Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Színházi felvételek
Anconai szerelmesek (1997)
DVD 2241
Rend.: Valló Péter
Szereplők: Szervét Tibor, Szávai Viktória, Görög László. Időtartam: 130 perc
Helyszín egy Adria-parti városka terecskéje, a hetvenes években, ahol megesik, aminek meg kell.
E kedves olasz kisvárosban él-éldegél Don Tomao, az eladósorba került, enyhén beszédhibás
gyermekét egyedül nevelő, ám szívügyekben még mindig naprakész, korosodó amoroso,
könnyűvérű szobalányával, szomszédjában egy magányos panziósnővel és a környék
legpocsékabb kávéját felszolgáló, saját ristorante után ácsingózó kávézótulajjal... A Radnóti
Színház 1997-es előadásának felvétele.

Apacsok (2010)
DVD 3478/1-2
Rend.: Török Ferenc
Szereplők: Csányi Sándor, Gazsó György, Szervét Tibor. Időtartam: 70 + 91
perc
A Kishorváth élete első filmjének rendezésére készül, forgatókönyvét éppen a Kuratórium vizsgálja. A
filmterv nagyapja történetét meséli el, aki a 60-as évek elején az 56 utáni passzív ellenállás egy különös
formáját választja. Társaival indián-törzset alapítanak, mokaszint húznak, és kivonulnak a társadalomból.
Ezt a játékot szigorú erkölcsök uralják, amelyeket a törzs tagjai véresen komolyan vesznek. A Dunamenti indiánok azonban gyanúsak a megtorlás légkörében, az amúgy is paranoiás hatalom számára.
Furcsa fegyvereket birtokolnak, érthetetlen módon kommunikálnak egymással és, ami még ennél is
fenyegetőbb, amerikai állampolgárokkal leveleznek, mi több találkoznak is. Kishorváth filmtervét a
Kuratórium többsége elégedettséggel fogadja, van azonban valaki a bírálók között, aki családilag szintén
érintett a történetben és azt egészen másként ismeri. Kishorváthot pedig ez arra ösztönzi, hogy tovább
nyomozzon.

Elnöknők (2003)
DVD 2068
Rend.: Ascher Tamás
Szereplők: Pogány Judit, Szirtes Ági, Csákányi Eszter. Időtartam: 88 perc
Az Elnöknők a Katona József Színház leghosszabb ideje játszott és még jelenleg is repertoáron
lévő produkciója. A darabot 1996-ban mutatta be a színház, s az eltelt 12 év alatt 200 alkalommal
tűzte műsorára. A szerző szerint a darab arról szól, hogy a Föld egy korong, hogy a Nap fölkel és
lemegy, mert a Föld körül forog, arról szól, hogy semmi sem akar működés lenni, csupán
szétszóródás.
A Katona József Színház 2003-as előadásának felvétele.

Fekete tej (2006)
DVD 2069
Rend.: Gothár Péter
Szereplők: Szantner Anna, Kocsis Gergely, Szirtes Ági. Időtartam: 103 perc
Vaszilij Szigarjev orosz kritikusai szerint „A Fekete tej a harmadik évezred kezdetének Éjjeli
menedékhelye. A legteljesebb reménytelenség állapotáról szól – kiüresedett, besározódott,
életképtelen emberekről; cinikus fővárosiakról, és jólelkű, de kilátástalan sorsú vidékiekről.” Egy
isten háta mögötti állomáson vagyunk; egy – használhatatlan távolkeleti áruk eladásából élő –
moszkvai fiú és várandós felesége vonatra vár. Körülöttük koszos falak, roskatag padok és a
helybeliek: egy vodkával üzletelő pénztárosnő, egy öregasszony, egy puskával hadonászó részeg
férfi.
A Katona József Színház 2006-os előadásának felvétele.

Galócza (1986)
DVD 2741
Rend.: Benedek Miklós
Szereplők: Ujlaki Dénes, Básti Juli, Gáspár Sándor. Időtartam: 150 perc
1986 februárjában mutatta be a budapesti Katona József Színház Ivan Kusan darabját. Ezen
szörnyű, ám hiteles tragédia arról szól, hogyan tették el láb alól a legkülönösebb körülmények
között a szlavóniai Ferisanacban Juraj Ardonjak urat jelzett úr hűtlen és buja feleségének
jóvoltából, aki tudniillik egy Borisz Mozsbolt nevezetű földmérő iránt érzett vonzalma
következtében közvetett módon felbérelt egy rablóvezér gazembert, akinek neve Jovo
Sztanyiszavljevics Galócza. Ilyeténképpen pedig vitatható lesz, milyen feneketlen a gonoszság, a
sóvárság, továbbá a bujaság jelzett nejben meg a többiekben, és persze látható lesz a bűntevők
nagy részének szomorú vége is, amint következik.
A Katona József Színház 1986-os előadásának felvétele.

Három nővér (1994)
DVD 1413
Rend.: Ascher Tamás
Szereplők: Végvári Tamás, Udvaros Dorottya, Bodnár Erika. Időtartam: 166
perc
„Ismerik-e a három nővért, a moszkvai katonalányokat, kik elkerültek szülővárosukból, s a
reménytelen vidéken csöndesen felmorzsolódnak? A komoly és szorgalmas Olgát, ki
gimnáziumban tanít, Mását, a gimnáziumi tanárnőt, ki Puskinból idéz, Irinát, a postáskisasszonyt,
ezt a kis orosz galambot? És Andrejt, a bátyjukat, ki egyetemi tanárnak készült, de elhízott, s a
községnél rekedt, mint ülnök? És Versenyin alezredest, több leány atyját, ki a gimnáziumi
tanárnőbe szerelmes, s a felesége állandóan megmérgezi magát? És Csebutikint, a részeges
katonaorvost? Róluk írta Csehov … úr drámáját (…).”
A Katona József Színház 1994-es előadásásnak felvétele.

Háztűznéző (1994)
DVD 2243
Rend.: Valló Péter
Szereplők: Kulka János, Szombathy Gyula, Gáti Oszkár. Időtartam: 150 perc
Végső soron csak meg kell nősülni az embernek - jelenti ki Ivan Kuzmics, Gogol komédiájának
hőse, hosszas töprengés után. Igen, ő is tudja, hogy ez a boldogság záloga, a barátja is mondja
neki (márpedig ő nős ember!), a házasságszerző asszony is prezentálja a megfelelő
menyasszonyt, s lám, még négy másik kérő is versenybe száll a lány kezéért: hogyne, mindenki
nősülni akar, mindenki boldog akar lenni. Igen, de azért mégse lehet, hogy az ember csak úgy,
megfontolatlanul fejest ugorjon egy házasságba, ez is nyilvánvaló, nem? Így hát Iván Kuzmics
lelkesül és visszakozik, rajong és kiábrándul, dönt és habozik, akar és nem akar.
A Radnóti Színház és a Soproni Petőfi Színház 1994-es közös produkciójának felvétele.

A hetvenkedő katona (1988)
DVD 2242
Rend.: Taub János
Szereplők: Gáspár Sándor, Gera Zoltán, Tóth Ildikó. Időtartam: 136 perc
Plautus klasszikus Ephesus városában játszódik. Itt él a hetvenkedő, a szemérmetlen hencegő
katona, aki önhittségében csak maga hiszi, hogy minden asszony üldözi. Ostoba, mégis, ha
érdekei úgy kívánják, okosan csal, hazudik, s ily módon szerzi meg azt az athéni leányt is, kinek
finom furfangos visszaszerzéséről szól e história. Római, antik komédiához híven adott egy okos
szolga, ki fátylat von a hitszegőre, s csalfán tereli a cselszövést, hogy okítson, büntessen, s
nevettessen! Katona, szolga, szerelmes ifjú, gazdag úr, kurtizán, s minden készen áll egy vásári
színjátékhoz.
A Radnóti Színház 1988-as előadásának felvétele.

Ivanov (2004)
DVD 2244
Rend.: Ascher Tamás
Szereplők: Fekete Ernő, Tóth Ildikó, Csoma Judit. Időtartam: 147 perc
Ivanov, aki néhány évvel ezelőtt még minden erejét a munkájába ölte, és teljes hittel tekintett a
jövőbe, harmincöt éves korára fásultan és életkedvét veszítve gyötrődik, próbálja megfejteni
állandó levertségének okát, s visszatalálni régi, életerős önmagához. Az egykor elszánt és sikeres
embert önundor kínozza, és szűnni nem akaró bűntudattól szenved. Vajon visszaadhatja-e Ivanov
elvesztett ártatlanságát egy új szerelem? Lehet-e tiszta lappal új életet kezdeni, semmissé tenni
azt, ami volt?
A Katona József Színház 2004-es előadásának felvétele.

Nóra (1989)
DVD 2311
Rend.: Valló Péter
Szereplők: Takács Katalin, Bálint András, Kern András. Időtartam: 142 perc
Ibsen klasszikus remekműve, a Nóra az elmúlt mintegy száz évben az emberi önállóságért
folytatott küzdelem szimbóluma lett. A feleség- és anyaszerepből kitörő asszony tragikus és
felemelő történetét azonban ma, épp az elmúlt idő súlyának, történeteinek következményeként,
már másként látjuk. A Nórában élénken látható lett a komikum, a családi élet mindennapi
csetepatéinak kegyetlenül ismerős világa - amelyben ki-ki fellelheti saját életének egy-egy
pillanatát. Az élet ma is a pénzkeresésre épül, a polgári világ megteremtésének ábrándja körül
forog. A családi életformát ugyan más külső körülmények határozzák meg, de ma sem mások
azok a szerepek, amelyeket a házastársak gyakran mindennap el kell, hogy játsszanak.
A Radnóti Színház 1989-es előadásának felvétele.

Platonov (1991)
DVD 2742
Rend.: Ascher Tamás
Szereplők: Básti Juli, Blaskó Péter, Udvaros Dorottya. Időtartam: 181 perc
Csehov műve címként általában a középponti szereplő, Platonov nevét viseli. A dráma
terjedelmileg mintegy kétszerese egy normál színdarabnak, ezért csak különféle rövidített
változatokban kerülhet színre – így ahány produkció, annyi Platonov. A Platonov alapproblémája
az, hogy egy olyan világban, amelyben az élethelyzetek nagyon erősen meghatározzák az
emberek életlehetőségeit, hogyan lehet létezni, megőrizni az egyéniséget és a nemesebb
ambíciókat, mi hiteles és mi hamis az emberben, az emberi kapcsolatokban.
A Katona József Színház 1990-es előadásának felvétele.

A revizor (1994)
DVD 1748
Rend.: Zsámbéki G
Szereplők: Blaskó Péter, Básti Juli, Bertalan Ágnes. Időtartam: 156 perc
Egy kisváros polgármestere levelet kap Pétervárról, amelyben egy ismerőse arra figyelmezteti,
hogy inkognitóban revizor érkezik hozzájuk. A polgármester és a város vezetői kicsinyes lelkületű,
megvesztegethető emberek, akik az évek során folyamatosan követtek el visszaéléseket. A hír
hallatán rémülten próbálják eltüntetni az ellenük fordítható nyomokat. Félelmük a leleplezéstől és a
várható büntetéstől olyan nagy, hogy a fogadóban időző pénztelen pétervári ficsúrban,
Hlesztakovban, az inkognitóban utazó revizort látják, s a polgármester – saját életfelfogásának
megfelelően – azonnal megvesztegetéssel próbálkozik.
A Katona József Színház 2004-es előadásának felvétele.

A Talizmán (2005)
DVD 1388
Rend.: Máté Gábor
Szereplők: Nagy Ervin, Fullajtár Andrea, Rezes Judit. Időtartam: 131 perc
Előítélet, ellenszenv, undor. Ki tudná megmondani, hányfélék és honnan erednek? Nestroy
bohózatának főhőse is egy homályos gyökerű előítélet áldozata. Egyetlen bűne, hogy vörös
hajúnak született. Ám egy szerencsés véletlen olyan talizmánhoz juttatja, amely megváltoztatja
egész addigi életét. Számára is meglepő gyorssággal, óráról órára emelkedik a társadalmi
ranglétrán, de a gyors karriert még gyorsabb bukás követi. A szatirikus tanmese azonban nem
zárulhat hősünk megcsúfolásával, így az utolsó pillanatban megjelenő dúsgazdag nagybácsi is
részese lesz egy „világtörténelmi” csalásnak
A Katona József Színház 2005-ös előadásának felvétele.

Tartuffe (2004)
DVD 1419
Rend.: Zsámbéki Gábor
Szereplők: Lázár Kati, Bertalan ÁgnesLukáts Andor. Időtartam: 119 perc
Moliére klasszikus komédiájában az álszentség megszemélyesítőjét ábrázolja. Tartuffe befurakszik
a rokonszenves, ám naiv Orgon családjába, megkívánja házigazdájának vagyonát, feleségét, sőt
lányát is. Alakoskodásával sikerült neki az utcáról felszedett koldusból a házigazda
legbizalmasabb barátjává és tanácsadójává válni és az egész családot maga ellen fordítani.Célját
behízelgő, álságos puritanizmusával, a fennálló erkölcsök mímelésével kívánja elérni.
A Katona József Színház 2004-es előadásának felvétele.

Ványa bácsi (1996)
DVD 2316
Rend.: Valló Péter
Szereplők: Bálint András, Kováts Adél, Schell Judit. Időtartam: 135 perc
Egy negyvenhétéves férfi - Ványa bácsi - beleszeret egy nála húsz évvel fiatalabb nőbe. Aki nem
szereti őt viszont, férje is van ráadásul szíve szerint egy harmadik férfiba, Ványa barátjába Asztrov
doktorba lenne szerelmes. De nem mer. Abba a bizonyos harmadik férfiba pedig Szonya, Ványa
bácsi csúnyácska unokahúga is szerelmes - reménytelenül. Így és még jobban össze van
gabalyodva minden. És negyvenhétéves korában az ember már számot vet az életével is: kicsoda
ő, mire jutott, mi vár még rá, mit remélhet. Ványa bácsi úgy érzi, nemcsak a szerelemben
szerencsétlen, hanem az egész életét elrontotta. Kétségbeesik.
A Radnóti Színház 1996-os előadásának felvétele.

