetértésben valósítja meg az őrültnél őrültebb ötleteit. 
Ugyanakkor újgazdag szomszédjaik, Belviziék lánya magányosan szemléli a gyereksereg vidám 
szórakozását. 

 

 
Szeleburdi vakáció (1987)                                                                DVD 1501   
Rend. Palásthy György 
Szereplők: Benedek Miklós, Kiss Mari, Turay Ida. Időtartam: 69 perc 
 
A Faragó család gyerekei munkát vállalnak, hogy a család együtt tölthesse a jól megérdemelt 
nyaralást. Ezalatt megismerkednek Dédikével, akinek csodás ötlete támad: férje hajóskapitány 
volt, régi hajója elhagyottan áll. Amennyiben a család felújítja Ramónát, akkor ingyen 
használhatják. Ám a hajó sokkal rosszabb állapotban van, mint ahogy Dédike emlékeiben él... A 
"Szeleburdi család" nyaralása éppolyan mulatságos, mint hétköznapjaik. 

 

 

 
Szent Péter esernyője (1958)                                            DVD 245, DVD 2254 
Rend.: Bán Frigyes 
Szereplők: Rajz János, Egri István, Törőcsik Mari. Időtartam: 94 perc (Magyar 
filmek gyűjteménye; 5.) 
 
Gregorics, a volt kém még halála után is tud meglepetéseket okozni: rokonai helyett házasságon 
kívül született gyermekére, Gyurkára hagyja minden vagyonát. Az értékpapírokat az öreg 
elmaradhatatlan esernyőjének nyelébe rejtette, ám a rokonok ezt nem tudják, és megszabadulnak 
a kacattól. Az öreg Müncz, az ószeres ezt az ernyőt teszi a glogovai plébános húgocskája fölé. A 
falubeliek a csodát Szent Péternek tulajdonítják, az esernyőt nagy becsben tartják. A gyerekek 
felcseperednek, Gyurka kideríti, hogy hol lehet az öröksége – amit Veronikával való házassága 
útján próbál megszerezni. Félreértések követik egymást, de végül minden kiderül. 



 

 
Szerdai gyerek (2015)                                                                                          DVD 5349   
Rend.:Horváth Lili 
Szereplők: Vecsei Kinga, Thuróczy Szabolcs, Antal Zsolt. Időtartam: 93 perc 
 
A film egy különös felnőtté válási történet, melyben egy olyan lánynak kell anyává érnie, akinek 
magának nem volt édesanyja. A film hőse az állami gondozásból frissen kikerült 19 éves Maja : 
felelőtlen kamasz, aki egy négyéves kisfiúért tartozik felelősséggel. Maja önsorsrontó hajlama 
ellenére azért harcol, hogy fia felügyeleti jogát megszerezze - nem akarja, hogy a gyerek sorsában 
a sajátja ismétlődjön meg. Önmagával folytatott küzdelmei egy váratlan lehetőséghez és egy 
szokatlan új szerelemhez vezetik. Maja, aki ahhoz szokott hozzá, hogy mindenben gyereke apja 
döntsön helyette, először találkozik olyan férfival, aki úgy tűnik: bízik benne. A régi megszokásoktól 
azonban nem egyszerű szabadulnia.  

 

 
Szerelem (1970)                                                           DVD 101, DVD 5470/1-2 
Rend.: Makk Károly 
Szereplők: Darvas Lili, Törőcsik Mari, Darvas Iván. Időtartam: 95 perc 
 
Az ötvenes években János politikai okokból került börtönbe. A férjére hűségesen váró Luca olyan 
környeztet teremt haldokló anyósa köré, mely elhiteti az öregasszonnyal: fia Amerikában filmez. 
Jönnek a levelek Amerikából, s az öregasszony büszkén emlékezik vissza János gyerekkorára, 
egyre több emléket idéz fel. A két nőt a múlt, a szeretett férfival kapcsolatos áradó emlékek kötik 
össze. A külvilág, ahonnan Luca mindig egy kis ajándékkal lép be az öregasszonyhoz, némaságba 
burkolt és fenyegető, s egy baráti beszélgetésből az is kiderül, hogy Lucának biztonsága 
érdekében válnia kellene. Aztán egy nap kiszabadul János.  

 

 
Szerelem első vérig (1985)                                                                  DVD 1502   
Rend.: Dobray György, Horváth Péter 
Szereplők: Berencsi Attila, Szilágyi Mariann, Galambos Erzsi. Időtartam: 89 
perc 

 
Egyszer mindenkit utolér a Szerelem, az az önfeledt és mégis gyötrelmes állapot, amikor az ember 
nem ura többé a cselekedeteinek. Füge életében Ágota jelenti a nagybetűs szerelmet. Az érzékeny 
lelkű, különc srác és a még ártatlan lány egyik napról a másikra az érzelmek hullámvasútján találja 
magát, ahonnan kiszállni bizony csak együtt lehet. 

 

 

 
Szerelem második vérig (1987)                                                          DVD 1503   
Rend.: Dobray György 
Szereplők: Berencsi Attila, Szilágyi Mariann, Galambos Erzsi. Időtartam: 89 
perc 

 
Füge és Ágota mindent elsöprő szerelme sok próbát – kamaszos civakodást és komoly tragédiákat 
is – kiállt már. A sors azonban újabb akadályokat emel a fiatalok elé: a házibulik világát felváltják a 
hétköznapok, melyekhez külön-külön, de együtt is fel kell nőniük. Vajon meg tudják őrizni 
érzelmeik tisztaságát a nagybetűs Életben is? 

 

 

 
Szerelemtől sújtva (2003)                                                                    DVD 3192    
Rend.: Sas Tamás 
Szereplők: Kovács Patrícia, Máté Gábor, Tallós Rita. Időtartam: 85 perc 
 
A huszonnégy éves Éva évek óta egyedül él szüleitől rámaradt kis lakásában. Szűkre szabott 
életének egyetlen értelme Tiborral, egy negyvenhárom éves házasemberrel folytatott titkos 
szerelmi viszonya. Éva hétről-hétre mindig ugyanarra a két napra vár: a szerdákra és a 
szombatokra, amelyeket együtt tölthet a férfival. Úgy tűnik azonban, hogy Tibor csak áltatja, és 
nem akarja elhagyni feleségét, Klárát. Éva végső elkeseredésében felkeresi szerelme feleségét, 
de ezzel egy időben kamaszkorának eddig elfojtott, szörnyű élményei is lassan napvilágot látnak. 

 



 

 
Szerelmem, Elektra (1974)                                                                                   DVD 4379   
Rend.: Jancsó Miklós 
Szereplők: Törőcsik Mari, Cserhalmi György, Madaras József. Időtartam: 72 
perc (Filmtörténeti klasszikusok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 66.) 
 
A görög dráma időtlen térbe helyezett, modernizált változata a történelem zajlásának, szabadság 
és zsarnokság örökérvényű , szimbolikus megfogalmazása. A film a modern ember szemszögéből 
dolgozza fel a zsarnoksággal szemben lehetséges magatartásformákat. Elektra és Oresztész 
nemcsak az igazság és a törvény, hanem a forradalom nevében is küzd az elnyomás ellen. 
Aegisztosz trónralépése – az őszinte igazmondás – napján a nép hallgat, csak az „eszelős” Elektra 
lázít fivérére, Oresztészre várva, aki el is jön és bosszút áll apjuk gyilkosán. Aztán a testvérek 
egymás életét is kioltják, hogy főnixmadárként ott támadjanak fel, ahol szükség van a 
szabadságra. 

 

 
Szerelmes biciklisták (1965)                                                                               DVD 2109    
Rend.: Bacsó Péter 
Szereplők: Káldi Nóra, Tahi Tóth László, Uri István. Időtartam: 100 perc 
 
“Ó, a Balaton! Nyári napokon…” András, Albert és Bence álmai valóra válnak, amikor biciklitúrára 
mennek a Balatonra. Napfény, vízpart, csinos lányok. András és öccse Bence ugyanannak a 
lánynak csapják a szelet, Eszternek. András ráveszi öccsét, hogy mondjon le a lányról, akit egy 
este meghódít, ám másnap elhagy. Eszter a fiú után megy, de András elküldi. 

 

 

 
Szerelmesfilm (1970)                                                                          DVD 3173   
Rend.: Szabó István 
Szereplők: Bálint András, Halász Judit, Kelemen Edit. Időtartam: 118 perc  
 
Oláh Jancsi végre roboghat a vonaton Franciaország felé, hogy több mint tíz éve látott nagy 
szerelmét – akit 1956 szakított el tőle – viszontláthassa. Utazás közben felelevenednek gyerekkori 
emlékei: az ostrom alatt átélt félelmek, amikor „nem volt szabad hátranézni”, a gyerekkori szerelem 
kedves és komoly pillanatai, intim játékai, a kedves nevelőnő halála és a … Az ifjúkori szánkózás 
és szerelem, majd 1956 – az utcasarkon beforduló tank… A film szubjektív, költői kamerája a 
francia újhullám stílusában, az érzelmek nyelvén jeleníti meg a magánéletet szétdúló kelet-európai 
sorsot.  

 

 
Szerelmi álmok (Liszt) (1970)                                                       DVD 3546/1-2 
Rend.: Keleti Márton 
Szereplők: Sinkovits Imre, Ariadna Sengelaja, Pécsi Sándor. Időtartam: 172 
perc 
 
Kétszáz éve született Liszt Ferenc, az egyetemes zenetörténet és a magyar kultúra egyik 
legnagyobb alakja. A zongoravirtuóz, a zeneszerző, a tudós és hazafi, a nyílt természetű 
forradalmár, a nők bálványa Európa egyik első világsztárja volt. Keleti Márton látványos, eredeti 
helyszíneken játszódó, Pazar kiállítású filmjében történeti hitelességgel idézi meg e sokoldalú 
zseni életútjának fordulópontjait, ellentmondásos személyiségét. Sinkovits Imre mellett a korszak 
legnagyobb színészei játsszák az epizódszerepeket is.   

 

 
Szerencsés Dániel (1982)                                                                      DVD 888    
Rend.: Sándor Pál 
Szereplők: Rudolf Péter, Zsótér Sándor, Bodrogi Gyula. Időtartam: 95 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 24.) 
 
Dani  átlagos budapesti tizenéves a Garai utcából, akinek szerelme 1956 telén családjával együtt 
disszidál. Gondolkodás nélkül a szép Mariann után siet Ausztria felé, az egyik házban lakó fiú, 
Gyuri társaságában. Disszidensekkel és besúgókkal zsúfolásig tömött vonatuk nemsokára meg is 
érkezik a határ menti szállodához. A szállodában várakozással töltött órák drámai hangulatban 
telnek. Mindenki számára eljött az utolsó lehetőség, hogy végiggondolja, megy-e vagy marad, hol 
és kivel éli le életét, s akar-e élni egyáltalán. A döntés csöppet sem könnyű, mert a történelem 
viharában szinte senkinek sem sikerül talpon maradnia, akármelyik oldalon is áll.  



 

 
Szezon  (2004)                                                                                                             DVD 208 
Rend.: Török Ferenc 
Szereplők: Nagy Zsolt, Nagy Ervin, Kokics Péter. Időtartam: 89 perc 
 
2003. nyarán három huszonéves fiatal – Guli, Virág és Nyéki Peti – tengődik Karcagon, a kelet-
magyarországi kisvárosban. Néhány éve végeztek a debreceni vendéglátóipari szakközépben, 
most a helyi „Flash” diszkóban dolgoznak pultosként. A történet főszereplője Guli, nehezen találja 
helyét a sivár kisvárosi közegben. Miután Gulit kirúgják a diszkóból, az alföldi fiúk nekivágnak az 
országnak. Egy dolog fontos nekik: történjen már valami. Csakhogy fogalmuk sincs arról, hogy mi 
az a valami, aminek történnie kellene. Elindulnak a Balatonra, hátha ott megtalálják, amit keresnek. 

 

 

 
Szindbád (1971)                                                                   DVD 312, DVD 3662 
Rend.: Huszárik Zoltán 
Szereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Dajka Margit. Időtartam: 91 perc 
 
A haldokló Szindbád, tündérmesék lovagja lét és nem lét határán bolyongva keresi az élet 
értelmét. Az organikusan átlényegülő természetben, érzéki örömökben, kulináris élvezetekben véli 
megragadni a szépséget. Életre kelnek emlékei: megbarnult fényképek, elszáradt virágok, elsárgult 
szerelmeslevelek. Sorra látja a szívének kedves asszonyokat. Felrémlik, hogyan mesélt a diszkrét 
Vendelin pincér a feleségéről velőscsont és fácánsült között. A tökéletességet örökké kereső 
Szindbád, képtelen megállapodni szerelemi mellett, magánya csak Majmunka húslevese mellett 
oldódik. Utolsó útja a templomba vezet. 

 

 
Szirmok, virágok, koszorúk (1984)                                                                     DVD 4580    
Rend.: Lugossy László 
Szereplők: Cserhalmi György, Grazyna Szapolowska, Jiri Adamira. Időtartam: 
102 perc (Történelmi fordulópontok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 81.) 
 
A világosi fegyverletételt követően Majláth Ferenc huszárfőhadnagyot osztrák büntetőszázadba 
sorozzák be. Két év múltán leszerelik. Otthon apátiába süllyed, föl sem kel az ágyból. Egy családi 
keresztelő azonban kizökkenti a passzív rezisztenciából, ezután összekülönbözik minden 
eszméből birodalmi egységet gyúró „jótevőjével”. Még aznap betoppan a titokzatos Ezredes, 
Kossuth állítólagos ügynöke. De lehet, hogy ez csak lázas látomás? Víziójában sejtekből, 
szirmokból, építi föl az ellenállás nagy virágait.  Másnap az egész családot letartóztatják. A többiek 
szabadulnak, ám Ferencet elmegyógyintézetbe szállítják, ahol öngyilkosságot követ el.  

 

 
Szívzűr (1981)                                                                                                            DVD 4073    
Rend.: Böszörményi Géza 
Szereplők: Máté Gábor, Udavaros Dorottya, Jiri Menzel. Időtartam: 83 perc 
(Böszörményi 90) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 58.) 
 
Egy tüzérségi lőtér ölelte kis faluban játszódik, ahol nemcsak a formás melltartók és 
nejlonharisnyák repülnek folyton, hanem sorra az emberek is. A nyolcvanas évek elejének lomha 
kádárizmusában a galambok szabadságát megirigyelő ácsmester az égben, az iskolaigazgató a 
kútban, a kiéletlen vágyak pedig a spájzban landolnak.  De zűr van a főhős  szívében is: a 
fokozatosan korrumpálódó fiatal orvos egyszer csak azon kapja magát, hogy csinos felesége 
helyett egyszerre két növekvő hasú tanítónő vigasztalgatja. 

 

 
Sztálin menyasszonya (1991)                                                             DVD 3193  
Rend.: Bacsó Péter 
Szereplők: Básti Juli, Cserhalmi György, Bán János. Időtartam: 89 perc 
 
A sztálini diktatúra idején egy bolond lány, Paranya egy isten háta mögötti kis faluba keveredik. A 
falucska lakói sajnálatból befogadják a furcsa szerzeményt, csakhogy sokan gúnyolódnak rajta, 
kicsúfolják. A szeretetre vágyó lány először hozzászegődik egy állásából elbocsátott lótenyésztő 
fiúhoz, Zorkához, ám egy nap a főtéren meglátja Sztálin irdatlan nagy képét, és hogy elkerülje a 
további viccelődést, Sztálin menyasszonyának nevezi el magát. A lányt hamarosan egy hamis vád 
alapján letartóztatja a titkosrendőrség. 

 



 

 
Szuperbojz (2009)                                                                              DVD 3116   
Rend.: Kabay Barna 
Szereplők: Bajor Imre, Kerekes Vica, Kolovratnik Krisztián. Időtartam: 78 perc 
 
Húsz év után visszatér Budapestre Johnny G., a legendás rockzenekar, a Superboys vezéralakja. 
Sajnos nem sokan emlékeznek rá, így odaadó lánya, Judit és Misi, a sofőrként dolgozó önjelölt 
menedzser támogatásával próbál újra bekerülni a popszakmába. Mindezt nehezíti kiállhatatlan 
természete és a piálása. Igazi esélye csak akkor van, ha megint összeáll a régi banda. Az egykori 
zenésztársak, Béla, Guszti és Róka azonban nem lelkesednek az ötletért. Sok víz folyik le a 
Dunán, mire húsz év után újra felcsendül a régi sikerdal. 

 

 

 
Tabló (2008)                                                                                         DVD 2725   
Rend.: Dettre Gábor 
Szereplők: Scherer Péter, Tordy Géza, Szirtes Ági. Időtartam: 123 perc 
 
A jogot végzett roma származású alhadnagy többnyire magányos hősként végzi munkáját. 
Származása és Amerikából hazaköltözött felesége miatt társadalmi előítéletek célpontjává válik. 
Egy újgazdag műkereskedőt brutálisan megölnek. A gyanúsított – akire rá akarják verni az ügyet – 
cigány. A nyomozó érzi, valami nincs rendben. Egyre elszántabban kutat tovább, egyre mélyebben 
bonyolódik bele egy szövevényes, korrupciós történetbe. A film egy bűnügyi történetre felfűzött 
groteszk társadalmi korkép. 

 

 

 
Talpuk alatt fütyül a szél (1976)                                                            DVD 257 
Rend.: Szomjas György 
Szereplők: Djoko Rosic, Vladam Holec, Bordán Irén. Időtartam: 95 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 23.) 
 
Farkas Csapó Gyurka, a betyár megszökik a tömlöcből, és visszatér a karcagi pusztákra, hogy 
bosszút álljon azokon, akik elárulták. A pusztai emberek örülnek neki, mert a gazdag, 
kapitalizálódó vármegye a pásztorok kontójára növeli a hatalmát és területeit. Ezért a csendbiztos 
Mérges Balázs, aki elszegényedett dzsentricsaládból származik, nem túl lelkesen veszi üldözőbe a 
betyárt. Egészen addig, míg Jeles Matyi intrikáival Gyurka babérjaira nem tör, és a betyárvezér 
pásztort öl. Vérdíjat tűznek ki a fejére, s miután leszámolt ellenfelével, a pásztorok juttatják Gyurkát 
csendőrkézre és bitófára. 

 

 
A tanítványok (1985)                                                                                              DVD 4380    
Rend.: Bereményi Géza 
Szereplők: Eperjes Károly, Gelley Kornél, Rajhona Ádám. Időtartam: 98 perc 
(Történelmi fordulópontok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 71.) 
 
Fehér József, a tehetséges parasztgyerek a harmincas évek végén bekerül az egyetemre. A 
nagyhírű professzor, Magyary Zoltán diákja lesz, aki tanítványaival a közigazgatás reformján 
dolgozik, ezzel akarják elősegíteni a magyar társadalom fejlődését. Bár az akkori kormány, élén a 
szintén tudós Teleki Pállal, nem nézi jó szemmel a tanszék kutatásait és eredményeit, a 
tanítványok mégis egy életre elkötelezik magukat a professzor eszméi mellett. Ám mindez csak 
akkor válik egésszé, ha a munka folytatódik, és van, aki tovább viszi a dolgokat. De az ifjabb 
nemzedék – úgy tűnik – nem fogékony az elődök hite, a tradíciók iránt. 

 

 
A tanú  (1969)                                                                         DVD 20, DVD 3664 
Rend.: Bacsó Péter    
Szereplők: Kállai Ferenc, Monori Lili, Őze Lajos. időtartam: 110 perc  
 
Pelikán József gátőr munkája végzése közben egy orvhorgászra akad, aki nem más, mint régi 
harcostársa: Dániel Zoltán, jelenleg miniszter.  Véletlenül éppen ő buktatja le a naiv Pelikánt, 
amikor feketevágás miatt megjelenik az ÁVO.  Pelikánt a börtönből titokzatos fekete autó szállítja a 
vidámpark, az uszoda, a narancstermelő gazdaság igazgatói irodáiba, hogy Virág elvtárs támogató 
közreműködésével végül is ellássa a kulcsfeladatot: koronatanú legyen a barátja, Dániel Zoltán 
elleni koholt perben. A film fergeteges szatíra a személyi kultusz éveiről, nagyszerű színészi 
alakítások egész sorával.  

 



 

 
Taxidermia (2006)                                                                                DVD 1039    
Rend.: Pálfi György 
Szereplők: Czene Csaba, Trócsányi Gergő, Máté Gábor. Időtartam: 90 perc 
 
Három történet. Három kor. Három férfi. Nagyapa, apa, fiú. Egy tisztiszolga, egy élsportoló és egy 
preparátor mester. Az egyik szerelemre vágyik, a másik sikerre, a harmadik halhatatlanságra. A 
nagyapa fantáziál: lázas képzeletével fűti be magának fagyos kis kamráját a hideg téli estéken. A 
megtermékenyítõ erejű képzeletnek semmi sem szab határt. Az apa zabál, négy évig volt 
szekcióelső az Édesiparban. Mártott ostyában egyenesen verhetetlen, 2,98 az egyéni rekordja  A 
fiú állatokat töm ki. Másfél kilóval született. Most másfél perce sincs hátra. Valami olyasmire adta a 
fejét, amire még soha senki. 

 

 

 
Te rongyos élet (1983)                                                         DVD 97, DVD 5014 
Rend.: Bacsó Péter 
Szereplők: Udvaros Dorottya, Bezerédi Zoltán, Szacsvay László. Időtartam: 
109 perc   
 
Sziráky Lucie művésznőt kitelepítik budapesti villájából, mert egy gróf, mielőtt emigrált feleségül 
vette, és ez 1950-ben történelmi bűnnek minősült. A faluban, ahová kalapdobozával és tükrével 
megérkezik, látványos kampány folyik a volt uralkodó osztály ellen és a termelés növelése 
érdekében, így Lucie színésznői rutinját hamar hasznosítják. befogadják sorstársai, beleszeret a 
tanító és a rendőr százados is, amiből számtalan bonyodalom származik. 
Végül ismét színpadra léphet a Csárdáskirálynő főszerepében, igaz titkosrendőrökkel kergetve. 
Végre újra elénekelheti, immáron keserédes, igazi átéléssel, hogy „Te rongyos élet…” 

 

 
Tejút (2007)                                                                                           DVD 2110      
Rend.: Filegauf Benedek 
Időtartam: 82 perc 
 
„A Tejút egy sajátos természetfilm, amiben nem zsiráfokat, pingvineket látunk, hanem embereket. 
Ebben a filmben nincs város, nincs vidék, nincs politikai konfliktus, csak a bioszféra, az időtlen táj, 
és ezek a furcsa és titokzatos lények – azaz mi emberek. (…) Ez a film bizonyos szempontból 
sokkal kevesebbet ad a nézőnek, mint a hagyományos filmek, más szempontból viszont sokkal 
többet. A filmet nézve talán sikerül olyan tudatállapotot teremteni, amely élőhelyünket annak 
láttatja velünk ami: egy csodálatos bolygó a végtelen űrben.” – Fliegauf Benedek 

 

 

 
Tékasztorik (2017)                                                                                                DVD 5348  
Rend.: Martin Csaba, Czupi Kála 
Szereplők: Csuja Imre, Bihari Viktória, Görbe Nóra. Időtartam: 93 perc 
 
Viku, a késő 30-as, egyedülálló lány a 21. század eleji magyar valóságban próbálboldogulni az 
egyik utolsó videótéka egyetlen alkalmazottjaként. Egy stabilabbmunkahely mellett keresi lovagját 
is, aki végre kiszabadítja a családi fészekből, ahol a költészetért rajongó, melós „Faterral”, és a 
magát sokkal feljebb pozícionáló „Muterral”él. Családi konfliktusoktól nem mentes életét tovább 
bonyolítják a bárgyú tékásügyfelek, a haszonleső barátnők és pár férfi is, akik közül talán egy igazi 
is akad végre. 

 

 

 
Telitalálat (2003)                                                                                                       DVD 3473 
Rend.: Kardos Sándor, Szabó Illés 
Szereplők: Gáspár Sándor, Szalay Mariann, Szirtes Ági. Időtartam: 99 per (’56 
másképp sorozat) 
 
A főhős, Hackspacher Béla, targonca-vezető. Egy kisméretű bérlakásban él feleségével, Irénnel, 
két gyermekével és az anyósával, továbbá Rózsikával, a táncdalénekesnőnek készülő albérlővel. 
Béla egy lakóközösségi kultúrprogramon tudja meg, hogy 12-ese van a totón. A műsor abbamarad, 
óriási az öröm. Elérkezik a nap, 1956. október 23-a, amikor Béla átveheti a nyereményt. Hogy a 
táskányi pénzt bankba vigye, két ávóssal beül egy Pobedába, de a gépkocsit váratlanul 
embergyűrű veszi körül, s a tüntetők „kiszabadítják” az ávósok „fogságából”. Időközben a bankok 
bezárnak, s mivel Béla fél, hogy a temérdek pénzt elrabolják tőle, elássa azt a játszótéren.  



 

 
A temetetlen halott (2004)                                                                     DVD 160 
Rend.: Mészáros Márta 
Szereplők: Jan Nowiczki, Horváth Lili, Moór Mariann. Időtartam: 127 perc 
 
Nagy Imre élettörténete a XX. századi történelem alaptörténete. Ő volt az első kommunista vezető, 
aki egy nemzeti forradalom jelképe, miniszterelnöke, aki felmondta a Varsói Szerződést, kiállt a 
többpártrendszeren nyugvó demokráciáért. Sokan úgy vélik, hogy 1956-ban vállalt szerepe, majd 
halálig vállalt hűsége a forradalom eszméjéhez nem következett az életútból, kommunista 
meggyőződéséből, moszkvai múltjából, hogy valami rendkívüli katarzis, titok történt vele. Mészáros 
Márta filmjében Nagy Imrének állít emléket, szubjektív szemszögből bemutatva életét az 1956-os 
eseményektől a kivégzésig, majd utóéletét napjainkig.  

 

 

 
A Tenkes kapitánya (1964)                                                           DVD 2713/1-2   
Rend.: Fejér Tamás 
Szereplők: Zenthe Ferenc, Krencsei Marianne, Szabó Gyula. Időtartam: 
180+210 perc 
 
A már sok csatát megjárt Báró Eberstein Eckbertet érdemei elismeréseképpen kinevezik a siklósi 
vár parancsnokává, küldetése célja szétverni a császári erőknek ellenálló, „paraszt csürhét“ és 
elfogni vezérüket, Béri Balogh ádámot. Újra átélhetjük a tenkes kapitánya néven ismertté vált Eke 
Máté és társai – Siklósi Bácsi, Buga Jakab, Veronika és a többiek – történetét, akik nemcsak 
szembeszállnak a túlerőben lévő labancokkal, de szemfülességüknek és bátorságuknak 
köszönhetően minden alkalommal túl is járnak az eszükön. 

 

 
Testről és lélekről (2017)                                                             DVD 5341, DVD 5342    
Rend.: Enyedi Ildikó 
Szereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, Tenki Réka. Időtartam: 116 
perc 
Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy 
pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél 
neki? Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De mi van, ha te cseppet sem vagy 
romantikus alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen ennek az idegen 
embernek szemébe? És, mi van, ha az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád 
megszeretni? Hogy lehet az, hogy éjjel, egymástól több kilométerre, magányos ágyatokban fekve 
egymáséi lehettek, de nappal, hús vér valótokban egymással szemben állva még egy vacak első 
randevút sem tudtok normálisan lebonyolítani? És mi van, ha a második találkozó is kínosan 
sikerül? A harmadik meg kifejezetten szégyenletes? Feladnád? És ha feladnád, kibírnád? 

 

 
Tibor vagyok, de hódítani akarok! (2006)                                             DVD 459 
Rend.: Fonyó Gergely 
Szereplők: Gregor Bernadett, Németh Kristóf, Fancsikai Péter. Időtartam:  88 
perc 
 
Mi történik akkor, ha egy gimnazista fiú találkozik álmai asszonyával? A nő egy kicsit idősebb, egy 
kicsit férjezett, egy kicsit félrelép, de sebaj – senki sem tökéletes. A lényeg, hogy ott van, látható, 
tapintható, sőt néha úgy tűnik kapható is, úgyhogy meg kell szerezni, mindenáron. Csakhogy ez 
nem is olyan egyszerű. Nagy tervek, és még nagyobb lebőgések váltogatják egymást. Közben 
feltűnik egy féltékeny férj, egy idegesítő szerető, egy atyáskodó gondnok, egy félénk vízibicikli-
kölcsönzős, és egy lány, aki talán sokkal több figyelmet érdemelne, mint az álomnő.  

 

 
Tiszta szívvel (2016)                                                                                              DVD 5165    
Rend.: Till Attila 
Szereplők: Thuróczy Szabolcs, Fenyvesi Zoltán, Fekete Ádám. Időtartam: 99 
perc 
 
A gerincsérült Zoli kerekesszékben él, komoly műtétre lenne szüksége. Egyetlen barátja a szintén 
mozgássérült Barba Papa. A két fiatal barátságot köt a börtönből szabadult Rupaszovval. A 
tűzoltóból bérgyilkossá avanzsált férfi a szerb maffiózónak dolgozik. A fiúk alvilági leszámolásba 
keverednek. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár ebben a kalandban semmi nem az, 
aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, miközben hőseink egyik tűzpárbajból 
vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben töltött mindennapok kihívásait. 



 

 
A tizedes meg a többiek (1965)                                       DVD 241, DVD 4381 
Rend.: Keleti Márton 
Szereplők: Sinkovits Imre, Darvas Iván, Major Tamás. Időtartam: 111 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 1.) 
 
Molnár tizedes a maga részéről úgy dönt, hogy befejezettnek nyilvánítja a II világháborús 
részvételt és kézigránátokba rejtett zsoldjával a nyakában olajra lép. Egy kastélyban próbál 
elrejtőzni, melynek fenntartását egy meglehetősen pikírt inasra, Albertre bízták rá. Pechjére a jó kis 
búvóhely tele van katonaszökevényekkel, akik szintén a lelépés mellett döntöttek. Molnár átveszi a 
parancsnokságot és a dezertőr szakasz élén hamarosan több életveszélyes feladat szakad a 
nyakába, mint addig összesen. Hiába sikerül túljárni mindenki eszén, végül ők is a szovjet 
hadifogságban végzik, ahol partizán szabadcsapatot szerveznek. 

 

 
Tízezer nap (1965)                                                                                                   DVD 4074    
Rend.: Kósa Ferenc 
Szereplők: Molnár Tibor, Bürös Gyöngyi, Kozák András. Időtartam: 103 perc 
(Magyar filmtörténeti sorozat; 53.) 
 
A film, amelyben először hangzott el, hogy 1956 forradalom volt. Kósa Ferenc első nagyjátékfilmje 
elkészültében és fogadtatásában is a „legvidámabb barakk” jellegzetes alkotása volt. A 
kísérletezési céllal létrehozott Balázs Béla Stúdió majdnem teljes tagsága részt vett a filmet 
megalapozó bartóki módszerű motívumgyűjtésben és a film munkálataiban. A parasztság harminc 
évét ábrázoló, balladai hangvételű krónika újszerű képi megfogalmazásban, az egész nép sorsát 
szimbolizáló geometrikus nagytotálokban beszél a közép-európai diktatúrákról, történelmi tabukról: 
többek között Recskről, 1956-ról. A cenzúra módosíttatta és átvágatta, kerettörténetbe illesztette a 
filmet. 

 

 
Tóparti látomás (1940)                                                                      DVD 2362/4   
Rend.: Kalmár László 
Szereplők: Tolnay Klári, Jávor Pál, Berky Lili. Időtartam: 93 perc (Tolnay Klári 
válogatás) 
 
Gyönyörű fiatal lányt pillant meg az álmodozó szobrászművész, Koltay Iván a Hold fényében a 
tóparton, jobban mondva a tó közepén. Teljesen megbabonázza a férfit. Amikor a közeli 
szanatóriumtól a művész megrendelést kap egy szobor – az Egészség szobrának – megalkotására, 
Iván ezt a látomást mintázza meg. A félkész szobor csodájára járnak, csak az arca nincs még kész. 
Amikor aztán a tóban csónakázó lányt, Balázs Annát  meglátja, művészünk meg van győződve 
arról, hogy ő volt a szobor ihletője. 

 

 
A tolonc (1914)                                                                                                          DVD 5015    
Rend.: Kertész Mihály 
Szereplők: Berky Lili, Jászai Mari, Várkonyi Mihály. Időtartam: 63 perc (Magyar 
némafilmörökség) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 86.) 
 
150 éves falusi történet ármányról, szerelemről és romantikáról, középpontjában egy ártatlan 
lánnyal, akire mindenki szemet vet. A Casablanca világhírű magyar rendezőjének egyik legkorábbi 
magyar munkája az erdélyi helyek között forgott, és arról is nevezetes, hogy ez az egyetlen 
fennmaradt mozgókép Jászai Mariról. A magyar filmtörténet egyik legértékesebb darabját egyetlen, 
a közelmúltban megtalált kópiájának alapján restaurálta a Magyar Filmlabor. 

 

 

 
A tökéletes gyilkos (2017)                                                                                  DVD 5382    
Rend.: Pacskovszky József 
Szereplők: László Zsolt, Hőrich Nóra Lili, Szabó Kimmel Tamás. Időtartam: 95 
perc 
 
Kamenár, a gyilkossági csoport nyomozója nem találja helyét lánya halála után. Feleségével 
megromlott a viszonyuk, a nő a vallásba, a detektív pedig munkába és önpusztításba menekül. 
Amikor brutális bűntény helyszínére hívják, azonnal kiderül, hogy Petrát, a gyanúsítottat ő is jól 
ismeri: lánya legjobb barátnője és feltételezett gyilkosa. A bosszú lehetőségével élete új értelmet 
nyer, minden követ megmozgat, hogy a magát ártatlannak valló Petrára bizonyítsa a brutális 
gyilkosságot. Azonban ahogy halad előre a nyomozás, egyre meglepőbb következtetésekre jut. 
Lehetséges, hogy Petra tényleg ártatlan? Vagy annyira profi, hogy valójában ő a tökéletes gyilkos? 



 

 
Töredék (2007)                                                                                                         DVD 5798    
Rend.: Maár Gyula 
Szereplők: Zsótér Sándor, Trill Zsolt, Törőcsik Mari. Időtartam: 85 perc (Ars 
Longa - Mesterfilmek) 
 
Egy katolikus kolostor mikrovilágra, nem sokkal a második világháború befejezése után. Ezt a zárt, 
belső világot ugyanúgy fellazította és izgatottá tette a háború utáni élet zűrzavara, mint a falakon 
kívüli életet. A hierarchia, ha létezik is, már veszített az erejéből. Hitek és kételyek, szenvedélyek 
és letargia között élnek a konzervatív, öreg, a megszállottan dogmatikus, a fiatalabb reformer, az 
“erkölcsi züllés” útjára lépett papok. Vagyis: fásultság, zaklatott örömkeresés és az új helyzetben 
kialakult útkeresés lelkes vagy éppen szkeptikus alakjai. 

 

 
Tréfa (2009)                                                                                         DVD 2467     
Rend.: Gárdos Péter 
Szereplők: Váta Lóránd, Lengyel Tamás, Kiss Márton. Időtartam: 94 perc 
 
1912-ben járunk. Egy kisvárosi, papok vezette felekezeti iskolában a hagyományok szellemében 
kezdődik a tanév. A gyerekeken ezen az őszön valami különös vadság vesz erőt, egymás után 
eszelik ki a bolondnál bolondabb tréfákat. A kollégiumba új tornatanár érkezik, Weigl atya. A fiatal 
pap megütközik azon a liberális gondolkodásmódon, ahogy a tanárok többsége viszonyul a 
kamaszok szertelenségéhez. Zoltán atya, a hetedikesek osztályfőnöke egyre kevésbé tud a 
körülötte zajló csatározásokra figyelni. Öccsét, akit egy bokszmeccsen megsüketítettek, néhány 
hónapja rábeszélte egy bostoni műtétre. A testvére a jéghegynek ütköző Titanicon utazott az 
orvoshoz, de a hivatalos lista egyre késik. Az események egy napon döntő fordulatot vesznek. 

 

 
A trónörökös (1988)                                                                             DVD 2113   
Rend.: Szinetár Miklós 
Szereplők: Hirtling István, Kováts Adél, Alfred Reiterer. Időtartam: 104 perc 
 
Rudolf főherceget, Ferenc József egyetlen fiát, a Habsburg Birodalom várományosát 1889. január 
30-án holtan találták a mayerlingi vadászlakban. Halálának körülményeit sokáig kevesen ismerték; 
a közvélemény csak találgathatott. Beszéltek meggyengült egészségi állapotról, politikai okból 
vagy szerelemféltésből elkövetett gyilkosságról, öngyilkosságról... A történeti hűségre törekvő 
filmből megtudjuk, mi is történt valójában 1889. január 29-e éjjelén, és képet kapunk a trónörökös 
rendkívüli személyiségéről is. 

 

 

 
A turné (1993)                                                                                         DVD 634 
Rend.: B.ereményi Géza 
Szereplők: Eperjes Károly, Törőcsik Mari, Benedek Miklós. Időtartam: 87 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye, 20.) 
 
Vége az évadnak, közeleg a nyár. A színtársulatból páran úgy gondolják, csinos extrapénzre 
tehetnek szert, ha 40 nap alatt végigszáguldanak az országon, és lenyomnak 90 előadást. Hogy 
kemény menet lesz, azt mind sejtik. - Ha szerettek, én végig tudom csinálni – mondja a társulat 
sztárja, Tibor . De úgy tűnik, túl hosszú a negyven nap, és főleg a negyven éjszaka, túl zűrös a 
színészek lelkivilága. Kuszák a viszonyok, hiányzik a szeretet és szorít az idő. Tibor megérzi: ebbe 
az útba fog beledögleni. 

 

 
Tüskevár (1967)                                                    DVD 280/1-2, DVD 2609-2610 
Rend.: Fejér Tamás 
Szereplők: Bánhidi László, Seregi Zoltán, Barabás Tibor. Időtartam: 240 perc 
 
Ladó Gyula Lajos, aki barátai számára lassan fél évszázada csak „Tutajos” névre hallgat. Ezt a 
pesti gyereket nemcsak kamasz fiúk irigylik azóta is nyári kalandjaiért, hanem a mindenkori 
elfoglalt szülők is. Mai apák és anyák is örülnének, ha gyermeküket a csodálatos Kis Balaton 
nevelné vakáció idején a nagybetűs életre. Ha csemetéjük olyan mester keze alatt tanulná ki 
horgászat és vadászat csínját-bínját, mint a mindenben tudós öregember, Matula bácsi, ha volna 
minden pesti fiúnak nagyhangú, de bölcs vidéki nagybátyja, mint István, a „testes gazda”. És 
persze ha megvolna még a régi Berek, halak-madarak háborítatlan paradicsoma.  

 



 

 
Uramisten (1984)                                                                                    DVD 892    
Rend.: Gárdos Péter 
Szereplők: Eperjes Károly, Feleki Kamil, Csákányi László. Időtartam: 95 perc 
(Magyar filmek gyűjteménye; 25.) 
 
Sajek Oszkár cirkuszi akrobata, aki egy szerencsétlen baleset következtében kénytelen 
abbahagyni hordós ugrómutatványát. Új számot kell keresnie, és ő tudja is, mihez volna kedve. Az 
öreg szabaduló művész, Binder Lipót hajdani attrakcióját, „A Jégbe Zárt Ember” trükkjét szeretné 
megvásárolni. Egyetlen vágya, hogy ő is képes legyen órákat tölteni levegő nélkül, egy fagyos 
jégtömbbe zárva. Lipi bácsi azonban nemcsak makacs ember, de ráadásul kegyetlen is. Kiélvezi a 
fiatalember rajongó érdeklődését, megalázkodó könyörgését, miközben esze ágában sincs elárulni 
a trükköt. Vajon ez a végletekig hiú ember a sírba is magával viszi a világszám titkát? 

 

 
Utánam, srácok! 1. (1975)                                                                                   DVD 2989    
Rend.: Fejér Tamás 
Szereplők: Szergej Elisztratov, Losonczi Gábor, Berkes Zoltán. Időtartam: 90 
perc 
 
Az iskolában két rivális csapat alakult ki. Az egyiket Andris vezeti, a másik Lada bandája. Ladáék 
inkább pofonokkal próbálnak érvényesülni, Andris viszont nagy mestere a kémiai és fizikai 
trükköknek. Amikor Andrisék birtokba vesznek egy leselejtezett villamoskocsit, Ladáék egyből el 
akarják foglalni a remek bázist. Andrisék viszont hidrofestéket zúdítanak a behatolókra, aminek 
hatása nem marad el hangzatos neve mögött. 
 

 

 
Utánam, srácok! 2. (1975)                                                                                   DVD 2990 
Rend.: Fejér Tamás 
Szereplők: Szergej Elisztratov, Losonczi Gábor, Berkes Zoltán. Időtartam: 90 
perc 
 
Andris és Lada két ellenséges csapat élén állnak. Andris és barátai remek bázist alakítanak ki 
maguknak egy kiszuperált villamoskocsiban. Ladáék persze rögtön meg akarják kaparintani a 
rejtekhelyet. Andriséknak különféle trükköket kell kieszelniük, hogy távol tartsák a náluk sokkal 
erősebb és rámenősebb betolakodókat. Szerencsére Andris otthonosan mozog a technika, a fizika 
és a kémia világában, és öreg barátja, Manó bácsi is mindig segít neki ötletei megvalósításában. 

 

 

 
Utazás a koponyám körül (1970)                                                                       DVD 4581     
Rend.: Révész György 
Szereplők: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Tomanek Nándor. Időtartam: 78 perc 
(Írósarok) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 77.) 
 
Az író megszokott kávéházában üldögél. Egyszerre arra lesz figyelmes, hogy hallucinációk gyötrik. 
Száguldó vonatok zakatolását hallja. Amikor hallomásai ismétlődnek, szakorvoshoz fordul. A 
vizsgálatok agydaganatot mutatnak. Betegsége rohamosan rosszabbodik, ezért az író rászánja 
magát a műtétre. Az operációt Svédországban Olivecrona professzor végzi. Karinthy mindvégig 
éber figyelemmel kíséri az agyába történő beavatkozás menetét, a világsajtó pedig az író sorsát. 
A film egy kettős időutazás. 

 

 
Utóélet (2014)                                                                                                              DVD 4610    
Rend.: Zomborácz Virág 
Szereplők: Kristóf Márton, Gálffi László, Csákányi Eszter. Időtartam: 93 perc 
 
A mindentől szorongó Mózes képtelen megfelelni lelkész apja  elvárásainak. Amikor a lelkész 
váratlanul szívrohamot kap és meghal, Mózes szinte megkönnyebbül: megszűnt a nyomás, ami az 
egyházi pályára kényszerítette volna őt. Csakhogy a halotti toron megpillantja apja kísértetét, ami – 
bár nem tud beszélni – innentől kezdve folyamatosan a nyomában van. Mózes kétségbeesetten 
próbál megszabadulni a kísértettől, és ebben segítségére van egy spiritiszta autószerelő, valamint 
a lelkész asszisztense. 

 



 

 
Üvegtigris (2000)                                                                                    DVD 164 
Rend.: Rudolf Péter, Kapitány Iván    
Szereplők: Rudolf Péter, Reviczky Gábor, Gáspár Sándor. Időtartam: 103 perc 
 
Lali, az amerika mániás büfés, aki az Üvegtigris nevű rozoga, útszéli büfékocsi tulajdonosa, 
Gaben, az autónepper, Róka, a piti csencselő, Sanyi, a félnótás hajléktalan, Csoki, aki mindig arról 
szövegel, hogy majd szerez pénzt és elmegy Amerikába. Gaben rábeszéli Lalit, hogy vegyen meg 
egy, az amerikai álmot ízig-vérig megtestesítő régi Chevrolet Impalát, közben Róka izgatottan 
keresi a „Vasat”, melyet korábban odavitt. Lali azonban pár nappal azelőtt eladta a semmire sem 
használhatónak vélt „fémhulladékot”. Rókára rászálltak a nehézfiúk, s halálosan megfenyegették. 
Pénzt kell tehát szerezni mindenáron. Csoki szerint egyetlen megoldás van, ki kell rabolni a közeli 
postát. Mindenki kocsiba száll. A nagy balhé azonban nem sikerül tökéletesen. 

 

 
Üvegtigris 2. (2006)                                                                                  DVD 34 
Rend.: Rudolf Péter 
Szereplők: Rudolf Péter, Reviczky Gábor, Gáspár Sándor. Időtartam: 107 perc 
 
Egy építési vállalkozó úgy döntött, hogy lakóparkot épít a tóparton és ki akarja onnan vásárolni 
Lalit. Neki nem a pénz számít, hanem hogy ez az akadály tűnjön el az útjából. Lali ugyanezt 
akarja, csakhogy számára az életébe betolakodó üzletember az akadály. Hogy van-e az a pénz, 
amiért Lali lemond a Tigrisről és hogy a hat barát hogyan reagál ebben a fenyegetett helyzetben? 
Ezekre talált válasz a film.  

 

 

 
Üvegtigris 3. (2010)                                                                             DVD 3276     
Rend.: Rudolf Péter 
Szereplők: Rudolf Péter, Csuja Imre, Gáspár Sándor. Időtartam: 108 perc 
 
Egy fogpiszkáló, egy lövés, egy megkeseredett orvos és egy jókor érkező luxuskocsi - ennyi elég, 
hogy Lali meghozza élete nagy döntését: mindent maga mögött hagy és lelép. Az Üvegtigris 
váratlan vendége, Feri, a budapesti sztárügyvéd - bár nem tervezte -, a büfénél marad, míg Lali - 
bár nem tervezte -, az ügyvéd Bentley kabriójában marad. Elindul egy őrült nap, az álomautóra 
azonnal felfigyel az álomnő, Lali játszani kezdi a nagymenőt, és elkezdődik élete legnagyobb 
kalandja, élete talán legjobb nőjével. De vajon mi történik, ha Laliról kiderül, hogy nem nagymenő 
és találkozik a feleség, a szerető, a majdnem szerető és a majdnem vízvezeték-szerelő? Mi 
történik, ha barátai Lali után mennek, hogy megmentsék Feritől, akit egy időre elnyelt a Tigris? Lali 
élete mindenképp nehéz lesz, akár a Tigrisen innen, akár a Tigrisen túl.  

 

 
Vademberek (2001)                                                                              DVD 2314           
Rend.: Szurdi Miklós 
Szereplők: Cserhalmi György, Schell Judit, Kamarás Iván. Időtartam: 90 perc 
 
István, Janó, Robertó és Káró osztálytársak voltak és eddig jóbarátok maradtak. Most egy 
gondtalan hétvége reményében indulnak „saját” lakatlan szigetükre, a Dunára. Ott azonban egy 
szerb uszályt találnak. Rajta Predrag, a matróz, akit azzal vádolnak, hogy ellopta legjobb 
pecabotjukat és elszerette előlük a csinos Emesét, aki patikuslány a  partmenti faluban. 
Felelősségre vonják Predragot, de a matróz első menetben a vízbe hajigálja őket. Ekkor a 
szégyenérzet, az alkohol és a mindannyiunkban ott lappangó idegengyűlölet hatására a 
Dunakanyarban elszabadul a pokol. 

 

 

 
Vadkörték. Tihanyi kincsvadászat (2002)                                          DVD 2675    
Rend.: Felvidéki Judit 
Szereplők: Alföldi Róbert, Rajhona Ádám, Galgóczy Gáspár. Időtartam: 75 
perc 

 
A körtékhez, vagyis a KÖRnyezet- és TErmészetvédő Szakkörhöz csatlakozott a botrányos 
körülmények között megszüntetett videó-szakkör négytagú legénysége. Ők a VADKÖRTÉK: a 
józan eszéről híres Kocsis Alexa, a kamera ördöge Puskás Dani, az üzletember Kaltenbrunner 
Nándi és a szívtipró Czibor Márk, vagyis az aranycsapat. 11 évesek, és vonzzák a bajt. Tihanyi 
kirándulásuk során műkincsrablókba botlanak. Nem nyugszanak, utánuk erednek. És elindul a 
Vadkörték kalandjainak sora. 



 

 
Vakvagányok (2001)                                                                             DVD 3141   
Rend.: Tímár Péter 
Szereplők: Csiszár Jenő, Bozsik Yvette, Matatek Judit. Időtartam: 118 perc 
(Megafilmek) 
 
Egy nap Ede és Zaki, két sikertelen rockzenész elcsíp egy pályázatot. Egy zenés darabot kell 
írniuk vakoknak, a Vakok Intézete jubileumára. Mivel más jelentkező nem akad, megkapják a 
megbízást. Két éjszaka összedobják a musicalt. De legnagyobb csalódásukra, csak akkor kapják 
meg az ígért összeget, ha be is tanítják a vak gyerekeknek. És kénytelenek elmerülni a vakok 
világában. A színjátszó csoportban különös rivalizálás veszi kezdetét a vak lányok között... az 
összes vak lány szerelmes lesz Edébe, egyikőjük, a szőke Edit, elhatározza, hogy a férfi közelébe 
fog férkőzni.   

 

 
Valahol Európában (1947)                                           DVD 313, DVD 5471/1-2 
Rend.: Radványi Géza 
Szereplők: Somlay Artúr, Gábor Miklós, Bánky Zsuzsa. Időtartam: 99 perc 
 
A történet a II. világháború végén játszódik Kelet-Európa országútjain, ahol hontalan, éhes 
gyerekek kóborolnak, kiket a nélkülözés és kiszolgáltatottság gyűjt csapatokba. "Felnőtt, ellenség. 
Könyörgöm, akasszuk fel" - visítja a filmben egy szeplős kis csibész, mikor a rongyos, árva 
gyerekek egy csapata megtalálja a neves karmestert rejtekhelyén, egy romba dőlt kastélyban. A 
zene, a személyiség varázsa és jósága azonban minden korlátot ledöntve bizonyítja, hogy a halál 
és a gyermek csak a háborúban jelenthet egyet. 

 

 

 
Valami Amerika (2001)                                                                           DVD 167 
Rend.: Herendi Gábor 
Szereplők: Szervét Tibor, Pindroch Csaba, Szabó Győző. Időtartam: 115 perc 
 
Három fivér összefog egy közös célért. Mindenki azt adja bele, amije van. Tudását, erejét, szívét.  
Az egyik testvér reklámfilmrendező, aki igazi nagy filmre vágyik. A második sikeres macsó, a 
harmadik meg a bohém költő. És akkor jön egy producer, aki amerikai, pont úgy is néz ki. Minden 
felbolydul még a takarítőnő is elszáll… A neves filmproducer pesti srácként kezdte, aztán kiment 
szerencsét próbálni, de ezt a testvérek nem tudják. Magyarul beszélnek a jelenlétében, ő úgy tesz, 
mintha semmit sem értene. Az idegen azt mondja beszáll a filmbe a fele pénzzel, de a másik felét 
hozniuk kell. Megszerezhetik, de vajon mi lesz az ára? 

 

 

 
Valami Amerika 2 (2008)                                                               DVD 1856/1-2   
Rend.: Herendi Gábor 
Szereplők: Szervét Tibor, Pindroch Csaba, Szabó Győző. Időtartam: 109 perc 
 
A lottónyereményből Tamás végre leforgathatta a filmjét, ami a nagy remények ellenére megbukott 
a mozikban. Tamás vígasztalhatatlan. A három fiú egy Alex nyomára jut, aki épp most jött ki a 
sittről Amerikában. Alex újabb álnéven egy East-West című darab jogaira pályázik. A  fiúk abban 
bíznak, hogy ha megtalálják a szélhámost és megveszik előle az East-West jogait, végre 
visszaszerzik a 60 milliójukat, amivel Alex lelépett. Irány Amerika! Ám természetesen újabb svindli 
van a dologban, így végül Tamásra vár a feladat, hogy megrendezze a darabot Pesten.  

 

 

 
Valami Amerika 3 (2018)                                                                                       DVD 5633    
Rend.: Herendi Gábor 
Szereplők: Hujber Ferenc, Pindroch Csaba, Szabó Győző. Időtartam: 100 perc 
 
Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a 
szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális 
maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek 
tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. 
Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából? 

 



 

 
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan (2014)                               DVD 4599    
Rend.: Reisz Gábor 
Szereplők: Ferenczik Áron, Takács Katalin, Kovács Zsolt. Időtartam: 90 perc 
 
Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan Budapestben, ami semmiképpen sem az, amit a 
dizájnos útikönyvek, vagy esetleg a hazai filmek látképei festenek a városról. Áron 29. évesen, 
átlagos srácként számtalan kortárs komplexus birtokosa; frissen végzett az egyetemen, barátnője 
elhagyta, a szülei tartják el, amíg munkát keres, ráadásul miközben az elmúló szerelmen agonizál, 
valami külső, bizarr tényező mindig felülírja elképzeléseit és megszakítja intim pillanatainak 
eltervezett linearitását. 

 

 

 
A varázsló álma (1986 )                                                                       DVD 3214   
Rend.: Molnár György 
Szereplők: Eperjes Károly, Varga Zoltán, Udvaros Dorottya. Időtartam: 63 perc 
 
A fiatal Csáth Gézát, eredeti nevén Brenner Józsefet zeneművésznek szánták a szülei. Ő maga 
festő szeretett volna lenni, alkotásait azonban kinevették. A fiatalember írásaira viszont már korán 
felfigyeltek a Nyugat író. Az ifjú Csáth Géza első, 1908-as novelláskötete, A varázsló kertje a 
gyermekként megélt és felnőtt fejjel újraértékelt élettapasztalatokat meséli el finom, mélabús 
líraisággal. Ezeket az írásokat és a rövid életű írózseni tragikus életútját idézi a fel a film. 

 

 

 
Végre (1941)                                                                                      DVD 2361/2    
Rend.: Farkas Zoltán 
Szereplők: Páger Antal, Bilicsi Tivadar, Muráti Lili. Időtartam: 80 perc (Páger 
Antal válogatás) 
 
Júlia saját eljegyzése elől elszökve, egy céltalan autózgatás után kénytelen egy éjszakára két 
mérnök egyszerű erdei szállásán aludni. A két férfi másképpen ítéli meg a lányt. Péter 
felelőtlennek tartja és nem akar segíteni rajta, míg Tibor beleszeret. Júlia nem tudja, hogyan 
kezelje a két férfit. Reggelre virradóra már tudja, melyiküket kellen választania. 

 

 

 
Veri az ördög a feleségét (1977)                                                                       DVD 4582     
Rend.: András Ferenc 
Szereplők: Pásztor Erzsi, Szabó Lajos, Sarlai Imre. Időtartam: 95 perc 
(Felejthetetlen szatírák) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 78.) 
 
Augusztus 20., valahol a Balaton-felvidéken. A vasutascsalád hatalmas sürgés-forgás közepette 
készül a nagy napra: pesti rokonuk jön vendégségbe, nagyhatalmú funkcionárius főnökével, Vetró 
Gézával és annak családjával. Itt a soha vissza nem térő lehetőség, hogy bávatag gyermekeiket 
remek álláshoz juttassák. Kajtárné, a háziasszony lucullusi lakomát rendez, gőzölögnek a levesek, 
illatoznak a húsok, csurran a házipálinka, csakhogy mégis hiba csúszik a számításba: a magas 
vendég, Vetró elvtárs, a munkásmozgalom veteránja, mára gyomorbajos, aszkétikus funkcionárius, 
aki meglehetős idegenséggel tekint a terített asztalra. 

 

 
Víkend (2015)                                                                                                             DVD 5574    
Rend.: Mátyássy Áron 
Szereplők: Gryllus Dorka, Lengyel Tamás, Simon Kornél. Időtartam: 94 perc 
 
Sosem tudhatod, hogy ki a vad és ki a vadász Három jómódú, sikeres, boldog ember együtt indul 
Erdélybe, hogy egy kis hegyi faluban vadászattal töltsék a hétvégét. István a milliomos építési 
vállalkozó, Márta az ügyvédje és László az ügyvédnő férje könnyed, békés, boldog napokra 
számít. De tévednek. Egy baleset során meghal egy falubeli férfi. A látszólagos nyugalom gyorsan 
semmivé foszlik. Fokozatosan kiderül, hogy mind a három vendégnek megvan a maga titkos terve: 
a múltjukban rejlő titkok a szövetségesekből ellenséget, az ellenségekből talán újra szövetségest 
csinálnak. 



 

 
A viszkis (2017)                                                                                                        DVD 5482    
Rend.: Antal Nimród 
Szereplők: Szalay Bence, Móga Piroska, Schneider Zoltán. Időtartam: 123 
perc 

 
Ambrus Attila félárván nő fel, zűrös kamaszkort és javítóintézeti éveket hagy maga mögött, amikor 
Erdélyből kalandos körülmények között Magyarországra szökik. De az új élet nehezebbnek 
bizonyul, mint a régi, míg rá nem jön, miben jó igazán. Vakmerő, gyors és alapos. Egymás után 
fosztja ki a postákat, bankokat, utazási irodákat. Egyre nagyobbakat kaszál, egyre éhesebb a 
sikerre, egyre többet akar magának, és új szerelmének. De az utolsó balhéja kudarcba fullad, és 
végül a régóta nyomában lihegő makacs nyomozó kezei közé kerül, aki kíméletlenül szembesíti őt 
a tetteivel. Kettejük játszmája azonban korántsem zárul le a Viszkis elfogásával... 

 

 
A vizsga (2012)                                                                                                        DVD 4542    
Rend.: Bergendy Péter 
Szereplők: Kulka János, Nagy Zsolt, Hámori Gabriella. Időtartam: 90 perc 
 
1957. december 24. A zűrzavaros októberi események után az Államvédelmi Osztálynak meg kell 
győződnie arról, hogy ügynökei közül kiben bízhat meg a jövőben, ezért egytől-egyig próbára teszi 
azok lojalitását a rendszerhez. A szép karrier előtt álló tartótisztnek, Jung Andrásnak éppen a 
szenteste hozza el ezt a bizonyos vizsgát: nem is sejti, hogy a szemközti ház egyik ablakából 
többek között atyai tanítómestere, Markó Pál figyeli, és értékeli minden tettét, minden mondatát. 
Ha András ezt tudná, valószínűleg nem éppen ezen a napon találkozna konspirált lakásán az 
eddig szigorúan titkolt szerelmével, Évával, és körültekintőbben őrizné a rábízott ügynöklistát is. A 
névsornak azonban lába kél, András megtudja, hogy Éva egyáltalán nem az, akinek hitte, és 
lassan az is kiderül, hogy senki sem bízhat meg a másikban. 

 

 
Vörös föld (1982)                                                                                                      DVD 4382   
Rend.: Vitézy László 
Szereplők: Németh Imre, Németh Imréné, Toronyi Kálmán. Időtartam: 101 perc 
(A magyar dokumentarizmus gyöngyszemei) (Magyar filmtörténeti sorozat ; 
68.) 
 
Az amatőr szereplőkkel forgatott film a kádárizmus elvtársi világának feneketlen bugyraiba száll le. 
Szántó László bányász disznói bauxitot túrnak ki a cserefai hegyoldalban. A kolontári vállalat- és 
pártvezetők először kinevetik, majd el akarják hallgattatni, sokszorosan megalázzák, s ellene 
fordítják a kilakoltatott falu népét. A vörös földben rejlő lehetőségeket viszont teljes mértékben 
kiaknázzák. 

 

 
Zimmer Feri (1998)                                                                               DVD 2199    
Rend.: Tímár Péter 
Szereplők: Reviczky Gábor, Pogány Judit, Kovács Vanda. Időtartam: 89 perc 
 
A történet egy balatoni üdülőben játszódik, amelyet Fikász Ferenc vállalkozó bérel. Terve a 
következő: őszre kifizeti az adósságát, és tetemes hasznot bezsebelve lerakja családja és 
személye boldogulásának alapjait. Természetesnek veszi, hogy ezen cél eléréséhez minden 
eszközt alkalmaznia kell: méregdrágán adja ki a szobákat, vizezi a sört, romlott húsból főz ebédet, 
földet kever a kávéhoz stb. Kizárólag a családjában bízik, bár bennük sem mindig. A felesége, a 
lánya, a veje és a feketepiacon megszerzett néger konyhalány alkotja a „kifosztóbizottság” 
legénységét. 

 

 
Zimmer Feri 2 (2010)                                                                            DVD 3245 
Rend.: Tímár Péter 
Szereplők: Reviczky Gábor, Pogány Judit, Szarvas József. Időtartam: 92 perc 
 
Charlie és Pista közösen találnak egy teljesen romos, elhagyatott kastélyt egy távoli kisfaluban, 
amit pár ezer forintért meg is szereznek. A kocsmában megtudják, hogy a kastély el van átkozva, 
ezért akart tőle megszabadulni a polgármester. Kölcsönökből finanszírozva felújítják a kastélyt, 
amely tárt karokkal várja a vendégeket, akik a kezdetben nem igazán tolonganak. A család 
eszének Ferinek ekkor zseniális ötlete támad. El kell terjeszteni, hogy a kastélyszállóban szellem 
kísért. Éjszakánként lepedőt húz a fejére és elkezdi riogatni a vendégeket. A trükk sikeresnek 
bizonyul, híre megy a kísértetnek és megindul a vendégek hada. Minden a legnagyobb rendben 
megy addig, amíg egy éjjel Feri meg nem pillant egy másik szellemet. 



 

 
Zuhanórepülés (2007)                                                                                          DVD 1035 
Rend.: Novák Erik 
Szereplők: Nagy Zsolt, Baranyai Vera, Gryllus Dorka. Időtartam: 106 perc 
 
Akció-dráma – tündérmese az ezredforduló Budapestjének egyik legkevésbé sem romantikus 
szegletéből, urbánus legenda egy fiatal zsiványról, egy gyönyörű lányról, rengeteg pénzről és a 
legrohadtabb kalandról az életben. Kőkemény börtönjelenet, és a szabaduló, szeretnivaló 
zsivány… Egy bár, drogok, művészek, gazdagok, bűnözők – Theo „hazaérkezik”. Ostoba módon… 
olyannyira, hogy szinte azonnal visszazüllik, beleszeret az egyetlen lányba, aki abszolút tabu, és 
egyetlen eltűnési megoldásként bevállalnak egy önmaguk határait igencsak meghaladó akciót. 

 

 


