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120021 gramm : Dombóvári István önálló estje (Dumaszínház) (2016)    

 Rend.: László Péter                                                         DVD 5022, DVD 5023 
Időtartam: 74 perc (Dumaszínház)    
 
Dombóvári István megosztó humorista. Lehet kedvelni, gyűlölni, de valamit mindenképpen kivált az 
emberekből. Megrögzött elemző, szenvedélyes kritikus, aki 10 éve áll a magyar humor 
szolgálatában. Életútja kusza, nyomvonalát számos nem mindennapi megálló szegélyezi. Új önálló 
estjében megismerjük, ki rejtőzik az álarca mögött. Kibontakozik a magánember, szó esik 
sikerekről, kudarcokról, médiabotrányokról, fogyókúrákról, autólopásról. Meghívjuk Önöket egy 
képzeletbeli utazásra a 80-as évek gyermekéveitől napjainkig. A húsipar fenegyereke másfél órára 
visszaveszi régi munkaruháját, de ezúttal a valóságot csontozza ki. 
 

 

 
Benny Hill. Pajzán történetek 8. (1980-1989)                                       DVD 2513 
Rend.: John Robins 
Időtartam: 85 perc 
 
Ha igazi angol humor, akkor Benny Hill. Ha Benny Hill akkor Gálvölgyi János. Mit is mondhatnánk 
mást, mint hogy a nevető izmokat felkészíteni, visszaszámlálás… Most a világhírű angol komikus 
legjobb darabjaiba kaphatunk betekintést; vadnyugati élet, szalontánc, talkshow, álláskeresés 
ahogy Benny Hill látja....Most a Benny Hill „Europe” sorozatának újabb epizódjai ígér tartalmas 
szórakozást az angol humor kedvelőinek. 

 

 

 
Benny Hill. Pajzán történetek 9. (1980-1989)                                       DVD 2553 
Rend.: John Robins 
Időtartam: 87 perc 
 

 

 
Best uff l'art pour l'art  (2004)                                                           DVD 607 
Szereplők: Dolák-Saly Róbert, Laár András, Szászi Móni, Pethő Zsolt. 
Időtartam: 104 perc 
 
A L'art Pour L'art Társulat ezzel a színházi estjével a közönség óhajának engedelmeskedett. 
Színpadra vitte azokat a jeleneteit, dalait, amelyek a kreatív művészeti műhely két évtizedes 
munkájából sikerességük révén kimagaslanak, és amelyek már-már a magyar abszurd 
klasszikusainak tekinthetők (pl. a Besenyő család, a Költő, best uff Winnetou-vetítés, Boborján, 
Osztályfőnöki óra, Első randevú, Színészmesterség, Lehengerlő dalok stb.). 

 
 



 

 
Csirkebefőtt - a  L'art por l'art Társulat műsora   (2003)                     DVD 5906 
Időtartam: 30 perc 
 
A messze földön is híres Besenyő család otthonába hirtelen becsönget a Szilveszter, mire Pityu és 
felesége, Margit elhatározzák, hogy kiruccannak valahová. Óévbúcsúztató útjukat számos 
kalandos és tanulságos esemény tarkítja. Pista éjszakai böskevadászata alatt megtudhatjuk, mi a 
baja a kormos, szőrös, negyvenes villankörtéjével, és miért alakítaná meg a Margitellenes 
Egységfrontot. Tanúi leszünk egy rendhagyó művészettörténeti tárlatvezetésnek, melynek során 
hőseink Mona Lisa szájában keresik az eltűnt konfettidarabokat. Végül, de nem utolsósorban 
megcsodálhatjuk Boborján, a festőzseni katartikus erejű művészetét, amelyben fontos szerephez 
jut a sárga keksz, az epevezeték és a Kalmopyrin. 

 

 
Dr. Mogács országos népbutító kampány : Mogács Dániel önálló estje 
(Dumaszínház) (2016)                                                       DVD 5026, DVD 5027 
Rend.: László Péter 
Időtartam: 71 perc (Dumaszínház) 
 
Butuljon Ön is Dr. Mogáccsal! Átlátszóak a pártok ígéretei? Szorítja a nyakát a fogyasztói 
társadalom csikorgó rabszolgalánca? Ön egy értelmes ember, de már nem akar az egyre 
zsugorodó, szűk, gondolkodó réteghez tartozni? Itt a segítség! Dr. Mogács országos 
kampánykörútra indul, hogy az épeszűek maradékát is meggyőzze arról: a gondolkodás veszélyes! 
Ne gondolkodjon, és nem lesznek problémái! Egy est, ami megváltoztatja az életét. Kezdje el nézni 
gyötrelmeket okozó briliáns elméjével, majd fejezze be ostobán és boldogan! A tökéletes, békés 
butaság már nem csupán álom, hanem a közeli valóság…  

 

 
Én, Kőhalmi Zoltán : Kőhalmi Zoltán önálló estje (2015)                    DVD 4646  
Rend.: László Péter 
Időtartam: 76 perc (Dumaszínház) 
 
Ha akadnak még Önnek fehér foltok Kőhalmi Zoltán életéből, esetleg éppen úgy érzi, mindent tud, 
vagy egyszerűen csak régóta vágyott rá, hogy lásson róla egy formabontó előadást, íme, itt van! 
Az ismert humoristát ezen az estén olyan közelről ismerhetjük meg, ahogyan csak nagy formátumú 
bulvárszereplőket szokás. Kompromittáló felvételek, eltitkolt emlékek során Zoltán maga tart 
idegenvezetést életének múzeumában. Biztosan állítható, hogy az előadás a saját nemében 
egyedülálló, hiszen még soha nem készült hasonló.  

 

 
Etelka, a tapír elmegy anyagmennyiség-becslőnek - Holló Színház (1999)             

                                                                                                                                     DVD 5902 
Közreműködik: Bölöni Réka, Győri Péter, Galla Miklós. Időtartam: 118 perc 
 
A csodálatos Monty Python csoport, azaz: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric 
Idle, Terry Jones és Michael palin 1969 és 1974 között írták és adták elő eme válogatottan 
remekbe szabott jeleneteket. Csakhogy: ők angol nyelven produkálták magukat, míg a Holló 
Színház a magyar ajkú színjátszást részesíti előnyben, semmint hogy mindenki legnagyobb 
megkönnyebbülésére és örömére. 

 

 

 
Evolúció : Kovács András Péter állati estje (2015)        DVD 4651, DVD 4848 
Rend.: László Péter 
Időtartam: 67 perc (Dumaszínház) 
 
Az Evolúció egyedülálló próbálkozás: az ország első tematikus stand-up estje másfél órában 
összegzi a földi élet többmilliárd évét, és régóta megválaszolatlan kérdésekre olyan válaszokat ad, 
amelyek nem igazak, de viccesek – kalandra fel hát! Tudd meg, hogyan égett be a kígyó a 
biciklivel Ádám és Éva bűnbeesésekor! Szállj fel Noé bárkájára – szemben mondjuk a 
dinoszauruszokkal –, vagy ha Darwinnak hiszel, ismerd meg az ősemberek party-szokásait, értsd 
meg, mit zümmög a szúnyog, és tegyél fogadásokat a pandákra a jegesmedvék ellen. Gondolj 
csak bele: a homo sapiens ötszázezer éve vár egy ilyen estre! 

 



 

 
A humorkabaré visszatér 2. : Hadházi László önálló estje (2015)   DVD 4652  
Rend.: László Péter                                                                             DVD 4849 
Időtartam: 77 perc (Dumaszínház)    
 
Hadházi László önálló estje aktualitásokkal, színes tablóképekkel hazánk hétköznapjaiból, a 
vidámparktól a rádiózáson át egészen az egészségügyig. A Karinthy-gyűrűs humorista 2014 
januári bemutatója, a Méd in Hungeráj izgalmas folytatása. A műsorvezető Bellus IstvánAkár 20%-
kal több poén és hangosabb nevetés garancia! Mirtil cica és a Disznóölés kombinációja a Totya és 
a villanykörte sztorival. Történet garanciával! Folyamatosan áramló humorművészet a rekeszizmok 
irányába, akár több oldalról is. Humor- és oldalgaranciával! 

 

 
Méd in Hungeráj : Hadházi László önálló estje (2015)    DVD 4654, DVD 4850 
Rend.: László Péter 
Időtartam: 79 perc (Dumaszínház)     
 
Fenyő Miklós örökzöld soraival is kezdődhetne a Karinthy-gyűrűs rock n roll humorista, Hadházi 
László önálló estje. Minden adott: lelkes közönség, fény-, és hangtechnika, színpad, konyhai-, és 
söripari remekművek, gitár, vendégelőadók. "Itthoni történeteket szedtem össze. Olyanokat, 
melyek igazán magyarok, a szó legjobb és legviccesebb értelmében. Sok dolog van a 
mentalitásunkban, amit egy külföldi akkor sem ért meg, ha évek óta itt él. Nekünk természetes, de 
végül mi magunk is nevetünk rajta.  

 

 
Monty Python. A legjobb jelenetek                                                  DVD 1136    
Rend.: Terry Gilliam, Ian MacNaughton 
Szereplők: John Cleese, Eric Idle, Terry Jones. Időtartam: 85 perc 
 
Ha ízelítőt akar kapni a Monty Python csoport munkásságából, vagy az alkotók által a legjobbnak 
tartott jeleneteket szeretné pár százszor megtekinteni kiváló minőségben, ne keressen tovább. A 
döglött papagáj, a gyilkos vicc, a láthatatlan válás titkai, a házasságtörő házassági tanácsadó és 
még számos fergeteges jelenet kapott helyet ezen a lemezen. A nagy sikerű TV sorozat alkotói 
összeválogatták a legjobb jeleneteket és újra leforgatták azokat kicsit kibővítve, átalakítva hogy 
még jobbak, még viccesebbek legyenek. A TV nyújtotta keretekből kilépve mozifilmes minőségben 
is elérhetővé tették számunkra a klasszikus sorozat kimagasló pillanatait. 

 

 

 
Mr. Bean 1. (1990)  feliratos sorozat                                                         DVD 2342 
Rend.: John Howard Davies, John Birkin, Paul Weiland 
Főszereplő: Rowan Atkinson. Időtartam: 123 perc 
   Trat.: A bevezető epizód; Mr. Bean visszatér; Mr. Bean átka; Mr. Bean a 
városban; Bajok Mr. Bean-nel 
 
Mr. Bean-nek, a soha meg nem szólaló, legfeljebb csak magában dünnyögő angol kisembernek az 
a legnagyobb gondja, hogyan győzze le az útjába kerülő hétköznapi feladatokat. Rögtönzött ötletei 
azonban gyakran még tovább bonyolítják a látszólag egyszerűnek tűnő problémák megoldását, 
ezzel további bajokat zúdítva magára. Folyton apró előnyökre vadászik, de erőfeszítései balul 
sülnek el, így végül csak a bosszúság marad számára. 

 

 

 
Mr. Bean 2. (1990)  feliratos sorozat                                                        DVD 2343 
Rend.: John Howard Davies, John Birkin, Paul Weiland 
Főszereplő: Rowan Atkinson. Időtartam: 123 perc 
   Trat.: Mr. Bean újra száguld; Boldog Karácsonyt Mr. Bean!; Mr. Bean a 426-
os szobában; Mr. Bean, a bébicsősz; Csináld magad Mr. Bean 
 
 



 

 
Mr. Bean 3. (1993-1995)                                                                        DVD 2755 
Rend.: John Howard Davies, John Birkin, Paul Weiland 
Főszereplő: Rowan Atkinson. Időtartam: 114 perc 
   Trat.: Mr. Bean újra az iskolában; Mr. Bean golfozik; Jó éjszakát, Mr. Bean!; 
Hajviselet Mr. Bean módra Londonban 
 
 

 

 
Mr. Bean. Poén mix (1996-1997)                                                           DVD 2756 
Rend.: John Howard Davies, John Birkin, Paul Weiland 
Főszereplő: Rowan Atkinson. Időtartam: 122 perc 
 
Mr. Bean legviccesebb és legnépszerűbb történeteit élhetjük át újra a legBEANasztikusabb 
jeleneteket tartalmazó válogatással! Kövessük Mr. Bean-t és Teddy-t a padlásukra, ahová egy 
esernyőért mennek, míg a keresgélés végül múltidézésbe csap át, és visszaemlékeznek 
legmulatságosabb csínytevéseikre és kalandjaikra. 

 

 

 
Négybetűs szavak : Aranyosi  Péter önálló estje (2016)                       DVD 5122 
Rend.: László Péter 
Időtartam: 68 perc (Dumaszínház)    
 
Aranyosi Péter önálló estje „Mi Ladánybene táborban sört ittunk és cigarettáztunk, de olyan 
szegények voltunk, hogy négyen szívtunk el egy szál cigit! Ezt a poént anyám sem érti!” 

 

 

 
Oh, Tannenbaum : Fábry Sándor önálló estje (2016)     DVD 5028, DVD 5029 
Rend.: László Péter 
Időtartam: 70 perc (Dumaszínház) 
 
Fábry Sándor, a magyar stand-up megkerülhetetlen karaktere, aki nagy sikerű, klasszikus estjében 
gyermekkorának karácsonyairól mesél. Kiderül, hogyan sikerült a lehetetlen körülmények között is 
összeszedni az ünnep kellékeit, hogyan került fa az utolsó pillanatban, hogyan lett meg a mindig 
eltűnő talp, mi történt a bejglivel, és főleg: hogyan old meg minden helyzetet a humor és a szeretet. 

 

 

 
Ősök és utódok : Kovács András Péter önálló estje (2015)               DVD 4647 
Rend.: László Péter                                                                             DVD 4845  
Időtartam: 80 perc (Dumaszínház)        
 
Egy ember kiáll sok ember elé és kibeszéli magából örömeit, bánatait. Mi ez, ha nem terápia? De. 
Az. Kovács András Péter gátlásokat olt, könnyeket fakaszt, megkönnyebbül és felszabadít. 
Mindezt a családdal kapcsolatos élmények és problémák bűvkörében teszi. A tét nem kicsi. Egy 
ember élete egy emberéleten át. A születéstől a végső búcsúig. A sokat hallott mondatok, amiket 
gyerekként gyűlölünk, szülőként használunk, nagyszülőként bírálunk. „Amíg az én kenyeremet 
eszed...”, „Bezzeg az én koromban...”, „Nem akarok beleszólni, de...”, „Ezzel nálam semmit nem 
érsz el...”. Emberi játszmák a családban gyerekként és felnőttként egy humorista szemével nézve, 
aki gyerek, férj, apa és rokon. Pereputty, avagy érzelmi hullámvasút a családi körben. 



 

 
Paródiaparádé. Válogatás Gálvölgyi János jeleneteiből               DVD 1828 
Szerk. Nemlaha György 
Időtartam: 110 perc 
 
Gálvölgyi János, a magyar humor és paródia egyik legjelentősebb alakja nemrégiben ünnepelte 
pályára lépésének 40. évfordulóját. 1968-as Ki Mit Tud?-beli feltűnése óta számtalan televíziós 
műsor és színpadi előadás őrzi nevét, tehetségének lenyomatát. Ez az összeállítás a mára 
klasszikussá lett, az Önök kérték vagy a szilveszteri műsorok elengedhetetlen színfoltját adó 
jelenetekből nyújt át egy csokorra valót. Gálvölgyi János „átiratábam” a kockákon megelevenedik 
Isaura, Vágó István (Van benne valami), Juhász Előd (Zenebutik), Rózsa György (Kapcsoltam). 

 

 

 
Szépségem titkai : Galla Miklós igen sikeres önálló estje (2005)     DVD 5900 
Közreműködik: Galla Miklós. Időtartam: 92 perc 
 
Merlin Színházban 2005-ben felvett önálló es műsora. Az előadáson szóba kerül a szemöldök, a 
konfetti, a következetesség meg a tapéta. Elhangoznak Galla saját szavai: nigflot, bloorni, 
kvaakka, bron. Később kiderül, miért nehéz a molylepkék élete. Jó néhány igencsak sikamlós téma 
is felmerül az esten. Senki sem fog csalódi, vagy ha igen, arra mérget vehet. Hogy összesen hány 
poénbomba hangzik el a darab során, arra nem mernénk megesküdni.  

 

 

 
Szeszélyes – Antal Imre műsora  (2006)                                           DVD 361 
Szereplők: Antal Imre, Maksa Zoltán, Beleznay Endre. Időtartam: 108 perc 
 
A magyar televíziós kabaréműfaj hagyományait követi Antal Imre műsora. A lemez ezekből az 
adásokból tartalmaz válogatást. 

 

 

 
A vietnami balzsam : Fábry Sándor önálló estje (2016)                      DVD 5024,  
Rend.: László Péter                                                                            DVD 5025 
Időtartam: 68 perc (Dumaszínház)    
 
Fábry Sándor, a magyar stand-up megkerülhetetlen karaktere, aki nagy sikerű, klasszikus estjében 
szexuális fejlődésének egy jelentős állomását meséli el, férfivá érésének barátjával közösen 
megélt élményét. Kamaszkorának egyik legnagyobb tévedése nem járt következmények nélkül. A 
tanulság: a vietnami balzsam nem szexuális segédeszköz! Fergeteges beszámoló a Fábrytól 
megszokott nyelvi leleménnyel, a körülmények részletes felfestésével és rengeteg poénnal. 

 


