
FILMKLUB A TŰZMADÁR HÁZBAN 
2019 első félévében 

 
 

1. Február 20.-án szerdán 16:30-19 óráig 
 

A BÉKÉS HARCOS ÚTJA, amerikai-német filmdráma, 120 perc, 2006  
 
Dan, a rendkívül tehetséges fiatal tornász igazi hedonista módjára hajszolja az élvezeteket, élete 
versenyekből és bulikból áll, ám találkozása egy titokzatos idegennel, akit Szókratésznek nevez el, 
valamint egy súlyos sérülés – ami egész karrierjét veszélybe sodorja – ráébreszti, mennyire keveset tud 
az életről. A tragikus balesetet követő hónapokban Szókratész és egy gyönyörű lány, Joy segítségével 
Dan újjászületik, maga mögött hagyja zűrös múltját, és új emberré, békés harcossá válik. 
Rendezte: Victor Salva 
Főszereplők: Scott Mechlowicz, Nick Nolte, Amy Smart 
 
 

 
2. Március 20.-án szerdán 16:00-19 óráig 
 

A VILÁG NAGY, ÉS A MEGVÁLTÁS A SARKON TÚL ÓLÁLKODIK,  
bolgár-német-szlovén-magyar filmdráma, 105 perc,2008  
 
Egy Németországban élő, középkorú, bolgár házaspárautóbalesetet szenved, melyet csak a fiúk, Alex 
éli túl, aki azonban elveszti az emlékezetét. Miután a hír eljut a nagyapjához Bulgáriába, Bai Dan 
Németországba utazik, hogy gondját viselje az unokájának. Az öreg szerint a legjobb terápia, ha 
kerékpárral nekivágnak az országútnak, és visszatérnek a bolgár kisvárosba, ahonnan a szülők a 
kommunizmus miatt disszidálni kényszerültek. Az utazás közben felidéződik a múlt, a család 
története, Alex gyermekkora, amely végül visszavezeti a fiút a gyökereihez.  
Rendező: StephanKomandarev 
Szereplők: LyudmilaCheshmedzhieva, Carlo Ljubek, HristoMutafchiev, Gryllus Dorka 
 
 

 
3. Április 17.-én szerdán 16:00-19 óráig 
 

A SZAVAK TITKOS ÉLETE, spanyol filmdráma, 115 perc, 2005 
 
Elszigetelt pont az óceán közepén. Olajfúrótorony, ahol csak férfiak dolgoznak, és ahol baleset 
történik. Egy rejtélyes, magányos nőt ̶aki múltját próbálja elfelejteni - visznek a toronyba, hogy gondját 
viselje egy időlegesen megvakult férfinak. Különös meghittség alakul ki közöttük, egy titkokkal, 
igazságokkal, hazugságokkal, humorral és fájdalommal teli kapcsolat,amely mindörökre 
megváltoztatja életüket. Egy film a ránk nehezedő múltról, a hirtelen támadt vihar előtti csendről. 
Mindenekfelett pedig a szerelem erejéről, amely a legszörnyűbb körülmények között is 
megmutatkozik.  
Rendező: IsabelCoixet 
Szereplők: Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, Julie Christie 

 
 
 
 
 



 
4. Május 15.-én szerdán 16:00-19 óráig 
 

EGY CSODÁLATOS ELME, amerikai filmdráma, 135 perc, 2001 
 
A film a Nobel-díjasJohn Forbes Nash amerikai matematikus életét mutatja be. A történet ott 
kezdődik, hogy a főszereplő megérkezik a Princetoni Egyetemre, hogy matematikát tanuljon. Nash 
nem éppen társasági ember, és még az órákra sem jár be. Mégis épp egy kocsmában jön rá élete 
felfedezésére, mely megdönti a már 150 éve elfogadott Adam Smith-féle játékelméletet. Ettől kezdve a 
karrierje felfelé száguld. Ösztöndíjat nyer az egyik legrangosabb egyetemre, és még tanári állást is kap. 
Mégsem elégedett, mert részt akar venni az abban az időben zajló hidegháborúban. Vágyai valóra 
válnak, mikor a titokzatos William Parcher ellenséges kódok feltörésére alkalmazza. Eközben 
megismerkedik Aliciával, aki egy számára eddig ismeretlen fogalommal ismerteti meg, a szerelemmel. 
A szívszorító drámában egy valós személy küzdelmeit ismerhetjük meg a betegséggel, emberekkel és 
saját magával. Az alkotás 2002-ben4 Oscart (köztük a legjobb film) és 4 Golden Globe-ot kapott. 
Rendező: Ron Howard  
Szereplők: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connely, Paul Bettany 
 
 

 
5. Június 19.-én szerdán 16:00-19 óráig 
 

BESZÉLGETÉSEK ISTENNEL, amerikai kalandfilm,109 perc, 2006 
 
"Hamarosan meghökkentő élményben lesz részed, kedves Barátom: tanúja lehetsz a párbeszédnek, 
amelyet Istennel folytattam. Igen, igen, tudom... Ez képtelenség. Az ember beszélhet Istenhez, de 
egész biztosan nem beszélgethet vele. Úgy értem, Istennek esze ágában sincs válaszolni. Legalábbis 
nem a szokásos, mindennapi formában.Pontosan így gondoltam én is. Aztán... megtörtént. Ezt "Szó" 
szerint értem..." (Neale Donald Walsch) 
Rendező: Stephen Deutsch 
Főszereplők: Henry Czerny, Vilma Silva 
 
 

 
6. Július 17.-én szerdán 16:00-19 óráig 
 

 IDÉTLEN IDŐKIG,amerikai vígjáték, 101 perc, 1993 
 
Az időjós Phil önző, cinikus szűklátókörű alak, aki utálja a világot, és pokollá teszi mások életét. 
Amikor vidékről kell tudósítania, már alig várja, hogy visszatérhessen Pittsburghbe a 
"száműzetéséből". Ebben azonban megakadályozza egy váratlan hóvihar, amelyről azt jósolta, hogy 
nagy ívben elkerüli a környéket. Másnap reggel különös dolog történik: úgy érzi, az előző nap minden 
nyomorúságával együttmegismétlődik vele. A következő nap sem változik a helyzet, minden 
megismétlődikmegint. A kétségbeesett Phil először orvoshoz, majd pszichiáterhez fordul segítségért.  
Rendező: Harold Ramis 
Szereplők: Bill Murray, AndieMacDowell 

 
 
 

 
 


