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Összegzés

Kelet-Európa jövője nyitva áll. Akármi történhet, és az, ami végül is történni fog, jó 
részt azokon a szereplőkön múlik majd, akik jelenleg is a  színen vannak. Szövegkönyv 
nincs, m indenki rögtönöz. Csak m ost tanulja a cselekvést, a játékot.

A demokratikus-liberális intézmények talpra állhatnak, kialakulhat a térségben egy 
erős, felelősségteljes polgárság, ám  éppúgy a nacionalizmus (nem a la nation forra
dalmi típusú nacionalizmusa) is újabb lendületet vehet. Szomorú végeredményként, 
meglehet, autoritáriánus intézmények, diktatúrák sajátítják ki ú jra a színteret. Növe
kedhet a jólét, de  a szegénység is éppúgy állandósulhat. Megjelenhetnek jóléti álla
mok, de akár egy önelégült, szocio-darwinista szellemmel áthatott dzsungeltörvény is 
felülkerekedhet. Lehet összhang, lehet viszály, egység vagy háborúskodás, kölcsönös 
megértés vagy kölcsönös gyűlölködés egyaránt. A szín, m inden valószínűség szerint, 
államról államra, térségről térségre más-más képet mutat.

Mégis, akármi történik a  jövőben, függetlenül attól, hogy a legoptimistább forga
tókönyv érvényesül, avagy a legkomorabb előérzet igazolódik, egy döntő fontosságú 
tényen m ár mi sem változtathat, nevezetesen, hogy 1989-ben a kelet-európai nemze
tek megváltoztatták a történelmet: az Elbától a szovjet határokig egyszer és m inden
korra véget vetettek a  totalitárius diktatúráknak, és e teljesítménynek talán további 
visszhangja is lesz. Semmissé tették Jaltát, lezárták a hidegháború korszakát, és szilár
dan elültették egy jobb huszonegyedik század reményét. 1989-ben a  világtörténelem 
kártyalapjai m egint egyszer Kelet-Európának ju tottak , és Kelet-Európa dicsőséges 
forradalm ak sorozatában játszotta ki a lapjait.

Való igaz, hogy a kelet-európai nemzetek jó  előre és drágán megfizettek ezért a 
világtörténelmi szerepért. Az elpusztult áldozatokat m ég nem  számlálták össze, s 
milliók szenvedését utólag nem  lehet meg nem  történtté tenni. Ámde mégis ideje, 
hogy elhagyjuk a gyászt, hogy tekintetünket a je len re  vessük és örvendezzünk végre, 
hiszen bárm i történt, és bármi történjék is ezután -  „Miénk, e nap, /  A véres kutya meg
halt.”*

Fodor András

TUDÓSÍTÁS EGY KONFERENCIÁRÓL

Bár bent a  meghívottak 
az esélyegyenlőség 
testvérkörében elkeverve ülnek, 

a  célzó kam erák mögött 
a  buzgó fejvadászok, 
m indig tudják: ez alkalommal 
kit ki mellől kell elválasztani.

Shakespeare: III. RiCHÁRD. Vas István fordítása.
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Emelvényről a szónok 
éppen a  nemzet sorsáról beszél, 
a szétszórattatásról, 
közben az elnök asztalához 
megérkezik a cédula:
-  Személyes megtámadtatás 

miatt ö t percet kérek!

Bár bent továbbra is a nemzet 
sorsáért tusakodnak, 
a meghívottak legizgékonyabb 
csapata folyvást kívül, 
az italpult körül tolong.

Ők így is jobban tudják, 
miről van szó az ajtón belül.
Ő k így is mélyebben megélik, szenvedik, 

hogy m erre,
m erre visz a végzet... 

ötágú sípból isszák a tömény szeszt.

ELIGAZÍTÁS A BELVÁROSBAN

Az utca partján, ott, ahol 
gáláns jövő-menők közt, 
valamikor a század elején 

Az Átkozott Költő 
Erdős Renée-t gusztálta még, 

ki Pesten
„a legszebb nő volt azidőtt” —

megállít egy hatalmas, 
fekete bőrkabátos 
szőrkucsmás szibériai,

mellette kicsit oldalazva, társa, 
egy kalmükképű rokon.

Látom, hogy tanácstalanok, 
először já rnak  itt 
valami bányászértekezleten.
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Ö rdögük van, hogy annyi 
más nyelvű idegen közt 
engem szemeltek ki. Tudok 

felelni:
Mondják, 

miben segíthetek.

Mutassam -  szól a magasabbik -  
m errefelé van a Sex-Shop?

/

Kocziszky Éva

ANTIK ÉS MODERN:
AZ ANTIGONÉ-ÉRTELMEZÉS TÍPUSAI

1. „Az örök Antigoné”

Jelen írás a ném et klasszika korának ANTIGONÉ-magyarázataira tekint vissza, keresvén 
bennük az antik tragédiák e mintaszerű darabjának máig is érvényes értelmezési lehető
ségeit. E visszatekintést hadd kezdjük a  lezáró, a  klasszicitásra mint elmúltra, álomra 
visszatekintő művel, Hofmannsthal 1900-ban bemutatott ANTlGONÉ-előjátékával:

„...és látom a szüzet,
Antigonét, a sorsnak ragyogó 
edényét,

látom karcsú vállait, 
látom szöghaját, látom, hogy felém jön, 
látom ruháját s látom homlokán 
hét jelét a hamar jövő halálnak!

Apályon ál vonulhat. Jobbra, balra, 
áttetsző, dermedt hullámaiban, 
tisztelettel visszahőköl az élet."

(Márton László fordítása, itt és alább.)

E sorok egyfajta látomást, jelenést beszélnek el, melyet a tragédia által megihletett 
egyetemi hallgató él át a (még) üres színpadon. A vízió, m int az egész előjáték is, szín
házi illúzióval és tudós műveltséggel űzött játék: színhelye maga a színpad -  egy próba 
u tán  éjnek idején - ,  m édium a pedig egy egyetemista, aki tán rajong az antikvitásért, 
és rendelkezik némi filológiai ismerettel is. M intha a tudós bevezetések műfaja váltana 
itt át a játék  látszatvilágába: a megelevenülő színházi kosztüm, a játék  szelleme meg
babonázza az ifjút -  akit „ideális nézőként” is felfoghatunk - ,  s a maga közveden je 
lenvalóságában tárja elé a régm últ történést. Eltűnik m inden időbeli távolság, sőt m a
ga az idő is megszűnik:


