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A Diggerdrájver hasonlóképpen készült, mint Bagossy László tíz
évvel ezelôtti kecskeméti elôadása, az E-chat: a rendezô az interne-
ten gyûjtött különféle szövegekbôl állította össze a szövegköny-
vet, amelyet minimális színházi eszközöket használva állított szín-
padra, így elsôsorban az érdekes szövegekre, illetve a bennük
megjelenô különös alakokra, groteszk szituációkra, furcsa történe-
tekre irányult a figyelem.

Az E-chattel szemben a Diggerdrájver csak egyetlen blogot
dolgoz fel: Horváth János bicskei nehézgépkezelô internetes be-

jegyzéseit, amelyeket azután kezdett írni, hogy 48 évesen a felesé-
gével és a kisfiával együtt kivándorolt Angliában. Az itt olvasható
szövegekbôl állította össze a szövegkönyvet a rendezô, illetve a fô-
szerepet játszó (a blogírót megtestesítô) Epres Attila. 

A Diggerdrájver nagyjából három évnyi külföldi tartózkodás
élményeit meséli el – sokszínûen, gazdagon, miközben a mesélô
többször is visszagondol az itthoni életére, felidéz régi emléke-
ket is. Az elôadásban finoman váltakoznak az angliai és a koráb-
bi, magyarországi élet képei. Közben a beszélô többször kezd be-
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le hosszabb fejtegetésekbe, s ezekben a köznapi filozofálgatá-
sokban fontos emberi alapproblémák vetôdnek föl. Ezeket a rész-
leteket is az jellemzi, mint a blog egészét: a szerzô színesen,
személyesen, közvetlen humorral beszél, s ebbôl egy érdekes
személyiség kontúrjai is kirajzolódnak. 

Mindez arra biztatta Bagossy László rendezôt, hogy most is
elsôsorban a szövegben, illetve a színészben bízzon, ezért – akár-
csak az E-chatben – takarékosan bánt a színpadi eszközökkel. Az
elôadás egyetlen dobogón játszódik, amelynek közepén egy na-
gyobb nyersfa asztal áll, körülötte székek. Az asztalt három sze-
replô üli körül. Jobb oldalon, a nézôk felé fordulva, elsôsorban ne-
künk beszélve látjuk a nehézgépkezelôt (angolul: digger driver).
De látjuk a családját is: hátul ül a feleség (Donázy Ágnes / Horváth
Boglárka), aki ugyan nem szólal meg az elôadásban, de a tekinte-
tével, gesztusaival részt vesz benne (például amikor megrovóan
néz a férjére, ha annak nagy ritkán elszalad a szája). Máskor meg
különbözô tárgyakat helyez az asztalra, amelyek szintén részesei
lesznek a játéknak. 

A pár gyereke (Leo Bloomfield / Rees Attila) ül a bal olda-
lon, egy 8-10 éves kisfiú. Eleinte ô is csak gesztusokkal, néma

játékkal vesz részt az elôadásban: megüti az asztalon található
csengôt, amelynek megszólalásai mintegy elválasztják egy-
mástól a különbözô témákat érintô blogbejegyzéseket. Késôbb
játszik az asztalon az ajándékba kapott kisautókkal (különféle
nehézgépek modelljeivel), vagy éppen színes ceruzákkal rajzol-
gat elmélyülten (végül a fôszereplô meg is mutatja az elkészült
„alkotást” a nézôknek). 

Az asszony és a gyerek idônként el is hagyja a játékteret, pél-
dául az iskolai egyenruhájában tér vissza a fiú, amikor a szöveg az
angliai oktatás sajátosságairól szól. Aztán a fôszereplô születés-
napjára egy torta is elôkerül, amin a fiú és az apja együtt gyújtja
meg az ötvenes gyertyát (amit a család közösen fúj el, aztán a
gyerek el is fogyaszt egy szelet tortát). Közben állandó összenézé-
sek, tekintetváltások kísérik a szöveget, amibôl az érzôdik, hogy
egy összetartozó családot látunk. Ez a színpadi látvány vizuálisan
is megerôsíti azt, amirôl a fôszereplô többször is beszél: elsôsor-
ban a fia miatt vállalta a kivándorlás megpróbáltatásait. „Nem
szerencsét próbálni jöttem, hanem jövôt biztosítani a nyolcéves
gyerekemnek, és tisztességes fizetést találni magamnak” –
mondja rögtön az elôadás elején.
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Epres Attila meggyôzô hitelességgel állítja elénk a nehézgép-
kezelô figuráját. Egy igazi munkást látunk, kockás ingben, munkás-
nadrágban, bakanccsal a lábán, aki nem akar másnak látszani,
mint ami, aki láthatóan rendben van önmagával, és úgy tûnik, nin-
csenek anyagi gondjai. Epres Attila tartása, nézése olyan embert
mutat, aki természetes egyszerûséggel teszi fel élete fontos kérdé-
seit, és képes számára magától értetôdô döntéseket hozni ben-
nük. Ebbôl is adódik a fôszereplô megnyerô önazonossága, amit
nyílt, ôszinte, kicsit vicces beszédmódja is közvetít. 

Epres Diggerdrájvere arról is nagyon egyszerûen beszél, hogy
miért ment ki Angliába. Nem a nyomor elôl menekült: biztos állá-
sa volt, amivel ellehetett volna a nyugdíjig. De „aztán ahogy teltek
az évek, egyre kevesebb jutott a bevásárlókosárba, és egyre többet
kellett fizetni érte, az országra meg valami olyan kilátástalanság és
letargia telepedett, hogy a légkör szabályosan fojtogatott” –
mondja. Majd mindezt egy hasonlattal teszi képszerûvé: „Amikor
az ember elhagyja a hazáját, olyan, mint amikor elválik attól a nô-
tôl, akinek elrebegte a »boldogító igent«, aztán a válás után vala-
hogy egy hülye kurva lett.” Majd rövid fejtegetésbe kezd, hogy
vannak jó és rossz válások, végül így zárja le a kérdést: „Lehet a ha-
zám Magyarország, de ha nem hagy élni, elválunk.”

A hazáról való elmélkedés a következô részben is folytatódik.
„Mik a haza ismérvei?” – kérdezi. „A nyelv? A közös kultúra? Miért
Magyarország a hazám, miért nem Európa, miért nem az eurázsiai
kontinens, miért nem ez a sárgolyó?” Aztán a gondolatmenet vé-
gére oda jut el, hogy valójában nem is a haza fogalmát, inkább a sa-
ját identitását próbálja meghatározni. „Én oda tartozok, ahol ép-
pen vagyok, a gyökereimre meg nem vagyok büszke, akár tetszik
ez valakinek, akár nem. Én egy munkamániás fasz vagyok, aki ab-
ba a téves hitbe ringatta magát, hogy ha megtanul egy szakmát,
amit ráadásul szeret is, abból majd meg tud élni, és el tudja tarta-
ni a családját ott, ahová született. Tévedtem, és ez mással is elôfor-
dult már” – mondja. De értjük már, hogy valójában ez a „tévedés”
sarkallta arra, hogy új hazát keressen magának.

Aztán arról mesél, hogyan érkeztek meg Angliába, miképp ke-
restek lakást, munkát, hogyan találtak iskolát a gyereknek (ponto-
sabban az önkormányzat – elég nehézkesen – miképp jelölte ki a fi-
únak az iskolát). Eközben megismerték az angliai viszonyokat,
volt, amiben csalódtak (például a tömegközlekedésben, az adott
szó semmibevételében) és volt, amiben reményt, távlatot találtak. 

Az egész elôadást átszövik azok a beszámolók, hogy Dig-
gerdrájver épp hol, kikkel, milyen munkán dolgozik. Kap egynapos,
egyhetes munkákat, olykor hosszabb feladatokat is. (A különféle
munkahelyekre ügynökségek szervezik ki, akikkel általában sms-ben
tárgyal, mert csak alapfokon beszéli az angolt.) Itthon harminc év alatt
összesen két munkahelye volt, most meg szinte hetente kell újabb és
újabb építkezések csapataiba beilleszkednie. Ez hol könnyebben, hol
nehezebben megy. De általában az a tapasztalata, hogy amikor lete-
szik a munkát, akkor mindenki megy a maga dolga után. 

Ezek a tapasztalatok idézik fel benne az emlékeket itthoni
munkatársakról, barátokról, de az idô múlásából kiragadva elôjön-

nek a gyerekkorból a régi karácsonyok is. És mesél a régi otthonról,
amit a saját kezével épített fel. Még az elôzô házasságában „beso-
kalt az anyósáéknál”, és vett egy telket, beszerezte az engedélye-
ket, majd egy saját ház építésébe kezdett. De adódtak itt is nehéz-
ségek. Például jött az ács, és elmondta, hogy mennyiért csinálná
meg a tetôt. Erre a fôhôs vett egy ácsipari tankönyvet, három nap
alatt kitanulta belôle a mesterséget, majd három nap alatt megcsi-
nálta a sógorával a tetôt. Csak a vakolásért, a hidegburkolásért és
a fûtésszerelésért fizetett szakembert. Így lényegében önerejé-
bôl, a barátai segítségével építette fel a házat. A végén még azt a
luxust is megengedhette magának, hogy a bejáratai ajtóra színes
ólomüveg ablakot rakott. „Valami csodaszép lett. Nyáron, mikor
átsüt rajta a nap, az egész színes mintát levetíti a nappali kövére” –
meséli. Aztán részletesen elmeséli, hogy telepített a ház köré bô-
ven termô gyümölcsöskertet, majd kicsit elhallgat – ez volt az az
édenkert, amit maga mögött hagyott, amikor kitelepült.

Ezek az emlékképek tagolják annak a történetét, hogy lépés-
rôl lépésre miképp teremtették meg Angliában az új élet feltétele-
it. És eközben a fôhôs mesél olyan nyugalmas pillanatokról is, mint
például az a vasárnap délután, amikor lényegében nem történt
semmi, csak egyszerûen azt érezték, hogy jó lenni. 

A jelen angliai élményei és az egykori magyarországi emlékek
váltakozásából, egymásra vonatkoztatásából egyre plasztikusab-
ban rajzolódik ki a fôszereplô figurája, aki már nemcsak egy egy-
szerû melósnak, hanem egy elhivatott munkásnak tûnik, aki sze-
reti és kiválóan érti a szakmáját, és örömet, érdekességet is min-
dig talál benne. Epres Attila irónia és áthallás nélkül jeleníti meg a
keményen dolgozó kisembert, akinek az alapértéke a munka. Szá-
mára ez jelenti azt, hogy megtette a dolgát az életben. Kispolgári
élet ez – mondja is a nyugalmas hétvége után. „Egy becsületesen
dolgozó szakmunkásnak ennyi lenne a minimum, bárhol ezen a
földgolyón” – teszi hozzá.

Az Epres Attila játszotta figurával együtt egyre plasztikusab-
ban elevenedik meg az általa képviselt életszemlélet is. Az elôadás
alapjául szolgáló blogszövegek is arról szólnak, amit az elôadás
csak megerôsít, hogy mennyi értékteremtô erô van a melósok vi-
lágában, vágy a tisztes és teljes életre. Közben azért felmerülnek az
élet alapkérdései is, a blogszerzô folyton reflektál a saját életére, a
környezetében történtekre. Meg akarja érteni az eseményeket, a
dolgok mögé akar nézni. De eközben hiányzik belôle mindenféle
manír, önsajnálat, felhôbe nézés, de a földhözragadtság is. Egy
olyan embert ismerünk meg, aki tényleg képes életet teremteni
maga körül, de képes azt maga mögött is hagyni, ha úgy hozza a
sorsa. Mert nem a kalandvágy hajtja, hanem az, hogy igazi életet
teremtsen – nem is magának, hanem fôleg a gyerekének. 

„Nem bántuk meg” – összegzi a vége felé a fôhôs. „Többet
láttunk, többet éltünk, többet tapasztaltunk ezalatt a rövid idô
alatt, mint otthon húsz év alatt” – mondja, majd azt is hozzáteszi,
hogy nincs honvágya, két év alatt egyszer volt otthon egy hetet,
és nem dobta fel, amit otthon látott. „Magyarország kapott egy
esélyt 25 éve, és elherdálta. Kidobta az ablakon. Felelôs nincs, min-
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den megy tovább.” Aztán arról beszél, hogy soha többet nem
akarja megélni azt, hogy „nem vesz meg a gyereknek egy ezer fo-
rintos játékot, mert nem telik rá”. Közben azt is kijelenti, hogy ke-
ményen megdolgozik minden pennyért. De ott ez megéri. „Nem
vagyok rákényszerítve, hogy lopjak, csaljak, hazudjak. Vállalkozó-
ként eszembe sem jut, hogy adót csaljak. Élhetô ország, korrekt
törvények. Úgyhogy Isten óvja a Királynôt.”

E kijelentéseket legfeljebb csak az ironizálja, hogy ekkor már
a harmadik sörnél jár a fôszereplô, s látszik is rajta, hogy egy kicsit
kapatos. Keze is bizonytalan már, amikor végül a felesége odaad
neki egy furulyát, hogy eljátssza rajta a Magyar népmesék címû
rajzfilmsorozat szignálját. 

És ekkor a kisfiú elkezdi mesélni A kicsi dió meséjét. Egy sze-
gény ember az ördögtôl kap egy varázsdiót, hogy ne szenvedjen
többet szükséget. Cserébe csak annyit kér az ördög, hogy adja ne-
ki azt, amit még nem is tud a házánál: így adja el neki a szegény em-
ber a még meg nem született gyermekét. És a kisfiú, ahogy mond-
ja a mesét, elôször csak egy-egy angol szót kever a magyar monda-
tokba, amit az anyja rendre kijavít. De aztán egyre szaporodnak az
angol szavak, és a kisfiú egyszer csak hátraszól az anyjának, hogy
hagyja békén ôt, ne javítgassa ki folyton. És ettôl kezdve folyékony
angolsággal folytatja és fejezi be a mesét a fiú. Egyszerre huncut,
élvezetes ez az elôadást záró mesemondás, ugyanakkor mélyen
szomorú. A szükségbôl Angliába menekült szegény ember fia már
egy másik nyelven fogja magát a legteljesebben kifejezni.

Eörsi István – ahogy könyvének elôszavában mondja – legalább
egy évtizedig próbálta rábírni magát arra, hogy megírja a börtön-
éveit. A huszonöt éves Eörsit 1956 decemberében tartóztatták le,
majd másodrendû vádlottja lett a Péterfy utcai kórház Domonkos
(ma Cházár András) utcai részlegében folyó ellenállással kapcso-
latos pernek. Egyrészt segített Angyal Istvánnak a röplapok elôál-
lításában, „amelyek a szovjet csapatok kivonulását és a törvényes
Nagy Imre-kormány visszaállítását követelték”1, másrészt itt szer-
kesztette Obersovszky Gyula és Gáli József az Élünk címû illegális
lapot, amelynek Eörsi is a munkatársa volt. Késôbb Angyal István
ügyét leválasztották a perrôl – Obersovszky és Gáli ügyét eleve
máshol tárgyalták –, így Eörsi elsôrendû vádlottá vált. A bíróság
öt év börtönre ítélte, majd a büntetését a legfelsô bíróság fel-
emelte nyolc évre. Végül 1960-ban amnesztiával szabadult.

Eörsi – ahogy az Emlékezés a régi szép idôkre elôszavában
mondja – 1986-ban érezte úgy, hogy ha nem írja meg a könyvét, ak-
kor „az anyag kisiklik” a kezébôl. „A halottak, akik közé féltem lelá-
togatni, bejelentették, hogy fogytán a türelmük. A Kádár János ne-
vével fémjelzett rendszer pedig, amely harminc éven át megingat-
hatatlannak tetszett, a mállani kezdô vakolat alól kivillogtatta rette-
netes repedéseit. Úgy véltem, hogy egy korszak végén különösen
idôszerûvé válik eredetének felmutatása, annál is inkább, mert leg-
fantasztikusabb vívmánya a kollektív felejtés volt, melyet kezdet-
ben brutális, késôbb barátságos eszközökkel kényszerített ki.”

Eörsi könyve elôször 1988-ban jelent meg szamizdatban,
majd 1989-ben az elsô legális kiadásra is sor került, amit 2006-
ban követett egy újabb. Az Emlékezés a régi szép idôkre megírá-
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1 Eörsi István könyvébôl az alábbi kiadás alapján idézünk: Eörsi István:

Emlékezés a régi szép idôkre. Napra-Forgó Kft. [1989] 228 o.



35

sa után 30 évvel nyilván már más foglalkoztatta Bagossy Lászlót és
Ari-Nagy Barbarát, amikor Eörsi szövegének alig tizedébôl elôadást
szerkesztettek. Ôk nem egy korszak végén szegültek szembe a fe-
lejtéssel, mint egykor Eörsi. Egyáltalán, mintha kevésbé érdekelné
ôket a történelem, mint a feldolgozott könyv szerzôjét. Amirôl az
író hosszú fejtegetéseket kerekít, abból legfeljebb egy-egy utalás
kerül bele az elôadásba. Például Eörsi nemcsak szellemesen, hanem
részletesen, elemzô módon beszél a letartóztatásának körülmé-
nyeirôl. Azon az 1956. decemberi napon a Nagybudapesti Központi
Munkástanács ülésére igyekezett. De az építômunkás székházban
„feltûnt, hogy milyen sok fiatalember lófrál a lépcsôházban. Jóné-
hányan biliárdoztak is, éppen vasárnap reggel! … Ha már ilyen szo-
katlan órán buzgólkodnak, gondoltam, igazán beletalálhatnának
egyszer-kétszer a lukba.” Késôbb kiderül, hogy ezek a furcsa fiata-
lemberek valószínûleg titkosrendôrök lehettek, hisz „fél tizenegyig
összegyûjtötték mindazokat, akik befutottak a Munkástanács ülé-
sére, és nem fordultak sarkon a biliárdbajnokok láttán.” 

Az elôadásból kimaradnak például azok a szövegek, amelyek
a Munkástanács szerepét részletezik. Az ugyan elhangzik, hogy „a
Nagybudapesti Központi Munkástanács az elôzô nap titkos hatá-
rozatot hozott arról, hogy 48 órás országos sztrájkot hirdet”, így
Eörsi biztos volt abban, hogy „történelmi események tanúja lesz”
a nyilvános ülésen, ahová azon a napon tartott. (Eörsi „az Írószö-
vetség Forradalmi Bizottságának” a „Munkástanácsba delegált
összekötôje” volt.) De arról már nem hallunk az elôadásban, hogy

„a Nagybudapesti Munkástanács két-három hét alatt kettôs ha-
talmat hozott létre, erôszakszervezetek nélkül, szüntelen vég-
veszélyben. Az egyik oldalon egy [Kádár vezette] bábkormány, a
szovjet szuperhatalom védôszárnyai alatt biztonságosan újjászer-
vezôdô hatalmi apparátussal; a másikon egy szabadon választott
testület, amelyet a lakosság túlnyomó többsége szívvel-lélekkel,
sôt tettekkel is támogat. Álmélkodva láttam, hogyan építik ki a
munkások Magyarországon még sosem látott demokratikus szer-
vezeteiket, és miképp próbálnak, a sztálinizmustól megundorod-
va … egy önigazgatáson alapuló, pluralista szocializmust megva-
lósítani.” Emiatt van történelmi jelentôsége a Munkástanács be-
tiltásának és az ülésre érkezôk letartóztatásának. A „kettôs hata-
lom” felszámolásában, illetve a Kádár-kormány hatalmának meg-
erôsítésében ez döntô fordulat volt. 

Eörsi történetének – és fejtegetéseinek – történelmi, társadal-
mi kontextusa nagyrészt ugyan kimarad az elôadásból, de hangsú-
lyosan szerepel benne mindennek a morális tartalma. Az ugyanis
elhangzik, hogy bár „a vereséget kikerülhetetlennek” látta Eörsi,
mégis örült „a sztrájknak és a radikális munkásvezetôk elôretöré-
sének”. Majd így folytatja: „A bennem lappangó moralista feltehe-
tôen vigaszt merített abból, hogy akadnak emberek, akik egy bu-
kásra kárhoztatott közösség szószólóiként nem cselekedeteik köz-
vetlen esélyeit és személyes következményeit mérlegelik, hanem
azt teszik, amit szívük parancsol”. Eörsi börtönéveinek történeté-
ben is alapvetôen ezt a morális példát látják az alkotók, és ezt eme-
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lik az elôadás középpontjába. (Miközben elhagyják Eörsi önironi-
kus megjegyzését, amit a börtönversei kapcsán tesz, hogy azok
„keményebb, megalkuvásmentesebb, a szenvedôkkel szolidári-
sabb embert mutatnak, mint amilyen valójában” volt.) 

A cselekvésképtelen helyzetben való cselekvés példája áll te-
hát az Örkény Színház Stúdiójában látható Emlékezés a régi szép
idôkre középpontjában. De az is fontos, hogy ebben a morális pél-
daállításban nincs semmi példázatosság vagy bármifajta pátosz.
Ezt leginkább azzal érik el az alkotók, hogy az elôadás (és az alapjá-
ul szolgáló szövegkönyv) felerôsíti a könyvet átszövô ironikus
hangnemet (ami ugyan nem határozza meg Eörsi szövegét, de
fontos összetevô benne): ebbe az irányba mozdítja az elôadás han-
gulatát a hosszabb elemzô fejtegetések elhagyása, a helyettük ki-
emelt érdekes események, illetve megfogalmazások. 

Ez a „stílus”-kérdés mind a könyvben, mind az elôadásban fon-
tos szempont. Mondhatnánk azt is, hogy a pontosság helyett in-
kább az érdekességre tör a színházi adaptáció, de ezzel valójában az
emberi stílusra irányítja a figyelmet. Ugyanis például Eörsi részlete-
sen leírt letartóztatásából az elôadás azt emeli ki, ahogy kiabálni
kezdett az utcán: „Eörsi István író vagyok, értesítsék az Írószövetsé-
get, a családomat”. De ebben az író szerint a „stílusa” volt tetten ér-
hetô, ami joggal keltette fel másnap a kihallgatását végzôk érdeklô-
dését. „A Hivatalt, bármilyen legyen is, szívem mélyébe rejtett vagy
akár kinyilvánított nézeteimnél, de még kárhozatos tetteimnél is

jobban érdekli magatartásom stílusa” – írja Eörsi könyvében. „Csak
a stílusból következtethet az állam arra, hogy alattvalóvá faraghat-
ja-e az állam az állampolgárt. Az alattvalót az jellemzi, hogy konflik-
tushelyzetben, ha ez meghaladja a magánszféráját, lemond a dön-
tés jogáról, sôt igényt sem tart erre a jogra. E lemondás lehet rezig-
nált, öncsaló vagy cinikus, járhat szellemi vagy anyagi kárpótlással –
az állam, ha már maga mögött hagyta a brutális elnyomás stádiu-
mát, ígérgetések, nyílt vagy burkolt fenyegetések és jutalmak, to-
vábbá teherbírását próbára nem tevô szabadságjogok szövevényes
hálójába fogja állampolgárait az említett cél érdekében.”

Ez a szövegrészlet az Örkény Színház Stúdiójában is hangsúlyos-
nak tûnik, ugyanis az elôadás leginkább erre az autonómiáját ôrzô
emberi magatartásra fókuszál. A szövegválogatáson túl ezt hangsú-
lyozza Polgár Csaba egyszerû hatásokra törekvô rendezése és Zna-
menák István játéka is. Az elôadás tulajdonképpen az egykori Shure
Stúdió elôterében kezdôdik. Ide lép ki Znamenák István, szólítja meg
közvetlenül a nézôket. A könyv elsô mondata megadja az elôadás
alaphangját is: „1956 december 9-én megcsókoltam anyámat…, és
azt ígértem, hogy ebédre hazaérek. Ígéretemet némi késéssel váltot-
tam be, 1960 augusztus 20-án érkeztem haza… A szóban forgó ebéd
idôközben elhûlt.” Erre az iróniára Znamenák egyszerû, közvetlen,
némileg játékos beszédmódja is ráerôsít. Ez a csendesebb részekben
keserû, sôt tragikus tapasztalatok közvetítésére is alkalmas, ugyanak-
kor mindvégig egyfajta magabiztosságot is sugall, amely csakis az ér-
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tékek biztos tudatából fakadhat. Így Znamenák játéka lényegében
mindvégig azt képviseli, ami Eörsi szövegében is a legfontosabb. 

A színész néhány mondat után beinvitálja a stúdiótérbe a nézô-
ket, hogy ne állva hallgassák végig az egész történetet. Késôbb ropit
is oszt köztük, hogy még oldottabbá tegye a helyzetet. Így természe-
tes, hogy megkéri az egyik nézôt, hogy olvassa fel Eörsi egyik versét,
amely a tárgyaláson is elôkerült. Sôt a felkért nézô a bírónô szavait is
idézi. Persze nem teng túl az effajta interakció, a közönség közvetlen
megszólítása egyszerûen csak azt teszi lehetôvé, hogy különösebb
feszélyezettség nélkül kerüljenek szóba kényes emberi helyzetek. 

Bár az Emlékezés a régi szép idôkre morális példaállítás, szóba
kerülnek az emberi hibák is. Így kerül elô például Eörsinek 1953-ban
Sztálin halálára írott verse, amelyre azon nyomban József Attila-dí-
jat kapott, pedig még kötete sem jelent meg. A vers nem szerepel
a könyvben, de az elôadásban elhangzik – méghozzá egy hordoz-
ható zenejátszó közvetíti a slágerízû, bombasztikus megzenésíté-
sét. Ebben nemcsak a hangszerelés, hanem az „átszellemült”
éneklésmód is igazi elriasztó erôvel bír. Mindez egy politikai-embe-
ri botlás ékes, de ma már mulatságos példájává válik. 

Hasonlóan az emberi botlásokra utal az is, hogy az elôadásban
(elsôsorban a szövegválogatással teremtett arányok miatt) hangsú-
lyosabbá válik a magánéleti szál, mint a könyvben. Szóba kerül pél-
dául az is, hogy a fôhôs miképp kényszerítette abortuszra Verát, ké-
sôbbi feleségét, két gyermekének anyját. De a család nem válik sem
a könyvben, sem az elôadásban börtönbeli eszményképpé. Idézi az
elôadás fôhôse is a levelet, amelyet az ítélet súlyosbítása után írt ne-
ki a felesége: „Most legalább félreérthetetlenül a tudomásunkra ju-
tott, amit amúgy is sejtettünk, hogy nagyon nehéz idôk várnak
ránk. Én azt tudom, hogy akármilyen nehezek is lesznek ezek az
idôk, mi ketten sohasem fogunk egymásban csalódni.” De mindeh-
hez keserû kommentárokat fûz a Znamenák játszotta fôhôs: „Vera
ígéretének rám esô részét szabadulásom után nem váltottam való-
ra. Én csillapíthatatlan sóvárgások rabja lettem, ô pedig négy évnyi
megfeszített létezés után azt hitte, hogy végre lazíthat, elengedhe-
ti magát. Viszonylag hamar beleszerettem valakibe, aztán poligám
természetem is elszabadult. Ô – legalábbis velem – nem bírt komp-
romisszumokban élni.” Az elôadásban már nem hangzik el, amit
mindehhez még Eörsi hozzáfûz: „Noha még egyszer férjhez ment,
és legnagyobb boldogságára kislánya is született, nem szabadulha-
tok a kínzó gondolattól, hogy rejtelmes betegségét és korai halálát,
legalábbis részben, a tönkrement kapcsolatunk által kiváltott több
éves lelki megrázkódtatás okozta.” Késôbb az elôadásban is kiderül
az, amit maga Vera mesél el egy beszélôn, amikor azt hiszi, hogy
amnesztiát kap a férje, „hogy egy ideig kapcsolatot tartott fenn egy
férfival, akinek nagy szüksége volt ôrá. E kapcsolatnak több mint
egy éve vége, miattam nem bírta tovább csinálni”. 

Az elôadás alkotói nem törekedtek teljességre Eörsi könyvé-
nek színrevitelekor. Elsôsorban a személyes, emberi vonatkozáso-
kat emelték ki. Például felvillantják Eörsi beszervezésének kísérle-
tét is (amit a könyv részletesebben mesél el). Egy nap a börtönpa-
rancsnok azt kérdezte Eörsitôl, hogy még ugyanúgy kommunistá-

nak vallja-e magát, mint a tárgyaláson. Az igenlô válasz után azt
kérte tôle, hogy akkor viselkedjen a börtönben is kommunistához
méltóan. Közben Eörsi azon gondolkodott, hogy miképp térhetne
ki az ajánlat elôl. „Az az érzésem támadt, hogy a brutális visszauta-
sítás tovább ronthatna a helyzetemen; másrészt már akkor is tud-
tam, hogy aki a kisujját nyújtja a belügyi szerveknek, annak vállból
leharapják a karját.” Végül azt találta mondani az alezredesnek,
hogy „nyilván nem arra gondol, hogy akkor viselkedem kommu-
nistához méltó módon, ha besúgó leszek”. Szerencsére ezután
már nem akarta beszervezni ôt senki. 

Ugyanakkor az elôadás nem adja a börtönévek teljes krónikáját
(még az se derül ki pontosan, hogy mikor, hol raboskodott Eörsi),
nem beszél sokat a benti életrôl, épp csak felvillant néhány érdekes
alakot azok közül, akikkel Eörsi találkozott (a könyvben részletes jelle-
mezések és kibontott történetek olvashatók, és a rabok közötti viták-
ról is sok szó esik). És legfôképpen nem közvetíti az elôadás Eörsi tár-
sadalmi, történelmi fejtegetéseit. (Kádárról is csak két érdekes anek-
dotát mesélnek el, miközben Eörsi elmélyült fejtegetésbe kezd arról,
hogy „nem áll példa nélkül a magyar történelemben” „Kádár uralko-
dói életútja a megvetett árulótól a haza atyjáig”.) 

Az elôadás végén szintén Kádár kerül szóba, amikor a fôhôs feli-
dézi azt, hogy „1989-ben az Írószövetség közgyûlésének egyik szü-
netében a kiváló költônô értetlenségének adott hangot, hogy 30 év
után Kádár Jánost tetemre hívják Nagy Imre hullájához. Meghökke-
nésem meghökkentette. Létezik az etikában elévülés? Ha az idô el-
koptathatná a bûnt, valamint a felejtés és a megszokás hatályon kí-
vül helyezhetné a felelôsséget, akkor nem lehetne tragédiát írni.”
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