pedig Zentay Ferencet, aki a kisebbnagyobb epizódokban jól oldja meg a reá
bízott feladatokat.
Rendezés

A tíz produkciót összesen hatan rendezték, közülük ketten vendégként. Ez
utóbbiak közül Pethes György Vaszary
Gábor vígjátékát, a Bubust állította
színpadra, bőséges humorral, a mulattatás valamennyi ízléses eszközét ügyesen
fölhasználva a szórakoztatásra. Rendezésének is jelentékeny szerepe van
abban, hogy ez a zenés bohózat szerepel a
leghosszabb ideje a műsoron. Horváth
Tivadar a színház vérbeli, profi művésze,
aki
nemcsak
színészként,
hanem
rendezőként is a legjobbak közé tartozik.
Nem utolsósorban az ő munkájának is
tulajdonítható, hogy a Mi újság odaát?
típusait és humorát közelebb hozta a
nézőkhöz, és valósággal megmagyarította
a jeleneteket. Az Őrült nők kertecét is ő
állította színpadra, azzal a nagy
mesterségbeli tudással, amellyel a mulattató helyzeteket éles reflektorfénybe
helyezte.
A Vidám Színpad másik vendége
Sándor Pál volt; ő a Szomorú vasárnapot
vitte színre, pergő ütemű rendezésben,
rendkívül jó ritmusban, filmszerű snittek,
gyors vágások segítségével.
Kalmár Tibor zenés játékban és showműsorban egyaránt igazolta szakmai biztonságát. Az Elvámolt éjszaka pikantériáját
franciás eleganciával, remek ötletekkel
gazdagította, a Kabos-show-ban pedig a
revüt úgy ötvözte a magán-számokkal és
jelenetekkel,
hogy
mind-ezt
egy
jelentékeny
komikusegyéniséghez,
valamint a színház adottságaihoz
igazította. Ha e műsornak nem volt
szegénységszaga, az az ő munkájának is
köszönhető.
Bodrogi Gyula neve két előadás rendezőjeként is szerepel. A Hajrá, magyarok !
című kabaréban a politikai humor iránti
érzékenységét igazolta, a Szeretem a
feleségem című amerikai játékban pedig
sikeresen aknázta ki a félreérthető
helyzetek sikamlósságában rejlő lehetőségeket.
Zsudi József a Kis Színpad két produkcióját rendezte, és mind A rímfaragóban, mind az Együtt, ameddig bírjuk című
műsorban jól érvényesült az a törekvése,
hogy a nézők figyelme egy percre se
lankadjon,
és
valamennyien
aktív
résztvevői legyenek az egymást jó
ütemben követő számoknak.

P. MÜLLER PÉTER

Jeruzsálem
színpadi pusztulása
Katona József-Spiró György drámája
Zalaegerszegen

A zalaegerszegi ősbemutató zárójelenetében a szereplők (a színészek és a statisztéria) vastag gyertyákkal a kézben
vonulnak körbe a játéktéren, miközben
ünnepélyes zene szól: a gyász hangjai.
Ruszt József rendező elsirattatja Jeruzsálemet, mementóra int. Spiró György
átdolgozásának záróképe ezzel szemben
egy dance macabre, melyben elvonulnak
előttünk a dráma életben maradott alakjai,
s Titus, a fővezér (az „unatkozó, amorális
szörnyeteg") sorra bemutatja őket: a
vérengző hóhért, az árulót, a tirannusokat,
a gyermekét megölő anyát. Majd pedig e
diadalmenetben elvonul-nak a holtak is, és
csontvázak rengetege borítja el a
pusztaságot.
Ez a spirói zárókép és a Ruszt-féle
befejezés ellentmond egymásnak. Az
előadásbeli gyász akkor volna jogosult, ha
a dráma értékek pusztulását mutatná be,
ha a pusztulás bukás volna, nem pedig a
műben
ábrázolt
embertelen
világ
szükségszerű halála. Az értéktelenséget,
az értékhiányt, az álnokságot, a hitszegést,
a gyilkolást, a testi és lelki prostitúciót
nem lehet felmagasztalni. Az elő-adásból
elhagyott zárómonológ - az át-dolgozás
egész koncepciójával szerves összhangban
- arra mutat rá, hogy „így járnak mindig
körbe-körbe, élők és holtak, gyilkosok és
legyilkoltak, így folyik ezen hosszú,
egyhangú diadal-menet, így tart a
diadalmenet a kezdetek óta a legvégső
óráig . . ." Ez a történet-filozófiai
summázat is jelzi, hogy Spiró Györgynek
ebben a drámájában ugyan-az a
történelemszemlélet jelenik meg, mint A
békecsászár című drámakötet darabjaiban.
Spiró Katona József művében egy olyan
előzményre lelt, mely szemléletmódjában
saját törekvései elő-képének tekinthető.
Ez az átdolgozás az első egyetemes
horizontú történelmi drámája Spirónak,
amely színpadra került. Ezért is előzte
meg fokozott várakozás a bemutatót, és
ezért is fájó, hogy az előadás másról akar
szólni, mint a dráma. A darab szemléletmódjának gyökerei már Katona József
huszonhárom
éves
korában
írott
szomorújátékában is megtalálhatók. E

százhetven éve született dráma egy dezideologizált és demitologizált világot
ábrázol. A mű az irodalomtörténeti
megítélésben az őt megillető helynél hátrább sorolódott, ily módon az átdolgozás
bizonyos értelemben a dráma rehabilitációjának is tekinthető.
Katona művének ismertetésekor - a
továbbiakban - felhasználom Nagy Imre
kollégám kéziratos tanulmányát: A
pusztulás tragikus látomása (sajtó alatt:
„ItK" 1985/4-5.). A dráma középpontjában a város, Jeruzsálem áll, s az ennek
pusztulásához való különböző viszonyokat
jelenítik meg az egyes szereplők
képviselte mozgásirányok. Jeruzsálem itt
nem a rómaiak és a zsidók összeütközésének tárgya, hanem az emberi
társadalom jelképe, melynek sorsában a
nemzeti lét vagy pusztulás alternatívája
jelenik meg. Katona darabjának forrása
Josephus Flavius Bellum Judaicum című
munkája, az ott elmondott féléves történelmi anyagot Katona két napba sűríti
össze.
A dráma szereplői közül Florus, a
megszökött jeruzsálemi helytartó az
egyetlen, aki nyíltan a város megsemmisítését akarja, a többi szereplő megmenteni szeretné Jeruzsálemet. Ez az
igyekezet azonban hiábavalónak bizonyul:
az egyéni akaratok eredője egy negatív
lenyomat. A szereplők nem egyénítettek, a
jellemekből
hiányzik
a
lélektani
motiváltság, a belső elmélyítés, és csak a
mű
alapszituációjában,
illetve
részhelyzeteiben betöltött funkciójuk
határozza meg őket. Titus, a fő-vezér
alakjának megformálásakor Katonát a jó
uralkodó képzetéhez való ragaszkodás
vezette, az uralkodó mint a nép atyja (az
adott
korban
bizonyára
időszerű)
szemlélete. Iosephus (Flavius) az ellenség
táborában élő - s ezért haza-árulónak
tartott - jámbor, hithű zsidó. Berenice,
Titus
egykori
kedvese
a
mű
legösszetettebb figurája. A három jeruzsálemi tirannus egy-egy alapvonással:
jellemzett: János flegmatikus, Simon
szertelen, Eleazár kevély.
A Jeruzsálem pusztulásának történelemszemlélete negatív: a história - az egyéni
akaratokat maga alá gyűrve feltartóztathatatlan lavinaként söpör el minden
értéket. A hódítók és az ostromlottak
történelmi találkozása mindkét fél számára
morális devalválódással jár. „A virtus a
hódítás álcájává, a szerelem csalárdsággá,
a hazaszeretet önző párt-érdekké torzul, s
emberismerettel
csak
a
gonosz
rendelkezik. A moralitás értel-

metlenné vált." (Nagy Imre: i. m.) A
demoralizálódással egy mítoszdevalválódási folyamat is együtt jár. Mária és
kisfia történetében (az anya, aki megöli és
táplálékul kínálja fia testét) az evangéliumi példa, a jézusi áldozat idéződik
fel; a Titus meggyilkolását tervezgető
Berenice Judit alakjára utal; Iosephus
együtt meghalni vágyó agg szülei pedig
Philemonra és Baucisra emlékeztetnek.
Ám itt sem Berenice, sem az öregek nem
érik el céljukat. Az önmagukból
kifordított, ellentétükbe torzult mitológiai
példák a világ, az ember metafizikaivá
növő nihilélményét mutatják, azt, hogy „a
szabadság lehetetlen, csak a halál
lehetséges".
Bizonyára ebből is látható, hogy Spiró
György olyan forrásra lelt Katona József
drámájában, mely több ponton rokon az
általa képviselt szemléletmód-dal. Az Új
Írás
1982/1.
számában
közölt
átdolgozáshoz írott bevezetőjében Spiró is
a műnek azokat a vonásait emeli ki,
amelyek az ő alkotói világához elvezetnek. A zalaegerszegi előadás műsofüzetében újraközölt bevezetőből megtudhatjuk, hogy az eredeti műben mindössze egyetlen jelenet Katona saját leleménye (losephus szüleinek toronybéli
kockázása), az anyag többi része a forrásul szolgáló történetírásból származik. Az
átdolgozó is körülbelül ilyen mérték-ben
bővítette a darabot, mint írja: „Teljesen új
jelenet mindössze három íródott (az
esszénusok gyűlése, Eliazár és csapata
öngyilkossága, a diadalmenet), ezek mind
Flaviusból, vagyis Katona forrásából
kerültek a drámába."
Az átdolgozás ebben az esetben nem
annyira változtatásokat jelent, mint az
eredeti mű sűrítettebb, koncentráltabb
megfogalmazását. Az átdolgozásban elhangzó mondatok döntő része Katona
József mondata, aminek az is oka, hogy az
eredeti mű nyelve rendkívül erőteljes,
expresszív. Spiró változtatásai elsősorban
egy-egy szereplő karakterét érintik. Bár ő
is megőrzi a szereplők funkcionális
meghatározottságát, s a belső motiváltságot mellőzi, nála a figurák pregnánsabb jegyekkel rendelkeznek. A legnagyobb átalakítás Titus alakját érinti: a jó
uralkodóból, a nemzet atyjából itt
„unatkozó, amorális szörnyeteg lett".
Dramaturgiai szerepe is jóval hangsúlyosabb, ő keretezi a darabot: a nyitó-és a
zárójelenet monológjaiban fogalmazza
meg történetfilozófiáját, mely auraként
fonja körül a drámát. „Miféle csoda érhet
még engemet, ki látom a

gyilkolás minden indokát, hiszen az
egymás kócbelébe vájó bábokat én rángatom, én uszítom merő unalomból?!" kérdi az első képben Titus, s a befejezéskor hangzik el a cikk elején idézett
mondat az élők és holtak örökkön-örökké
körbejáró egyhangú diadalmenetéről.
Berenice ellentmondásosságát megőrizve hangsúlyozottabbá vált a zsidó
királynő belső üressége, tartásnélkülisége,
Iosephusban pedig jobban kidomborodik
a kettős természet, a rómaiak táborában
élő zsidó helyzetének ambivalenciája.
Spiró egyetlen szereplőt hagyott el, Mária
kisfiát, de őt is csak abban az értelemben,
hogy a kisfiúnak

nincsen szövege, de szerepel a megfelelő
jelenetekben. Az átdolgozás az eredetileg
öt felvonásos darabot kétrészes (az
előadásban mintegy két és fél órás) terjedelművé alakította.
Az 1982-es változatból ugyanaz a
metatörténelmi jelleg rajzolódik ki, mint
Spiró egyéb „történelmi" drámáiból. Bár a
téma itt is históriai, s a közeg is az, a
Jeruzsálem pusztulása mégis történelmietlen, illetve áltörténelmi, mert ez a
változat nem a múltat akarja rekonstruálni, ahogy a Katonáé sem. Erről - az
eredetiről - írja bevezetőjében Spiró azt,
hogy „annyira nem volt aktuális drámának
tekinthető, hogy még a cenzúra sem
tiltotta be". (Valóban, a mű el-
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készülte után alig pár héttel odakerült a
kézirat végére a cenzori bejegyzés: „Potest
produci. Pesth. 27. Julii 1914. M. Em.
Stipsics m. p.) Az átdolgozás is megőrzi ezt
a nem konkretizáló jelleget.
Már emiatt is problematikus Ruszt
Józsefnek az a rendezői megoldása, hogy
megszünteti a drámának ezt a történelem
fölötti jellegét, és a metafizikai síkról egy
jól körülhatárolható történelmi pillanathoz
horgonyozza le a mű világát. Ez a
behelyettesítés ellent-mond a darab egész
létszemléletének. A Jeruzsálem pusztulása
ugyanis nem helyettesíthető be, nem
azonosítható egy bizonyos történelmi
szituációval, egy bizonyos emberitársadalmi konstellációval, mert az
összesre érvényes. Ha a dráma áltörténelmi
jellegét meg-szüntetjük azzal, hogy egy
bizonyos
konkrét
helyreidőre
vonatkoztatjuk, akkor ez a mű eredeti
szemléletét is megszünteti. Hiszen azt a
látszatot kelti, hogy itt nem egy egyetemes
modellről, hanem csak egy korlátozott
érvényű-ről van szó.
A zalaegerszegi előadás záróképe azért
sirattathatja el a szereplőket, mert Ruszt e
nagy birodalom-kis nép kollízió tartalmát
a második világháborús zsidóüldözésekre
vonatkoztatja.
A
„menekülők",
a
„deportáltak" személyes holmijai között
látható bőröndök, gramofonok s a
„csajkák" jelzik, hogy itt behelyettesíthető
és behelyettesítendő helyzeteket látunk.
Ha a dráma erről szólna, jogosultnak
tekinthetnénk a finálét is, de ez a rendezői
értelmezés a mű ellenében hat, és mivel ez
a koncepció nem vihető autentikusan
végig a szöveggel szemben, az előadás
következetlenné válik.
A szerzői instrukció szerint pusztaságban játszódó jeleneteket a produkció
azzal jelzi, hogy a játékteret homok-

réteg borítja. Az előadásban két színen
zajlanak az események: a rómaiak körében játszódó jelenetek a térszínház nézők
által övezett előterében, egy hosszú középpontjában
körbeforgatható
„pallón", illetve akörül folynak; a másik
tábor történései egy - a játéktér hátterében
álló, s a jelenések alkalmával legtöbbször
középre húzott - dobogón, illetve akörül
játszódnak. Csányi Árpád díszletében ez a
két helyszín épp-úgy élesen különválik
egymástól,
mint
Schaffer
Judit
jelmezeiben a római táborban élők és a
jeruzsálemiek öltözéke. A városban élők
jelmeze szürke „rab-ruha", fejükön
szorosan tapadó fejfedő, arcuk soványra
maszkírozva.
A soványság érzékeltetése azért volna
fontos, mert a mű szerint a város lakói
éheznek - az éhség készteti Máriát gyermeke megölésére -, az előadás azonban
nem tudja megteremteni ennek a helyzetnek a hitelét. A szereplők beesettre
maszkírozott arca, a rajtuk lötyögő ruha
csak külsődleges jelzések, s az éhezés
megformálásából hiányzik a jelképiség, a
szimbolikussá tétel. Az éhezés mint
probléma a néző számára itt és most nem
átélhető, márpedig a drámában rend-kívül
fontos mozzanat az egyes (jeruzsálembeli)
szereplők étlensége. Ezt el kellene
játszani! Ha csak külső utalások vannak,
és hiányzik a megformáltság, a (nem
szükségképpen átélt, de felmutatott) belső
tartalom, akkor a néző intellektuálisan és
érzelmileg is megérintet-lenül marad.
Sajnos, az előadás egészére jellemző,
hogy nem tudja az esztétikai élvezethez
szükséges feszültséget megteremteni,
vagy egy-egy esetenkénti megteremtéskor fenntartani. Csak néhány jelenet és
csak néhány színészi alakítás hordozza ezt
az erőt. A legkiválóbb jelenetek azok,
amelyekben a Titust alakító Áron

László szerepel, aki bravúros színész
játékkal teremti meg az amorális, mindenkit manipuláló hadvezér figuráját.
Cinizmus és közöny, kegyetlenség és
ravaszság szövedékéből gyúrt játékában
mindvégig ott vibrál egy ideges
feszültség. Alakja a legélesebben a Berenicével folytatott manipulációkban, a
vele közös színekben mutatkozik meg. A
szereplők közül Áron László talált a
leginkább utat Spiró drámai világához.
Ez abból a szempontból is érdekes, hogy
ennek a Titusnak a figurája nem Katonáé,
hanem az átdolgozóé. Érzésem szerint a
színészi alakítás sikerének az is része,
hogy Spiró ebben az alakban egy élőbb
karaktert teremtett meg, mint amilye-nek
Katona hősei. Titus jobban eljátszható,
mint a többi szerep.
A többi szerep ugyanis jószerivel nem
is szerep. Már említettem, hogy hiányzik
belőlük a belső, pszichikai elmélyítés, s
csak funkcionálisan kerülnek megrajzolásra a jellemek. Az ily módon
megírt alakok „életre keltése" pedig nem
mindenkinek sikerült. A Matathiást és
feleségét megformáló Máriáss József és
Barta Mária azok, akik élővé és hitelessé
tudják tenni helyzetüket és szerepüket.
Toronybéli jelenetükben, ami-kor kockát
vetnek, a rendező azt játszatja el, hogy az
asszony becsapja vak férjét, amikor a
dobott számokat mond-ja. Barta Mária
ezt olyan gesztussal jeleníti meg, ami
feledtetni képes a helyzet tragikumát, és
enyhe derűt kelt. A másik közös képben
pedig Máriáss József az, aki - a jóslat
ellenére előbb elhalt asszonya fölött megrázó tragikumot képes felmutatni.
Berenice ellentmondásos karakterével
rokon módon Fekete Gizi is ellentmondásos alakítást nyújt: játékában több
a bizonytalanság, mint a határozot-

tan megformált jellegzetesség. Az már a
rendezői megoldás vitathatósága, hogy a
szövegben szereplő lekopaszítás helyett
Berenice csak leakasztja hosszú tincseit,
és egy rövid hajú parókát visel az előadás
további részében - ez azért zavaró, mert
mindvégig a kopaszságáról beszélnek.
Ugyanilyen zavaró mozzanat a kisfiú
szerepeltetésének
megoldása.
Spiró
egyetlen szereplőt hagyott el az eredetiből
: Mária kisfiát. Ruszt vissza-állította őt
abban az értelemben, hogy (bár szövege
nincs) élő alakkal jelenítteti meg az éhező,
majd üstben megfőzött és felfalt
gyermeket. De miért van erre szükség?
Hiszen a megfőzés és a szét-darabolás
úgyis csak jelképesen jelezhető - miként a
Máriát játszó Császár Gyöngyi az egész
szerepet légiessé teszi, a realitásból az
álomszerű felé emeli el. S csak zavarólag
hat a késő estében egy négy-öt éves
kisgyerek kíváncsi tekingetése a nézők
homályába. Ez a rendezői megoldás a
sokkolás helyett beleszürkíti a jelenetet az
„éhezők" szürkeségébe.
Nemcsák Károly Florusként hitelesen
mutatja fel a figura cinizmusát és kegyetlenségét, ebben az „erőszakos" szerep-ben
is jól helytáll (az eddig előtérben álló lírai
karakterek után), ám Titus árnyékában
nem elég erőteljes. A jeruzsálemi
tirannusok közül a Simont ját-szó Katona
András alakítása volt a legmeggyőzőbb, ő
teremtett a műbeli világban olyan sátáni
figurát, amilyen - egy más minőségben Áron Titusa is. Míg Áron elsősorban
mimikával, gesztusokkal dolgozik, Katona
András az intonációjával, szövegének
közlés-módjával ébreszt feszültséget, s
teszi hangsúlyossá Simon vadságát,
szertelenségét. Baracsi Ferenc Iosephusalakítása
tartalom,
tényleges
megformáltság nélküli máz, ami mögött
nincs belső erő.
A további szereplők közül Nádházi
Péter mint Adiabeen és Kerekes László
mint Júdás a maguk módján és helyén
helytállnak, érezhető igyekezetük, hogy
megfelelően illeszkedjenek a produkció
egészébe, ami sikerül is - de jelenlétükben nem jelentősek. Borhy Gergely Eleazárként és Siménfalvy Lajos Jánosként, a
jeruzsálemi tirannusok szerepében igen
keveset nyújtanak, ami nem írható
szerepeik kisebb súlyára vagy kevésbé
definiált jellegére. Már-már közönyös
színpadi jelenlétük kifejezetten zavaró volt.
Írásom elején az előadás záróképével
kezdtem beszámolómat, most hadd fejez

zem be a nyitóképpel. Itt - a szerzői utasítástól eltérően - Titus nem egyedül ül a
pusztaságban, hanem rabszolgák csoportja
veszi
körül.
Miközben
bevezető
történetfilozófiai, lételméleti gondolatait
Áron László térdelve elmondja, az amatőr módra masszírozó szolgák néha
majdnem féldöntik: vigyáznia kell, nehogy a heves „masszírozás" és balzsamozás következtében elveszítse egyensúlyát (nem játékból, hanem ténylegesen).
Ez a jelenség pedig az én szemem-ben
érvényteleníti a jelenet feldúsításának
jogosultságát.
Ruszt József feldúsítani próbálta KatonaSpiró drámáját, s ezzel a kívánatossal
ellentétes hatást ért el. Azok a megoldások, hogy jelenetről jelenetre két-két
jeruzsálemi végigkúszik a játéktéren, és
közben vödörből meszet fröcskölnek
rájuk; az a fajta ellenpont, hogy egy
szörnyűséget kellemes keringődallam
kísér stb., nos, ezek olyanfajta hozzátételek a drámához, amelyek eltávolítanak
a műtől. Ugyanis a színház eszköz-tárát
ehhez a drámához nem feldúsítani, hanem
lecsupaszítani kellett volna, mert a
Jeruzsálem pusztulása nem egy gazdag,
sokszólamú, hanem egy egynemű, egylényegű, mérhetetlenül sivár világot jelenít
meg. Ez a komikus sivárság, a „homokos,
szomorú, vizes sík" világa egy színházi
értelemben
analóg
sivárságot,
egyneműséget igényel, s nem azt a fajta
feldúsítást, amelyet a zalaegerszegi
előadás példáz.
Természetesen az ősbemutatóra történő
vállalkozás s egy járatlan, ismeretlen
drámai út vállalása tiszteletre és
elismerésre méltó - ez esetben azonban a
megvalósítás nem igazolta a vállalkozást.
Zalaegerszegen nem Katona József -Spiró
György drámáját, hanem annak színpadi
pusztulását láthatjuk. Spiró György az
átdolgozáshoz írott bevezetőjét azzal
zárja,
hogy
„az
eredeti
szöveg
megtalálható bármikor, azt nem mossa el
egy átdolgozás. Talán akad még vállalkozó." Nos, Spiró átiratát sem mossa el
egy előadás. Talán akad még vállalkozó.
Katona József Spiró György: Jeruzsálem pusztulása (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)
Rendező: Ruszt József. Dísztettervező:
Csányi Árpád m. v. Jelmeztervező: Schaffer
Judit m. v. Dramaturg: Böhm György.
Szereplők: Áron László, Nemcsák Károly,

Baracsi Ferenc, Katona András, Siménfalvy
Lajos, Borhy Gergely, Máriáss József, Barta
Mária, Fekete Gizi, Császár Gyöngyi,
Nádházy Péter, Kerekes László.

KOVÁCS DEZSŐ

Az alakítás csapdái
Sarkadi Elveszett paradicsoma Pécsett

A hatvanas évek drámái meghódítani
látszanak a nyolcvanas évek színpadjait.
Örkény, Sarkadi, Szakonyi, Hubay, Fejes,
Kamondy és mások művei fényesen
ragyognak föl egy-egy sikeres elő-adáson
a már történelmi léptékkel is mérhető
évtizedek
távolából.
A
reprízek
önértékükben ható drámákat szikráztatnak föl előttünk: az eltelt idő kioltotta e
darabok mögül születésük pillanatának
szivárványfényeit. Egykori aurájuk is
jócskán elillant, mert másféle irányultságú,
új
típusú
feszültségekkel
szembenéző társadalom nézi önmagát
bennük; más terepen kell „megállniuk",
másféle katarzist nyújtva ama nézőjének.
A háttér elmosódottsága új megvilágításba
helyezi magukat a drámákat: erejüket
méri, gyengéikre leplezetlenebbül mutat
rá.
Sarkadi Imre Elveszett paradicsoma a
hatvanas évek felívelő drámai vonulatából
is talán a leginkább helyhez és időhöz
kötött színpadi mű: születésének körülményei, bemutatásának időpontja, valamint a darabban megfogalmazott erkölcsi
kollíziók és az egyéni írói sors meg a
háttérben meghúzódó nemzeti sorstragédia egymásra felelése legendát szőttek köré, s kivételes akusztikájú irodalmi
és színházi tetté emelték a 61-es ősbemutatót. Időben eltávolodva Sarkadi
tragikus halálától és a konszolidációs
korszak jellegzetes értelmiségi dilemmáitól, ma, 1985-ben ez a dráma nem
mond többet és kevesebbet, mint amit
története, konfliktusainak szerkezete, a mű
világképe immanensen tartalmaz.
Egy sikeres, fiatal orvos embert öl,
abortuszt hajt végre szeretőjén, aki orvosi
műhiba
következtében
meghal.
Szabadlábon eltöltendő maradék pár
napját apjánál, az idősen is tevékeny és
alkotó szellemű tanárnál tölti, erkölcsi
támaszt, de megmérettetést és ítéletet is
keresve. Apja házában nemcsak a dolgos
alkotó élet hitével, de az igazi, életre
galvanizáló szerelemmel is találkozik az
erdélyi egyetemista lány, Mira személyében. Zoltán, a cinikusságig kiégett
életélvező a tragikus tett holdudvarában
önelemző kísérletet végez: a kettős
erőtérben, apja s szerelme inspirációjától

