
Tartalom: Las Vegas felé autózik a bajor turista-házaspár. A több mint molett Jas-

minnak éppen a sivatag kellős közepén lesz elege elviselhetetlen férjéből. Bevágja 

maga mögött a kocsi ajtaját, fejébe csapja hetyke tollas kalapját, s irány: a Nagy 

Ismeretlen. Az isten háta mögötti, lerobbant bisztró, a Bagdad Café megfáradt, in-

gerült tulajdonosa, a fekete Brenda napszúrás keltette látomásnak véli a felé ván-

szorgó Jasmint. Nem sejti még, hogy családja és motellakói életét hamarosan meg-

édesíti a vidám és dolgos bajor asszony...  

Bagdad Café - Out of Rosenheim 1987 magyar 

szinkronos 

német tragikomédia, cult film, 87 perc  

 

Rendező: Percy Adlon 

 

SZereplők: 

Jasmin - Marianne Sägebrecht 

Brenda - CCH Pounder 

Rudi Cox - Jack Palance 

Debby - Christine Kaufmann 

Phyllis - Monica Calhoun 

Sal Jr. - Darron Flagg 



Amarcord 1973 

magyar szinkronos 

olasz-francia vígjáték, 127 perc  

 

Rendező: Federico Fellini 

 

Szereplők: 

Titta Biondi - Bruno Zanin 

Miranda Biondi - Pupella Maggio 

Gradisca - Magali Noël 

Aurelio Biondi, Titta apja - Armando Brancia 

Patacca - Nando Orfei  

tartalom: Az Adriai-tenger partján fekvő kisvárosban él 

Titta, a nagyra nőtt kamasz. Miközben a harmincas évek 

Olaszországában egyre jobban tért hódít a fasizmus, a fiú a 

felnőtté válás megannyi problémájával küszködik. Az élet 

leginkább a kisváros utcáin zajlik, melyeken mindenki meg-

fordul, aki él és mozog. Ott van a városka szexbombája, 

akiről minden férfi álmodik, az ügyvéd, az utcalány, a gi-

gantikus mellű trafikosnő, a fagylaltos, a fasiszta pártvezér, 

mindenféle hóbortos emberek. Évszakok jönnek és men-

nek. A világhírű rendező önéletrajzi ihletésű filmje. 

Oscar-díj (1975) - Legjobb idegennyelvű film 

Golden Globe-díj (1975) - Legjobb idegen-

nyelvű film jelölés 

Oscar-díj (1976) - Legjobb eredeti forgató-

könyv jelölés 

Oscar-díj (1976) - Legjobb rendező jelölés: 

Federico Fellini 



1945 (2017) 

magyar filmdráma, 91 perc,  

Rendező: Török Ferenc 

 

Szereplők: 

Rudolf Péter 

Tasnádi Bence 

Szabó Kimmel Tamás 

Sztarenki Dóra 

Szirtes Ági 

Nagy-Kálózy Eszter 

Angelus Iván 

Znamenák István 

Terhes Sándor 

Székely B. Miklós  

Tartalom: 1945 augusztus 12, 11 óra. Titokzatos szál-

lítmányukkal két fekete ruhás, fekete kalapos idegen 

jelenik meg egy magyar falu vasútállomásán. A falu 

népe az orosz megszállás árnyékában a jegyző fiának 

esküvőjére készül, de a menyasszony korábbi vőlegé-

nye is hazatér a hadifogságból. Néhány óra alatt min-

den megváltozik. Titkok, bűnök, számvetés, szerelem, 

árulás, szembesítés...   



A Jade skorpió átka - The Curse of the Jade 

Scorpion 2001    magyar szinkronos 

amerikai-német vígjáték, 98 perc,  

Rendező: Woody Allen,  

 

Szereplők: 

C. W. Briggs - Woody Allen 

Betty Ann Fitzgerald - Helen Hunt 

Chris Magruder - Dan Aykroyd 

Laura Kensington - Charlize Theron 

Voltan Polgar - David Ogden Stiers 

Jill - Elizabeth Berkley 

George Bond - Wallace Shawn 

Sam - John Tormey  

 

Tartalom: A helyszín a negyvenes évek New Yorkja. Woody Allen ezúttal C. W. Briggs-et, egy biztosítási nyo-

mozót alakít, aki minden biztosítási csalást hihetetlen profizmussal leplez le. Ki nem állhatják egymást a cég 

új, szigorú szervezési szakértőjével, Betty Ann-nel (Helen Hunt), akit azért vettek fel, hogy modernizálja és 

racionalizálja az üzletmenetet. Egy céges bulin egy mágus a színpadon hipnotizálja mindkettőjüket. Ettől a 

naptól kezdve C. W. nappal egy ékszerrablás-sorozatot próbál felgöngyölíteni, anélkül, hogy emlékezne ar-

ra, hogy éjszakánként ő követi el a bűntényeket. A hipnózis mellékhatásaként a két főszereplő sajnálatos 

módon időnként, bizonyos jelszó hatására halálosan egymásba szeret és természetesen ők ébren minderről 

mit sem tudnak.   



Berlin felett az ég - Der Himmel über Berlin 1987 

magyar szinkronos 

német-francia filmdráma, 130 perc  

Rendező: Wim Wenders 

Szereplők: 

Damiel—Bruno Granz 

Cassiel—Otto Sander 

Önmaga—Peter Falk 

Marion—Solveig Dommartin 

Homer—Curt Bois 

Tartalom: „ Történetem hősei angyalok. Igen munkanélküli 

őrangyalok, akik a háború befejezése után Berlinben tevé-

kenykednek, ahogy az Úristen így hátrahagyta őket. Azután 

egy szép napon az egyik angyal szerelmes lesz. Találkozik 

egy trapézművésznővel, aki egy cirkuszban lép fel,  angyal-

szárnyacskával a ruháján. Ezt nagyon mulatságosnak találja, 

és nagyon tetszik neki a lány. De ahhoz, hogy beleszerethes-

sen, halandóvá kell válnia, mint minden földi lénynek. Ne-

héz elhatározás elött áll…”        (Wim Wenders) 



Jégmezők lovagja - Alekszandr 

Nyevszkij 1938 

orosz nyelvű, magyar feliratos 

szovjet háborús filmdráma, 112 perc  

Rendező: Szergej M. Ejzenstein 

 

Szereplők: 

Aleksandr Nyevszkij - Nyikolaj Cserkaszov 

Vasszilij Buszlai - Nyikolaj Ohlopkov 

Igant - Dmitrij Orlov 

Amelfa Timoferevna - Varvara Masszalityinova 

Gavrilo Oleksich - Andrej Abrikozov 

Olga Danilovna - Valentyina Ivaseva 

Tartalom: Monumentális filmvízió a teuton lovagok felett aratott 1242-es 

győzelemről a Csud-tavi ütközetben. A németellenes, "hazafias" alkotás 

Eizenstein egyetlen kasszasikere - de betiltják, amidőn a Molotov-

Ribbentropp-paktum megkötésekor elveszti időszerűségét. A Szovjetunió 

megtámadása után mutatják be újra, és kapják meg érte az alkotók a Sztálin

-díjat. Erre a filmre is igaz, ami minden zseniális műre: a nagyvonalú, operá-

san stilizált, "elidegenítő" rendezés, a fenomenális operatőri munka, vala-

mint a klasszikus harmóniájú zene elhomályosítja a film nacionalista ten-

denciáját.  



Égiháború - Le tonnerre de Dieu 1965 

magyar szinkronos 

francia-NSZK-olasz vígjáték, 91 perc  

 

Rendező: Denys de La Patelliere 

 

Szereplők: 

Jean Gabin 

Michele Mercier 

Robert Hossein 

Georges Géret 

Emma Danieli  

Tartalom: Az Égiháború című filmdráma főhőse az első ránézésre mogorva 

földműves, Brassac, aki feleségével él vidéki birtokán. A városban megis-

merkedik egy prostituálttal, akit hazavisz és segít neki új életet kezdeni. A 

környékbeliek nem nézik ezt jó szemmel. Simone hamarosan közelebbi kap-

csolatba kerül egy szomszédos gazdálkodóval is...  



Nápolyi Krimi - Giallo napoletano 1978 

magyar szinkronos 

olaz dráma 92 perc  

 

Rendező: Sergio Corbucci  

 

Szereplők: 

Marcello Mastroianni  

Ornella Muti  

Michel Piccoli  

Capucine  

Renato Pozzetto  

Tartalom: Raffaele Capace mandolintanár, de a megélhetésért par-

kolóőrként is dolgozik, pedig egyik lábára sánta. Problémáit csak 

tetézi, hogy apja nem tud lemondani emésztő játékszenvedélyéről, 

és Raffaele minden keresete a rulettasztalhoz vándorol. A férfi kö-

rül egyszerre titokzatos gyilkosságok történnek, és ő maga is egyre 

jobban belekeveredik a furcsa ügyekbe...  

 

https://port.hu/adatlap/szemely/sergio-corbucci/person-13899
https://port.hu/adatlap/szemely/marcello-mastroianni/person-5336
https://port.hu/adatlap/szemely/michel-piccoli/person-5410
https://port.hu/adatlap/szemely/renato-pozzetto/person-23871


A hét szamuráj - Shichinin no samurai 1954 

magyar szinkronos 

japán dráma 160 perc  

 

Rendező: Akira Kurosawa  

 

Szereplők: 

Toshiro Mifune  

Takashi Shimura  

Yoshio Inaba  

Ko Kimura 

Keiko Thushima 

Tartalom: Egy ismétlődő rablótámadásoknak kitett falu gazdátlan szamurájokat 

(roninokat) fogad fel, hogy azok, mint a harc művészei, megvédjék a termésüket. Ez végül 

nem kis áldozat árán és a falusiak részvételével sikerül is. A rendkívül mozgalmas csataje-

lenetekben megjelenített harc ellenére sem egyszerű kosztümös kalandfilmet látunk, hi-

szen Kurosawa itt is az embereket, az emberi kapcsolatokat helyezte a középpontba: a 

parasztoknak mindenekelőtt magukat, vagyis számító önzésüket, gyanakvásukat kell le-

győzniük. Ez a nagy kritikai és közönségsikert aratott, filozófikus mélységű szamurájfilm 

szolgált egy hasonlóképpen közkedvelt amerikai western, A hét mesterlövész alapjául.   

 

https://port.hu/adatlap/szemely/sergio-corbucci/person-13899
https://port.hu/adatlap/szemely/marcello-mastroianni/person-5336
https://port.hu/adatlap/szemely/michel-piccoli/person-5410


A négyzet - The Square 2017 

svéd nyelvű, magyar feliratos 

svéd-német-francia-dán dráma 142 perc  

 

Rendező: Ruben Östlund  

 

Szereplők: 

Claes Bang  

Elisabeth Moss  

Dominic West  

Terry Notary 

Christophet Laesso 

Tartalom: A sikeres múzeumigazgató, Christian tökéletes életének gépezetébe 

egyszer csak porszem kerül: egy ügyesen kitervelt átverés révén fényes nap-

pal zsebelik ki a múzeum előtti forgalmas téren. Christian nem hagyja annyi-

ban a dolgot, és bosszúhadjáratra indul a feltételezett tolvajok ellen. Közben 

egy erőszakos amerikai újságírónővel is bonyolult viszonyba kezd. Komikus, 

majd egyre abszurdabb és kínosabb helyzetek során kezd szétfoszlani látszó-

lagos magabiztossága és irigylésre méltó élete.  

 

 

https://port.hu/adatlap/szemely/sergio-corbucci/person-13899
https://port.hu/adatlap/szemely/marcello-mastroianni/person-5336
https://port.hu/adatlap/szemely/michel-piccoli/person-5410

