
Filmlista 

A Tanú (HU) 

 

Pelikán József hithű kommunista, aki végig harcolta elvbarátaival a 

vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi kultusz idején, 

gátőrként is elkötelezett munkát végez. Lecsap az orvhorgászra, akiről 

kiderül, régi barátja és harcostársa, Dániel Zoltán, aki jelenleg 

miniszter. Épp ez a kedves barát buktatja le akaratán kívül, amikor 

feketevágás miatt megjelenik a hatóság. Pelikán börtönbe kerül, 

ahonnan egyre magasabb beosztásba helyezik. Ő lesz a vidámpark, az 

uszoda, majd később egy narancstermelő gazdaság igazgatója. 

Természetesen mindez nem ajándék. Virág elvtárs minden 

alkalommal hangsúlyozza, hogy egyszer még kérnek Pelikántól 

valamit. És ez az egyszer el is érkezik, amikor Dániel Zoltánt koholt 

vádakkal letartóztatják… 

  

Kontroll (HU) 

 

A film a mese és a valóság speciális keveréke. Van a fenti világ, 

valahol ott, a mozgólépcsőn túl, és a lenti világ, itt lent a sínek között. 

A történet főszereplője egy furcsa és titokzatos fiatalember, Bulcsú, az 

ellenőr, aki a fenti világhoz tartozik, ahol sikeres volt valamikor, ma 

azonban az alagútban kísérti a sorsot és vezeti kis ellenőr csapatát. Az 

utazók és a jegyellenőrök - jól ismert- drámai, de legtöbbször komikus 

viszonya, egy kegyetlen gyilkoló gép, aki utasokat lök a metró elé, és 

a metróvezetőség emberei, akik számára csak egyetlen fontos 

szempont létezik az utasok metróba vetett hite. Egy időről-időre 

feltűnő különös alak, a Gyalogkakukk, akinek kedvenc szórakozása, 

hogy magára haragítja az ellenőröket, hogy azok heves izgalmak 

közepette üldözni kezdjék a folyosókon, a peronokon, a mozgólépcsőn 

és a sínek között.  

Izgalommal, humorral átszőtt történet, az elmúlt évtized egyik 

legsikeresebb filmje. 

 



Forrest Gump (ENG) 

 

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös 

mesemondó üldögél. Forrest Gump mindent látott és mindent átélt, de 

nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De hát az anyja 

is mindig azt mondta: "Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál." Forrest 

Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század 

minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök 

klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz 

szerelme karjában. Forrest Gump IQ-ja nem szárnyal az egekig, de 

rendkívül becsületes és jólelkű fiú. Különös véletlenek azonban 

hozzásegítik, hogy az 1950-es évektől 1970-ig Amerika minden 

jelentős eseményén részt vegyen, és minden jelentős személyiségével 

találkozzon, köztük: Elvis Presley-vel, JFK-vel, Lyndon Johnsonnal, 

Richard Nixonnal. Forrest elvégzi a főiskolát, harcol Vietnámban, 

élsportoló lesz, az egyetlen probléma csak az, hogy túl buta ahhoz, 

hogy megértse ezen fontos események jelentőségét. 
 

Kódjátszma (ENG) 

/The Imitation Game/ 

A második világháború egyik legnagyobb hatású, mégis talán 

legkevésbé ismert hőse a tragikus sorsú Alan Turing, aki nélkül ma 

lehet, hogy egészen máshogy nézne ki Európa és a világ térképe. A 

zseniális matematikus 1912-ben született, napjainkban pedig a modern 

számítógép-tudomány egyik atyjaként tisztelik. A második világháború 

alatt a brit Bletchley Parkban működő kódtörő központ munkatársaként 

dolgozott és kulcsszerepe volt a német Enigma nevű titkosító gépek 

jeleinek megfejtésében. Ez a becslések szerint legalább két évvel 

rövidítette le a második világháborút és elősegítette a németek 

legyőzését. A teljes titokban zajló műveletről egyébként a hetvenes 

évekig senki sem tudott. Ez a tény szomorú szimbóluma is lehetne 

Turing életének, akinek homoszexualitása miatt rejtőzködő életmódot 

kellett folytatnia, Nagy-Britanniában ugyanis az azonos neműekhez 

való vonzódást ez idő tájt még betegségként kezelték. 1952-ben 

lelepleződött és választania kellett a börtön, vagy a hormonkezelés 

között. 1954-ben találtak rá holtan, az pedig a mai napig nem ismert, 

hogy öngyilkosság vagy merénylet áldozatává vált-e. 



 

Könnyű csukott szemmel élni (ESP) 

/Vivir es fácil con los ojos cerrados/ 

 

A Franco-korszak az 1960-as évek közepén. Antonio, az angoltanár 

megszállott Beatles-rajongó. Szenvedélye az iskolában is 

megmutatkozik, ahol a dalszövegek segítségével tanítja angolul a 

diákjait. Amikor megtudja, hogy John Lennon Spanyolországban 

forgatja a filmjét, Antonio kocsiba vágja magát, és elindul, hogy 

találkozzon példaképével. Útközben felvesz két stoppos szökevényt, 

Juanjot a tizenhat éves, az agresszív apja elől menekülő fiút, és Belént, 

a húszéves, egyedülálló és terhes lányt 

 

Az Északi-sarkkör szerelmesei (ESP) 

/Los amantes del Círculo Polar/ 

 

A címszereplők már nyolcévesen szerelmet vallanak egymásnak. A 

gyerekek hisznek a szerelemben első látásra, de nem gondolják, hogy 

egymás iránti érzelmeik fogják meghatározni egész életüket. A sors 

úgy hozza, hogy mostohatestvérek lesznek, mert a fiú özvegy 

édesanyja hozzámegy a lány elvált édesapjához. A kamasz Otto 

elhagyja édesanyját, Annához és az apjához költözik. Anyja haldoklik, 

Otto ebbe nem tud beletörődni, és mély depresszióba esik. A 

szerelmesek szétválnak, a fiúból pilóta lesz, a lány pedig a távoli 

Finnországba költözik. Ennek ellenére útjaik ismét keresztezik 

egymást. 

 

 

 

 



 

Mások Élete (DE) 

/Das Leben der Anderen/ 

 

Kelet-Berlin, 1983 novembere, hat évvel a berlini fal leomlása előtt: 

az NDK és állambiztonsági szolgálata még elnyomja a (másként) 

gondolkodókat, és kíméletlen megfigyelő-besúgó rendszere mindenkit 

behálóz. Ennek a gépezetnek tökéletes fogaskereke Gerd Wiesler 

százados (Ulrich Mühe), akit politikai nyomásra egy sikeres színpadi 

szerzőre, Georg Dreymanra (Sebastian Koch) és élettársára, az 

ünnepelt színésznőre Christa-Maria Sielandra (Martina Gedeck) 

állítanak. A rendszerhez vakon hű Wiesler, a mások életét figyelve 

hamarosan ráébred saját élete kisszerűségére. 

 

Good Bye, Lenin (DE) 

 

Az NDK újra él... hetvenkilenc négyzetméteren! A nagy változások 

éve, 1989: egy anya szemtanúja lesz fia, Alex (Daniel Brühl) 

letartóztatásának és a látványtól infarktust kap. A hithű kommunista 

Christiane (Kathrin Sass) kómába kerül és amikor felébred, mindent 

rendben talál. A kommunizmus él és virul. Látszólag, ugyanis az 

orvos tanácsára a beteget nem szabad semmivel sem felizgatni. Alex 

testvére, Ariane (Maria Simon) és legjobb barátjuk, Denis (Florian 

Lukas) segítségével napról-napra meghamisítják a híreket a látszat 

fenntartása érdekében. A lakás marad az NDK utolsó védőbástyája a 

berlini fal leomlása után is. A maró gúnnyal és humorral teli történet a 

német filmtörténet egyik legnagyobb és legtöbbet idézett sikerévé 

vált. 


