
A SÁTOR

A síkban megmutatkozni tudó film mint feldolgozóközeg, ha
saját egyértelmûsítô igényével-igénytelenségével csak öntudatla-
nul ellenkezve is, valamiféle teret, zugot, sátorbelsôt hoz létre ön-
maga és az általa megkaristolt, támasztéknak használt eredeti
épület között: egy elképzeletlen, de azért tetten érhetô szkénét,
hogy a „sátor” szó ógörögül, a dráma ôsnyelvén is nevén nevez-
tessék. A filmvászon fellebbentésével megpróbálhatunk belepil-

lantani, netán bebújni is, és még az is lehet, hogy odabent ab-
lakra találunk, mely az épület belsejébe nyílik, ami persze film
meg sátor nélkül is ott lenne, de nem biztos, hogy épp rajta akad-
na meg a szemünk.

Ha jobban megnézzük, kiderül, hogy tulajdonképpen – és a
görög megfeleltetés már felkészít rá – maga az épület is sátor,
melyet a színészeknek és a többi személyzetnek, manapság a mû-
vezetô rendezôt is beleértve, vagy másfelôl az olvasónak, napról
napra (estérôl estére) le kell cövekelnie és fel kell állítania. Ez hol
jobban, hol rosszabbul sikerül, a tákolmány hol itt ferde egy ki-
csit, hol meg másutt – de azért megáll.

Amikor a film rávetítôdik e sátor egyik falára, úgy érezhetjük,
hogy a sötétben a sátoron belül lakozók körvonalait látjuk mo-
zogni, viaskodni, gyilkolni, szerelmeskedni.

A Shakespeare-féle színházban a sátor érzete, ami a kôépület-
hez (és a kôszínházhoz) képest valami nyugtalanságot, állhatat-
lanságot, átmenetiséget feltételez, állandóan jelen van (ez már
paradox, hogy állandóan), és ezért van az, hogy más (építô)mes-
terekével ellentétben az ô mûve nem a tökéletesség, hanem a tel-
jesség felé gravitál, vagy inkább: bontakozik, göngyölödik, úgy
viszonyulván azokhoz, mint Jézus színeváltozásának Péter kép-
zeletében megjelent sátra egy szép katedrálishoz. Ez persze töké-
letlen állítás, hiszen a mûvészetnek mindenképpen magasabb
kritériuma és vágya a teljesség, mint a tökéletesség, ami világi vo-
natkozásban jellegzetesen technokrata igény, de egyre inkább
technikára (például filmre) kattanó figyelmünk és ráadásul a min-

denkori (akár sátor) építkezés anyag- és statikai követelményei
közepette nem mondhat le a tökéletesség szempontjáról, jóllehet
fel kellene ezt oldania abban, amirôl viszont könnyen és boldogan
kész lemondani, hiszen cipelhetetlen teher: a teljesség közegében.

Shakespeare viszont vígan (?) cipeli ezt a sátrat darabról da-
rabra. Ténylegesen is, a III. Richárd hadszínterétôl egészen Pros-
pero szigetéig, ahol ugyan kalyiba (kabin) és nem kemping várja
a fürdôzôket. Ez a nyilván Calibannal összefusiztatott fészer-fé-
szek a vég és a kezdet csomópontja.

III. Richárd sátorbeli rémálma is már a véget vetíti elôre, azt a
sokkalta tragikusabb véget is, amit majd a Lear király mindenség-
bevetettjeinek kell elszenvedniük viharban-kalyibában, hadszín-
téri sátorban.

Tragikusabb, merthogy a sátor teljesség-tartalma az évekkel
egyre nô, pedig már a kezdet kezdetén is összeroppantja lakóit,
vagy – ha vígjátékról volna szó – megropogtatja, betöri, újjáfor-
málja ôket.

Sátorra akkor van szükség, ha nincs ház. Vagy ha útban van,
akkor inkább ne legyen: ennek jegyében Petruchio (Péternek e
kevéssé evangéliumi kiadása) csúnyán szétveri a házat, mely-
ben már amúgy is egy hurrikán lakozik, hogy emezt túllicitál-
ván, megszelídítse és feleségül vehesse. És amikor sikerül ôt a
templom oltára elôtt feldíszítve lecövekeltetni (a napóra mint-
ha éppen aranymetszést mutatna), amíg ô maga meg nem jön,
akkor az alázást azzal tetézi, hogy lagzi és nászút helyett egy-
fajta sátortúrára cibálja-cipeli magával, melyen ismét Katára, az
egykori szélviharra hárul a sátor szerepe. Ôt gyûri, simítgatja,
hajtogatja, hogy minél lakályosabb legyen, és minél könnyeb-
ben beférjen a batyujába, miután saját „mezei lakán” (XIX. szá-
zadi fordítás szerint) ruhával, ékességgel kecsegtetve ôt, valójá-
ban ôt öntötte a szabó segítségével végsô, szabásmintának
megfelelô formába.
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Dolgozat a betû érintette látványról, Géher István Dürer kávézóbeli Shakespeare-
film-szemináriumához



Petruchio itt filmrendezô módjára bánik el a színházzal, mert-
hogy az igazi színházat a vihar, a sátor, vagyis Kata jelenti, aki
most kétdimenziós szabványban kerülhet vászonra és reklámfe-
lületre. Az angol cím – The Taming … – mégis a rendezô-idomár
fontosságát domborítja ki, szemben a XIX. század végén meg-
adott magyarral, mely egyedüli címszerepet juttat a megregulázott
primadonnának. Ebbôl látszik, hogy Shakespeare, akit címadás
– és nyilván nem csak címadás – terén a musical is felülbírált,
még nem filmben gondolkozott (bár az amerikai filmcímek újab-
ban elég titokzatosak tudnak lenni), sôt, mindmáig kérdés, hogy
viszonozza-e a film iránta tanúsított szerelmét, ami persze azt a
legkevésbé sem érdekli. A Shakespeare-t feldolgozó film annyi-
ban azonban érzi magán az eredetiség kihívását, hogy nem érheti
be puszta „hitelességgel” vagy egyszerûsítô másolással, mint a
regényfeldolgozások, hanem jól-rosszul, de értelmeznie kell,
amit vászonra akar vinni. Ezért mindegyik filmben van valami pi-
kantéria, valami meglepô vagy bosszantó, valami szellemi telje-
sítmény, de azért sokszor a közönségre hatni képes fôleg nyelvi
pusztítással egybekötve (a „na, így már értjük, így már egészen
más” reményében, de legalább a médium vizualitás- és tömörség-
igénye által igazoltan). Shakespeare esetében az eredetiségkény-
szer mindenesetre erôsebben hat a filmre, mint a színházra,

amelyben ô amolyan háziszerzônek számít, és ezért erôsebb a
hajlam a hagyományos eszközök tunya továbbnyûvésére, hogy a
színésznek és a nézônek minél kevésbé kelljen elrugaszkodnia
önmagától (a nyelvi pusztításnak a médium felôl igazolatlan és
garantáltan „avantgárd” vagy „korszerû” elemként történô alkal-
mazása mellett). Ez azonban még nem modern színház. A célt,
hogy jobban magunkra ismerjünk, másként kellene keresni: nem
aszerint, amit úgyis tudunk magunkról, hanem aszerint, amit
még nem, viszont a mûben és nyelvében mint látszólagos idegen-
ség benne van.

Egy Shakespeare-film viszont eleve esemény, és nem az egy-
szerûsítô szövegek okán, mert itt a nyelv másodrendû, bár nem
közömbös, és az angol nyelvû produkcióknál bizonyos fokig még
hûségre is van kárhoztatva – szerencsénkre.

Petruchio a brutálisabb filmrendezôk közé tartozik, aki na-
gyon tudja, hogy mi kell a közönségnek. Hatásvadász eszközök-
kel veszi birtokba és sztárolja egyúttal a keze közé került és a
sztárolásra túlságosan is fogékony egyszemélyes színészanya-
got, aki eddig a saját természetébôl eredôen volt fúria, most pe-
dig már a közönségnek játszva próbálgat új szerepkört, elfogad-
ván a rendezôi irányítást, mely úgy javítja, csiszolja ôt, hogy
mindjárt tönkre is teszi, mert az új imázs kedvéért kiöli belôle az
egyéniséget. Petruchio filmrendezô hódítani szeretne, de nem
Katára, hanem a közönség kegyeire pályázik. Ehhez Kata csak
eszköz, és tulajdonképpen Katának is Petruchio, ha már felhívta
a figyelmét saját közönséghódító lehetôségeire. Csakhogy a

sztárból egyre inkább baba lesz, aki e téren Biancát is lepipálja,
és Petruchio hamarosan cirkuszi sátrat vagy Disneylandet nyit-
hat Padovában. 

Kata pedig, az ízig-vérig déli nô, nyugodtan szôkére festetheti
a haját. Ilyesmirôl szól a most következô rész.

AZ ÉSZAK ÉS A DÉL TALÁLKOZÁSA

Itália és Anglia, a mediterrán térség és a Csatorna mitológiájá-
nak és hajóforgalmának találkozása olyan önkéntelen Shakes-
peare-nél, hogy talajjá, otthonná sûrûsödô alapja lehet egy szin-
tén magától értetôdô létezésnek, mely e talajt, melyben gyökeret
vert, visszahatván rá, nemesíti.

A Dél derûs, érzéki, kontúrokban és színekben gazdag és
rendszerint nem tragikus világa, mely utóbbi alól csak a Romeo
és Júlia és az Othello jelent majd kivételt, találkozik, eggyé olvad
az Észak nyomott, elvont, rideg és színtelen fényû, rendszerint
tragikus világával. Ez az eggyé olvadás merôben ellentétes a
XVI. század mai napig vissza nem vont és megszenvedett, de
kulturálisan megemésztetlen eseményével, a reformációval, ami
kettészakította Északot és Délt. Ennek valláson túli szellemi
következményei éppolyan húsbavágóak, mint a Nyugat és a Ke-

let közötti gazdasági szintkülönbség – ez utóbbit sokkal in-
kább számon tartja a mai, már nagyon is északira kondicionált
világ, ahol a pénz absztrakciója többet számít a kultúra konkré-
tumainál. Ennek leképezése A velencei kalmárban: az absztrakt
áru felel meg Antonio pénzének, illetve a konkrét hús, amit
majd kivágnak belôle. Shylock részérôl ez amolyan kulturális
tett: vigyünk már egy kis színt ebbe az elszíntelenedô, vérsze-
gény világba. Happening à la Nitsch, végre egy kis botrány. Kár,
hogy a kultúra ellenértéke itt is pénzben fejezôdik ki – Shylock
nem tud kibújni a bôrébôl, ám mintha ô is érezné ennek eszté-
tikailag visszás voltát, pénzért nem (sem) hajlandó lemondani
a happeningrôl. De a modern mûvészettel ellentétben ô nem
nevelte ki a maga sznobjait, ezért veszítenie kell. Az egyenlô-
ségjellel persze amúgy is csínján kell bánni, hiszen Shylock ese-
tében gyilkosság lóg a levegôben, míg a civilizációval hadakozó,
ám abba ágyazott akcionizmusnak erre a küszöbre nem adatott
meg rálépni, vagy ha extrém esetben mégis, akkor csak öngyil-
kos jelleggel.

Az igazi mûvészparadicsom, Portia otthona (Belmont!) vi-
szont olyan, mint egy kastélyban elhelyezett avantgárd mûvész-
telep, megfelelô szponzoráltsággal, intézményes (esetünkben
atyai) áldással elhalmozva, és természetesen Portia fôkurátor
asszony dolga, hogy leszámoljon ezzel a dilettánssal, aki be se
tehetné oda a lábát. Az északi elvont mûvészet- és pénzpoliti-
ka, mely a gyilkolást is csak elvontan pártolja, tarol itt a konkré-
tumokban tobzódó déliséggel szemben. Nem mintha a Dél ne
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ismerné az absztrakciót – de az Észak elveszi tôle, mind a mate-
matikáját, mind a filozófiáját, új korszakot építvén belôle, ahol a
konkrétum és az életkedv csak vendégként fordul elô, mert ott
(itt) a mindenkori elv az úr. A Machiavelli-féle Principétôl – feje-
delemtôl – már csak egy lépés a Principle (az Elv), ami az elsze-
mélytelenedett modern világot uralja. Ennek megfelelôen a dózse
alig jut szerephez a Shylock-perben.

Valódi északi vívmány viszont a nôi egyenjogúság napirendre
tûzése: Jessica kitörését és belmontbéli befogadását ez indokolja,
hiszen ott a femininitás – az atyai örökség hangoztatása és lát-
szólagos zsarnoksága mellett is – dominálni tud (Velencében
ehhez még álruha kellett). A Shylock papától ellopott kincsek
megfelelnek a Dél kincseinek, melyekbôl az Észak sokkal haszno-
sabban tud majd gazdálkodni. A leányzó befogadása – igaz, egy
keresztény házasság örvén – azt is jelzi, hogy Shylockot nem
azért utálták, mert zsidó, hanem mert olyan volt, amilyen, azaz
mert nem tudott személytelen maradni a kölcsönzés aktusában,
mint egy modern bank – amit éppúgy szokás szidni, mint egy

uzsorást, csak nehéz leköpni, illetve ha leköpik, netán lezsidóz-
zák, azt se bánja. Talán még jó is, hogy az indulatokat magára te-
relvén elnyeli. Ha tehát mégis létezik absztrakt antiszemitizmus
a világban, akkor Jessica befogadása az egész Belmontot zsidó-
gyanússá teszi. De Belmont el fogja ezt viselni, mert ô már intéz-
ményes, elvont és személytelen.

Ezek a nôk meg kényükre-kedvükre packáznak a férfiakkal, he-
lyesebben ficsúrokkal, akiket Falstaff valószínûleg amolyan sör-
ivó nyápicoknak titulálna, és akik szerinte aligha fognának fiút
nemzeni, amire már a harmadik felvonásban fogadást kötnek,
hacsak Lorenzo magvából – akinek utolsó mondata modorában
az apóst idézi: „Fair ladies, you drop manna in the way of starved
people”1 – nem támad egy bébi Shylock. Kialakulnak a modern
kor játékszabályai – erre a barbár késforgatás után szükség is
van, helyesebben: úgy látszik, nincs jobb. Az egyéniségnek nem
szabad többé túltengenie. Ezt a leckét Falstaffnak is meg kell még
majd tanulnia. Bele is fog halni szegény.

A déliség szempontjait feszegetve, tegyük fel a kérdést, hogy mi
itáliai még a történeteken kívül.

• A szerkezet. Lehetne vizsgálgatni, hogy érvényesül-e valame-
lyest az aranymetszés, melynek felismerése – mint a történetek –
szintén a késô középkori Itáliából származik; ez azért is fontos,
mert az ebben megjelenô absztrakt vonás tehát még nem a ger-
mán Északhoz kapcsolódik. Ahogy Shakespeare nem tiszteli az

egységekrôl szóló, szintén mediterrán eredetû ókori absztrakciót,
és – mivel a szabályok iskolás tiszteletben tartása amúgy is ide-
gen tôle (míg a barokk drámára annál jellemzôbb) – feltételez-
hetô, hogy az aranymetszéssel is olyan nagyvonalúan, természet-
szerûen bánt, mint a történetek tér- és idôbeli elhelyezésével.
A méterekben mért, kockára vágható film a maga matematikai
egzaktságával le tudná képezni ezeket a pontosságokat és elcsú-
szásokat. Szerencse, hogy a hajdani itáliai mûvészet szépségei-
nek folytatásában nem vallott szégyent a XX. századi olasz film-
mûvészet, de a régi kornak absztrakt, tudományos örökségét az
építész Zeffirelli felvállalta-e vajon? (Greenawaynél inkább érezni
ilyesmit, bár önkényes formában.) A házbeli üldözéshez A mak-
rancos hölgyben bátran mellékelhetne tervrajzot is a rendezô, hogy
jobban lássuk: merre járnak éppen a bújócskában. Zeffirellinek
fontosabb a szépség, mint az a teljesség, amit (a tökéletességgel
szembeállítva) fontosnak mondtunk Shakespeare-nél. És ez a
szépség tökéletes akar lenni – ennyiben absztrakt. A maradék és
tulajdonképpeni absztrakció nála is a film eladhatóságában merül

ki, ami szerencsésen egybeesik egy belülrôl igényelt dolcezzával.
• A színtelítettség. Tizianóra vall (ismerhették Angliában), aki

ugyanúgy egy életerôs iskolából emelkedett ki a maga Velencéjé-
ben, akárcsak Shakespeare az angol drámaírók társaságából. És
ugyanakkor elôd is a drámai dialógus festésében. Vajon az Égi és
földi szerelem címû képén melyik melyik? A meztelen istennô az égi,
vagy a reménytelenül szerelmes leány? Az allegorikus ábrázolás
vissza-visszaköszön, hogy az egyéniségnek legyen mi köré szer-
vezôdnie. Romeo két szerelme is egy-egy többértelmû allegória.

Shakespeare két darabot is szentel Velencének. Mindkettô a
szín drámája (akár bôrszíné: a faji kérdés, ami bôrszín nélkül is
szín – értsd: karakter, jelleg – és színvallás dolga, Velencében, a
mediterrán térség olvasztótégelyében – vagy modernebbül és el-
lenkezôleg: multikulturális központjában – jelentkezik egyáltalán,
és élezôdik ki [kések formájában is]). Portia ládikái is – a kérôk
parádéjához, mediterrán színkavalkádjához hasonlóan – színre
mennek: arany, ezüst, ólom – a tenger színei csillogó napsütés és
vihar között, és az ólom, ami amúgy is lehúz, kedélyt és hajót egy-
aránt, ha Antonióéra gondolunk, happy ending a tragédiában.

Mitôl van színtelítettség Shakespeare-nél? (Vizuálisan Zeffi-
relli megvalósítja azt, ami a drámákban a szövet természetébôl
következik.) A színtelítettség alapja a többszörös motiváltság
(lásd Falstaff és Harry kapcsolata: züllés, humor, hatalom, apa-
fiú, lázadás, árulás), a kapcsolatok összetettsége. A nem nyilván-
való mozzanatok pigmensszerû burjánzása, ami a helyzeteket, a
nyelvet is átjárja. 

Elképzelhetô lenne egy IV. Henrik-film, ahol csak Falstaff és
környezete – vagyis mindaz, amit-akit megérint – színes, a többi
fekete-fehér. Persze csak ha ez a szín mintegy Falstaffból árad.
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bár a „starved” szó sokfélét jelenthet: a tárgyalási jelenetben Shylock állati ét-
vágyára vonatkozott.



A trópusokról tudjuk, hogy minél több a hô, annál több a szín.
Falstaff és bora tehát hôt és színt áraszt. 

Falstaff a bor után (aszú, de vörös) állást, vagyis kenyeret akar,
felcserélvén a liturgia két színének sorrendjét. Ezért, mint rossz
papra, exkommunikáció vár rá, Harry-Henry ugyanis – majdani
névrokon utódához hasonlóan – szakít a pápasággal: a pápának
illene kiközösítenie Henriket, ám ô közösíti ki a pápát. Ahogy
Saulból Pál, úgy lesz Harrybôl Henry. És délibôl északi, ha ugyan
titkon (vagy nem is oly titkon) nem volt északi egész idô alatt, aki
mintha Madeirán vagy Mallorcán üdülne, amikor Falstaffal tölti
idejét. Történelmi és északi példa még a porosz Nagy Frigyes, aki-
nek ifjúkori mûvészhajlamait apja, Frigyes Vilmos kíméletlenül
üldözte, és amikor elmenekült, elfogatta, barátját pedig, akivel
együtt szökött, szeme láttára kivégeztette. Falstaff olcsóbban
úszta meg a hatalommal való pajkoskodást. Az ifjú Frigyesbôl pe-
dig nagy katonakirály lett, akárcsak Harrybôl – igaz, az ô Fals-
taffjáról, a mûvészetrôl sem feledkezett meg egészen. Elképzel-
hetô egy film, mely tetten ér ilyen párhuzamot.

Shakespeare mûve tehát egységet – teljességet – hirdet, vagy
inkább valósít meg ott, ahol kettészakadtak a dolgok. Mondhat-
nánk: Shakespeare kontra Luther.

A XVI. században (és általában a Német-római Birodalom év-
századai során) az Észak–Dél kérdés volt a meghatározó Euró-
pán belül, míg a XX. századra a figyelem a Kelet–Nyugat kérdésre
terelôdött, az elôbbi pedig árnyékba-homályba került.

Shakespeare-nél a Kelet–Nyugat viszonylat rendszerint hábo-
rút jelent, az Észak–Dél viszont – játékos, szövevényes – békét:
csapatok jönnek-mennek Francia- vagy Lengyelföld meghódítá-
sára, regulázására, és az Othellóban megjelenik a török mint a kor
legfôbb keleti háborús tényezôje. Kelet (és Jeruzsálem) felé vezet
a hadak útja, Nyugat felé vár meghódításra az Újvilág, de a lényeg
mégiscsak a szövevény, a szimbiózis Észak és Dél között, mely
annyira áldott, hogy mosolyogva, kedvtelve tûri a profanitást.
Ennek prototípusa az itáliai vagy egyáltalán mediterrán történet
és helyszín mint anyaméh, mely gyermeket nevel, melyre alászáll
a lélek, a nyelveket is adományozó. Jelen esetben Shakespeare
angol-angyal nyelvét, melyet – pünkösdi csoda – minden ember
meg- vagy félreérthet szerte e világon, például filmek révén is.
Nem véletlen, hogy Zeffirelli Shakespeare- és evangéliummegfil-
mesítésre egyaránt vállalkozott. És az itáliai festôk is a Biblia felôl
láttak rá saját világukra és megfordítva.

Feltûnô, hogy Shakespeare mûveiben tudtommal vagy látszó-
lag nyoma sincs a katolikusok üldözésének az Erzsébet kori Ang-
liában, pedig a vallás kérdése fel-felüti a fejét egyes karakterek
kapcsán, és az egyház – természetesen a katolikus egyház, hiszen

a feldolgozott történetek reformáció elôttiek – árnyékként a ki-
rálydrámákban mindig jelen van. V. Henrik, a hajdani duhaj pe-
dig szenthez, és nemcsak a nemzetileg motivált Szent György-
höz, hanem nagy nyomatékkal a sokkal bennfentesebb hangzású
Szent Crispinhez fog folyamodni hadisikerei érdekében, hála-
adásul pedig diplomatikusan a francia Saint-Denis-t emlegeti
majd, amikor házassággal készül megpecsételni gyôzelmét, mi-
közben a valós életben halálos ítélet fenyeget mindenkit, aki – bi-
zonyos Campianhoz hasonlóan, mint az Balassi fordításából ha-
marosan nálunk is tudható – gyakorolni merné hitét. Merthogy,
mint a színek kapcsán már láttuk, a Dél, Róma a királydrámák-
ban is megjelenik, és nemcsak mint Róma, hanem mint spanyol
aszú is, melyet Falstaff szembeállít az északi vagy félészaki sörrel,
melybôl hiányzik a tûz. 

A teljességfelölelô Shakespeare az utolsó katolikus prédikátor
és misézô Angliában, miután ezt az egyházat és összes hívét és
szentjeit (hacsak a szentkultuszból nem ôrzött meg valamit az új
hivatalosság) éppúgy számûzték a királyságból, mint hajdan a
zsidókat vagy mint Falstaffot és katolikus spanyol borát a király
közelébôl. Annál is inkább, mivel Falstaff nemcsak a kövér Ró-
mára és bûneire emlékeztet (igaz, VIII. Henrikre is), hanem Ró-
ma bérenceként is szóba jöhet, és beillene valami Lôpor-összees-
küvés kiagyalójának, aki természetesen rögtön lebukik. Talán
nem is véletlen, hogy a filmben csuhásnak öltöztetik, amikor ra-
bolni és magát kiraboltatni megy. Ha Shylock a zsidóság nevében
aláztatik meg, úgy Falstaff a pápaság nevében, ahol ô maga a pá-
pát jeleníti meg (vagy annak a britek számára készített karikatú-
ráját), akitôl a királynak meg kell válnia – a nemzet érdekében. 

Romlottságával és pápaságával együtt azonban a derûtôl, a
mulatozástól, vígságtól is meg kell válnia a királynak, a nemzet-
nek – értsd: a windsori víg nôknek –, és marad a szigorú köteles-
ség, a puritán Anglia, még akkor is, ha a gyôzelemért még ott
buzog a fohász és a szent neve a királyi szájon, mint hajdan a spa-
nyol aszú, mert az ô beszéde bizony még bor- és tûzittasan ihle-
tett, mint az épp kimúló Falstaffé volt fénykorában – vagy na-
gyon is másként, mert nyelvének zuhatagossága, amit ádáz
küldetéstudata táplál, a szentek emlegetésétôl eltekintve éppen-
séggel Lutherre emlékeztet, akinek karizmájával a király legyôzi a
puha francia katolicizmust, és megmutatja, milyen lenne egy IX.
Henrik, aki szikáran túllép a hájas elôd, az apa disznóságain, de
él a tôle kapott örökséggel és önállósággal, vagyis tulajdonkép-
pen Erzsébetet jeleníti meg, és ezzel kicsapongó ifjúságának
mégis lányos szépségét, rajongását, csalfaságát nem megtagadja,
hanem megkoronázza.

Az ilyen áttûnésekben is van valamilyen, talán még kiaknázat-
lan filmszerûség.
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Mecénás Nap
Melyik cég vagy magánember tett jót Önnel
tavaly vagy idén? Jelölje ôket a 2006. évi

Summa Artium díjakra, négy különbözô kategóriában. 

Már csak szeptember 15-ig teheti meg.

A Mecénás Napi Díjátadó Gálát és Árverést idén másodszor, november
16-án  rendezik meg a Mûcsarnok összes termeiben. Ha azt szeretné,
hogy a kultúra magántámogatása növekedjék, ne hagyja szó nélkül a
jótéteményeket. 
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