
Irodalmi fülbevaló

Éledezni látszik a hazai hangoskönyvpiac: több ki-
adó is rákapott a hallgatható könyvek kiadására,
számos regény pedig ingyenesen letölthetõ az
internetrõl mp3-formátumban. A mûfaj egyáltalán
nem ismeretlen Magyarországon, hiszen a vakok
szövetsége már az 1960-as évek eleje óta ad ki
hangoskönyveket tagjai számára, kereskedelmi for-
mában azonban gyakorlatilag 2004-ben debütált
elõször hazánkban a hallgatható irodalom. Koráb-
ban is voltak persze hangos kiadások, illetve hang-
játékok is – emlékezzünk gyerekkorunk meseleme-
zeire –, de igazi reneszánszát csak most éli a hang-
oskönyv. Míg Amerikában a kamionsofõrök köré-
ben, Magyarországon a vakokon kívül az idõsebb,
látási nehézséggel, szemfáradékonysággal küszkö-
dõk között népszerûek az irodalmi fülbevalók. A
hangoskönyvek látók számára is értékesek lehet-
nek: utazás alatt autóban, vagy éppen otthon, más
tevékenység végzése közben is hallgathatnak ver-
seket, regényeket, meséket.

Azoknak, akik rendelkeznek internetkapcsolattal,
a legnagyobb on-line hangoskönyv áruházat –
www.hangoskonyv.hu – ajánljuk figyelmükbe, ahol
mûfaj, cím és szerzõ szerint is keresgélhetnek a Ma-
gyarországon megjelent közel kétszáz mû között.
Azoknak, akik nem tudnak több ezer forintot költe-
ni egy könyvvásárlásra, figyelmükbe ajánljuk a
www.vilaghallo.hu weboldalt. A magyar nyelvû
hangos on-line elektronikus könyvtárban már most
több mint ezer híres magyar és világirodalmi mû-
vet hallgathatnak meg mesterségesen generált be-
széd segítségével azok, akik letöltik a felolvasó
programot. A http://mek.oszk.hu/keresesek/kere-
sesf.phtml?formatum=MP3 linkre kattintva a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtárnak (MEK) az MVGYOSZ
által digitalizált hanganyaga található. A szerzõi jo-
gi védettséget már nem élvezõ vagy különösen

népszerû mûvekkel folyamatosan bõvül a MEK
mp3-állománya. A jelenleg közel száz meghallgat-
ható könyvet tartalmazó hangoskönyvpolcon a
magyar és a világirodalom legjelesebb mûvein kí-
vül tájnyelvi szótár és mitológiai alapmû egyaránt
található.

Erdély – Konyhakultúra-kalauz

Erdélyt mindannyian ismerjük. Vagy talán csak is-
merni véljük, hiszen olyan közel áll hozzánk? Mind-
annyian szeretjük. Vagy csak hisszük, hogy szeret-
jük, mert úgy érezzük, hogy a miénk? Egy biztos, kí-
váncsiak vagyunk rá! Pálffy István, az utazó ismét
végigkóstolt egy országot, töprengett a történel-
mén, beszélgetett az emberekkel. Leülni az aszta-
lukhoz igazán nem nehéz: két szó után kerül pálin-
ka, harapnivaló, többnyire érdekes beszélgetés.
Már-már archaikus vendégszeretet.Az erdélyi kony-
ha vegyes, mint a népek, amelyek lakták, mint a tör-
ténelem, ami oda-vissza vonulgatott rajta, mint az
élmények, amelyekkel ma találkozunk, és mint az
érzelmek, amelyekkel hazatérünk. Egyszerû és
õszinte, szegény és becsületes, hagyományos, és ki
tudja, milyen lesz jövõje. Erdélyben egy étkezés, de
csak egy evés is, soha nem csak az ételrõl szól. Az
asztalnál mindig beszélgetnek, és rendre elõkerül a
téma. Így a szerzõ sem csupán konyháról, asztalról,
pincékrõl beszél, hanem a gazdag történelmi múlt-
ról, az elgondolkodtató jelenrõl és a megjósolha-
tatlan jövõrõl.

Kapcsolódjon be ebbe a diskurzusba, hogy
megismerhesse múltunknak ezt a szegletét, hogy
megpróbálja megismerni szomszédaink gondol-
kodásmódját, és reménykedhessünk egy boldo-
gabb jövõben.

Szerzõ: Pálffy István
Kiadó: Pro Európa Kiadó, Ár: 2990 Ft
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DVD: Sziriana

Huszonegy év a CIA szolgálatában kiélezi az érzéke-
ket. Robert Baer ügynök (George Clooney) azt is
pontosan látja, amikor saját cégében támadnak ba-
jok. A hidegháborúnak vége, a Közel-Keleten mind
nagyobb a káosz, és a titkosszolgálat egyre nehe-
zebben boldogul. A politikusok túl sokszor szólnak
bele a munkájába, túl sok információt próbálnak sa-
ját érdekeik szerint befolyásolni. Baer számára csak
akkor válik személyessé mindez, amikor egy kudarc-
ba fulladt küldetés után bûnbakot csinál belõle és
elárulja az a szervezet, amelynek életét szentelte.
Minden áron ki akarja deríteni, mi történt valójában,
és rájön, hogy hazudtak neki. A film sok szereplõjé-
nek sorsa lassan összefonódik egy bonyolult ügy
kapcsán. A világ bármely táján éljenek is, életüket ki-
kerülhetetlenül befolyásolja az a hatalmas, befolyá-
solhatatlan erõ, melynek mozgatói között ott van a
gazdagság, a hatalom utáni vágy és a vakhit.

Színes, feliratos amerikai thriller, 2005
Fõszereplõk: George Clooney, Matt Damon,

Amanda Peet, Christopher Plummer,
Greta Scacchi, Gina Gershon
Rendezte: Stephen Gaghan;

Kiadó: Warner Brothers

Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok

Régóta várt felvételt jelentetett meg a Universal
DVD-n: Wagner vígoperájának, A nürnbergi mester-
dalnokoknak bayreuthi elõadását, amely elsõsor-
ban Wolfgang Wagner realista és mélyen humanis-
ta rendezése és a nagyszerû énekesi teljesítmények
miatt marad sokáig emlékezetes. Vannak legendás
alakítások az operatörténelemben: Maria Callas
Toscája és Normája vagy Tito Gobbi Falsaffja említ-
hetõ példaként. Véleményem szerint ez az elõadás
is két, az elõzõekhez fogható kisebb csodával aján-
dékozza meg a zenerajongót, Bernd Weikl Hans
Sachs igen terjedelmes szólamában, míg Hermann
Prey Beckmesser városi írnok szerepében alkot ma-
radandót. Weikl az ideális Sachs: mind színészileg,
mind pedig vokálisan tökéletesen uralja az opera-
irodalom egyik legösszetettebb szerepét. Prey
Beckmessere pedig színháztörténeti jelentõségû
szerepformálás, a kisszerû, sokszor humoros figura
egyszerre groteszkké és félelmetessé lett. A barito-
nista gondosan felépíti a szerepet, mindemellett
természetesen az énektechnikája (nemhiába volt
kora egyik legnagyobb dalénekese!) is példaértékû.
A többi közremûködõ mûvész is egytõl-egyig
csúcsteljesítményt nyújt (ki-ki a vokális lehetõségei
szabta keretek között persze), az elõadást dirigáló
Horst Stein pedig kifogástalanul irányítja a zene-
kart. Szinte hibátlan az elõadás, ez a Mesterdalnok-
ok minden bizonnyal az egyik legjobb felvétele
Wagner remekmûvének.

Kiadó: Universal. Hossz: 267 perc.
Hang: német sztereó és DD 5.1.

Felirat: angol, német, francia, spanyol, kínai.

Az elnök emberei

Feltehetõen mindenki ismeri a Watergate nevet, il-
letve azt, hogy mindez egy lehallgatási botrányt
takar, amely nyomán Richard Nixon elnök kényte-
len volt benyújtani a lemondását. Az azonban alig
ismert, hogy az ügyet leleplezõ két újságíró, Bob
Woodward és Carl Bernstein milyen elképesztõ ki-
tartással, elkötelezettséggel és milyen masszív el-
lenállással szemben fedte fel a Nixon-adminisztrá-

A mû George Clooney révén Golden Globe-
díjat és Oscar-díjat érdemelt 2006-ban a leg-
jobb férfi epizodista kategóriában. Emellett a
film Oscar-jelölést kapott a legjobb eredeti for-
gatókönyv kategóriában. A Brit Filmakadémia
BAFTA-díjra jelölte George Clooneyt.
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ció mindent behálózó korruptságát. Ebbõl a beve-
zetõbõl remélhetõleg érzékelhetõ, hogy milyen
fontos történetet mond el Alan J. Pakula filmje,
amely a Washington Post két újságírója szempont-
jából közelíti meg az eseményeket. Két teljesen át-
lagos, de egymástól sokban különbözõ riporterrõl
van szó. A kimért modorú, konzervatív Woodward
(Robert Redford) és a New York-i liberális Bernstein
(Dustin Hoffman) egymás szinte tökéletes ellenté-
te, a munkában mégis egymás módszereit kiegé-
szítve tökéletes párost alkotnak. Az egy rakás
Oscart begyûjtõ film nem épít bombasztikus moz-
zanatokra, nem dramatizálja túl az eseményeket,
ellenkezõleg, legfontosabb szerkesztõeleme az
igazi oknyomozó újságírói munka hiteles ábrázolá-
sa. Itt az egyes telefonszámok lenyomozása, az el-
hangzott mondatok visszaigazolása legalább
olyan súllyal bír, mint a Mély Torok néven elhíresült
titokzatos informátorral való találkozások. Mindez
nem hangzik túl izgalmasnak, Pakula és az ötlet-
gazda-producerként is közremûködõ Redford
azonban ilyen, tudatosan szerény eszközökkel is –
és a megfelelõ tempóval, no és remek színészekkel
– idõtálló politikai thrillert tudott létrehozni, amely
politológiai tanulmányként és kordokumentum-
ként is egyaránt felbecsülhetetlen értékû. A ma-
gyar felirattal is bõven ellátott extrák legalább any-
nyira követik a politológiai és zsurnalisztikai vona-
lat, mint amennyire filmes háttéranyagként szol-
gálnak. Az elsõ lemezen Redford kommentál, érde-
kesen, de kicsit szárazan – sok, a többi filmbõl kide-
rülõ érdekességet kihagyva. A második lemez kis-
filmekkel van teli: korabeli werkfilmmel, a forrás-
ként szolgáló könyv filmre adaptálásáról, az ügy
hatásáról az oknyomozó újságírásra, illetve akad
egy ügyetlen Jason Robards-interjú – õ játssza a
Washington Post fõszerkesztõjét –, és egy portré a
halála elõtt identitását felfedõ Mély Torokról és két
Pakula-film elõzetese.

All the President's Men, 1976.
Kiadó: Warner Home Video.

Hang: Magyar, angol mono hang.
Hossz: 132 perc.

Verdi: A trubadúr

Carlo Maria Giulini sokak véleménye szerint a 20.
század egyik legjelentõsebb dirigense volt. A 2005-
ben elhunyt mûvész tiszteletére a Universal ismét
kiadta utolsó operafelvételét, Verdi Trubadúrját.
A lemez már-már valószínûtlenül tökéletes: mind
a zenekari hangzás, mind az énekesek, mind pedig
a hangmérnöki munka tekintetében. Stúdiófelvé-
telrõl lévén szó, ez utóbbi cseppet sem elhanya-
golható szempont, olyan, mintha élõ elõadást hal-
lanánk. Giulini újraértelmezte a partitúrát, és en-
nek köszönhetõen olyan hangszerelési finomsá-
gokat fedezhetünk fel, amelyek más felvételeket
hallgatva bizony rejtve maradtak. Az énekesek kö-
zül kiemelkedik Placido Domingo a címszerepben,
intelligens, muzikális alakítása magával ragadó. A
szerelmét, Leonorát éneklõ Rosalind Plowright-
nak ez volt az elsõ lemezfelvétele, hangja friss, és
jól bírja a nehéz szólamot. Ellenlábasuk, Luna gróf
szerepét mintha pontosan az olasz Giorgio
Zancanaróra szabták volna. A cigányasszony
Azucenaként hallható német Brigitte Fassbaender
viszont némiképp szereposztási tévedés áldozata,
a remek mûvész mindenesetre igyekszik a saját
adottságaihoz igazítani a szerepet. A karmester
Giulini híres volt arról, hogy szerette jól „bepróbál-
ni” az elõadásait. Kérlelhetetlen maximalizmusa és
igényessége meg is hozta gyümölcsét: ez a Truba-
dúr egyike a legnagyszerûbb operafelvételeknek.

Universal – Deutsche Grammophon,
2006, 2 CD.

Vezényel: Carlo Maria Giulini.
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