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VIII. Henrik. Egy zsarnok arcképe (2009)                                   DVD 2527/1-2 
Rend.: David Sington 
Időtartam: 195 perc 
   Tart.: A herceg; A katona; A szerelmes; A zsarnok 
 
VIII. Henrik 1509-ben került a trónra és a nép szó szerint megőrült érte. Karizmatikus ember 
benyomását keltette aki magas, ráadásul jóképű férfi volt. Megtestesült benne minden amit apja 
uralkodása után a nép várt egy új uralkodótól. Látszólag. 38 évvel később bekövetkezett haláláig 
azonban egy véres kezű és kegyetlen uralkodó vált belőle, aki céljai eléréséhez képes volt mindent 
megtenni, illetve bárkit feláldozni. Hogyan történhetett meg ez, milyen okok és történések vezettek 
ide?  

 

 
19.30 Fejezetek a Híradó történetéből. 1957-2007 (2005)               DVD 975 
Rend.: Molnár Péter 
Időtartam: 140 perc 
 
A dokumentumfilm az elmúlt ötven év híradózásának történetét mutatja be műsorvezetők, 
szerkesztők, operatőrök, tudósítók, gyártásvezetők szemén keresztül. 

 

 

 

 
1000 év 100 percben. A magyar állam múltjáról, jövőjéről          DVD 1470 
Rend.: Szakály István 
Időtartam: 100 perc 
 
A Magyar Állam ezeréves történelmének tanulságairól 2001 augusztusában készült egy másfél 
órás filmfelvétel Glatz Ferenccel. 

 

 

 
Az 1956-os forradalom krónikája. A szabadság ára                    DVD 1998  
Közreműködik: Meleg Gábor. Időtartam: 1985 perc 
 
A film részletesen, helyenként órákra lebontva mutatja be az ötvenhatos forradalom krónikáját. 
Október 23-a és november 4-e közötti történések mellett a forradalom előtörténetét és a megtorlás 
folyamatát is feldolgozza. Nagy Imre első, 1953-as miniszterelnöki kinevezésétől a politikus 1958-
ban bekövetkezett kivégzéséig követi nyomon a történelmi eseményeket. Ismert és keveset látott 
archív filmek és fényképek, valamint eredeti hangdokumentumok (politikus rádióbeszédei) 
egészítik ki. Hangsúlyos eleme a fegyveres összecsapások, az utcai harcok, a szovjet katonák 
hadmozdulatainak és egyéb katonai eseményeknek a bemutatása. A középpontban a budapesti 
folyamatok állnak, a vidéki eseményekből jobbára csak a sortüzekről értesülhet a néző.  



 

 
Aczél 1-2. (2007-2009)                                                                          DVD 2076 
Rend.: Varga Ágota 
Időtartam: 110 perc 
 
Aczél György 32 éven át, 1957-1989 között a magyar kultúrpolitika legmeghatározóbb és egyúttal 
legellentmondásosabb személyisége volt. Neve és tevékenysége elválaszthatatlan Kádár 
Jánosétól és a kortól, amelyben éltünk. A film kísérletet tesz arra, hogy érthetőbb legyen a még 
lezáratlan múlt Aczél György, született Appel Henrik portréján keresztül, melyet többek között 
Heller Ágnes, Herskó János, Jancsó Miklós, Konrád György, Popper Péter, valamint egykori 
barátok és családtagok közül lányai, unokája és dédunokája rajzolnak meg. 

 

 

 
Államok kontra John Lennon (2006) – feliratos                                    DVD 2389 
Rend.: David Leaf, John Scheinfeld 
Időtartam: 96 perc 
 
A film lenyűgöző és provokatív alkotás John Lennon lelki fejlődéséről. Megkapó és elgondolkodtató 
képet fest arról, hogyan vált a szeretett Beatles tagból szókimondó művésszé és aktivistává, a 
béke egyik ikonjává. S bár az amerikai történelem egyik legviharosabb korszaka alatt élt, Lennon 
mégis kiállt az igazságért s az igazáért; megtagadta a hallgatást, bátorságával nyert csatát az USA 
kormánya ellen. 

 

 

 
Amerika (1978)                                                                                                DVD 116 
Rend.: Albert Barillé 
Időtartam: 129 perc (Egyszer volt az ember 5.)  
   Tart. még: A francia forradalom; Népek tavasza; Azok a boldog békeidők; A 
bolond évek; Egyszer volt… a Föld 
 
Albert Barillé több mint harminc szép és szórakoztató, de elsősorban ismeretterjesztő rajzfilm 
szerzője. Az "Egyszer volt az ember" sorozat bemutatja az emberiség történetét, a Földön 
megjelenő élet első formáitól kezdve egészen napjainkig. A nézőnek kalandos időutazásban lesz 
része, amelyből elődeink tapasztalatai alapján megérthetjük jelenünket is. Ebben az epizódban az 
1765-től napjainkig terjedő időszakot kísérhetjük figyelemmel. 

 

 

 
Ami a Bibliából kimaradt. Az Ószövetség rejtélyei (2007)             DVD 2429 
Rend.: Geoffrey Madeja 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 4.) 
 
Évszázadok óta léteznek történetek melyek olyan alakokat említenek, melyeket a Bibliából 
ismerhetünk, azonban valamely oknál fogva mégsem szerepelhettek a Biblia ma ismert 
változatában. Vajon bölcs Salamon tényleg az ördögűzés mestere volt és valóban démoni 
hatalmak segítségével építette fel templomát? Vajon Ádámnak valóban volt Éva előtt egy első 
felesége? Dániel valóban harcolt volna pogány istenekkel? Korunk legismertebb tudósai és szerzői 
vizsgálják a történelem során felbukkant Ó- és Újszövetségből kimaradt történeteket, és meglepő 
magyarázatot adnak arra, miért lettek száműzve. 

 

 
Angkorvat fénykora (1999)                                                                DVD 3253 
Rend.: James Barrat. Időtartam: 61 perc 
 
A kőtemplomok városa, a hatalmas kiterjedésű Angkor több mint 500 éve elnéptelenedett. 1858-
ben egy fiatal francia természetbúvár, Henri Mouhot azért érkezett Délkelet-Ázsiába, hogy új 
állatfajokat kutasson fel, de ehelyett erre az elveszett városra akadt. A dzsungel mélyén egymás 
után újabb és újabb templomokra lelt, és nem tudott betelni egész Ázsia legmegigézőbb és 
legromantikusabb romjaival. Ötven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy felbukkanjon az első írásos 
emlék Kambodzsa elveszett civilizációjáról. A tudósok ekkor találták meg egy, a XIII. században élt 
kínai követ naplóját, amely Angkor fénykorát ecseteli – egy elképesztően gazdag, nyüzsgő 
metropoliszét, nagyhatalmú hercegekkel és egzotikus szokásokkal. Íróját, Zhou Dagount a kínai 
kán bízta meg azzal, hogy ismerje meg a rejtélyes Khmer Királyságot, és előkészítsen egy 
lehetséges mongol inváziót.  



 

 
Anya (2002)                                                                                         DVD 3927 
Rend.: Gimes Miklós 
Időtartam: 96 perc 
 
A film a rendező édesanyja, Alice Gimes, azaz Lucy életéről szól. Egy életről, melynek egyik felét 
Magyarországon, másik felét Svájcban élte. Az egyik fele valóság, a másik fele álomvilág - hogy a 
valóságot el lehessen viselni. Fiatal korában boldog életet élt zsidó családjával Dél-
Magyarországon. A történelem azonban mindent megváltoztatott. Részt vett a kommunista 
mozgalomban, férjhez ment Gimes Miklóshoz, aki az 1956-os felkelés egyik vezetője lett. 1956 
után Svájcba menekült, ahol emigránsként élte életét a kisfiával. Idős korában Lucy Gimesnek újra 
kell írnia élete történetét. A filmalkotó számára, akinek édesanyja meséli el a történetet, feltárul egy 
új világ: a múlt varázsa és terhe. 

 

 
Az azték birodalom titkai (1996)                                                       DVD 2432 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 7.) 
 
Az Azték Birodalom egy maroknyi, vándorló életmódot folytató törzsből nőtt ki, akik magukat 
mexicáknak nevezték. A Mexikói-völgyben a XIII. században tűntek fel. Hamarosan az apró 
törzsből egy hatalmas nemzet nőtt ki. A XVI. század elejére a mai Mexikó lakott részének 
többsége azték uralom alatt állt. A birodalom fennállása alatt az emberáldozatok száma soha nem 
látott méreteket öltött. A mai Mexikóváros a hajdani nagy civilizáció, az Azték Birodalom fővárosa 
fölött terül el. 1978-ban egy mexikóvárosbeli építkezésen egy domborműves követ találtak, majd a 
leletet még több felfedezés követte. Az azóta kiásott tárgyak segítségével az antropológusok ma 
már pontosabb képet tudnak festeni arról, milyen is lehetett az aztékok élete. 

 

 
Balaton retró. Életképek a 60-as, 70-es évekből (2007)                  DVD 2743 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Időtartam: 82 perc 
   Tart.: Balatoni üdülők (SZOT-üdülők, nyaralók, víkendházak); Balatoni táborok 
(Úttörőtáborok, KISZ-táborok, építőtáborok); Balatoni turizmus (szállodák, kempingek, 
szobakiadók, vendéglők, csárdák); Balatoni sport (vitorlázás, horgászat, úszás, 
korcsolya, fakutya, jégvitorlás); Balatoni rendezvények (Füredi Anna-bál, badacsonyi 
szüret, fodrászverseny) 

 
A film öt fejezetben mutatja be a balatoni nyaralást a Kádár-korban. 

 

 
A Barbarossa hadművelet. Az orosz front 1941-1945 (1998)        DVD 2633,  
 Rend.: Michael Leighton                                                                  DVD 2765 
Időtartam: 60 perc 
 
A film bemutatja a háború nyitó fázisát, ahogy Németország erõi koncentrálódtak Moszkvánál, és 
bemutatja Oroszország lerombolását. A Barbarossa hadmûvelet a Náci Németország által, a 
Szovjetunió ellen indított invázió kódneve volt a második világháborúban. A hadmûvelet I. 
Barbarossa Frigyes-rõl, a Német-római Birodalom egykori uralkodójáról kapta a nevét. A 
hadmûvelet 1941 júniusától 1941 decemberéig tartott. Az eredeti cél a Szovjetunió európai 
részének, és Ukrajnának a gyors elfoglalása volt egészen az Arhangelszk-tõl Asztrahány-ig húzott 
képzeletbeli vonalig, melyet gyakran csak AA vonalként említettek.  

 

 

 
Battlefield – Arnhem. Market Garden hadművelet (2001)              DVD 2641 
Közreműködik: Végvári Tamás. Időtartam: 104 perc (II. világháború nagy 
csatái) 
 
Ez a film meséli el a „A híd túl messze van” tragikus történetét, és a rosszul kitervelt Market 
Garden Hadműveletet, melynek célja a II. világháború lezárása volt. A Montgomery tábornagy által 
megtervezett hadjárat a háború legnagyobb hadművelete volt, 10.000 ejtőernyőst vetettek be a 
nácik uralta holland területeken. A siker kulcsa a meglepetés volt. A szövetségesek 
szerencsétlenségére azonban a csata kezdete előtt két SS páncélos hadosztály érkezett 
Arnhembe és a német vezetés értesült az akcióról. A támadás, melyet 1944. szeptember 17-én 
indítottak, katasztrófához vezetett. A 9. és a 10. páncélos hadosztály a városban körbezárta a 
briteket. 1400 szövetséges katona halt meg és 6000 került börtönbe. 



 

 
Battlefield – Tunézia (2001)                                                           DVD 2640 
Közreműködik: Háda János. Időtartam: 103 perc (II. világháború nagy csatái) 
 
A tunéziai hadjáratban került sor azokra az ütközetekre, amelyek a sivatagi háború végét 
jelentették. Nem ez volt az első alkalom, hogy a Szövetségeseknek nem egyezett a stratégiájuk. A 
Fáklya Hadművelet 1942 novemberében, a tunéziai partraszállással vette kezdetét. A 
Szövetségesek partraszállása még nem ütközött ellenállásba, azonban a háromágú offenzíva 
hamar bajba került, ugyanis szembesülniük kellett az ellenség légi fölényével. Lenyűgöző archív 
felvételek mutatják be a csata előtti politikai és katonai helyzetet, a vezetők és parancsnokok 
portréit, a fegyverek és taktikák ismertetését, és magát a csata történetét. 

 

 

 
Békebeli Budapest (2016)                                                                                  DVD 5356 
Rend.: Kocsis Tibor 
Időtartam: 53 perc 
 
Sétáljon, repüljön velünk! Bejárjuk Budapest sok csodáját: a Parlamentet, a Széchenyi 
Gyógyfürdőt, a Halászbástyát, az Operaházat, a Vajdahunyadvárat, a Bazilikát és a Dohány utcai 
Zsinagógát, a Nyugati-pályaudvart, az Andrássy utat, a Nagycsarnokot, de a kávéházakat és a 
legszebb hidakat sem hagyjuk ki. Először korabeli fotókon és ritka filmrészleteken csodálhatjuk 
meg a száz évnél is idősebb épületeket, majd drónfelvételek segítségével madártávlatból, mai 
felújított állapotukban is. Fővárosunk világvárossá válását az Osztrák-Magyar Monarchia legszebb 
muzsikái, Liszt Ferenc és Johann Strauss dallamai kísérik. A szöveg sem puszta turistacsalogató, 
bepillantást nyújt a sikertörténet történelmi hátterébe. 

 

 
Bennfentesek (2010)                                                                          DVD 3274 
Rend.: Charles Ferguson 
Időtartam: 104 perc 
 
A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi összeomlás világszerte több, mint 2000 milliárd dollárt 
emésztett fel, és több tízmillió ember vesztette el miatta az otthonát, állását és megtakarítását. Az 
alapos nyomozómunka valamint a meghatározó pénzügyi döntéshozó politikusokkal és 
szakújságírókkal folytatott beszélgetések sorozata egy tisztességtelen pénzügyi iparág 
felemelkedését követi nyomon, és rávilágít az azt működtető emberek, szabályozások a korrupt 
politikusok közötti kapcsolatokra. 

 

 

 
Biszku és a többiek. A legvidámabb barakk (1989-1990, 2010)    DVD 3224/1-4 
Rend.: Vitézy László 
Közreműködik: Biszku Béla, Gáspár Sándor, Pap János, Berecz János, Czinege Lajos, 
Háry Béla, Kállai Gyula, Korom Mihály, Katona István, Puja Frigyes. Időtartam: 614 perc 
 
Vitézy László filmrendező a rendszerváltozás idején a Kádár korszak vezető politikusait ültette 
kamera elé. Az interjúkból 15 részes sorozat készült, amit először „Legvidámabb barakk” címmel 
1991 őszén tűzött műsorára a Magyar Televízió. A mind a mai napig egyedülálló alkotásból 
megtudhatjuk, hogyan látták saját szerepüket a szocialista Magyarország vezetői. A film a Rajk 
pertől az MSZMP bukásáig tárgyalja az eseményeket, felidézve az 1956-os forradalom vérbe 
fojtását, az 1968-as csehszlovákiai bevonulást, a hatvanas évek gazdasági reformjait, vagy az 
1989-es változást megelőző éveket. A riportokból kiderül, milyen volt a Szovjetunió csatlósaként 
szolgálni a kommunista pártot.   

 

 
Boszorkányok. Az ördög cinkosai (1996)                                        DVD 2443 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 18.) 
 
A boszorkány, a gonosz varázslónő, a bájoló, az ördög társa. Tudatunkba mélyen beleivódott a 
félelem a boszorkányoktól, pedig – bármilyen meglepő is – volt idő, amikor nem a gonoszság 
forrásának számítottak. Úgy tartották, hogy szolgálatukba tudják állítani a természet rejtett erőit 
mágikus ráolvasásaikkal és gyógyító főzeteikkel. Miben áll a boszorkányok titkos ereje? Miért 
váltak rettegetté és megvetetté? Miért üldözték őket könyörtelenül az inkvizítorok a középkori 
Európában és Amerikában, a puritanizmus szívében, a massachusettsi Salemben?  

 



 

 
Budapest retro. Életképek a 60-as, 70-es évekből (1998)               DVD 426 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Közreműködik: Máté Gábor, Vallai Péter. Időtartam: 80 perc 
 
Ebben a filmben csak archív felvételeket láthatunk. Mozihíradókat, reklámokat, kisfilm-részleteket. 
De nem a fővárossal kapcsolatos történelmi eseményekről, hanem arról, hogy hogyan éltek az 
emberek Budapesten ebben a húsz évben. Hol ettek, hogyan öltözködtek, hová jártak szórakozni.  
Az idősebbek felidézhetik, az ifjabbak pedig megismerhetik a kor híres tárgyi emlékeit: a Panni 
robogót, a Modex orkánkabátot, a Varia bútort, a twist pulóvert, a szimpla feketét. A film öt 
különböző epizódból áll: A pesti utca, A pesti lakás, A pesti bisztró, A pesti autó és A pesti divat. 
Várostörténet szekunder szinten, ahogy azt a budapestiek megélték. 

 

 

 
Budapest retro 2. (2003)                                                                     DVD 427 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Közreműködik: Máté Gábor, Vallai Péter. Időtartam: 90 perc 
 Tart: A pesti üzlet; A pesti ünnep; A pesti nő; A pesti vasárnap 
 
    

 

 
Bűn és büntetlenség. Az eredeti, betiltott Biszku film (2010)   DVD 3196/1-2 
Rend.: Novák Tamás, Skarbski Fruzsina 
Időtartam: 69+51+83+34 perc 
   Tart. Még: Biszku Béla és az '56-os forradalom; Biszku Béla élete; Fejezetek a 
zsarnokságból 
 
A film Biszku Béláról, az 56 utáni véres és kegyetlen megtorlások egyik irányítójáról szól. Biszku 
1957 és 1961 között volt belügyminiszter, az MSZMP KB zárt ülésein többször felszólalt annak 
érdekében, hogy a bíróságok súlyosabb ítéleteket hozzanak valamint több fizikai megsemmisítést 
követelt. Szavait tettek követték, amelyik bíró nem engedelmeskedett, azt leváltották. A forradalom 
tizenhárom napjáért kivégeztek közel 300 embert, bíróság elé állítottak húszezret, miközben 
kétszázezren elmenekültek az országból. Biszku Béla 1989 óta visszavonultan él és soha 
senkinek sem nyilatkozott korábbi tetteiről. A film alkotóinak sikerült csapdába csalni őt, 
megkérdezni tőle, hogy bánja-e és bocsánatot kér-e a történtekért. A film bemutatását hatalmas 
botrány övezte, ugyanis Biszku betiltotta, de a rendezők ennek ellenére bemutatták. 

 

 
Cigány holokauszt ; Cigány munkaszolgálat (1999-2001)                     DVD 5001 
Rend.: Varga Ágota 
Időtartam: 92, 85, 48 perc (Varga Ágota dokumentumfilmjei-sorozat ; 4.) 
   Tart.: Cigány Holokauszt (1. Nagykanizsa-Miklósfa (Zala megye) ; 2. Lengyel, Tevel, 
Váralja (Tolna megye) ; 3. Patapoklosi (Baranya megye), Kaposvár (Somogy megye) ; 
4. Torony (Vas megye), Komárom-Csillagerőd (Komárom-Esztergom megye), 
Patapoklosi (Baranya megye) ; 5. Somogyapáti (Baranya megye), Sopron (Győr-
Moson-Sopron megye), Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)) 

    
A filmek, amelyek először tesznek kísérletet arra, hogy átfogó képet adjanak a magyarországi 
cigányok deportálásáról, háborús munkaszolgálatáról a dokumentumfilm eszközeivel. 

 

 
Csernobil öröksége: a Zóna (2011)                                                                  DVD 5795 
Szerk.-riporter.: Bendarzsevszkij Anton  
Időtartam: 106 perc 
 
1986. április 26 bevonult a világtörténelembe, mint az emberiség legnagyobb atomkatasztrófájának 
a napja. A Csernobili Atomerőmű robbanása után levegőbe szállt radioaktív felhő ellepte Európát, 
és egész országokat szennyezett el. Azóta 25 év telt el. A felrobbant 4-es blokk köré húzott 30 km-
es zóna ma is egyfajta védőgátként zárja el a sugárszennyezett területeket. Bendarzsevszkij Anton 
és Maczelka Márk filmje bemutatja az atomerőmű körüli Zónát, a Zónában dolgozó embereket és a 
kihalt Pripjaty várost helyettesítő új települést, Szlavuticsot napjainkban. Kik és miért áldozták az 
életüket a reaktorban az elmúlt években, és hogyan folytatódott az atomerőmű működtetése és az 
ott dolgozók élete a katasztrófa után. Milyen állapotban van a balesetet szenvedett reaktor 
védőburok-ja, a "szarkofág" és mit rejt a szarkofág belseje. 



 

 
The Dalai Lama – dokumentumfilm                                                  DVD 3175 
Időtartam: 67 perc 
 
A dokumentumfilm a XIV. dalai láma, Tenzin Gyatso életét és politikai küzdelmét mutatja be a 
szabad Tibetért. Az eredeti filmrészletekkel. 

 

 

 
Darwin rémálma (2004) - feliratos                                                           DVD 550 
Rend.: Hubert Sauper 
Időtartam: 106 perc 

 
1950-ben a tanzániai Viktória-tóba mesterségesen betelepítették a nílusi sügér nevű halfajt, mely 
ragadozó lévén rövid időn belül kiírtotta a tó természetesen ott élő egyéb halfajait felborítva az 
élővilág egyensúlyát és ökológiai katasztrófát előidézve. Kik és miért tették mindezt? Hogyan függ 
össze a haltenyészet az afrikai polgárháborúkkal, az éhezéssel, járványokkal, drogfüggőséggel, és 
prostitúcióval? Ahogy a rendező mondja: ugyanezt a filmet lehetett volna forgatni Sierra Leonéban 
is halászat helyett gyémántbányászatról, Hondurasban banántermesztésről, Líbiában, Nigériában 
vagy Angolában nyersolajkitermelésről. 

 

 

 
Druida áldozat (2008)                                                                         DVD 3226 
Rend.: Andrew Chater  
Időtartam: 57 perc 
 
A druidák nem azok a szelíd pogányok voltak, akiknek gyakran lefestik őket. Vajon embert is 
áldoztak? Britannia római megszállói – közöttük maga Julius Caesar – azt állították, hogy a druidák 
rendszeresen barbár gyilkosságokra, sőt emberevésre vetemedtek. Filmünkben figyelemre méltó 
régészeti bizonyítékokat mutatunk be a druidák tevékenységével kapcsolatban, és elmeséljük, 
milyen elkeseredett, véres küzdelmet vívtak e papok a megszálló római légiók ellen. 

 

 

 
Egy forradalom hétköznapjai (1993)                                                DVD 1475 
Rend.: Szőnyi G. Sándor 
Közreműködik: Galkó Balázs, Papp János, Sinkó László. Időtartam: 39 perc 
 
A magyarság hangulatát 1848 tavaszán ragadja meg a film a maga puritán egyszerűségével; 
metszetekkel, életképekkel, gúnyrajzokkal, idézetekkel, újságok (Pesti Divatlap, Nemzeti Újság, 
Budapesti Híradó, Jelenkor, Társalkodó, Munkások újsága stb.) tudósításaival bemutatva a napról 
napra változó eseményeket és érzelmeket. Ugyanakkor látjuk az egymásnak feszülő egyéniségek 
harcát is, Petőfi tüzes forradalmi lelkesedésének kontrasztjában ott áll az egyre inkább csüggedő, 
öngyilkosságra készülő és irgalomért könyörgő Széchenyi alakja; az előbbi gondolatait verseiből, 
az utóbbiét naplójából ismerhetjük meg. S a végkifejlet szörnyű.  

 

 
Egyiptom titkai (1998)                                                                           DVD 613 
Rend.: Bruce Neibaur 
Időtartam: 60 perc 
 
Távoli időbe és egy távoli tájra utazunk: a Nílus völgyébe, melyet a folyó vize elragadva a 
homoksivatagtól ősidők óta termékeny oázissá változtat évről évre. Ezen a tájon jött létre Földünk 
egyik legkorábbi civilizációja, melynek lenyűgöző építményeit, fennmaradt legendáit és kalandos 
történetét ismerhetjük most meg. A világhírű, egyiptomi származású Omar Sharif és Kate Maberley 
főszereplésével megelevenedő történet során végighajózunk a Níluson, meglátogatjuk a Királyok 
Völgyét, megismerkedünk a legújabb felfedezésekkel és leleplezünk számos rejtélyt azok közül, 
amelyek máig belengik ennek az ősrégi civilizációnak a történetét. 

 



 

 
Az ellenségem ellensége (2007)                                                       DVD 2571 
Rend.: Kevin Macdonald 
Időtartam: 87 perc 
 
Klaus Barbie Gestapo parancsnok a második világháború idején kegyetlenkedései és 
vérszomjassága miatt a „lyon-i hóhér” néven vált hírhedtté. A film Barbie háború utáni sorsát 
dolgozza fel, különös tekintettel arra a tényre, hogy éppen azok az államok szervezték be titkos 
ügynöknek, akik a világháború idején ellene harcoltak. Ez pedig a szövetséges államok a nácikhoz 
fűződő furcsa viszonyát tükrözi. 

 

 

 
Elõttünk nincsenek titkok : a WikiLeaks története – feliratos (2013)  DVD 3953 
Rend.: Alex Gibney 
Időtartam: 124 perc 
 
Alex Gibney filmje aprólékos betekintést nyújt Julian Assange sokat vitatott weboldalának 
születésébe, amely az Egyesült Államok történetének legnagyobb szabású adatbiztonsági 
betörését hajtotta végre, és a jelenlegi események tükrében is a világsajtó figyelmét élvezi. A 
WikiLeaks alapítóját sokan a szólásszabadság hőseként tisztelik, mások szimplán csak árulónak 
és terroristának bélyegzik. Assange felemelkedésével és bukásával párhuzamosan 
megismerhetjük Bradley Manninget is, azt a fiatal és zaklatott lelkű amerikai katonát, aki több 
százezer dokumentumot töltött le tikosított amerikai katonai és kormányzati szerverekről. 

 

 

 
Az emberiség családfája. Kik vagyunk, és honnan jöttünk? (2009)    
Rend.: Chad Cohen                                                                           DVD 3227 
Időtartam: 59 perc 
 
Mi emberek igazán változatosak vagyunk: bőrszínünk, magasságunk, súlyunk, testalkatunk, 
arcformánk meglehetősen különbözik.  De ténylegesen milyen mértékű ez a változatosság? 
Csatlakozzunk Spencer Wells genetikushoz és kísérjük végig az őspopuláció kirajzását Afrika 
szívéből a világ legtávolabbi szegleteibe. A legmodernebb tudomány és a génjeikben egyedi 
mutációkat őrző New York-i lakosok jóvoltából megismerhetjük e vándorlás részleteit. Azon túl, 
hogy választ kapunk néhány izgalmas kérdésre – Kik vagyunk és honnan jöttünk? –,Az emberiség 
családfája a szomszédainkról, de még az önmagunkról kialakított képünket is alaposan átformálja.  

 

 
Én, te, ő  (2002) – feliratos                                                                    DVD 2666 
Rend.: Nicolas Philibert 
Időtartam: 101 perc (Modern klasszikusok) 
 
A többszörösen kitüntetett, Európa- és César-díjas francia dokumentumfilm egy falusi egy 
tantermes iskolát mutat be, amelyben Georges Lopez, a nyugdíj előtt álló tanár oktat egy tucatnyi 
4-10 éves gyermeket. Nemcsak írni, olvasni és számolni tanítja őket, de kirándul, palacsintát süt 
velük, és elkíséri nebulóit a középiskolába, ahová a nagyobb gyerekek járnak majd a következő 
évben. Közben a szülők gondozzák a szarvasmarhákat, megpróbálnak segíteni a gyereknek a házi 
feladatban, és megbeszélik a tanárral, hogy halad a csemetéjük.  

 

 

 
Erzsébet Angliája (1978)                                                                     DVD 119 
Rend.: Albert Barillé 
Időtartam: 137 perc (Egyszer volt az ember 4.) 
Tart. még: Az Egyesült tartományok aranykora; XIV. Lajos nagy százada; Nagy 
Péter és kora; A fény százada 
 
Albert Barillé több mint harminc szép és szórakoztató, de elsősorban ismeretterjesztő rajzfilm 
szerzője. Az "Egyszer volt az ember" sorozat bemutatja az emberiség történetét, a Földön 
megjelenő élet első formáitól kezdve egészen napjainkig. A nézőnek kalandos időutazásban lesz 
része, amelyből elődeink tapasztalatai alapján megérthetjük jelenünket is. Ebben az epizódban az 
1545-től 1765-ig terjedő időszakot kísérhetjük figyelemmel. 



 

 
… és lőn a Föld! (1978)                                                                      DVD 115 
Rend.: Albert Barillé 
Időtartam: 130 perc (Egyszer volt az ember 1.)  
   Tart. még: A Neander-völgyi ember; A Cro-magnoni ember; A termékeny 
völgyek; Az első birodalmak 
 
Albert Barillé több mint harminc szép és szórakoztató, de elsősorban ismeretterjesztő rajzfilm 
szerzője. Az "Egyszer volt az ember" sorozat bemutatja az emberiség történetét, a Földön 
megjelenő élet első formáitól kezdve egészen napjainkig. A nézőnek kalandos időutazásban lesz 
része, amelyből elődeink tapasztalatai alapján megérthetjük jelenünket is. Ebben az epizódban 
Föld születésétől az első birodalmak térhódításáig terjedő időszakot kísérhetjük figyelemmel. 

 

 
Az ezeregyéjszaka meséi (1997)                                                  DVD 2426 
Időtartam: 46 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 1.) 
 
Kevés olyan modern szerző van, akire ne lettek volna hatással az Ezeregyéjszaka meséi. De vajon 
honnan származnak ezek a történetek? A legenda szerint, több mint ezer évvel ezelőtt, egy 
gyönyörű, fiatal lány életét ezer és egy éjen át megkímélte a féltékeny, vérengző szultán, miután 
meghallgatta a lány meséit. A történetek helyszíne India, Perzsia, Egyiptom, Törökország és Kína. 
E mesék később az Ezeregyéjszaka meséi címen váltak ismertté. Van igazságtartalma Aladdin, 
Szindbád és Ali baba históriájának? Miért nyűgözte le őket a varázslat és a dzsinnek jelenléte? Ki 
írta ezeket a történeteket és miért?  

 

 

 
Fahrenheit 9/11 (2004)                                                                        DVD 112 
Rend.: Michael Moore 
Időtartam: 122 perc 
 
Ritkán látható felvételek, szakértői vélemények és a megalkuvást nem ismerő tényfeltárás 
eredményeinek felhasználásával, Moore az Egyesült Államokat érintő legégetőbb kérdésekre keresi 
a választ. Kritikus szemmel vizsgálja George W. Bush és legbenső körének politikáját, mely 
figyelmen kívül hagyta a szeptember 11-i tragédia Szaud-Arábiai összefüggésit, és amely 
egyenesen egy Irak ellenes háborúhoz vezetett. Kiindulásul véve a sokat vitatott 2000-es 
választásokat, Moore bemutatja Bush valószerűtlen felemelkedését, melynek eredményeként olaj-
bizniszben tevékenykedő üzletemberből a világ vezető nagyhatalmának első embere lett.  

 

 
A fáraó átka: a Tutanhamon rejtély (2005)                                      DVD 3350 
Rend.: Brando Quilici 
Időtartam: 57 perc 
 
Feltehetően ez minden idők egyik legrejtélyesebb története, mely az ősi Egyiptomból származik – 
a híres ifjú uralkodó, Tutanhamon titka. Vajon miért halt meg olyan fiatalon? Talán meggyilkolták? 
Van e magyarázat arra a legendás átokra, amely állítólag mindazokat sújtja, akik évszázadok 
múlva felfedezték a sírját? Egy nemzetközi tudóscsapat most először alkalmazza a korszerű CT-
szkenner technológiát, hogy feltárja az igazságot, igazából mi is történt 3000 évvel ezelőtt, és 
megfejtse Tutanhamon átkának rejtélyét. 

 

 

 
A föníciaiak nyomában (2004)                                                          DVD 3254 
Rend.: Pamela Caragol 
Időtartam: 60 perc 
 
A National Geographic három igen eltérő kutatási módszert mutat be, amelyek a modern technika 
segítségével igyekeznek szétválasztani a tényeket a fantáziától, és megoldani a föníciaiak 
rejtélyét. Ezek a legendás tengerjáró harcosok hőskorukban kereskedelmük és haditengerészetük 
révén uralták az egész Földközi-tengert. Birodalmuk bukása után 2000 évvel mégis alig-alig 
tudunk róluk valamit. Spencer Wells genetikus, Dr. Robert Ballard víz alatti felfedező és Paco 
Gilles archeológus külön-külön indulnak útnak, hogy földön és vízen megpróbáljanak utánajárni a 
föníciai emberek valós kilétének és származásának. Kik voltak a föníciaiak? Hogyan érték el 
sikereiket? Mi lett velük végül?   



 

 
A frigyláda                                                                                       DVD 2532 
Rend.: Bujdosó György 
Időtartam: 40 perc 
 
A legtöbbet keresett szent ereklye itt áll, ebben a sötét, tömjénillatú kápolnában. Mózes építette, 
miután a Sínai hegyről visszatérve meg kellett oldani a kőtáblák szállítását. A Szövetség Ládáját a 
zsidók magukkal vitték a vándorlásuk során a pusztába, hogy végül Salamon templomába 
helyezzék el. Sokan kutattak utána az évszázadok során, és nem lesz ez másképp a jövőben sem. 
Egy dolog biztos: a Frigyláda maga a történelem.  

 

 

 
Gestapo - Hitler állami rendőrsége (2002)                                     DVD 2759 
Rend.: Michael Campbell 
Időtartam: 50 perc 
 
Hermann Göring Titkos Állami Rendõrsége azzal a feladattal lett megbízva, hogy letartóztassa és 
vallomásokat, információt kényszerítsen ki a Birodalom feltételezett ellenségeibõl. Az 
igazságszolgáltatás minden hatalma a kezében összpontosult, feleslegessé téve ezáltal a 
bíróságokat. A század egyik igazi horror történetének impozáns beszámolója. 

 

 

 

 
Háborúk, járványok, technikák 1. Ki az Édenkertből (2004)          DVD 3256      
Rend.: Tim Lambert. Időtartam: 61 perc 
 
Az azonos című Pulitzer-díjas könyvből készült sorozatban annak írója, Jared Diamond lesz 
legfőbb provokátorunk. A Háborúk, járványok, technikák egy, az egész földön átívelő 
detektívregény. Öt kontinensen átutazva keressük az emberi civilizáció kezdetét, és térképezzük 
fel fejlődését. Ez a három részes sorozat lebilincselő és újszerű módon meséli el az elmúlt 13 ezer 
év történelmét. Teljes civilizációk és kultúrák szintjén világítja meg a múltat, és ezzel fontos 
felismerésekre ösztönöz jelenünkkel és lehetséges jövőnkkel kapcsolatban. 
A Ki az Édenkertből Pápua Új-Guineatól a Közel-Keletig bizonyítékokkal támasztja alá Diamond 
elméletét, miszerint az egyes társadalmak fejlődése kevésbé az emberek képességeitől és 
leleményességétől függött, sokkal inkább attól, hogy mennyi magas proteintartalmú gabonához és 
háziállathoz jutottak hozzá. Diamond úgy véli, a sikeres gazdálkodás fejlett civilizációk 
robbanásszerű létrejöttére adott alkalmat a termékeny félholdtól az Újvilágig.  

 

 
Háborúk, járványok, technikák 2. Hódítások  (2004)                     DVD 3257      
Rend.: Tim Lambert 
Időtartam: 62 perc 
 
A második rész középpontjában a spanyol konkvisztádor, Pizarro és az inka sereg 16. századi 
összecsapása áll. Vajon fejlett fegyverzetük segítette győzelemhez a spanyolokat? Vagy – ahogy 
Diamond állítja – a fertőző betegségekkel szembeni veleszületett ellenállásuk is hozzájárult, 
amelyre a háziállatokkal való évszázados érintkezés révén tettek szert? Az Újvilág 
meghódításában talán olyasvalami segítette az európaiakat, aminek a létezéséről ők maguk sem 
tudtak, pedig minden emberi ellenségnél halálosabb. 

 

 

 
Háborúk, járványok, technikák 3. Irány a trópusok (2004)            DVD 3258 
Rend.: Cassian Harrison 
Időtartam: 60 perc 
 
A sorozat harmadik részében Diamond a fekete kontinensen folytatja a kutatást, melynek tárgya 
Afrika gyarmatosítása. Az európai hódítók kezdetben itt is sikert sikerre halmoztak: önműködő 
puskákkal és Maxim géppuskákkal törték meg a bennszülöttek ellenállását. Azonban a trópusi 
övben nem várt nehézségekkel találták szembe magukat. A váltóláz – ugyanúgy, mint napjainkban 
az AIDS – az összes számításukat keresztülhúzta. 

 



 

 
A határozat (1972)                                                                              DVD 3670 
Rend.: Ember Judit, Gazdag Gyula 
Időtartam: 100 perc 
  
A felcsúti termelőszövetkezet elnökének lemondatása körüli izgalmas viták fontos társadalmi 
kérdéseket érintenek, és tanulságul szolgálnak arra, hogy még sokat kell tenni a közéleti 
demokrácia, az egyszemélyi vezetés felelőssége és a nyereséges gazdálkodás lényeges 
szempontjainak összehangolása érdekében. (A film 1972-ben készült, 1983-ban mutatták be.) 

 

 

 
Heródes elveszett sírja (2008)                                                          DVD 3259 
Rend.: James Barrat 
Időtartam: 56 perc 
 
Mindössze tizenkét mérföldre Jeruzsálemtől az izraeli régész, Ehud Netzer felfedezte a Biblia 
történelmének egyik legjelentősebb leletét – Nagy Heródes Király valószínűsíthető sírját. A film 
feltárja a régészeti rejtélyt, amely a sír felfedezéséhez vezetett. Nemcsak egy ásatás részleteibe 
nyerhetünk bepillantást, hanem megismerkedhetünk a Biblia egyik legelvetemültebb 
cselszövőjének hatalomra kerülésével, ellentmondásos személyiségével és azzal a mérnöki 
nagysággal, melynek eredménye a Siratófal, a Maszada-erőd, Caesarea kikötője és a Herodium. 

 

 
Hiroshima. Az első atombomba                                                      DVD 604 
Közreműködik: Peter Jennings. Időtartam: 67 perc 
 
1945 augusztus 6-án reggel az USA atombombát dobott Hiroshimára, új, komor fejezetet nyitva 
ezzel a háborúnak, az emberi agresszió szomorú történetében. Az Amerikai Egyesült Államok 
különös világrekordot állított fel: a történelem folyamán senkinek és semminek sem sikerült ilyen 
rövid idő alatt ennyi embert megsemmisítenie. Még a természeti katasztrófák sem tudtak a 
másodperc tört része alatt tízezreket elpusztítani. Peter Jennings, az ABC riportere, arra keresi a 
választ, vajon Truman amerikai elnök döntése megalapozott és szükségszerű volt-e. A választ 
kutatva sokat megtudhatunk Truman elnökről, láthatjuk a háború sújtotta japán övezeteket és sok 
a nyilvánosság elől elhallgatott titok is a felszínre kerül. 

 

 

 
Historia romani = Roma történelem (1997, 2005)                                      DVD 4261 
Rend.: Gábor Péter 
Időtartam: 6x20-23 perc 
   Tart.: Találkozás ; Romák a XVI-XVII. században ; Romák a XVIII. 
században ; Romák a XIX. században ; Romák a XX. század első felében és a 
Pharrajimos ; Romák a XX. század második felében 
 
A magyar és angol nyelvű ismeretterjesztő filmsorozat a romák történetét mutatja be 

 

 

 
Hitler és a "tökéletes gyerek" program                                        DVD 2445 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 20.) 
 
1935 decemberében Heinrich Himmler, az SS vezetője létrehozta a Lebensborn alapítványt. A 
szervezet célja az úgynevezett „tiszta, német vér”, más szavakkal az árják védelme volt. Ezeket a 
szőke hajú, kék szemű, fehér bőrű germánokat tekintették az ideális külsejű embereknek, akik a 
német nép jövőjét biztosították. A Lebensborn alapítvány szülőotthonokat hozott létre árja 
asszonyoknak, főleg SS-tisztfeleségeknek. A legtöbb megszállt országban létrehoztak ilyen 
otthonokat, de sehol sem volt akkora sikerük, mint Norvégiában. Ennek eredményeképpen 6-12 
ezerre tehető a program keretében, 1941 és 1945 között, Norvégiában született gyerekek száma.  



 

 
Hitler hősei 1. Otto Skorzeny (2010)                                                 DVD 3453 
Rend.: Robert Gokl 
Időtartam: 52 perc 
 
Otto Skorzeny egyike volt Hitler egyik legtitokzatosabb kegyeltjeinek: fantom módjára volt képes az 
ellenséges vonalak mögé jutni, hogy véghez vigye titkos küldetését. Diákévei alatt szerzett sebei 
miatt „Sebhelyesarcú”-ként emlegették, a titkosszolgálatok számára viszont ő volt Európa 
legveszélyesebb embere, a Führer kedvenc katonája, kinek állhatatossága a II. világháború 
menetét is befolyásolta. Hitler személyes parancsait teljesítve ő volt az, aki Horthy Miklóshoz is 
egészen közel férkőzhetett. Az egykori német propaganda szerint semmilyen feladattól sem 
visszariadva ő testesítette meg az árja háborús hőst, a náci James Bondot. 

 

 
Hitler hősei 2. Hanna Reitsch (2010)                                                DVD 3454 

Rend.: Gerhard Jelinek. Időtartam: 52 perc 
 
Hanna Reitsch német pilótanőt bátorsága és emberfeletti teljesítményei a Harmadik Birodalom 
bálványként tisztelt sztárjává tették, Hitler még Vaskereszttel is kitüntette; ügyessége mellett 
ráadásul elég fotogén is volt ahhoz, hogy állandó ünnepelt hősként jelenjen meg a náci 
propaganda gépezetében. Reitsch volt az első nő, aki helikopterrel, rakétahajtású és 
sugárhajtóműves géppel repült; több mint 40 különböző repülési rekord fűződik nevéhez, melyek 
némelyikét a mai napig sem sikerült megdönteni senkinek. De ki is volt valójában ez a különös nő, 
és mit gondolt ő maga a világról, a nemzeti szocializmusról és a saját szerepéről? Kortársak, 
kollégák és most először családtagjai beszélnek e kiemelkedő lény karakteréről, állhatatosságáról, 
áldozatkészségéről, legendás hazaszeretetéről és egyszerű naivitásáról. 

 

 
Hogyan lett az ember? (2003)                                                          DVD 2537 
Rend.: Jacques Malaterre 
Időtartam: 89 perc 
 
A film segítségével végigkövethetjük az emberré válás főbb szakaszait, kalandokkal teli történetét. 
A film visszarepít minket az időben, életre kelti elődeinket, megvizsgálja elterjedésüket, 
viselkedésüket és környezetüket. Fajunk fejlődéstörténetének meghatározó mozzanatától, attól a 
pillanattól kezdve, amikor az első főemlős felegyenesedett hátsó lábaira. Elindult, hogy 
meghódítsa az afrikai szavannát, kőből eszközöket pattintott magának és megszelídítette a tüzet. 
7 millió győzedelmes, de nehézségekkel és rendkívüli eseményekkel teli év teremtette meg a 
napjainkban élő embert. Mesés, hihetetlen utazás az időben. 

 

 
Hogyan lett az ember? 2. A Homo Sapiens története (2005)         DVD 2538 
Rend.: Jacques Malaterre 
Időtartam: 95 perc 
 
A Hogyan lett az ember sorozat második része  még mélyebbre ás az emberi faj lehetséges 
eredettörténetében. 300 ezer évvel ezelőtt jelent meg fajunk első képviselője a Földön, és 
lassacskán uralma alá hajtotta azt. Felfedezte a termőföldet, elérte bolygónk minden területét majd 
a képzelet világa felé fordult. Megismerte a művészetet és a mágiát. A természet mindig kihívások 
elé állította, katasztrófákkal, klímaváltozással kellett szembenéznie. Gyakran mindent elveszített, 
de mindig megtalálta a módot a túlélésre -így egyre jobban elkezdte érteni a természeti 
törvényeket és rájött, hogy vannak határok, amiket nem szabad átlépni.   

 

 

 
Hogyan mondd el fiadnak... (2004-2005)                                              DVD 719 
Rend.: Radó Gyula 
Időtartam: 35 perc 
 
Idézet a Talmudból és idézet a filmből. Hogyan mondod el, mi történt 1944-ben, hogyan mondod 
el, mi is a zsidókérdés, mi is az antiszemitizmus, hogyan mondod el, mennyire kínoz a hiány, 
kiirtott embertársaid és azok meg nem született gyermekeinek hiánya? Mit vesztett Szeged városa, 
mit vesztett a kultúra, mit vesztett az erkölcs? Mi a teendő? Túlélő, hitközségi vezető, rabbi, 
keresztény egyházi vezető mondja el: hogyan mondd el…? 

 



 

 
Hol az ördögben van Oszama Bin Laden? (2008)                          DVD 2064 
Rend.: Morgan Spurlock 
Időtartam: 90 perc 
 
Spurlock már előre félti gyermekét a világtól, amibe beleszületik, a terrorizmustól, ami 
mindennapos lett a világ számos pontján. Így szülői felelősségtudata arra sarkallja, hogy a 
magányos akcióhősök szerepébe bújva megkeresse a világ első számú közellenségét. Ahhoz, 
hogy megtalálja, meg kell ismernie nemcsak Oszama Bin Laden múltját, hanem azt a közeget is, 
ahonnan jött. Elutazik hát a Közel-Keletre, hogy Egyiptomot, Marokkót, Izraelt, Jordániát, 
Afganisztánt, Szaúd-Arábiát és Pakisztánt bejárva a nyomára akadjon. Eközben megismeri az 
ottani emberek életét, gondolkodásmódját és véleményüket az Amerikai Egyesült Államokról. 

 

 

 
Horthy a kormányzó (2007)                                                                DVD 588 
Készítette: Koltay Gábor    
Közreműködik: Almási Szabó János, Bíró Zoltán, Boross Péter. Időtartam: 144 
perc 
 
Horthy Miklós kormányzó életét és a két világháború közötti Magyarország történéseit mutatja be, 
a Horthy család tagjai, a kormányzó menye – özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona – 
és a kormányzó unokája – ifj. Horthy István – segítségével. Továbbá közismert történészek és 
közéleti személyiségek közreműködésével. Több mint 60 év után az első objektivitásra törekvő 
mozifilm, a kormányzó életének legfontosabb negyedszázadáról. 

 

 

 
Hősök és legendák nyomában 1. (2005)                                        DVD 2507 
Rend.: Jeremy Jeffs, Sean Smith 
Közreműködik: Michael Wood. Időtartam: 112 perc 
   Tart.: Shaba királynője; Shangri-La 
 
Az Arany gyapjú, Shangri-La – a Kék hold völgye- Shaba királynője, a Szent Grál. Ki ne hallott 
volna már ezekről a fantasztikus tárgyakról, helyekről, legendás uralkodókról, illetve mítoszokról. 
Fantasztikus utazás ez a föld körül, feltárva a régmúlt korok legnagyobb rejtélyeit. Nyugat Tibettől 
a Kaukázusokig, Etiópián és Yemenen keresztül vezet a kalandokkal teli út, de bejárjuk 
Görögországot, Indiát, Irakot és Izraelt, Angliát és Írországot is, hogy megtaláljuk a történelem 
legnagyobb rejtélyeinek elrejtett kirakós darabkáit. 

 

 
Hősök és legendák nyomában 2. (2005)                                         DVD 2556 
Rend.: Jeremy Jeffs, Sean Smith 
Közreműködik: Michael Wood. Időtartam: 110 perc 
   Tart.: Jason és az aranygyapjú; Arthur  a múlt és a jövő királya 

 

 

 
A hunok titkos története (2010)                                                        DVD 3673 
Rend.: Daubner György, Szűcs Dóra, Czanik István 
Időtartam: 46 perc 
 
Igaz-e hogy Kínában Hun Múzeum épült? Hogy a hunok Ázsiában hozták létre a világ első nomád 
birodalmát? Hogy a nagy Falat ellenük emelték a kínaiak? Sőt, hogy a hunok nem csak nomádok 
voltak, hanem városlakók is, akik földet is műveltek? Dr. Daubner György ezekre a kérdésekre 
keresi a választ Kínában. A filmből megtudhatjuk, gogy az egykori és a mai kínaiak hogyan látták 
saját korukban és látják ma ezt az ősi népet, a hunokat. 

 



 

 
Indiai birodalmak (2000)                                                                    DVD 3260 
Rend.: Graham Townsley 
Időtartam: 61 perc 
 
Bábur, Dzsingisz kán leszármazottja képtelen volt ellenállni India pompájának és decentralizált 
hatalmi viszonyainak. A közép-ázsiai herceg egy egész sor véres ütközetet vívott a XVI. század 
közepén, mígnem 1526-ban elfoglalta Delhit. Győzelme hihetetlen kincsekkel gazdagította és a 
Mogul Birodalom urává tette Báburt. Ez a birodalom 300 éven át, Robert Clive 1757. évi 
megérkezéséig létezett. Az ő tevékenysége nyomán született meg Brit-India, és jutottak az ország 
kincsei – közöttük a pompás Koh-i-Noor-gyémánt – angol kézre. 

 

 

 
Iskolák és rendszerek 1. A birodalom iskolája (2003)             DVD 3100/1 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Közreműködik: Atkáry Arisztid, Ernst Kleinschmidt, Beate Fütterer. Időtartam: 
57 perc 
 
A Német Birodalmi Iskolát 1908-ban alapították Budapesten dolgozó német, osztrák és cseh 
diplomaták és kereskedők gyerekei részére. A tizenkét osztályos, koedukált iskolába az első 
világháború után, a monarchia felbomlását követően magyar gyerekek is beiratkozhattak. Ekkor 
kerültek az iskolába a pesti zsidó nagypolgárság gyerekei. A tanárok egy része még a weimari 
Németország demokratikus szellemiségét hozta magával, más része a 30-as években épp a 
hitlerizmus elől menekülve kérte külföldi iskolába helyezését. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 
hitleri Németország távoli végvárában liberális, anti-náci szellem uralkodott. 

 

 
Iskolák és rendszerek 2. A kollégium végnapjai (1996)              DVD 3100/2 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Közreműködik: Keresztury Dezső, Kosáry Domokos, Lator László. Időtartam: 
59 perc 
 
A film az Eötvös Collegium 1945-50 közötti időszakát, a nagyhírű intézmény elsorvasztását és 
bezárását mutatja be. A kollégisták története azt modellezi, hogy 47-48-ban hogyan ment végbe a 
baloldali fordulat a kis közösségekben, hogyan rendeztek „mini Rajk-per”-eket a kis létszámú, de 
annál hangosabb kommunista csoportok vezetésével. Kiderül, hogy mivé válhat a tehetség, ha 
nem áll ellen a politikai hatalom kísértésének. 

 

 

 
Iskolák és rendszerek 3. Sihedernyi koromban  (2000)              DVD 3100/3 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Közreműködik: Komoróczy Géza, Kende János, Sztevanovity Zorán. 
Időtartam: 58 perc 
 
A Gorkij Iskola 1945-ben alakult szovjet követségi iskolaként a fasori Andrássy-palotában. 1947-től 
kezdett kiegészülni a Szovjetunióból hazatért kommunista emigránsok gyerekeivel. Itt tanultak 
Révai József fiai, Farkas Mihály lánya és Rákosi Mátyás nevelt fiai is. Rajtuk kívül görög és koreai 
menekültek, fehér orosz és jugoszláv emigránsgyerekek is jártak az iskolába. Az oktatás oroszul 
és magyarul folyt. Furcsa módon, noha kitalálói az iskolát janicsárképzőnek szánták, mégis 
számos, később ellenzékivé vált gondolkodó került ki a Gorkijból.  

 

 

 
Júdás evangéliuma (2006)                                                                DVD 3228 
Rend.: James Barrat. Időtartam: 87+12 perc 
 
Iskarióti Júdás az egyik leggyűlöltebb ember a történelemben. Az apostol, aki elárulta Jézust. A 
neve évszázadokon keresztül egyet jelentett a hűtlenséggel és az álnoksággal. Egy ősi 
evangélium, miután csaknem kétezer esztendőn át pihent Egyiptom homokjában, most egészen 
eltérően számol be Jézus utolsó napjairól, és kérdésessé teszi, hogy Iskarióti Júdás gonosz 
apostol lett volna. Az alkotók e különleges irat keletkezésére és sorsára igyekeznek fényt deríteni, 
miközben vallási szerepével és jelentésével is birokra kell kelniük. A verseny azért folyik, hogy még 
azelőtt bizonyítani tudják az ősi dokumentum hitelességét, hogy törékeny lapjai egészen 
szétporladnának. Júdás evangéliuma játékfilmszerű jelenetek és a világ legkiválóbb szakértői 
segítségével új színben tünteti fel Jézus elárulásának történetét. 



 

 
Kádár János utolsó beszéde (2006)                                                 DVD 272 
Rend.: Sólyom András   
Időtartam: 50 perc 
 
1989 április 12-én az MSZMP központi Bizottságának zárt ülésén megjelent és felszólalt Kádár 
János, a párt 77 éves elnöke, aki akkor már egy éve betegeskedett. Az utolsó szó jogán - mindenki 
számára váratlanul - vallani akart 1956-os moszkvai tárgyalásáról, majd Nagy Imre elítéléséről, 
kivégeztetéséről. De mindaz a változás, ami Kelet-Európában és Magyarországon 1956 és 1989 
között történt egyszerre kavargott a fejében, és számára egyre inkább érthetetlenné vált. Kádár 
János nehézkesen, szaggatottan megfogalmazott gondolatainak megértését - a filmben - Kornis 
Mihály (író) segíti. A beszéd értelmezését archív filmfelvételek és fotók is segítik. 

 

 
A Kádár-korszak demokratikus ellenzéke (2009)                          DVD 2485 
Rend.: Sólyom András 
Időtartam: 50 perc 
 
A 80-as évek végén Moszkvában, az egyik kommunista vezetői tanácskozáson Mihail Gorbacsov 
azt nyilatkozta a magyar vezetőknek, hogy ha bármilyen baj lesz, a magyarok csak magukra 
számíthatnak. Ez a film a résztvevők beszámolóival illusztráltan azt a folyamatot mutatja be, ahogy 
egy baráti társaságból hogyan lett demokratikus ellenzék Magyarországon, akkor, amikor a Kádár-
korszak népszerű volt, és senki sem gondolta volna, hogy az ellenzék át fogja venni a hatalmat. A 
film szól továbbá az említett történések kísérőjelenségeiről, azaz a szamizdat sajtó működéséről, a 
Szabad Európa Rádió jelentőségéről, a felvonulásokról és mindazon érzésekről és gondolatokról, 
amelyek anno foglalkoztatták a mindennapok emberét. 

 

 
Kalózok. Az ókori Róma (2007)                                                        DVD 2147 
Rend.: Gilda Losing, Melanie Yankers, Anke Rau, Birgit Dörr 
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda) 
 
Kik voltak az első kalózok? Hogyan harcoltak a vikingek? Mi történt az aztékok kincsével? 
Léteznek még ma is kalózok? Hogy néztek ki egykor az ókori római városok? Pontosan mekkora 
volt a birodalom? Milyen volt a legendás római sereg szerkezete? A polgárok miként öltözködtek, 
hogyan éltek a hétköznapokban? Miket cselekedett a legendás Julius Caesar? Mindezek mellett 
még megannyi kérdésre tartogat választ a DVD-n megtekinthető második film, amely az ókori 
Római Birodalom világáról mesél - elsősorban - iskolás korú gyerekek számára, szűk fél órában.  

 

 

 
 Káma-Szútra (1996)                                                                         DVD 2439 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 14.) 
 
Krisztus születése előtt háromszáz évvel egy hindu főpap régi írások felhasználásával 
összeállította a szexuális élvezetek gyűjteményét, és a Káma-szútra címet adta neki. 36 fejezetben 
tárgyalja a legkülönfélébb szerelmi tapasztalatokat; megtaláljuk benne vágyserkentő szerek 
receptjét, ír az előjátékról, és az egzotikus szerelmi fogásokról. Új-Delhitől néhány órányi útra egy 
mesebeli templomváros eleveníti fel a Káma-szútrában leírt szexuális pozíciókat. Ki volt a szöveg 
szerzője, a titokzatos pap? Ki hozta el a Káma-szútrát a nyugati világba?  

 

 

 
A Kasztner-vonat                                                                                       DVD 721/1-3 
Rend.: Radó Gyula 
Időtartam: 3x60 perc 
 
1944 júniusának végén, hosszú alku eredményeként, több mint 1600 utassal egy vonat indult 
Magyarországról Svájcba. Az alku Adolf Eichmann és Kasztner Rezső között jött létre. A vonat 
utasai magyar és lengyel zsidók voltak, akik így végül megmenekültek a haláltábortól. Kasztner 
tevékenysége mind a mai napig nagy vitát kavar túlélők és történészek körében egyaránt. A 
mentési akció sikerült. Mégis, 1953 és 56 között, Izraelben egy perben Kasztnert azzal vádolták, 
hogy "eladta a lelkét az ördögnek (Eichmannak)". Mi az igazság? Mi volt az alku igazi tartalma? Ki 
volt Kasztner Rezső?  1957 márciusának elején Tel-aviv-i lakása előtt meggyilkolták dr. Kasztner 
Rezsőt. Ez volt a fiatal állam, Izrael első politikai gyilkossága. 



 

 
Katedrális építők (1978)                                                                                       DVD 124 
Rend.: Albert Barillé 
Időtartam: 137 perc (Egyszer volt az ember 3.)  
   Tart. még: Marco Polo utazásai; A százéves háború; A quattrocento; A 
spanyol aranyszázad 
 
Albert Barillé több mint harminc szép és szórakoztató, de elsősorban ismeretterjesztő rajzfilm 
szerzője. Az "Egyszer volt az ember" sorozat bemutatja az emberiség történetét, a Földön 
megjelenő élet első formáitól kezdve egészen napjainkig. A nézőnek kalandos időutazásban lesz 
része, amelyből elődeink tapasztalatai alapján megérthetjük jelenünket is. Ebben az epizódban az 
999-től 1650-ig terjedő időszakot kísérhetjük figyelemmel. 

 

 
Kincsvadászok: a selyemút (2000)                                                  DVD 3262 
Rend.: James Barrat 
Időtartam: 53 perc 

 
A Nyugat egy hangzatos szólamokra és nagyszabású törekvésekre épülő földrészt jelentett. A 
Kelet pedig egy elképzelhetetlen kiterjedésű és pompájú birodalmat. E két civilizáció évezredeken 
át látszólagos elszigeteltségben járta a maga útját. Két ember azonban hidat épített közéjük. 
Marco Polo a páratlan gazdagságban reménykedett. Sven Hedin svéd felfedezőt pedig 
kalandvágya és a világhír utáni vágyakozása hajtotta. Legyünk részesei kalandjaiknak, kutassuk 
fel a Föld egyik legzordabb terepén a Keletet és Nyugatot összekötő hajdani SELYEMUTAT! 
 

 

 
A király beszéde : a történelem kulisszatitkai (2010)                     DVD 3304 
Szerk.: Alex Micklewright 
Közreműködik: Peter Conradi, Tim Ewart, Mark Louge. Időtartam: 64 perc 
 
A film egy nagyon alázatos ember igaz története - a hitleri Németország elleni küzdelemben az 
angol nemzet meghatározó és ösztönző történelmi személyiségévé vált. Ez az egyedülálló 
dokumentumfilm gyönyörűen ötvözi a múltat a jelennel. VI. György király történelmi beszédeit Colin 
Firth és Geoffrey Rush interjúi váltják, ők Tom Hooper rendezővel együtt értékelik a 4 Oscar®-díjas 
A király beszéde hátterét. Mark Logue (Lionel Logue unokája) interjú keretében ismerteti a király 
elszántságát. Peter Conradi (az A király beszéde c. könyv írója) betekintést nyújt VI. György király 
és Lionel Logue inspiráló együttműködésébe. 

 

 

 
Kövek üzenete 1. Hegyalja, Máramaros, Moldva (1994)                 DVD 3201 
Rend.: Jancsó Miklós. Időtartam: 165 perc 
 
„1993-ban Bodor Pál hívta fel a figyelmemet Erdélyi Laló fotóalbumára, amely a kárpátaljai zsidó 
temetőkről készült. Szép kötet volt, és elég drámai képet festett a temetők állagáról. Arra 
gondoltam, a romlásban az idő múlásán túl, benne van a zsidóság hiánya is, mert a kiirtottak nem 
tudják már ápolni hagyományaikat. Vajon mennyien maradtak, hogyan élnek, hogyan túlélnek? 
Akkor láttam Jancsó Miklós megrendítő három részes filmjét a pusztuló olaszliszkai zsidó 
templomról, és felkerestem Őt Erdélyi kötetével. Én nem tudtam akkor még eleget a zsidó 
történelemről és hagyományokról, szigorú vallási kötelmeikről. Jancsóban bíztam, az Ő 
műveltségében és érzékenységében, és arra kértem készítsünk filmet a maradék zsidóságról itt a 
Kárpát medencében. Nagy örömömre ráállt és megkezdődött közel tíz éves együttműködésünk. 
Első filmsorozatunk, - mert sorozat lett a Kövek üzenete, - amelyet most az olvasó-néző. 

 

 
Kövek üzenete 2. Kárpátalja, Budapest (1994)                                DVD 3202 
Rend.: Jancsó Miklós, Böjte József 
Időtartam: 110 perc 
 



 

 
A kultuszminiszter: Klebelsberg Kuno (2002-2003)                            DVD 2092 
Rend.: Szakály István 
Időtartam: 207 perc (Művelődéstörténeti sorozat 3.) 
 
A film eredeti helyszínek, korabeli dokumentumok és archív filmrészletek bemutatásával idézi fel a 
XX. század legsikeresebb magyar kultúrpolitikusának életét. Gróf Klebelsberg Kuno volt az 
egyetlen olyan politikusunk, aki a trianoni döntés után azonnal felismerte: Magyarország csak úgy 
tud kilábalni e súlyos nemzeti traumából, ha nem merül el az önsajnálatban, hanem előre néz, s 
építkezni kezd. Figyelme az oktatás, a kultúra, a közművelődés minden területére kiterjedt. 
Megterveztetett és felépíttetett mintegy 2500 elemi népiskolát, s életre hívott megannyi a falusi, a 
tanyai közösségek önművelődését segítő közkönyvtárat, egyetemet alapított. 
 

 

 
Legendás görög hősök (2004)                                                                       DVD 2416  
Rend.: Jean Claude Bragard 
Időtartam: 100 perc 
   Tart.: Odüsszeia; Az aranygyapjú legendája 

 
A görög mitológia már több mint 2000 éve tartja lázban az emberiséget. Most végre elérkezett az 
idő, hogy ezek a mítoszok és legendák életre kelhessenek!. Ez a káprázatos film tartalmazza mind 
az Odüsszeuszt, mind pedig az Aranygyapjú legendáját, úgy ahogy még soha nem láthattuk. A 
legendák hősei megjárják a poklot, harcolnak a Trójai háborúban, szörnyekkel veszik fel a 
küzdelmet, szembenéznek a legszörnyűbb kihívásokkal, mindezt pedig azért, hogy útjuk végén 
megtudják, hogy mi is az élet igazi értelme.  

 

 
Leszármazottak (2004)                                                                                        DVD 5002 
Rend.: Varga Ágota 
Időtartam: 90 perc (Varga Ágota dokumentumfilmjei-sorozat ; 3.) 
Németországban sokan megszólaltak az egykori nemzetiszocialista vezetők, magas rangú SS- és 
Gestapo-tisztek gyermekei és unokái közül. Felmenőjük egykori tetteinek emlékével valamennyien 
nehezen élnek együtt, mert a tettek elborzasztják őket, ám él bennük az apa vagy a nagyapa 
szeretete, sőt akár tisztelete is. Endre László Magyarországon élő fia, valamint két unokája szólal 
meg. Endre László 1944-ben belügyi államtitkárként egyik felelőse volt a hazai zsidók gettóba 
zárásának, majd német koncentrációs táborokba szállításának és meggyilkolásának. A történet 
visszfénye másként tükröződik a fiú, Endre Zsigmond, és egészen másként a két unoka 
szemében. Az előbbi egész életét annak szentelte, hogy apját minden ellene felhozott vád alól 
tisztázza, a második generáció viszont hallgatásba menekül, hacsak lehet, nem beszél róla, sőt 
legszívesebben el is felejtené.  

 

 
Magyar retró. Életképek a 60-as, 70-es évekből (2010)                   DVD 3091 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Időtartam: 83 perc 
 
Milyen ember a magyar? Ezt az egyszerűnek tűnő kérdést Magyarországon először a hatvanas 
évek végén lehetett a sajtóban feltenni. A válaszok a legkülönfélébbek voltak. A háziasszonyok 
szerint fáradt, szótlan és az otthoni munkában nem vesz részt. Az orvosok szerint elhízott, 
cukorbajos és folyamatosan panaszkodik. A külföldiek szerint bajuszos és nem beszél nyelveket. 
Az újságírók és a dokumentumfilmesek szerint pedig mérhetetlenül lusta.  Tudják-e, hogy a Kádár-
korszakban minek örült legjobban a magyar munkás? És mit vártak a munkáslányok az 
udvarlójuktól? Mit gondolnak, milyen volt akkoriban egy mintagazda? Mire tippelnek, miért ettek 
akkoriban annyit a magyarok? És miért nem tudtak dolgozni? 

 

 
Magyarok Izraelben (2004)                                                                DVD 1490 
Rend.: Ráday Mihály 
Időtartam: 163 perc 
   Tart.: II. András és Balaton romjai; A magyar házak; Eg yrendhagyó 
múzeumlátogatás; A tiszteletbeli konzul – Judith Sharon 
 
Az első rész II. András és a keresztesek idejébe kalauzol, és nyomaikat követve kutat 
összefüggést, helyszínt és leszármazottakat Akkóban, Miiliyában és Jeruzsálemben. A második 
rész a 19. századról, Petach Tikva alapításáról és lakóiról szól, valamint a jeruzsálemi "magyar 
házakról". A harmadik rész tulajdonképpen egy rendhagyó múzeumlátogatás a Lustig házaspárnál, 
akiknek kitartó munkájának köszönhetően gazdagodik az a gyűjtemény.  A negyedik rész pedig 
Judith Sharont, a híres tel-avivi magyar cukrászda tulajdonosát mutatja be. 



 

 
Magyarország története 1. (1-3. rész)  (2009)                                  DVD 3578 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Úton a haza felé; Honfoglalás; Államalapítás 

 

 

 
Magyarország története 2. (4-6. rész)  (2009)                                  DVD 3579 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Szent István királysága; A magyar szentek évszázada; I. Lászlótól III. 
Béláig: a két lovagkirály 
 

 

 

 
Magyarország története 3. (7-9. rész) (2009)                                   DVD 3580 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Az Aranybullától a tatárjárásig; Az Árpád-kor utolsó évtizedei; Anjou 
Károly - aki nem Róbert 

 

 
Magyarország története 4. (10-12. rész)  (2009)                                      DVD 3581 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Nagy Lajos birodalma; Legendák és igaz történetek a XV. század 
elejéről; Zsigmond, magyar király és német-római császár 

 

 

 
Magyarország története 5. (13-15. rész)  (2009)                             DVD 3582 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A három Hunyadi; Mathias Rex; A Jagelló-kor 

 



 

 
Magyarország története 6. (16-18. rész)  (2009)                              DVD 3583 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A középkor vége; Az ország három részre szakadása; Élet a török 
félhold árnyékában 

 

 

 
Magyarország története 7. (19-21. rész)  (2009)                              DVD 3584 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Romlás és kiútkeresés; A török kor vége; A Rákóczi-szabadságharc 
kitörése 

 

 

 
Magyarország története 8. (22-24. rész)  (2009)                              DVD 3585 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Ónodtól a nagymajtényi síkig; Vitam et sanguinem; Reform és 
abszolutizmus 
 

 

 
Magyarország története 9. (25-27. rész)  (2009)                             DVD 3586 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Széchényi és Széchenyi; A nemzet ébredésétől a forradalomig; 
Forradalom és honvédelem 

 

 
Magyarország története 10. (28-30. rész)  (2009)                                   DVD 3587 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A szabadságharc; Megtorlás és ellenállás; Út a kiegyezéshez 
 



 

 
Magyarország története 11. (31-33. rész)  (2009)                           DVD 3588 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Kiegyezés és fellendülés; A századforduló "boldog békeévei"; Az első 
világháború 
 

 

 
Magyarország története 12. (34-36. rész)  (2009)                            DVD 3589 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A háború vége és a forradalmak; Konszolidáció és Trianon; A Horthy-
korszak 

 

 
Magyarország története 13. (37-39. rész)  (2009)                            DVD 3590 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: Magyarország a második világháborúban; Megszállás, felszabadulás, 
megszállás...; Magyarország szovjetizálása 
 

 

 
Magyarország története 14. (40-42. rész)  (2009)                            DVD 3591 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A Rákosi-rendszer; 1956: a forradalom; 1956: a szabadságharc 

 

 
Magyarország története 15. (43-46.rész)  (2009)                                    DVD 3592 
Rend.: M. Nagy Richárd, Varga Zs. Csaba 
Időtartam: 75 perc 
   Tart.: A kádári konszolidáció; A "létező szocializmus" csődje; A harmadik 
Magyar Köztársaság; Társadalmi viták, vitázó társadalom 
 
 



 

 
A maja civilizáció születése (2003)                                                   DVD 3266 
Rend.: Graham Townsley 
Időtartam: 104 perc 
 
Az ősi maja birodalom korai időszakát hosszú időn át a mitológia ködébe vesző primitív 
korszaknak gondolták. Most azonban az új, lélegzetelállító felfedezések elénk tárnak egy hatalmas 
uralkodók által irányított kultúrát, amely virágzó városokat és lenyűgöző piramisokat hozott létre. 
Megismerjük a kor kifinomult művészetét, az ősi írásbeliséget és annak történetét, hogyan 
emelkedett fel a világ egyik leghatalmasabb és legrejtélyesebb civilizációja! 

 

 

 

 
Marco Polo és a mesés kelet (1995)                                                 DVD 2435 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 10.) 
 
Marco Polo 25 esztendős keleti útja maradandó örökséget hagyott ránk; egy színes történetekkel 
teli legendát, amely megváltoztatta a világot. A nagy utazót úgy ismerjük, mint az első híres 
európait, aki a keleti országokban járt. Marco Polo börtönben tollba mondott könyve végigkíséri 
keleti útját, így megismerkedhetünk az ott látott szépségekkel, részletes leírást kapunk a 
legkülönösebb helyeken átélt élményekről, és az ott hallott mesékről. Ez a fontos dokumentum 
híven beszámol arról, milyennek látta Marco Polo útja során a nagy keleti birodalmat, Kínát, 
mindent megtudunk tetteiről, így képet kapunk személyiségéről is.  

 

 

 
A második világháború. Zárt ajtók mögött 1. (2008)                     DVD 2812 
Rend.: Laurence Rees 
Időtartam: 104 perc 
 
Sztálin kíméletlen zsarnok volt, aki emberek millióinak haláláért volt felelős. Ennek ellenére, 
elképesztő kapcsolatokkal rendelkezett a második világháború alatt. Nem csak  a nagy 
demokráciák vezetőire gondolunk itt, mint például Franklin Roosevelt vagy Winston Churchill, de 
Hitlerrel és a nácikkal is igen közeli kapcsolatokat ápolt. Most végre teljes képet adhatnak a négy 
nagy vezető ( Churchill, Sztálin, Roosevelt és Hitler ) valódi szándékairól, személyiségükről, illetve 
motivációikról. Végre megérthetjük, hogy a találkozók amiket tartottak, illetve a döntések amiket 
hoztak, hogyan alakították a múlt és a jelenkor történelmét. 

 

 

 
A második világháború. Zárt ajtók mögött 2. (2008)                     DVD 2971 
Rend.: Laurence Rees 
Időtartam: 103 perc 

 

 

 
A második világháború. Zárt ajtók mögött 3. (2008)                      DVD 3120 
Rend.: Laurence Rees 
Időtartam: 104 perc 

 



 

 
Megfojtott szabadság (2004)                                                              DVD 922 
Rend.: Christine Rose 
Időtartam: 88 perc 
 
Határtalan szabadság, vagy csak a szabadság határa? "Ezzel a filmmel szerettem volna kifejezni, 
mennyire kiábrándultam az Egyesült Államok jelenlegi kormányából. A külpolitikájukat egyenesen 
felháborítónak tartom, de azt még inkább, hogy az igazságot még a média is csak rózsaszín 
szemüvegen át tálalja. George W. Bush bemutatásán túl szerettem volna megkeresni a választ a 
2001. szeptember 11-én történt tragédiára. Minden részletre kiterjedő nyomozást folytattam, 
felkerestem szemtanúkat, túlélőket, olyan embereket, akik ott dolgoztak a World Trade Centerben 
azon a borzalmas napon.”  

 

 

 
Megölni Hitlert (2003)                                                                                          DVD 2404 
Rend.: Jeremy Lovering 
Időtartam: 99 perc 
 
1944 júniusában az angol hadvezetés titkos akcióra adott megbízást. A cél Adolf Hitlernek a náci 
Németország irányítójának a meggyilkolása. Az akció, a Foxley hadművelet kódnevet kapta. A terv 
szerint angol ügynököknek kellett behatolniuk és megölniük Hitlert az Alpok mélyén található 
berghofi birtokán. Most először a televíziózás történetében megtudhatjuk, hogy sikerülhetett volna-
e a terv és ha igen, akkor milyen veszélyekkel kellett volna szembenézniük az angol titkos 
ügynököknek. Ebből a lebilincselően izgalmas történelmi akciófilmből végre megtudhatjuk, hogy 
milyen is lehetett valójában kémnek lenni a Sasfészekben!  

 

 
Mesélő cégtáblák 1. (1994)                                                               DVD 2096 
Rend.: Novobáczky Sándor 
Időtartam: 127 perc 
   Tart.: A Vurstlitól a Vidám Parkig; Az Állatkert;  A Mûjég; A ´pesti Broadway´ 
mulatói; Az Uránia 

 
A kiadvány a Magyar Televízió közismert kultúrhistóriai országismereti sorozatának öt epizódját 
tartalmazza, amelyek a hazai szabadidõs kultúra XIX-XX. századi történetébe engednek 
betekintést.  

 

 

 
Múmiák. Az emberi test (2007)                                                          DVD 2146 
Rend.: Oliver Schablitzki, Anke Rau, Sabine Maarmann 
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda) 
 
A lemezen Howard Carter brit múmiakutató expedícióját követhetjük nyomon, aki 1917-ben 
vállalkozott Tutanhamon fáraó sírjának a felderítésére. Az egykori vállalkozó szellemű tudós 
munkájának apropóján azonban nemcsak az ősi legendákkal, hanem a modern régészeti 
módszerekkel is megismerkedhetünk - legalábbis a fél órás játékidő keretein belül. A csontvázaktól 
az egyes szerveken át az agy legkülönbözőbb működési mechanizmusait bemutató filmet három 
kedves figura idegenvezetésén keresztül ismerhetik meg az érdeklődő gyerekek. 

 

 

 
Múmiák az Andokban (2001)                                                            DVD 2437 
Rend.: John Armstrong 
Időtartam: 46 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 12.) 
 
A chachapoya kultúra i. sz. 700 és 1500 között virágzott, a népet az ősök végtelen tisztelete és az 
örök életbe vetett hit jellemezte. Halottaikat bebalzsamozták, és magasan fönt, a sziklafalon 
síremléket építettek számukra. A 16. században azonban . az inkák, majd a spanyolok 
támadásainak köszönhetően . kultúrájuk váratlanul eltűnt. Kutatók és sziklamászók csoportja egy 
érintetlen sírt keres, hátha segítségével közelebb juthatunk e titokzatos kultúra megértéséhez.  

 



 

 
A nagy inka felkelés (2006)                                                               DVD 3355 
Időtartam: 102 perc 
 
A nagy inka felkelés olyan bizonyítékokat tár elénk, amelyek megrengetik az Inka Birodalom 
végnapjairól alkotott elképzeléseinket. A hagyományos nézet szerint a hatalmas inkákat spanyol 
hódítók egy kis csapata törölte el a föld színéről. Az új bizonyítékok azonban egy egészen eltérő 
történetet sugallnak. A csatákban elpusztultak maradványai és a közelmúltban előkerült 
dokumentumok mind arra utalnak, hogy az indián zsoldosok ezreivel kötött katonai szövetség 
ellenére is sok-sok évbe tellett, mire a spanyolok meg tudták dönteni az Inka Birodalmat. A 
National Geographic számítógépes animáció és színészek segítségével kelti életre a gerilla 
hadviselés és a lázadás eddig ismeretlen időszakát, és rántja le a leplet a birodalom végnapjairól.  

 

 
Nagy Sándor nyomában 1. (1997)                                                    DVD 2510 
Rend.: David Wallace 
Közreműködik: Michael Wood. Időtartam: 154 perc 
   Tart.: Isten fia; Ázsia ura 

 
Alexander kíméletlen politikus, zseniális katonai vezető volt, aki nem vetette meg a féktelen 
szórakozást életében. Kevesen tudják azonban, hogy uralkodása mindössze 13 évig tartott. I.e 
336 tól-323 ig. Ezalatt a rövid idő alatt azonban rettegett hódítóvá vált akinek a nevét mindenhol 
tisztelettel vegyes félelemmel ejtették ki. Népek és meghódított kontinensek hevertek a lábai előtt. 
22.000 mérföldön át vezette a csapatait, Görögországtól Indiáig. Michael Wood végigköveti ezt a 
káprázatos utat 16 országon és négy háborús övezeten át, hogy megismertethesse a nézőt a 
régmúlt idők legnagyobb hódítójával: Nagy Sándorral.  

 

 
Nagy Sándor nyomában 2. (1997)                                                  DVD 2558 
Rend.: David Wallace 
Közreműködik: Michael Wood. Időtartam: 154 perc 
   Tart.: A Hindu Kush-on át, Hadjárat a világ végére 

 

 
A nagy kiárusítás (2007)                                                                   DVD 2724 
Rend.: Florian Opitz 
Időtartam: 96 perc 
 
A privatizáció – a manilai Mindának, a sowetói Bonganinak és a brightoni Simonnak – nem csak 
elvont fogalom. Hanem valóságos fenyegetés, amellyel nap mint nap szembenéznek. Epizódokból 
építkező dokumentumfilmjében Florian Opitz a privatizáció – amelyet gyakran olyan intézmények 
kényszerítenek ki mint a Világbank vagy a Nemzetközi Monetáris Alap – egyes embereket érintő 
következményeit vizsgálja a föld különböző pontjain.  

 

 

 
A Nazca-vonalak megfejtése (2009)                                                            DVD 3267 
Rend.: Philip J. Day 
Időtartam: 56 perc 
 
Ókori térképek vagy földönkívülieknek szánt üzenetek? A perui Andok tövében található helyszín a 
világ legnagyobb rejtélyeinek egyike. Mintha óriások karcolták volna a sivatagos, szinte holdbéli 
tájba a kilométer hosszú vonalakat és csakis a levegőből felismerhető, különös alakzatokat. Az 
állatokat, növényeket és embereket formázó rajzokat elsőnek  
egy repülőgép pilótái pillantották meg az 1930-as években, és azóta is számos találgatásra adnak 
okot. Egy nemzetközi szakértőkből álló csapat most azért érkezett Peruba, hogy megvizsgálja a 
Nazca-vonalakat, és lerántsa a leplet a keletkezésükkel kapcsolatos titkokról. 



 

 
Nofertiti és az eltűnt dinasztia (2007)                                               DVD 3268 
Időtartam: 51+30 perc 
 
Több mint háromezer évvel ezelőtt az ókori Egyiptom darabjaira hullott. Nofertiti és férje, Ehnaton, 
a vakmerő király fenekestül felforgatták saját világukat, miközben lerakták egy új civilizáció alapjait. 
Megváltak a régi rezsimtől, a régi vallástól, még a régi fővárost is lecserélték... és persze a régi 
isteneket is. Kevesebb mint húsz év alatt a feje tetejére állították az egész országot. Végül pedig 
egész családjukkal együtt eltűntek. Vajon hol és hogyan végezték. Évtizedek óta keresik a választ. 
Most egy egészen új tudományos kutatás veszi kezdetét. Egy nemzetközi kutatócsapat a 
legkorszerűbb CT-szkennert hozza a Királyok Völgyébe, hogy segítségével másodszor a 
történelemben újabb titkokat fedjenek fel e rejtélyes királyi család történetéről. Arról a családról, 
amely leginkább egy fiatalemberről vált híressé, akit Ehnaton fiának hisznek. Arról a fiúról, akinek 
Egyiptom uraként kellett volna felnőnie. Tut királyról. 

 

 
Nyomozás. Komputerek és robotok (2007)                                    DVD 2902 
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda) 
 
A nyomozás című része a rendőri munka módszereit és legújabb technikai eszközeit mutatja be; a 
Komputerek és a robotok pedig a számítógépek felépítésével, működési elvük alapjaival ismertet 
meg, a mesterséges intelligencia és a robotok témáját középpontba állítva. 

 

 

 
Az Orient Expressz (2000)                                                                DVD 2760 
Rend.: Robert Carofalo 
Időtartam: 60 perc (A világ leghíresebb vasútvonalai) 
 
A múlt században az idõt másképp számították. A vonat egy életforma volt, és ezek között is az 
Orient – Expressz egy valódi különlegességet jelentett elegáns vagonjaival, titokzatosságával. Még 
a XXI. század rohanó világában is az utazást, a városok misztikumát jelenti. Az Orient–Express 
díszei a guruló Grand Hotelt idézik, melyek egy idõtõl független eleganciát tükröznek. Az élet ezen 
értékei és szépségei a síneken válnak valódivá, miközben Európa legcsodálatosabb területein 
halad át. Ha mi magunk nem is utazhattunk a fénykorát élõ Orient Expresszel, Agatha Christie tolla 
nyomán könnyûszerrel odaképzelhetjük magunkat a vonatóriás legendákkal teli, titokzatos 
világába. 

 

 
Az örök fiatalság forrása (1995)                                                        DVD 2447 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 22.) 
 
Az örök ifjúság, örök élet ígérete sokakat szédített meg a történelem folyamán. Lehetséges, hogy 
egy olyan tanult nemesember, bátor és tapasztalt katona, mint Juan Ponce de León nem az 
aranyat, dicsőséget, gazdagságot kereste az Újvilágban, hanem egy megfoghatatlan, csodálatos 
dolgot: az ifjúság forrását? Az első konkvisztádorként emlegetett híres felfedező alakját számtalan 
rejtély övezi. A film felkutatja a varázslatos víz mitológiai eredetét, kideríti, hogyan került be ez a 
motívum a különböző kultúrákba és miért tekintették ténynek a XVI. századi spanyol udvarban. 
 

 

 

The past of Tibet                                                                              DVD 3176 
Szerk.: Li Jincsi, Wang Xinyu 
Időtartam: kb. 20 perc 
 
A dokumentumfilm eredeti felvételekkel ábrázolja a tibeti emberek életét 1951-
1959 közötti időszakban. 

 



 

 
A pénz birodalma (2003)                                                                      DVD 339 
Rend.: Mark Achbar, Jennifer Abbott 
Időtartam: 147 perc  
 
150 éve a részvénytársaságoknak még viszonylag jelentéktelen szerepük volt. Ma mindent 
meghatároznak. Mint egykor az egyház, a királyság vagy a kommunista pártok, a 
részvénytársaságok. A múlt uralkodó intézményei idővel mind szerényebb szerepre kényszerültek. 
Aligha valószínű, hogy a történelem e szabályára pont az óriásvállalatok fognak rácáfolni. E 
nagyszabású és egyedülállóan szórakoztató dokumentumfilm a modern részvénytársaság 
természetét, fejlődését, hatásait és lehetséges jövőjét vizsgálja. Végigkíséri útját születésétől mai 
világhatalmáig, és közben megpróbálja számba venni, hogyan hatja át életünket minden ízében az 
óriásvállalatok kultúrája, jelképrendszere és ideológiája. 

 

 
Periklész százada (1978)                                                                     DVD 118 
Rend.: Albert Barillé 
Időtartam: 134 perc (Egyszer volt az ember 2.)  
   Tart. még: A római béke; Az iszlám hódításai; A karolingok; A vikingek kora 
 
Albert Barillé több mint harminc szép és szórakoztató, de elsősorban ismeretterjesztő rajzfilm 
szerzője. Az "Egyszer volt az ember" sorozat bemutatja az emberiség történetét, a Földön 
megjelenő élet első formáitól kezdve egészen napjainkig. A nézőnek kalandos időutazásban lesz 
része, amelyből elődeink tapasztalatai alapján megérthetjük jelenünket is. Ebben az epizódban az 
i.e. 1450-től i.sz. 1066-ig terjedő időszakot kísérhetjük figyelemmel. 

 

 

 
Pharrajimos (1999-2009)                                                                     DVD 2098 
Rend.: Varga Ágota 
Időtartam: 54 perc 
 
A cigány holokauszt eseményei az elhallgatott történelem lapjaira tartoztak. A cigány áldozatok 
sorsa egészen a legutóbbi időkig nem került az érdeklődés középpontjába, az áldozatokra senki 
sem volt kíváncsi. E film először tesz kísérletet arra, hogy átfogó képet adjon a magyarországi 
cigányok deportálásáról a dokumentumfilm eszközeivel.  

 

 

 
Pillantás a tabuk mögé.  
Egy társadalomtudós vezetésével a világ körül                               DVD 74 
Kész.: Andreas Hejj   
Időtartam: 101 perc 
 Tart.: Irán Mordachai bosszúja és az iszlám forradalom között; Tádzsikisztán csillaga Lenin és 
Atatürk között ; Képek az iraki háborúból, fölszabadítás amerikai módra 

 
Alaposan felkavarta és megosztotta a nemzetközi közvéleményt a már tomboló iraki háború. Az 
abban résztvevő felek a beavatkozás, az elnyomó rendszer felszámolásának jogosságát 
védelmezik, az agresszió ellenzői egy ország szuverenitásának megsértését, népeik 
megnyomorítását, a felbecsülhetetlen kulturális értékek pusztítását, a világ vezető hatalmának 
önös érdekeit róják fel.   

 

 
Pócspetri (1983)                                                                                                DVD 5468/1-2 
Rend.: Ember Judit 
Időtartam: 190 perc (A Magyar Nemzeti Filmarchívum filmtörténeti sorozata; 
26-27.) 
 
Pócspetriben, 1948. június 3-án, az iskolák államosítása elleni tüntetésen meggyilkoltak 
Pócspetriben egy rendőrt. A tragikus eseményből a rögtönítélő bíróság koncepciós pert csinált. 
Több embert elítéltek, s a jegyzőt ártatlanul halálra ítélték és ki is végezték. Ember Judit az 
események rekonstruálása közben az emberekben tovább élő traumákat is oldotta, a kollektív 
emlékezet részévé avatta. 

 



 

 
Raszputyin igaz története                                                               DVD 2441 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 16.) 
 
Grigorij Jefimovics Raszputyin élete közismert és egyben rendkívüli is. A szibériai paraszt 
hatalomra tesz szert a cári Oroszországban, Alexandra cárné közeli bizalmasa és állítólagos 
szeretője lesz, egész Oroszországban felháborodást vált ki iszákos és nőcsábász életvitelével, 
végül csak azután hal meg, hogy megmérgezik, több lövés eltalálja, majd a Néva folyóba dobják. 
De kicsoda ez a misztikus ember? A nemrégiben előkerült – eredetileg az orosz titkosrendőrség 
által készített – Raszputyin-akta alapján bemutatjuk felemelkedését, a cárnéval folytatott állítólagos 
viszonyát és különös halálát.  
 

 

 
Régmúlt idők elveszett városai (2006)                                            DVD 2207 
Rend.: Mark Everest, Aiden Laverty, Martin Wilson 
Időtartam: 155 perc 
   Tart.: A fáraók eltűnt városa (Per-Ramszesz városa/Egyiptom);  A piramisok eltűnt völgye (a 
lambayeque-völgyi kultúra/Peru); A kőbevésett város sötét urai (hettita birodalom/Hattusa 
városa/Törökország) 

 
Vastag réteg homok és föld alá temetve letűnt korok, nagy városai nyugszanak lábaink alatt. Ezek 
az ősi, legendás helyek évezredekkel ezelőtt tűntek el a Föld színéről, melyeket azóta sem látott 
senki. E csodálatos sorozat a régmúlt idők elveszett városait, elrejtett kincseit és nagy uralkodóit 
mutatja be korunk legfejlettebb technológiáját hívva segítségül. A szemünk láttára épülnek újjá 
hatalmas városok, melyeket így eredeti pompájukban csodálhatunk meg.  

 

 
A rejtélyes maják (1995)                                                                                   DVD 2434 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 9.) 
 
Palenque templomvárosa több mint ezer évvel ezelőtt élte virágkorát Mexikóban. 1949-ben a 
mexikói régész, Alberto Ruz Lhuiller megmászta a közel húszméteres, meredek lépcsősort, hogy 
elérje a piramis alakú Feliratok templomának csúcsát. Három éven át dolgozott azon, hogy 
megtisztítsa a lépcsősort a kőtörmeléktől, majd Ruz felnyitotta a síremléket, mely több mint ezer 
éve háborítatlanul állt. Vajon miért hagyták el a maják Palenque-t i. sz. 835-ben? Bár sosem tértek 
vissza az ősi városba, építményeik megmaradtak, arra várva, hogy felfedezzük az ősi nép titkait. A 
ma élő maják vajon mit mesélhetnek őseik szokásairól és hagyományairól?  

 

 
A rejtőzködő etruszk városok (1996)                                               DVD 2431 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 6.) 
 
Az Olaszországban élt etruszkok magával ragadó örökséget hagytak ránk. Ez a korszak tele volt 
ellentmondással. A mesés fényűzést általános, kíméletlen rabszolgatartó rendszer tette lehetővé. 
A botrányos érzékiség együtt létezett a barbarizmus iránti vonzódással. Az életet ünnepelték, 
miközben szívesen tettek utazást a halálkultusz rideg sötétjébe. Hogy férhetett meg egymás 
mellett ez a sok ellentmondás? Az ősi Itáliában, századokkal Róma dicsőséges virágzása előtt állt 
fenn az Etruszk Birodalom. a maga különös népével. Az etruszk nép titka városaik romjai közt 
eltemetve rejtőzik.  

 

 

 
Rendszerváltás képekben. Magyarország 1988-1990 (2004)            DVD 73 
Rend.: Elbert Márta    
 
A rendszerváltás legújabb kori történelmünknek egyik legfontosabb eseménye. Korabeli 
filmfelvételek segítségével újra tanúi lehetünk a közvéleményt és a szakmai köröket még ma is 
sokat foglalkoztató történéseknek, egyebek között a kommunizmus emlékművei eltávolításának, az 
1988-as tüntetéseknek, politikusok beszédeinek, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének, az 
Ellenzéki és a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásainak, a szovjet csapatok kivonásának. A 
filmfelvételeken látható Kádár temetése, a határok megnyitása az NDK-s menekültek előtt, a 
köztársaság kikiáltása, a négy igenes népszavazás, a belügyminisztériumi megfigyelésekkel 
kapcsolatban kirobbant Dunagate-ügy, az 1990-es választások, az első szabadon választott 
parlament eskütétele, Göncz Árpád államfővé választása is.  



 

 
Reneszánsz emlékek (2007)                                                            DVD 1498 
Rend.: B. Farkas Tamás, Esztergályos Károly, Hajdu György, Kútvölgyi Katalin 
Időtartam: 123 perc (Művelődéstörténeti sorozat 1.) 
 
2008 a Reneszánsz Éve. Ez az ünnepi kiadvány Mátyás udvarának, a korabeli zenének és a 
reneszánsz művészet kincseinek állít emléket. A csodálatos műtárgyakat a Hét Műtárgya 
sorozatból készült válogatás segítségével idézik fel. A Magyar Televízió nagysikerű műsorában 
bemutatott főoltárok, domborművek, festmények, kelyhek virtuális országjárásra invitálnak, hiszen 
általuk Magyarország számos gyűjteményébe, így az Esztergomi Keresztény Múzeumba, az 
Iparművészeti Múzeumba, a Magyar Nemzeti Galériába, a Magyar Nemzeti Múzeumba és a 
Szépművészeti Múzeumba is ellátogathatunk. 

 

 
Rézbánya Borban (2006)                                                                                      DVD 720 
Rend.: Radó Gyula. Időtartam:  60 perc 
 
A dokumentumfilm a szerbiai Bor rézbányáiba hurcolt mintegy 6000 magyar ember sorsáról szól. 
1943-ban a német hadügyminisztériummal megállapodást kötött a magyar vezetés. Mely 
értelmében rézérc bányászásának céljaira 3000 fő zsidó munkaerőt a magyar kormány a 
németeknek átenged, cserébe a magyar fél rézércet vásárolhat. Két transzport, több mint 6000 fő 
dolgozott a bányákban. 1944 őszén Borban elrendelték a táborok kiürítését. Két transzport indult 
el. Az első csoportból „az erőltetett menet” után csak néhány túlélő maradt. A második csoport 
néhány napi bolyongás után a szerb partizánok jóvoltából felszabadultak. Hét bori 
munkaszolgálatos mondja el történetét. Zsidók voltak javarészt, vagy „mindenféle gyanús, fegyvert 
nem fogó népség”. 

 

 
Robin Hood legendás élete                                                            DVD 2440   
Rend.: Emma Webster 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 15.) 
 
Robin Hood legtöbbünk számára az igazi romantikus hős, az aranyszívű bujdosó, kalandjai 
hétszáz éve bűvölik el a közönséget – de vajon igazak a róla szóló történetek? A nyomozás  
izgalmas kérdésekkel és döbbenetes meglepetésekkel teli középkori rejtélyt fed fel. A hírhedt 
Robinról szóló középkori balladák egy gazemberről mesélnek. A balladák kételyt ébresztenek 
azzal kapcsolatban is, hogy Robin Hood tényleg a sherwoodi erdőben élt-e, vagy inkább attól 
északra, a barnsdale-i erdőben. A történészek heves vitákat folytatnak arról, hogy ki lehetett a 
valódi Robin Hood, és mind Sherwood, mind Barnsdale környékén találtak jelölteket. 

 

 
Sárkány mítoszok (1997)                                                                   DVD 2444 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 19.) 
 
A képzelet világában a sárkányok kétségbevonhatatlanul léteznek. De vajon hogy lehetséges az, 
hogy a világ szinte minden pontján találkozhatunk velük a mesékben, mítoszokban? Talán e 
fantasztikus állatok tényleg éltek egykor? Vajon mi a magyarázat arra, hogy Hérodotosz, ókori 
történetíró is említést tesz róluk, a felfedező, Marco Polo pedig egy titokzatos, sárkányszerű 
lénnyel való találkozásról számol be hitelesen? Vajon a tudomány tud bármilyen racionális választ 
adni a sárkányok rejtélyére? Kipusztult állatfajról van szó? Vagy talán a világ egy távoli pontján 
még mindig a valóságot jelentik? 

 

 
Sicko (2007) - feliratos                                                                                               DVD 965 
Rend.: Michael Moore 
Időtartam: 118 perc 
 
A film több átlagos amerikai állampolgár ügyének bemutatásával nyit, akiknek életét szétzilálta, 
tönkretette valamiféle egészségügyi ellátási katasztrófa, így nyilvánvalóvá válik, hogy a válság 
nem csupán azt a 47 millió polgárt érinti, akik biztosítás nélkül élnek, hanem azokat is, akik 
lelkiismeretesen fizetik járandóságaikat, ám a bürokrácia bármikor lesújthat rájuk is. A rendező 
magával visz minket egy földkörüli útra, amely során olyan országokat látogatunk meg, mint 
Kanada, Nagy-Britannia és Franciaország, ahol minden állampolgár alanyi jogon részesül 
ingyenes egészségügyi ellátásban.  

 



 

 
Stonehenge - a rejtély megoldódik (2008)                                      DVD 3269 
Rend.: Christopher Spencer 
Időtartam: 59 perc 
 
Tartson velünk a múltba, egy 4500 éves időutazásra, és fedezze fel a világ legmisztikusabb 
archeológiai rejtélyének titkait! A film bemutatja a világ legnevesebb archeológusainak 
forradalmian új elméletét, amely feltárja kik és miért építették Stonenege-et. A híres kőépítmény 
közelében frissen felfedezett ősi város teljesen újraírta eddigi elképzeléseinket. Látványos 
rekonstrukciók, megdöbbentő, új felfedezések, izgalmas interjúk! A STONEHENGE - A REJTÉLY 
MEGOLDÓDIK visszarepít bennünket az ősi korokba, és eddig soha nem látott módon helyezi új 
megvilágításba ezt a misztikus építményt. 

 

 

 
Szabadság különjárat (2013)                                                                            DVD 4539    
Rend.: Fazakas Péter 
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. 

 

 

 
A szabadság vihara (2005)                                                                                 DVD 470 
Rend.: Colin Keith Gray, Megan Raney 
Szereplők: Gyarmati Dezső, Hevesi István, Zádor Ervin. Időtartam: 90 perc 
 
1956. december 6. A melbourne-i olimpia vízilabda negyeddöntőjében a magyar és a szovjet 
csapat méri össze erejét. Alig egy hónappal a magyar forradalom drasztikus leverése után a 
medencében immáron politikai eseményektől feltüzelt játékosok küzdenek. A magyarok 4-0-ás 
vezetésénél a szovjet center lekönyökli Zádor Ervint úgy, hogy a bőr közvetlen a szeme alatt 
csúnyán felreped. A mérkőzést magyar győzelemmel lefújják. Az aranyérem átvétele után azonban 
Zádor és a fél csapat soha többet nem tér haza Magyarországra. A film a melbourne-i ellenfelek 
ötven évvel későbbi budapesti találkozójában csúcsosodik ki. Zádor Ervin és egykori csapatának 
nyolc, még élő tagja ismét szemtől szemben találják magukat az egykori vetélytársakkal. 

 

 
A szamurájok titokzatos élete (1997)                                             DVD 2428 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 3.) 
 
A középkori Japán lovagjai voltak. Elit harcosok, akik hatalomra kerültek, és lenyűgözték az 
embereket több mint hétszáz éven át. Misztikus alakjukat számos hiteles és meseszerű legenda 
örökíti meg. Az íjászat és a kardforgatás mesterei, akiknek mindennapjait a becsületkódex 
határozta meg, és legyőzhetetlenek voltak. Ők voltak a szamurájok. A film bemutatja a bushidót, 
azaz a harcosok életmódját, az ehhez tartozó képzést, valamint társadalomban elfoglalt helyüket 
és végül bukásukat. 

 

 
„Száz vasútat, ezeret…” A magyar vasutak története (1996)         DVD 980 
Rend.: Sáfrány József 
Időtartam: 180 perc 
   Tart.: A kezdetek; A kiegyezésig; A magyar vasúttársaságok kora; Az 
aranykor; A változások; A múltból a jövőbe 
 
Ipar, kereskedelem, történelem és egy cseppnyi romantika… A magyar vasút történetét a 
kezdetektől, azaz a fasínektől a szabadságharc, a kiegyezés és a világháborúk időszakán át 
egészen napjainkig mutatja be ez az alkotás. Gyönyörű tájakra kalauzol el minket a film, archív 
fotókkal és felvételekkel ill. térképen is ábrázolva is az egyes vonalak kialakulását, szórakoztató és 
egyben informatív módon tájékoztat. 



 

 
Szent rítusok és szertartások (1996)                                              DVD 2433 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 8.) 
 
A történelem kezdete óta az emberek rituálékat teremtettek, mellyel örömüket és bánatukat 
jelezték, illetve a világ körforgását és rejtélyeit tisztelték. Az idők során minden kultúrában az ősök 
iránti tisztelettől a zarándoklatig a szertartások misztikummal töltötték meg a közösségek, családok 
és egyének életét. A rituálék, a vallás eszközei, melyek világszerte lehetővé teszik az emberek 
számára, hogy emberi és spirituális igényeiket ötvözzék. A mai nyugati világban már eltűntek ezek 
a fontos szertartások? Tartson velünk egy világ körüli, misztikus útra, hogy felfedezze a történelmi 
szokásokat, valamint azt, ezek hogyan gazdagították az egyes kultúrákat.  

 

 
Szodoma és Gomora                                                                      DVD 2438 
Rend.: Damian Weyand 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 13.) 
 
Vajon mi rejtőzik a bűnös bibliai városok története mögött? Valóban léteztek? Esetleg az egész 
nem más, mint egy a sok világvégéről szóló tanmese közül? Ha léteztek, hogyan pusztultak el? 
Megállja-e a helyét a magyarázat, hogy drámai természeti katasztrófa sújtotta a térséget? A Holt-
tenger déli csücskénél régészek két ősi város: Bab edh-Dhra és Numeiraromjaira bukkantak. 
Fekvésük, a tűz és az összeomlás nyilvánvaló jelei találgatásokra adtak okot. Lehet, hogy 
megtalálták Szodomát és Gomorát?  

 

 
Sztálingrád (2003)                                                                                DVD 861 
Rend.: Christian Deick, Sebastian Dehnhardt 
Időtartam: 158 perc 
   Tart.: A támadás; A „Katlan”; A végzet 
 
A II. világháborúban a német keleti front elképzelhetetlen borzalmak helyszíne volt. A 
legkegyetlenebb harcok Sztálingrádnál zajlottak le 1942 augusztusa és 1943 januárja között. Hitler 
számára a város katonai és ideológiai szempontból is fontos volt: ellensége nevét viselte, tehát 
meg kellett semmisíteni. Az ütközet nem csak több százezer katona és civil sorsát pecsételte meg, 
hanem a II. világháború fordulópontja és a náci Németország bukásának kezdete is. A trilógia ezt a 
történelmi korszakot mutatja be. 

 

 
A tartótiszt ; Operatív érték - a besúgottak (2013, 2014)                      DVD 5003 
Rend.: Varga Ágota 
Időtartam: 64 + 65 perc (Varga Ágota dokumentumfilmjei-sorozat ; 1.) 
 
Közép- és Kelet-Európában, a volt kommunista államokban a második világháborút követően az 
egyházak helyzete alapvetően megváltozott. Módszeres keresztényüldözés volt 1945-től egészen 
1990-ig, a rendszerváltásig. Magyarországon 1945 után a keresztény egyházak és a vallásosság 
az egyik első számú ideológiai ellenséggé lépett elő. A „klerikális reakció” – az egyházak – a 
szocializmus építését akadályozó „erők” egyik gyűjtőfogalma lett. A tartótiszt c. dokumentumfilm 
teljesen új szemszögből mutatja be a Kádár-korszak állambiztonsági munkájának egy szeletét.  
A tartótiszt c. film után a dokumentumfilm folytatásaként az Operatív érték –a besúgottak c. filmben 
megismerhetjük az egykoron besúgottak sajátos viszonyulását a róluk jelentő besúgókhoz 

 

 
Téglagyári mementó (2004)                                                                 DVD 718 
Rend.: Radó Gyula 
Időtartam: 50 perc 
 
A téglagyár volt a gyűjtőhelye a Szegedről és a környék gettóiból begyűjtött zsidóságnak, mintegy 
9000 embernek. Innen három vonat indult. Az elsőről mindenki azt gondolta, hogy a biztos 
megmenekülőket viszi, hiszen ide szállhattak fel az idősek és a gyerekek. Öt nap múlva 
Auschwitzban voltak és szelektálás nélkül mentek a gázkamrába. A második vonat fele 
Auschwitzba, fele Strasshofba ment. A harmadik az egyenesen a megmenekülés lehetőségét 
jelentő Strasshofba ment. Mik voltak a szétválogatás szempontjai? Kik válogattak? Mit tudtak a 
szétválogatók, mit tudtak a gettólakók?  



 

 
A teljes csoda (2008)                                                                          DVD 3127 
Rend.: Jeffrey Roth 
Időtartam: 83 perc 
 
Egy másik bolygón tett látogatás után maradhatunk-e ugyanolyanok? E kérdéssel fogtak bele a 
filmkészítők ennek a  dokumentumfilmnek az elkészítésébe. Munkájuk egyediségét az adja, hogy 
mindeddig egyedülálló módon nem a technikai lehetőségek oldaláról közelítik meg a témát, hanem 
az űrhajó legénységét mutatják be megkapó részletességgel. Csodálatos képsorok és őszinte 
beszámolók váltják egymást, s eközben kirajzolódik előttünk e lehetetlennek gondolt vállalkozás 
minden részlete. Kételyek, nehézségek és próbatételek az egyik oldalon – a másikon pedig 
emberfeletti munka, elszántság, remény és végül maga a Holdralépés. 

 

 
A templomos lovagok (1997)                                                             DVD 2430 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 5.) 
 
Kilencszáz évvel ezelőtt a keresztények ellen harcoló muzulmánokat hirtelen egy különös, rémisztő 
erő támadta le: kardforgató szerzetesek hada, akiket templomos lovagoknak neveztek. Fanatikus 
bátorságuk félelmet keltett ellenségeikben, mesés gazdagságuk Európa legnagyobb hatalmát 
biztosította nekik, titkos szertartásaik viszont istenkáromlás gyanújába keverték őket. Vajon találtak 
elásott titkokat a templomos lovagok a Salamon-templom alatt? Szőttek összeesküvést, hogy 
elfoglalják Európa egy részét saját maguk számára? Tartsanak velünk, hogy választ keressünk 
ezekre a régi rejtélyekre a bátor és misztikus templomos lovagok elmúlt idejéből! 

 

 
A terror ügyvédje (2007)                                                                                   DVD 2936 
Rend.: Barbet Schroeder 
Időtartam: 132 perc 
 
Milyen meggyőződés vezérli Jacques Verges erkölcsi gondolkodását? Az algériai háború idején 
Verges fiatal ügyvédként kötelezte el magát a gyarmatosítást ellenzők ügye mellett; ő volt Djamila 
Bouhired védője, azé a nőé, aki megtestesítette az ország szabadságba vetett reményét, és akit 
halálra ítéltek, mert kávézókban robbantott. Aztán egyszercsak, fényes pályájának tetőpontján, 
Vergesnek nyolc évre nyoma veszett. Titokzatos eltűnését követően már a legkülönfélébb 
terroristák – Magdalena Kopptól Anis Naccachén át Carlos, a Sakálig - védőjeként lépett fel. Olyan 
történelmi szörnyalakokat képviselt, mint a náci Klaus Barbie. A film végigköveti az „ördög 
ügyvédjének” kanyargós pályáját a jog és a politika útvesztőjében a szenvedélyeket felkorbácsoló, 
provokatív ügyektől a sokat vitatott terrorista szálig. 

 

 
Titanic. Egy legenda születése (2005)                                               DVD 876 
Rend.: William Lyons 
Közreműködik: Gordon Langford-Rowe, Charles Lawson. Időtartam: 75 perc 
(Planet history) 
 
Öt évig tartott, amíg megépült a világ akkoriban legnagyobb óceánjáró hajójának számító Titanic. 
Mégis első útján mindössze három óráig tartott haláltusája, mielőtt végleg elnyelte volna az óceán. 
Az 1,500 áldozat között ott volt egy maroknyi ember, akiről senki sem emlékezett meg: akik 
megépítették ezt a csodálatos hajót. Ezen emberek csoportját „Garancia Társaságnak” nevezték 
és abban a jutalomban volt részük, hogy együtt utazhattak a gazdagokkal a Titanic első útján. 
Ebben a különleges filmben megelevenedik a Titanic egykori nagyszabású építkezése, melyben az 
elszántság, az erőszak és a politikai sakkjátszmák is helyet kaptak. 

 

 
Titanica (1995)                                                                                                          DVD 963 
Rend.: Stephen Low 
Időtartam: 63 perc 
 
Merüljön közel négy kilométer mélyre, az Atlanti-óceán fenekére, és vegyen részt élete egyik 
legnagyobb kalandjában! A világ legjobb mélytengeri tudósai és díjnyertes filmesek csatlakoznak 
Önhöz ezen a felejthetetlen úton, amely a huszadik század egyik legsötétebb tragédiájának 
sírhelyéhez, a Titanichoz vezet. A közel 100 éve hullámsírban nyugvó roncsot összevetheti eddig 
még soha nem látott, 1912-ben készült fotókkal, melyek egykori pompájában mutatják az 
elsüllyeszthetetlennek tartott hajót. Az élmény varázsát a lelkes felfedezők beszámolói, valamint a 
katasztrófa két túlélőjével készített megrendítő interjúk fokozzák.  



 

 
Titokzatos lények (1996)                                                                                    DVD 2446 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 21.) 
 
Jártak valaha idegen lények a Földön? A földönkívülieknek volt hatásuk a történelem alakulására? 
Vajon még mindig köztünk vannak? Nézzünk szembe minden idők egyik legnagyobb kihívását 
jelentő rejtélyével! Modern világunkra gazdag örökséget hagytak azok, akik előttünk éltek. Ősi 
romok árulkodnak letűnt idők virágzó civilizációiról. Bár sok mindent kiolvasunk az ősi romokból és 
tárgyakból, mégsem tudjuk, miért mutat az ókor oly sok épülete valamelyik csillag felé. Miért utal 
megannyi ősi szöveg furcsa, repülő tárgyakra? Egyedül vagyunk, vagy évezredek óta eljutnak 
hozzánk más világok utazói is? 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 1. Amióta ember él e vidéken... Az antik 
Savaria (2007)                                                               DVD 696/1, DVD 1038/1 
Időtartam: 25 perc 

 
Szombathely és környéke már 7500 éve emberlakta vidék, a rómaiak 2000 éve alapították meg 
Savariát.  A város régmúlt emlékeit mutatja be a film. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 2. Szentek nyomában (2007)  DVD 696/2,  
Időtartam: 25 perc                                                                          DVD 1038/2 

 
A film a 3.-4. századi Savariából két nagy jelentőségű személyt idéz meg: Quirinus püspököt és 
Szent Mártont, a későbbi toursi püspököt. Élettörténetük mellett felidézi a film azokat a legendákat 
is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Szombathely neve ismertté vált szerte Európában. A film 
bemutatja a Szent Márton kultusz jeles helyszíneit is. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 3. A második városalapítás (2007) 

Időtartam: 25 perc                                                            DVD 696/3, DVD 1038/3 
 
A 18. századi Szombathelyről, Szily János szerepéről a város életében. A film bemutatja azt a 
folyamatot, ami a Szombathelyi Egyházmegye létrehozásához vezetett, valamint azokat a 
teendőket, melyek egy új egyházkormányzati szerv kiépítéshez és hatékony működtetéséhez 
kellettek. Mindeközben a barokk stílus helyi alkalmazását is képet kapunk. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 4. A forradalom viharában (2007) 

 Időtartam: 25 perc                                                                    DVD 696/4, DVD 1038/4 
 
Az 1848-as forradalom nemcsak Pest-Buda utcáin zajlott. A szombathelyi polgárok is kivették 
részüket az eseményekből, sőt a pesti fiataloknál előbb fogalmazták meg a polgári átalakulás 
legfontosabb követeléseit. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 5. A nyugat királynője (2007) 

Időtartam: 25 perc                                                                    DVD 696/5, DVD 1038/5 

 
Az 1867-es kiegyezés után meginduló, a vasútvonalak minden addiginál nagyobb lendületű 
kiépítése a fejlődés mozgatórugójává vált hazánkban. Ha nincs vasút, nincs az a gazdasági, 
társadalmi fejlődés sem, amelyek révén a vasi megyeszékhely kiérdemelte a Nyugat királynője 
elnevezést. Kevés olyan város volt az Osztrák-Magyar Monarchiában, amely olyan látványos és 
gyors változáson ment keresztül, mint Szombathely. 



 

 
Történelmi séták Szombathelyen 6.  A szombathelyi Andrássy út (2007)                        
Időtartam: 25 perc                                                       DVD 696/6, DVD 1038/6 

 
A budapesti Andrássy út képéhez megtévesztésig hasonló elképzelések alapján épült ki 
Szombathelyen a Széll Kálmán utca. A film végigkalauzolja a nézőt a Vasútállomástól a 
Nagyszállóig vezető útszakaszon, megidézve a hajdani építőket és építtetőket, bemutatva a kor 
jellemző építészeti stílusirányzatait. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 7. A garnizonváros (2007)   DVD 696/7,  
Időtartam: 25 perc                                                                       DVD 1038/7 
 
A dualizmustól egészen a II. világháború végéig Szombathely fontos katonai bázisként is szolgált. 
A film  a ránk maradt információk alapján a katonák hétköznapjairól próbál minél teljesebb képet 
adni: a kiképzésről, a bevonulásról, valamint arról, hogy az egyes egységek hogyan állták meg 
helyüket a harcmezőkön. 

 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 8. A szombathelyi zsidóság holocaustja 
(2007)                                                     DVD 696/8, DVD 1038/8 
Időtartam: 25 perc 
 
Amikor a II. világháború javában tombolt, Szombathelyen is megtörtént az, amit sokan csak a 
legvadabb álmaikban gondoltak: egy eszme árnyékában megkezdődött a városi zsidó lakosság 
összegyűjtése és elszállítása. A legtöbbjükre a biztos halál várt, csak néhányan élték túl a 
borzalmakat. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 9. "Minden odavész" (2007)   DVD 696/9,         
Időtartam: 25 perc                                                                          DVD 1038/9 

 
A szombathelyi Horváth József mérlegkészítő iparos által vezetett korabeli naplóból vett idézetek 
sorára épül a film, mely az 1944 októbere és 1945 áprilisa közötti fél év civil krónikáját idézi meg. 
Bemutatja, miként élte meg a város a nyilas kormány idekerülését, a mérhetetlen mennyiségű 
menekültáradatot, és a pusztító bombázásokat. 

 

 
Történelmi séták Szombathelyen 10. 1956 (2007)                      DVD 696/10,  
Időtartam: 25 perc                                                                    DVD 1038/10 

 
Bár több mint 50 év már eltelt azóta, szerencsére ma is élnek olyanok, akik jelen voltak azokon az 
emlékezetes '56 őszi eseményeken. Részt vettek a Munkástanácsok megalakításában, forradalmi 
követelések kidolgozásában, nemzetőrség megszervezésében, vagy éppen ott voltak azokon a 
tüntetéseken, amelyek Szombathelyen zajlottak október 27-től. Közülük néhányan mondták el  
saját történetüket, hol voltak azokban a bizonyos napokban, mit láttak, hallottak. 

 

 
Trianon (2004)                                                                                  DVD 590 
Készítette: Koltay Gábor 
Közreműködik: Csurka István, Duray Miklós, Fejtő Ferenc. Időtartam: 128 perc 
 
A ránk zúduló csapások sorát az 1920-as versailles-i-trinanoni békeszerződéstől szoktuk 
számítani. Évtizedekig említeni sem volt szabad. Hogyan viszonyult legnagyobb nemzeti 
tragédiánkhoz a mindenkori magyar társadalom? Milyen kibontakozási lehetőségeink vannak az 
egységesülő európai tendenciák közepette? Koltay Gábor dokumentumfilmje megrázó erővel és 
szokatlan őszinteséggel teszi fel a kérdéseket és szenvedélyesen hangsúlyozza, hogy a ma is 
tartó trianoni folyamatról minden körülmények között beszélni kell. Emlékezni és emlékeztetni kell, 
hogy ne lehessen ismét szőnyeg alá söpörni a kérdést. 



 

 
A Trianon szindróma (2006)                                                           DVD 1777 
Rend.: Szakály István 
Időtartam: 96 perc 
 
1920. június 4-én, a versailles-i kastély parkjában álló Nagy Trianon-palota dísztermében írta alá a 
magyar kormányküldöttség az I. világháborút lezáró és egyben a történelmi Magyarország 
megszűnését jelentő békeszerződést. E naptól kezdve Magyarország területe 283 ezer 
négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakosainak száma pedig 18,2 millióról 7,6 millióra 
csökkent. Mi történt? Mi vezethetett ide? Mi volt, mi lehetett az a bűn, amelyre ilyen súlyos 
büntetés volt a válasz? 

 

 

 
Tükörcserepek. Magyarország – 1956 (1996)                                  DVD 266 
Rend.: Vitéz Gábor 
Időtartam: 82 perc 
 
Az alkotók megpróbálták csak és kizárólag hiteles dokumentumokra támaszkodva felidézni a 
történéseket. Igyekeztek többféle korabeli dokumentumot felhasználni: forradalom idején készült 
filmfelvételeket, fényképeket, amelyeket a múzeumok és tudományos intézetek gyűjtöttek össze, 
mindenekelőtt a Legújabbkori Történeti Múzeum Fényképtára, valamint  a korabeli sajtót, 
röplapokat és plakátokat. A film nem adhat teljes képet az 1956-os forradalomról. Kísérletet tehet 
azonban arra, hogy a hiteles képanyagra támaszkodva a történettudomány mai állása szerint 
vázlatos összefoglaló képet adjon az eseményekről. 

 

 
Új Eldorádó (2004)                                                                              DVD 2649 
Rend.: Kocsis Tibor 
Időtartam: 76 perc 
 
Van egy meseszép falu Romániában: Verespatak, ahol hagyományokhoz és földjükhöz 
ragaszkodó emberek élnek, évszázadok óta. A környező hegyek több száz tonna aranyat és 
ezüstöt rejtenek, egy nemzetközi cég külszíni fejtésű bányát kíván itt nyitni. Világszínvonalú 
technikát ígérnek. Az embereket szép új otthonokba költöztetnék, mindenkit kármentesítenének. 
Lenne arany és ezüst, egy új Eldorádó. Csak a környező hegyek és Verespatak tűnnének el a föld 
színéről.  

 

 

 
Út a Fehér Házig. Barack Obama megválasztása (2009)                 DVD 2859 
Rend.: Amy Rice és Alicia Sams 
Időtartam: 111 perc 
 
Milliók lehettek tanúi a történelmi pillanatnak, amikor Barack Obama a választás éjszakáján az 
emelvényre lépett. Azt azonban csak kevesen tudják, mi történt a felejthetetlen szónoklat előtt – 
akkor, amikor az elnökjelöltet nem vette körül annyi kamera. Mostantól ez is megváltozik. 
Ismerkedjünk meg az elnöki poszt várományosával és kampányának munkatársaival! Ez a példa 
nélkül álló dokumentumfilm a Fehér Házhoz vezető történelmi út hiteles krónikája. A kulisszák 
mögött készült, eddig be nem mutatott felvételeket és számos interjút tartalmaz, valamint – ami 
talán még ennél is izgalmasabb – tanúi lehetünk a családdal, a kampány vezetőivel, 
önkéntesekkel, riporterekkel, támogatókkal, sőt még az ellenfelekkel is átélt kivételes perceknek. 

 

 
Az utolsó óráig. Hitler titkárnőjének visszaemlékezései (2002)     DVD 2938 
Rend.: André Heller 
Közrem. Traudl Junge. Időtartam: 87 perc 
 
Traudl Junge 1943-tól a náci birodalom összeomlásáig volt Adolf Hitler egyik személyi titkárnője. 
Dolgozott a főhadiszálláson a Farkaslakban, az obersalzburgi Berghof-ban és a berlini 
különvonaton. 1944-ben szemtanúja a sikertelen Stauffenberg-merényletnek; a háború utolsó 
napjait és a Führer öngyilkosságát a Führerbunker-ben, a körbezárt fővárosban élte át. Hitler 
Traudl Jungenek diktálta le végrendeletét. Ebben a filmben nyilatkozik először Traudl Junge 
nyilvánosan az életéről, vall önmagáról. Beszél müncheni gyerekkoráról, a véletlenekről és az 
életkörülményekről, amik először Berlinbe „A Führer Kancelláriájába” majd később mint személyi 
titkárnőt a Farkaslakba vezették. Beszámol a napi eseményekről, amelyek barátságos banalitása 
abszurd ellentmondásban van a náci hatalom népirtó politikájával. 



 

 
Az ügynök élete. Belügyi oktatás a Kádár-korszakban (2005)      DVD 3142 
Rend.: Papp Gábor Zsigmond 
Időtartam: 82 perc 
   Tart.: Hová helyezzük a poloskát?; Bevezetés a házkutatásba; A beszervezés fő 
szabályai; A hatékony hálózati munka 

 
A BM Filmstúdióban 1958 és 1988 között több száz oktató-, kis- és nagyjátékfilm készült. A témák 
között szerepel titkos házkutatás, célszemélyek operatív megfigyelése, lehallgató készülékek 
telepítése vagy ügynökök és besúgók beszervezése. A kulisszák mögé láthatunk, hiszen nemcsak 
a gyakran zsarolás útján beszervezett III/III-as ügynököket ismerjük meg, hanem az őket 
beszervező tartótiszteket és állambiztonsági szakembereket is. A legérdekesebb részletek 
kiválasztásával az alkotók célja, hogy bemutassák a kádári diktatúra erőszakszervezetének 
működését és gondolkodásmódját.  

 

 
Várak és lovagok. Az indiánok és a vadnyugat (2007)                    DVD 2787 
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda) 
 
A Várak és a lovagok című rész időutazás a középkorba: bepillanthatunk a várak és a lovagok 
életébe, és láthatunk lovagi tornát is. A második film az észak-amerikai indiánok életét mutatja be 
régen és ma. 

 

 

 
A Vatikán belülről (2002)                                                                    DVD 3230 
Rend.: John Bredar 
Időtartam: 60 perc 
 
Vatikán. E szóról legtöbbünknek II. János Pál pápa, a római katolikus egyház, a pompás 
műkincsek és építészeti csodák jutnak az eszébe. Pedig ennél jóval többet jelent. “A Vatikán 
belülről” kivételes bepillantást nyújt a Vatikán rejtett belső életébe, a titkos levéltárak és 
magánkápolnák világába. E szokatlan körút során olyan férfiakat és nőket ismerhetünk meg, akik a 
pápa közvetlen környezetében élnek és dolgoznak. A film az ő érdekfeszítő történeteiken keresztül 
ismertet meg bennünket a szent város rendkívüli történetével és azokkal a különleges 
hagyományokkal, melyek csaknem 2000 éven át fennmaradtak. 

 

 

 
A velencei csatornák titkai (1996)                                                    DVD 2427 
Időtartam: 46 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 2.) 
 
A világ nagyvárosai közül egyikben sem dacolt annyit egymással a természet és logika, mint 
Velencében. A nyugati világ eme ékköve a vízre épült, bátran szembeszállt idővel és természettel, 
dacolt a szeszélyes áradásokkal, melyek létének kezdete óta, 1500 éve veszélyt jelentenek 
számára. Hogyan és miért építettek egy nagyvárost a lagúna közepén? Velence megépülését a 
félelem motiválta. Első lakói azért mentek a lagúnára, hogy megmeneküljenek a vérszomjas barbár 
törzsek. Műsorunkban bemutatjuk, hogyan alakítottak ki a város lakói egy teljesen új létformát az 
ősi vízi világban, és hogyan lett a mocsaras szigetből egy még ma is gyönyörű város.  

 

 
Vérző Magyarország. Trianon 90. évfordulóján (2010)                   DVD 2891 
Rend.: Koltay Gábor 
Narrátor: Szélyes Imre. Időtartam: 108 perc 
 
Koltay Gábor a trianoni békeszereződés 90. évfordulója alkalmából ezúttal egy "emlékfilmet" 
készített, amelyben művészek, tudósok, közéleti személyiségek vallanak a problémakörhöz való 
viszonyukról. A kortárs megszólalók pl. Nemeskürty István, Csoóri Sándor és Duray Miklós mellett 
közismert színészek tolmácsolják a múltbéli érzéseket, többek között Karinthy Frigyes, József 
Attila, Márai Sándor, Wass Albert írásait, valamint Klebelsberg Kunó, Teleki Pál, Reményik 
Sándor, Illyés Gyula gondolatait, zenei anyagát a Kormorán együttes biztosítja.  

 



 

 
Vikingek. Az északi tűz (2000)                                                         DVD 2442 
Rend.: Sueann Fincke 
Időtartam: 50 perc (Legendák nyomában: rejtélyek és mítoszok a 
történelemben; 17.) 
 
Ezek a pogányok templomokat gyaláztak, és ártatlanokat öldöstek. Északról jöttek, hogy kirabolják 
a gazdag Európát. Háromszáz éven keresztül senki sem menekülhetett meg kegyetlen 
támadásaiktól. Ugyanakkor városokat építettek, birodalmakat alapítottak, óceánokat szeltek át, 
hogy új világra leljenek. Ők voltak a vikingek, akik megváltoztatták bolygónk képét, majd eltűntek, 
és csupán mítosz és legenda maradt utánuk. Filmünk e vakmerő, hajós nép és elképesztő tettei 
nyomába ered. Tartsanak velünk a vikingek útján az északi tűz nyomában!  

 

 

 
A világ hét csodája 1. (1995)                                                                                                     DVD 5599/1 
Rend.: Peter Spry-Leverton 
Időtartam: 110 perc 
   Tart.: Az olymposzi Zeusz szobor ; A rhodoszi kolosszus ; A pharoszi 
világítótorony ; A halikarnasszoszi mauzóleum 
 
Ezek a fenséges és gigantikus építészeti remekművek még ma is ámulatba ejtik az embereket. A 
hét csodából napjainkra már csak az egyiptomi piramisok maradtak fenn. Ezért a film készítői 
véghezvitték a lehetetlent: a legújabb háromdimenziós számítógép-programok segítségével 
"újjáépítették" a csodálatos alkotásokat, és bemutatják nekünk a híres építmények 
történelemformáló szerepét... 

 

 

 
A világ hét csodája 2. (1995)                                                                                                   DVD 5599/2 
Rend.: Peter Spry-Leverton 
Időtartam: 110 perc 
   Tart.: A babiloni függőkertek ; Az ephesoszi Artemis templom ; Az egyiptomi 
piramisok 
 

 

 
Világörökség (2003)                                                                      DVD 2074/1-2 
Rend.: Osskó Judit 
Időtartam: 183 perc 
 
„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés hanem, hogy munkáljon, 
alkosson, teremtsen.” Széchenyi István gondolata mottóul szolgálhat a Világörökség című 
sorozathoz, hiszen a filmben olyan kincseket fedezhetünk fel, amelyekről eddig esetleg nem is 
tudtunk, olyan szépségeket láthatunk, amelyeket eddig talán észre sem vettünk. Ellátogathatunk 
többek közt a Fertő tó vidékére, megtekinthetjük Aggtelek csodálatos cseppköveit, 
bekkukanthatunk a pécsi ókeresztény sírkamrákba és megannyi csodálatos látványban részesít 
minket ez a film. Ez a sorozat megmutatja, mi is a mi örökségünk. 

 

 

 
Volt egyszer egy téka (2018)                                                                            DVD 5777 
Rend.: Csizmazia "Cheese" Gábor 
Közreműködik: Simon Kornél, Rudolf Péter, Mucsi Zoltán. Időtartam: 90 perc 
 
2018. január 31-én 22 évnyi működés után végleg bezárt az Odeon videotéka a budapesti Corvin 
moziban. Ezzel a VIII. kerület, utolsó legendás art videotékája is lehúzta a rolót, s az Odeon 
tékahálózat lassan a történelmi múlt részévé válik. Mindez jó alkalomként szolgált ahhoz, hogy 
néhány lelkes volt tékás és filmkedvelő emléket állítson nem csak az Odeon téká(k)nak, hanem az 
egész videókorszaknak, a nyolcvanas évek VHS aranykorának. A Volt egyszer egy téka 
laikusoknak, fiataloknak is szórakoztató nosztalgiautazás, amelyben egykori tékások, 
törzskölcsönzők, ihletért betérő filmkészítők mesélnek a kölcsönzés bájáról, bebizonyítva, hogy a 
VHS-nek is létezett reneszánsza, bemutatja, mi fán termett a kölcsönzés, tiszteleg az összes tékás 
és szeretett vagy éppen macerás kölcsönző előtt.  



 

 
Vörös Hadsereg (2014) – feliratos                                                           DVD 4412   
Rend.: Gabe Polsky 
Időtartam: 81 perc 
 
A film egy inspiráló, igaz történetet mesél el a hidegháborúról, amely még a jégkorongpályát is 
utolérte, valamint egy férfiről, aki szembeszállt a rendszerrel, és ezzel több generációnyi orosz 
tehetségnek adott lehetőséget a kibontakozásra. A film a Vörös Hadsereg jégkorongcsapat 
történetét tárja fel. A Vjacseszlav Fetyiszov, a csapatkapitány szemszögéből elmesélt történet 
bemutatja, hogy lett a sportember nemzeti hősből politikai ellenség. A kommunizmus bukásával 
azonban a hidegháború is véget ért, és a szovjet játékosok végre átigazolhattak az NHL-hez. Ez a 
film azt vizsgálja meg, hogy a sport mennyiben tükrözte a hidegháborús Szovjetunió szociális és 
kulturális mozgalmait. 

 

 
Waffen SS. Hitler elit hadserege                                                      DVD 2767 
Rend.: Michael Campbell 
Időtartam: 50 perc 
 
A rémálom vészjosló, fekete-ruhás figurái, a hitleri Waffen SS páratlan és sötét helyet foglal el a 
német történelemben. A "törvénykönyvük" megkövetelte a bátorság és kegyetlenség halálos 
kombinációját és Õk a felelõsei a náci idõszak legrettenetesebb bûntényeinek. 

 

 

 
Zsidónegyed. Pest zsidó arca (2005)                                                         DVD 2114 
Rend.: Ocsenás Tamás 
Időtartam: 100 perc 
 
A film a pesti zsidónegyed és zsidósága történetéről szól, a keletkezéstől napjainkig. A bő kétszáz 
év felöleli a legfontosabb politikai, történelmi, társadalmi eseményeket, bemutatja a negyed 
legérdekesebb részeit, legszebb házait, híres embereit. Mesél zsidóságról, vallásról, tradícióról és 
kultúráról. 

 

 

 


