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Sziszüfosz diadala

Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Albert Camus: Lemythe deSisyphe

Ma újabb próbatételnek veti alá a sors Szíszüfoszt, talán még a korábbinál is
ádázabbnak.

Század-hosszú évtizedeken át görgeti a disszidens Sziszüfosz az irdatlan
követ fel a meredeken, ereje megfeszül, veszti lélegzetét, de nem úgy hitét.
A csúszómászó árulók csak lesik s félrehúzódva szíszegnek, nehogy a szikla
agyonnyomja őket, amint robajlik lefelé. Csípik a darazsak kegyetlenül, fe
nyegető hurkokat írnak le a héják a feje fölött, várják már a sötétben a saká
lok, hogy gyengeségében roskadna össze, a fondor szarkák rágalmakkal
becsmérlik a zsarnokok előtt a csúcson, a boldogtalan népek pedig messziről,

barlangokba bújva sarkallják:
- Csak így! Még egy kicsit! Tarts ki, Sziszüfosz! Benned a reményünk!

Meg ne állj! Taszítsd azt .az átkozott követ tovább! Mi ott állunk mögötted!
Egyfolytában mögötted!

S ő talán meghallja saját gondolatait, meghallhatja? Akárhogy is, e hangos
biztatásoktól kurázsíja erősödött, s nem hátrált meg, nem hagyta ott a súlyos
követ, melyet maga választott volt magának. Nem is szíkla, hanem a szirte
sült história egy tört darabja, megalázottságok, csaták és fájdalmak, márvá
nyosult könnyek, vér és verejték, kővé vált népsors konglomeráturna. Két
tenyere - sziklaélek szaggatta merő seb, nyakán az erek pattanásig dagad
nak, szeme - gödréből ugorna ki. Am tekintete ragyogással teli - a teljesí
tett emberi kötelesség biztos tudatából, belülről fakad ez a fény.

Mikor végre kicsit megáll, hogy levegőt vegyen, véres körmökkel Sziszüfosz
intelmet vés a kőbe. S fohászkodik neki minden erejével újra, hogya követ
fölgörgesse, lépésről lépésre, araszról araszra. S ahogy így halad fölfelé, hevült
zihálása ütemében verseket szerez, drámát, szatírát. Gyönyörűséges vigasza ez.

És bármennyire is feketítsék, szapulják s töröljék ki a nyáj-társadalom cso
portképéről. azonossága elvesztését egy pillanatra se érzi. Megnézi magát
Sziszüfosz a szikla lapjaiban - önnön állhatatosságától ihletetten s megele
venedve képe elszemélyteleníthetetlen.

A fordulat

Egyik újabb elkeseredett küszködésekor a zord omladékoson. ahogy szinte
szántja föl a köves meredélyt, mezítelen lába csuszamlik vissza, süllyed alá,
s a szik1agörgelóre az a veszély leselkedik, hogy magával rántja terhe, s
összenyomorítja, egyszercsak...

A nálunk három lcötet.ével ismert szerz61992 januárjátólBulgáriaalelnöke. Köllónö, író, az
egykori belső ellenzékegyikvw.éralakja.

95



Ereje végső önfeláldozó megfeszítésével Sziszüfosz feltaszítja a sziklát, s
akkor maga is szinte kővé válva nézte hökkenten - nem hitt a szemének.
Hallatlan csoda: nem zuhan vissza a kő a szakadékba, ahogy az ősi mítosz
rendeli.

Hát felgurítottad erővel a sziklát a csúcsra egészen, Sziszüfosz? Hát tény
leg elérted? S csak most, midőn a remény beteljesült, ébredsz rá, hogy soha
nem hitted, semmiképp.

De mért nem ülsz diadalt?
Talán belevesztél már a megszokásba, hogy csak tolod a követ kifulladá

sig? Talán gyönyörűséggel töltött el a hasogató sziklaérdesség, mely bórödet
vérezte? Talán eggyénőttél a sziklával, s toldat lettél?

Szomorú a mosolyod, miért?
A még lehetetlenebb vár rád: hogy megtartsd a tetőn az épp hogy felgör

getett követ.
Mihez kezdesz? Álló életedben a hatalom ellen harcoltál, és most - ke

zedben a csücsí hatalom. Ha megfutamodnál, a kő alig áll - hogyan hagy
hatnád éppen most el? Hát nem te választottad?·Nem is szikla, hanem a
szirtesült história egy tört darabja, megalázottságok, csaták és fájdalmak,
márványosult könnyek, vér és verejték, kővé vált népsors konglomerátuma.

De képes vagy-e megtartaní anélkül, hogy széjje1hasítanád és porrá szórnád
- jaj, ezt a kiszakított, szakadék peremén támolygó gránitot?

Sziszüfosz ésa győzelem

Az emberi lét igazi abszurduma - egy szíszüfoszí győzelem: az előző hata
lombíróktól kopárrá pusztított orom, meddő terméktelenség. A kő odafönn
piedesztállá válik. Azelőtt Szíszüfosz némi mozgást teremtett, bizonyos föl
felé törekvő lendületet, még ha mindez aláomlásra, pusztulásra is volt kár
hoztatva. Most pedig stabil állandóságot kell biztosítania, éppen neki, Szi
szüfosznak.

A szikla kövér árnyékában izegnek a csúszómászók, hunyászkodva híze
legnek neki. Minden apró bicsaklását lesve hajbókolva sompolyognak a
győztes körül a sakálok. A tegnapi orrszarvúak építő kritikával illetik. Farkuk
alatt kuncogják a szarkák: Hi-hi, mínő frizura! Ha-ha, sziklazúzta körmök!
U-ú, mily görnyedt - szakasztott hasított kő! Megalit! Cs6tányok hemzseg-
nek szerte. Princípiálísan csípík a darazsak. .

Felhők súlyosulnak, villámok keresztezik szablyájukat s sújtanak le rendre
a kőre. Sziszüfosz ott áll a szabad magaslaton villámhárítón amennykövek
alatt, s tartja összes erejével a sziklát, hogy vissza ne döndüljön a mélybe. A
gyávák, kik egérlyukban lapultak, míg Sziszüfosz a kővel viaskodott, az alá
valók, kik buzgón feljelentették, hogy destabilizálja a piramist, most mellüket
verik, s bizalmasan a szikla durva farára csapnak:

- Mi, mitikus kő, mi segítettünk, hogy ilyen magasra hömbölyödjél föl,
nélkülünk mire jutsz?

- De hogyhogy nem vettelek észre titeket? - képedez Sziszüfosz.
- Mi egyfolytában mögötted álltunk, Sziszüfosz, mi voltunk hátul a biztos

gerinced, mi voltunk a szemed s a füled! Terhed alatt görnyedve csak a kőbe

feledkeztél, görgetésébe. bódult voltál a fáradtságtól, s nem tudtad fejed föl-
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emelni, előtted az utat fölmérní. Mi voltunk a te agytrösztöd, mi voltunk a
szószólóid. Mi és senki más! Most szorosan a gránitkolosszus mellé állunk,
mi leszünk rendíthetetlen környezeted. Te tartsd erősen két kézzel a követ,
ne engedd el egy szemvillanásra se, mi pedig téged az egekig dicsőítünk!

Vágy helyett - gond

A csúcsi pusztaság, a szilaj szenvedélyek közepett Sziszüfosz olykor nosztalgiát
érez ama nemes gyötrelem után - hogy tolja a követ, arcát szinte ripacsos
likacsaiba tapasztja, s azokon, akárha a megelevenedett kőből törne elő, ömlik
a verejtéke. Hiábavaló veselkedések, reménytelenek, ugyanakkor a teljesített kö
telesség tudata. Most pedig zavaros zivatarok áztatják a követ, szarkák rondítják
tele, a bölcs kuvikok pedig odébbhúz6dnak - be ne piszkol6djanak.

Magányos Sziszüfosz, senki nem segít neki, többen inkább csak zavarják,
figyelmét számtalan ostobasággal béklyózzák. Fáradt, s mintha trónra ülne,
ráereszkedik a kőre. Abban a pillanatban a szikla meginog, dőlne le, már
repül vissza oda, hol az ismeretlen szakadék tátong. Sziszüfosz ugrik esze
veszetten, hátát veti a kőnek, hogy útját állja. Merő seb a teste, kicsi híja, hogy
a sziklát megtarthatta. Mit rejt a mélység ott lenn, akárha a hold túlfele lenne?
S miként érné utol a homályba legörgő hatalmas követ? Szánnivaló és nevet
séges Sziszüfosz - hogy fejveszetten rohanna le a kő után, s nem hogy azt
fölfelé taszítgatná. Hogy megelőzzeaz idő, hogy kigyöngyözzön ujjai közül.
A ~áltozások kerge szelétől borzolt, megőszültöreg.

Úristen, észbe se vette volt, hogy ott fenn mérhetetlenül vészesebb s lehe
tetlenebb...

Hosszú, sötét-éjszakákon, álmatlanságában a kővel társalog:
- Hallasz? Válaszolj! Hol rontottam el? Azelőtt az emberek szerettek, hit

tek bennem. Ma pedig kifütyülnek, hatalomimádattal vádolnak, elfordulnak
tőlem. Azelőtt volt vágyam, ma csak bitang gondom van. Mit tegyek? Mért
hallgatsz? Te vagy én vagyok süket?

- Abszurdum! - ekhózza a szikla.
Nem szikla - kővé vált népsors. Hogyan követlenítenéd, Sziszüfosz? Sú

lyát most az aggodalom mérlegével, a kétségek feszületével méred. Bölcs jó
kuvikok,holvagytok?

Keresztszenvedésed ma a tele-képernyő látványossága. A világ, az ezer
szemű sárkány téged bámul, s rág, csak rág szemével. Igazítsd meg a nyak
kendód! Mosolyogj! Nincs hova elrejtezned. Mikrofonok tekerőznek kígyó
ként szádhoz, hogy szóra szö kiszipolyozzanak.

Ha tekinteted elszakítod, hogy magadba nézzél. s mélyen benn a verset
megtaláld, mely fáj, s úgy nő, mint egy tejfog, egy pillanat alatt elszalasztod
az események sorsfordulatát. Már eleven kariatida lett belőled. Dobd el ma
gadtól, a vers balvégzet!

Ha kezed a kőtól elszakítod, hogy papírra vesd a drámát, mely fejedben
fogan, leomlik a gránit, ezer és ezer drámára s bánatra hullik szét a remény.

Ha messze dezertálsz, valahová félre - oda, hová a zokogó, árván maradt
nevetés szólít: gyere, nézd egy kicsit távolabbról az abszurd színházat, a
hatalom e groteszk játékait - ó, vigyázz, akkor a szikla téged is feldönt, s
magával ragad a szakadékba, önvád-sújtottan tégedet is!
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Költészet helyett - állampolgári kérvények, fellebezések, seregnyi átirat,
kompromittáló irat, feljegyzés, halaszthatatlan döntés. Hát éljen!

Mosolyogj!

Nézópontváltás

Lentről, a mélyból az ég szűknek látszott, mint a kút szája, a kristálytiszta
kékség lihegő melledben szomjat ébresztett. A gonosz meredélyen, ahogy
lassan följebb araszoltál, ez a szomjúság csak fokozódott, hevületed szította.
Akkor újult erővel s bizakodással toltad a sziklakövet mind magasabbra.

Most a pőre orom fölött az ég eltávolodott s végtelenre nyílt. A déli forro
ságban kékje megfakult. Ajkad kiszárad a beszédekben, az interjúktól. Hol
rejtőzik állhatatosságod, Sziszüfosz? Erőtlen vagy már sziklákat terelni, kö
veket dúlni szét, alapjában rengetni meg a piramist?

Föntről a világ egészen másként néz ki - bonyolult, különb-különb völ
gyek felé lejt zuhanva, számtalan irányban utak szövevénye, mohö és kielé
gítetlen, marcangol csak szakadéknagy pofával - hogy összes illuziőd be
halámolja.

A színek tarkasága alant a síkon rikító, rongyos szőttestakaróba olvad,
melyet kicsi és nagy csak magafelé húzkod, s szaggat széjjel még jobban.

Azelőtt keserves utad konokul mind fölfelé vezetett, ma pedig föl már
nincsen út, csupán a vágyaknak. Te már azonban nem álmodozó vagy, ha
nem pragmatikus. Tartsd a követ, amelybe tenyered helye beleivódott, amint
hogy tenyeredbe is beleitta magát a szikla annyi ránca.

Támaszod a kő. Fogd erősen, szorítsd össze ajkad! Fogaiddal őröld szét a
haragos köszavakat. apróra morzsoljad fel - nyelj homokot! A sivatag íze.
Legyőzvén magadat, mosolyogjál... Es újra.

Ha nem tartod meg a csúcson a sziklát, magad is, mint egy kő a mélybe
tántorulsz, s örökre élűzöd e kopár bércekről a remény fehér fecskéjét.

E naiv hiteddel, jaj, hogya dolgokon változtass, bolond elszántságoddal,
hogy a sorsot megfordítsd, te magad lökheted a követ a gyehennamélybe,
mely mindenünnen körülvesz.

Kőre kárhoztatott Sziszüfosz, megköveznek téged, a szakadék fenekére
hajítanak, mely fenekedő sziklaagyarakkal vár, hogy megbosszuljon. ,,~!
Le vele!" - dörgi a kóekhó.

Megvetetten, összeköpötten, csupa sebbel nekifohászkodsz újra a kőnek,

s tuszkolod megint föl, föl.

A kockázat

De foggal-körömmel a piramis peremébe kapaszkodva, a szögellő sziklát
markolva még fent vagy.

Vigyázz, Sziszüfosz, márványba ne dermesszenek! Vigyázz, hogy meg ne
sziklásulj. Hogy emlékművé ne emeljenek. Nézz körül - lent a tereken
mennyí temérdek gránit monumentum, szörnyöríás - megkövesült er6szak.

Forog veled a világ a magasságtól. S akkor szédülten hirtelen mindent
fonákra fordulva látsz: a csúcs csatakos mély, a mély fénylő csúcs. Te hol
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vagy? Leglejjebb vagy legföntebb? Egyetlen tájékozódási pontod a kő, ott
vagy, ahol az élettelen szikla. .

Atokkal vagy a kőre ítélve, Sziszüfosz - hogy lelket lehelj belé.
Nincs időd, jogod sincs, hogy visszavonulj és magadba mélyedj. Pedig

mennyi csípős szatíra, shakespeare-i dráma, fájdalom marta strófa témája
szorongatja torkód. Fojtsd meg mind! A követ ne feledd! Minden vájatát,
minden rideg visszfényét, minden törését, minden metsző szegélyét, mely
jajdulásig sebesít, köteles vagy megmintázni, leheleteddel melegíteni, életté
alakítani.

A dermedtség, a kő tehetetlensége, keménysége s hidegsége elleni minden
napi, mindenórás harc ott a magasban, a benned lévő kővel vívott harc - ez
életre szélén elég, igaz?

Amiként lent, a piramis tövénél, ugyanígy a csúcson is fönn Sziszüfosz
nem lehet boldogtalan.

Szondi György fordz'tása

KEDVES CSABA

Szó
talán a kövek is
megszi1nnek kőnek lenni
ha nemszólhatnak egymáshoz
kóként

nem i$ázhat le a csend
szavmnkból
várfalat rakunk
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Magyarul
Üvegcserepeken
meztelen talppal
csárdást
szavaim
tudtok-e
járni?


