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Andrej Rubljov (1966) - feliratos                                                                   DVD 5546/1-2   
Rend.: Andrej Tarkovszkij 
Szereplők: Anatolij Szolonyicin, Ivan Lapikov, Nyikolaj Grinyko. Időtartam: 176 
perc (Andrej Tarkovszkij-sorozat ; 2.) 
 
A valós eseményeken alapuló történet Andrej Rubljov, a neves ikonfestő életét meséli el, akinek 
spirituális és vallási eszméket követő, élettel teli művészete kiérdemelte, hogy az alkotó neve 
mindmáig fennmaradjon. A XV. században járunk, amikor Andrej Rubljov szerzetes a maga 
alapította kolostorban él, és a testvériséget, a békét, valamint Isten szeretetét hirdeti. Ám a 
pogányok bevonulásával járó önkény, a testvérháború mindent porrá zúzó erejének dermesztő 
hatása alól ő sem tudja kivonni magát... 
 

 

 
Anna Karenina : Vronszkij története (2017) – feliratos                              DVD 5796    
Rend.: Karen Sahnazarov 
Szereplők: Jelizaveta Bojarszkaja, Makszim Matvejev, Vitalij Kiscsenko. 
Időtartam: 138 perc 
 
Az 1904-es orosz-japán háborúban a sebesült Vronszkij gróf találkozik nagy szerelme, Anna 
Karenina fiával, Szergejjel, aki katonaorvos. Szergej magyarázatot kér tőle, mi sodorta anyját 
annak idején öngyilkosságba. Vronszkij felidézi szerelmük történetét, amelyért Anna vállalta a 
szakítást férjével, fia elvesztését és a nagyvilág megvetését. A film új oldalról világítja meg a 
hősnőt. Anna érdesebb, kiszámíthatatlanabb, bizonytalansága, szenvedése őszinte szerelmében 
is állandó feszültségeket szül. Ebben az adaptációban válik igazán plasztikussá és érthetővé 
Anna Karenina tragikus sorsa. 

 

 
Ballada a katonáról (1959)                                                                         DVD 79 
Rend.: Grigorij Csuhraj 
Szereplők: Vlagyimir Ivasov, Zsanna Prohorenko, Jevgenyij Urbanszkij. 
Időtartam: 90 perc 
 
Aljosa, az egyszerű parasztfiú hőstettéért két nap szabadságot kap. Útra kel haza, édesanyjához. 
A nyíltszívű, segítőkész fiú sok különféle emberrel találkozik a hosszú úton. E találkozások 
nyomán megrázó körképet kapunk egy háború dúlta országról és az emberi természet 
sokféleségéről. Hazaérkezése után annyi ideje marad mindössze, hogy utoljára megölelje az 
édesanyját. A Ballada a katonáról a Sztálin halála utáni enyhülés időszakának egyik legfontosabb 
szovjet filmje, amely humanista hangvételével szakít a propagandagépezet diktálta 
dramaturgiával.  

 

 
A cigánytábor az égbe megy (1975)                                                 DVD 3070    
Rend.: Emil Lotjanu 
Szereplők: Grigore Grigoriu, Szvetlana Toma, Ion Szandri Skurja. Időtartam: 
96 perc 
 
A drámai és romantikus szerelmi történet főhőse Zobar, aki lovakat köt el, és azok árából 
tengődik. A férfiba ketten is beleszeretnek: egy moldvai lány és egy gyönyörű cigánylány, Rada. 
Utóbbira azonban a földesúr is szemet vet. 

 



 

 
Emberi sors (1959)                                                                                 DVD 77 
Rend.: Szergej Bondarcsuk 
Szereplők: Szergej Bondarcsuk, Pavel Boriszkin, Zinajda Kirijenko. Időtartam: 
100 perc 
  
Andrej Sokolov  a náci Németországgal vívott háborúban elvesztette feleségét és gyermekeit, de ő 
maga túlélte a koncentrációs tábor borzalmait is. A tábor felszabadítása után a Vörös Hadsereg 
soraiban vonul be Berlinbe. A sors azonban újabb próba elé állítja: fia, Anatolij haláláról a 
Dicsőség Napján kap hírt. Magányosan, kiégett lélekkel próbál ismét beleilleszkedni az életbe. Bár 
úgy tűnik, mindent elveszített, ami az élethez kötötte, Andrej mégis megőrzi emberi méltóságát és 
jóságát, és pártfogásába vesz egy árva kisfiút. Újra értelmet talál az életében.  

 

 
Az esküvő (2000)                                                                                DVD 2572    
Rend.: Pavel Lungin 
Szereplők: Marat Basharov, Maria Mironova, Andrej Panyin. Időtartam: 109 
perc (Modern klasszikusok) 
 
Tánya, a gyönyörű, fiatal nő Moszkvából visszatér abba a kisvárosba, ahol született. Néhány évet 
a fővárosban töltött, modellként tevékenykedett - legalábbis ezt állítja -, de a gyanakvó falusiak 
szerint ki tudja, mivel kereste a kenyerét. Gyermekkori szerelme, Miska a helyi bányában dolgozik 
részeges apjával. Tánya feleleveníti az érzelmeket, s Miska végre megkéri a kezét. Vagy fordítva 
történik a dolog? Az esküvői előkészületek nem zökkenőmentesek. 

 

 

 
Etűdök gépzongorára (1977)                                                                 DVD 91 
Rend.: Nyikita Mihalkov 
Szereplők: Oleg Tabakov, Jelena Szolovej, Nyikolaj Pasztuhov. Időtartam: 103 
perc 
 
Fülledt nyári napon játszódik a film Vojnyicevék birtokán, ahová lassan megérkezik a zajos, vidám 
vendégsereg. Kínos robajjal szakadnak ki a köznapi fecsegés semmitmondó szavai, s hullanak alá 
a semmibe. A csönd beszél a filmen, s az emberek fecsegéssel próbálják túlharsogni. Beszédük, 
megannyi ostoba tréfájuk azonban állandóan megfeneklik. A tréfa mögött az emberi viszonyok, 
ambíciók, szerelmek és tragédiák finom szövésű hálója válik láthatóvá.  

 

 

 
Farkasölő (2007)                                                                                                      DVD 1320    
Rend.: Nikolai Lebedev 
Szereplők: Aleksandr Bukharov, Oksana Akinshina, Igor Petrenko. Időtartam: 
136 perc 
 
Farkasölő szüleit és falujának összes lakóját lemészárolták, amikor még gyerek volt. Felnőttként, 
mint a Szürke Kutyák klánjának utolsó tagját egyetlen cél vezérli: el akarja pusztítani Vérszomjast, 
a kegyetlen gyilkost, aki mindezért felelős. A célig hosszú út vezet, és az út során titokzatos 
események történnek vele és új barátaival, amíg kiderül, hogyan végződik hősi utazásuk. 
 

 

 
Fekete villám, avagy Zúg a Volga (2009)                                          DVD 2871    
Rend.: Alexander Voitinski, Dmitry Kiselev 
Szereplők: Grigory Dobrygin, Ekaterina Vilkova, Viktor Verzhbitsky. Időtartam: 
102 perc 
 
Egy középiskolás fiú élete egy csapásra a feje tetejére áll, mikor kiderül, hogy az édesapjától 
kapott leharcolt vén csotrogány valójában igazi csodajárgány, amely képes repülni. Mikor egy 
tragédia válaszút elé sodorja, a fiú úgy dönt, hogy felveszi a Fekete Villám nevet, és harcba indul 
a bűnözés ellen, ezzel hamarosan nemzeti hőssé válik. Igen ám, de azt nem is sejti, hogy 
nyomában gonosz erők gyülekeznek, melyek a kocsiját akarják és semmitől sem riadnak vissza 
azért, hogy megszerezzék – akár a várost is lerombolják, ha ez kell. 



 

 
A félkegyelmű (1958)                                                                                             DVD 4544     
Rend.: Ivan Pirjev 
Szereplők: Jurij Jakovlev, Julija Boriszova, Nyikita Podgornij. Időtartam: 116 
perc (Művész Filmklub) 
 
A főhős, Miskin herceg nem más, mint a XIX. századi Oroszországba helyezett „földöntúli” lény, az 
abszolút jó ember. A mű azt vizsgálja, hogy vajon van-e megváltás, egy mai Krisztus 
diadalmaskodhatna-e a pénz, az önzés hatalma felett, egyesíthetné-e embertársait a szeretet 
jegyében. 

 

 

 
Iván gyermekkora (1962)                                                                        DVD 82 
Rend.: Andrej Tarkovszkij    
Szereplők: Valentyin Zubkov, Ivan Szavkin, Vlagyimir Marenkov. Időtartam: 91 
perc 
 
A 12 éves Iván számára a gyermekkor abban a pillanatban ér véget, amikor anyját és nővérét a 
szeme előtt agyonlövik a fasiszták. Az elárvult fiú, kinek édesapja a háborúban halt meg, úgy dönt 
katonának áll. Felderítőként, élete sorozatos kockáztatásával, felbecsülhetetlen információkat 
szerez az ellenségről. Egy nap azonban nem tér vissza a küldetésből. A patronáló tisztje csak a 
háború végén értesül arról, hogy a fiút a németek kivégezték. Iván az emlékeiből meríti az erőt 
ehhez a küzdelmes élethez: újra meg újra felvillannak húga, édesanyja és a békét és boldogságot 
sugárzó, napsütötte természet emlékképei.  

 

 
Jöjj és lásd! (1985)                                                                                                DVD 4545    
Rend.: Elem Klimov 
Szereplők: Alekszej Kravcsenko, Olga Mironova, Ljubomirasz Laucjavicsjusz. 
Időtartam: 136 perc (Művész Filmklub) 
 
A második világháborúról készült drámai alkotások között az egyik legdöbbenetesebb Elem 
Klimov Jöjj és lásd! című filmje. Ez az apokaliptikus tabló egy alig elviselhető kép a háborúkban 
zajló teljes elállatiasodásról, amely alól a hazájukat, otthonukat védők, sőt a gyerekek sem 
vonhatják ki magukat. A második világháború kellős közepén Flera, a kis parasztfiú talál egy 
puskát, és beáll a partizánok közé. A parancsnok a gazdasági szakaszhoz osztja be a 
legfiatalabbakat, mert nem sejti, hogy hamarosan a legnagyobb szenvedéseknek lesznek kitéve 
az itt szolgálók.. 

 

 
Kálvária (1977) – feliratos                                                                                        DVD 4612     
Rend.: Larisza Sepityko 
Szereplők: Borisz Plotnyikov, Vlagyimir Gosztyuhin, Szergej Jakovlev. 
Időtartam: 105 perc (Művész Filmklub) 
 
A film hőseinek legnagyobb próbatétele következik, amikor a náci fogságban dönteniük kell a 
túlélés vagy az elvek melletti bátor kiállás között. A keresztény filmművészet egyik legnagyobb 
jelentőségű alkotásának tartott film egy ember bukásáról és egy megalkuvást nem tűrő hős 
diadaláról szól, miközben hitet tesz amellett, hogy az élet minősége, és nem a hossza a lényeges. 

 

 

 
A Karamazov testvérek (1969) – feliratos                                                 DVD 4546/1-2    
Rend.: Ivan Pirjev 
Szereplők: Mihail Uljanov, Lionella Pirjeva, Kirill Lavrov. Időtartam: 215 perc 
(Művész Filmklub) 
 
A Dosztojevszkij azonos című regényét feldolgozó film 1870-ben játszódik a cári Oroszországban. 
Fjodor Karamazov, az öregedő vidéki uraság a nők és a féktelen tivornyák megszállottja. 
Vagyonának sorsa, az örökös kiválasztásának kérdése egyre fokozódó feszültséget okoz négy 
felnőtt fia között. A folyton adósságokba bonyolódó katonatiszt Dimitrij, az ateista újságíró Iván, a 
szerzetesnek készülő Aljosa és a háziszolgaként tartott törvénytelen fiú, Szmergyakov valamiképp 
mind ellenségként tekintenek apjukra. Amikor az öreg gyilkosság áldozata lesz, a következmények 
váratlan fordulatot hoznak a köztük dúló szenvedélyek és vallási-filozófiai viták terén is. 



 

 
A Mester és Margarita (2005)                                                                     DVD 3491/1-3 
Rend.: Vlagyimir Bortko 
Szereplők: Oleg Baszilasvili, Kirill Lavrov, Anna Kovalcsuk. Időtartam: 500 
perc 

 
Berlioz, a TÖMEGÍR elnöke egy közparkban éppen azt bizonygatja Hontalannak, a költőnek, hogy 
Jézus sohasem létezett, amikor egy idegen úriember ül le közéjük. Vitába bocsátkozik velük, majd 
megjósolja Berlioz halálát. Nem sokkal később Berliozt elüti egy villamos és meghal. 
Hajszálpontosan úgy, ahogy az ismeretlen úr előre jelezte. Bulgakov az orosz közélet viszonyait 
mutatja be, főhősét olyan értelmiségiként ábrázolva, aki a harmincas években él, mégsem vesz 
részt kora politikai vagy irodalmi csatáiban. 

 

 

 
Oblomov néhány napja (1979)                                                        DVD 87/1-2 
Rend.: Nyikita Mihalkov    
Szereplők: Andrej Popov, Oleg Tabakov, Jelena Szolovej. Időtartam: 136 perc 
 
A XIX. századi Oroszországban nem könnyű célt találnia dzsentrinek. Az élet nagy dolgain nem 
lehet változtatni, a megélhetés pedig nem kívánja meg a legcsekélyebb erőfeszítést sem. A film 
hőse, Oblomov naphosszat a sötét városi lakás pamlagán hever és ábrándozik. Gondolatban 
sokszor megváltoztatja birtokának gazdasági rendjét: reformokat vezetnek be, amelyek az ő 
érdekét ugyanúgy szolgálnák, mint a jobbágyok javát - de a valóságban ilyen óriási változás túl 
sok energiát, harcot igényelne. Csak azt nem veszi észre, hogy eközben hagyja elúszni mindazt a 
lehetőséget, amit az élet tartogatna számára, köztük a legbecsesebbet, élete szerelmét, Olgát is. 

 

 
Rettegett Iván (1945)                                                                                      DVD 4613/1-2   
Rend.: Szergej. M. Eisenstein 
Szereplők: Nyikolaj Cserkaszov, Ligyija Celikovszkaja, Szerafima Birman. 
Időtartam: 177 perc (Művész Filmklub) 
 
A film IV. Iván életét mutatja be, megkoronázása és a livóniai háború közötti időben.  Ő az Orosz 
Birodalom alapítója, aki a központosítási folyamatot a nemesek és az egyház ellenállása ellenére 
akarja megvalósítani. A 15. században törökök és mongolok fenyegetik Oroszországot. Az 
egységesítés politikáját Rettegett Iván erős kézzel folytatja. Hatalma megerősítésére 1547-ben 
felveszi a cári címet.  

 

 

 
Solaris (1972) – feliratos                                                                                    DVD 5557/1-2    
Rend.: Andrej Tarkovszkij 
Szereplők: Donatas Banionis, Natalja Bondarcsuk, Jüri Järvet. Időtartam: 160 
perc (Andrej Tarkovszkij-sorozat ; 3.) 
 
Egy űrexpedíció indul el a Földről azzal a céllal, hogy megfejtsen egy sokakat foglalkoztató 
rejtélyt: vajon mi okozza, hogy a Solaris bolygó közelében lévő űrállomáson egymás után halnak 
meg az emberek? A bizarr eset kivizsgálására küldött Kris kutatása során rájön arra, hogy az 
égitestet körülölelő tudatóceán valóságosnak tűnően hozza létre mindazokat, akikre az űrállomás 
dolgozói bűntudattal vagy lelkiismeret-furdalással emlékeznek vissza. Mivel ilyen mindannyiuk 
életében akadt már, a még életben maradtak kétségbeesett küzdelmet folytatnak a titokzatos 
erővel szemben, ám a kézzelfogható káprázat elleni harc kimenetele felettébb kétséges... 

 

 
Szállnak a darvak (1957)                                                                        DVD 125 
Rend.: Mihail Kalatozov 
Szereplők: Tatjana Szamojlova, Alekszej Batalov, Valentyin Zubkov. 
Időtartam: 100 perc 
 
Veronika és Borisz szerelmesek. A II. világháború azonban pontosan ezen a napon éri el a várost, 
és Borisznak be kell vonulnia katonának. A lány hiába vár felőle híreket. Szülei egy bombázás 
során életüket vesztik. A meggyötört lány egy idegtépő légitámadás alatt félig öntudatlanul enged 
Borisz mostohafivére,  ostromának, és a felesége lesz. Borisz a fronton elesik és végvívódásában 
is Veronikát látja. Az asszony rájön, hogy férje jellemtelen, hitvány, s elfordul tőle. Egy olyan 
szerelem tragikus történetét láthatjuk, amelyet minden szenvedés ellenére a háború sem tud 
elpusztítani.  



 

 
A sziget (2006) - feliratos                                                                        DVD 3835     
Rend.: Pavel Lungin 
Szereplők: Piotr Mamonov, Viktor Sukhorukov, Dmitrij Djusev. Időtartam: 110 
perc (Gyöngyszemek a filmművészetből; 8.) 
 
Anatolij fiatal katonaként nehéz választásra kényszerül, amikor a nácik fogságába esik: saját élete 
megmentése érdekében meg kell ölnie parancsnokát. E szörnyű tett után ortodox szerzetesek 
mentik meg és adnak neki otthont, Anatolijból pedig szerzetes lesz. A férfi még harminc évvel a 
szörnyű események után sem képes szabadulni a bűntudattól, pedig közben, különleges 
képességének hála, híres gyógyító, sokak számára valóságos szent lesz. Egy nap aztán váratlan 
vendég érkezik a szigetre, ahol Anatolij él.. 

 

 

 
Sztálingrád (2013)                                                                                                  DVD 5410    
Rend.: Fjodor Bondarcsuk 
Szereplők: Marija Szmolnyikova, Janyina Sztudilina. Időtartam: 125 perc 
 
Egy szakasz szovjet katona semmiképpen sem adja fel. A várost körülzárták, a németek már 
egészen közel járnak, de ôk mindent feláldoznak egy stratégiai fontosságú épület megtartásáért, 
miközben szoros kapcsolatba kerülnek egy ott lakó nôvel is. A gigászi méretű öldöklés közepette, 
a háborús gépezet harapófogójába került katonák és civilek a maguk apró csatáit is kénytelenek 
megvívni. 

 

 
Sztalker (1979) - feliratos                                                                                  DVD 5558/1-2    
Rend.: Andrej Tarkovszkij 
Szereplők: Alekszandr Kajdanovszkij, Alisza Frejndlih,  Anatolij Szolonyicin. 
Időtartam: 155 perc (Andrej Tarkovszkij-sorozat ; 5.) 
 
Erőteljes szimbólumokkal teletűzdelt alkotásban a távoli űr helyett a helyszín ezúttal a Föld, annak 
pedig titokzatos, az élet szabályaival dacoló helye, a Zóna. Az ide vezető, csapdákkal és 
akadályokkal teli utat egyedül Sztalker ismeri, akinek segítsége révén egy író és egy professzor 
szeretne eljutni ahhoz a szobához, melyben minden kívánság valóra válik - ám mindketten más 
okból vágynak rá. Útjuk során mindvégig ott lebeg felettük a kérdés: mi az, amire valóban 
vágynak? 

 

 

 
A tükör (1975)                                                                                          DVD 81 
Rend.: Andrej Tarkovszkij  
Szereplők: Margarita Tyeherova, Anatolij Szolonyicin, Nyikolaj Grinko. 
Időtartam: 102 perc (Andrej Tarkovszkij sorozat) 
 
Egy középkorú férfi visszaemlékezik életére, gyermekéveire, családjára, kapcsolataira. Az 
emlékezet mozaikcserepei, mint tükörcserepek hullnak szét az időben. Az emlékezés előhívja a 
múltból azokat az alapvető etikai és morális problémákat, amelyek a tudatalattiból törnek a 
felszínre. Az önmagával való szembenézés, a permanens önreflexivitás állandó meditatív állapotot 
eredményez, amely szükségszerűen vezet el a tökéletes szellemi abszolútum, a hit kérdéséhez.  

   

 


