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Albert Camus írja a Sziszűphosz Mitos:á-ban: "Az istenek arra ítélték Sziszü
phoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő

mindannyiszor vísszagurult a saját súlyától. Úgy gondolták, s némi joggal, hogy
nincs szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és reménytelen munka."

Ebben ai alvilági bűnhődőben látja Camus az abszurd hős típusát, akinek egész
élete arra való csak, hogy semmit se vigyen véghez. Ő, amikor Sziszüphoszra gondol,
mindig abban a helyzetben látja, amikor a szikla már legördült a csúcsról, s ő utána
ereszkedik a síkságra, ahonnan újra föl kell majd hoznia. Mit érez Sziszüphosz le
szállás közben? ~- kérdezi Camus. Néha a szikla az erősebb, s akkor a szomorúság el
hatalmasodik szivén, de az is megesik, hogy öröm tölti el. "A magaslatok felé törő

küzdelem elég ahhoz, hogy megtöltse az emberi szívet."
Én is sokszor gondolok Sziszüphoszra, kűlönösen azóta, amióta megéltem a há

borút és megjártam a frontot. Odáig azonban csak a sorsával küzdő ember jelképét
láttam benne, s ezt úgy értelmeztem, hogya halál: a nehézkedési erő. A háború
azonban, életem és gondolkozásom sorsfordulója. sok mindenre megtanított. Arra
is, hogya magyar sors mindig is tele volt sziszüphoszi helyzetekkel, korszakokkal,
évszázadokkal, de annyira talán még soha, mint ebben a háborúban. Az a szikla,
amelyet mi ott a Donnál hengergettünk. csak visszagurulhatott, ott is, később is,
ahányszor nekivetettük a vállunkat.

De én, az én Sziszüphoszomat, egészen másként láttam. Például, egészen más
helyzetben. Nem a csúcsról lefelé indultában, mint Camus; én mindig a síkságon lát
tam, amikor a sziklának feszüíve. görgetni kezdi fölfelé.

Mit gondol ő akkor'? Azt, hogy mire van ítélve, tudja. Gyötrődése hiábavaló, a
szikla legurul majd, és újra meg újra legurul, az idők végeiglen. Ezt ő tudja, de hiába
tudja. Az ember nemcsak tapasztalat. Az esze ugyan azt mondja, hogy minden hiá
ba, de ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfe
szítése, Sziszüphosz pedig bizakodva vág neki a meredélynek, újra meg újra, mindig
csalódva, de mindig új erőre kapva.

Abban a paradoxonban élünk, hogy csak értelmünk veszi számba a ránk váró
végzetet. Élétösztönünk mást mond. Néha amannak szava győz, néha emezé. Ha a
belátás, akkor az én Sziszüphoszom is szomorú, de ha az életösztön hangja az erő

sebb, akkor az én Sziszüphoszomnak is öröm tölti el szívét.

T ót Lajos persze nem volt Korinthus királya, hanem csak községi tűzoltó egy
hegyvidéki községben. Ennélfogva sohasem sértette meg az isteneket. Hát ak

kor mi volt a bűne'? Talán nem is volt bűne, legföljebb az, hogy abban a korban élt,
amikor csupán egy választás volt: vagy lázadónak, vagy Sziszüphosznak lehetett
csak lenni.

A történelem sokféleképpen ismétli önmagát. Nem egy ilyen kor volt, sok tehát a
Tótunk. Ha egy népet beletörődni tanít meg a sorsa, persze nehéz bűnösnek bélye
gezni azt. aki a végkimerülésig folytatja a beletörődést. Még nehezebb elítélni éppen

636



ezt a tűzoltót, hiszen eljön a perc, amikor azt mondja: nincs tovább - és maga zúdit
ja le a sziklát a völgybe.

Igaz, a percet nem jól választotta meg; lázadása már hiábavaló, elkésett, esztelen.
De ebben is miért ő a hibás? Vannak boldog népek: ők a jókor lázadók. Mi a nem
jókor lázadók fajtája vagyunk.

H a igaz, hogy életünk a remény és reménytelenség ingajátéka. akkor maga a léte
zés nem abszurd, csak azzá válhat, bizonyos helyzetekben, korszakokban, idő

pontokban. Amikor már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd.
Én azt vallom - és ezt példázzák a Tóték -, hogy az ember egyetlen kiútja a tett.
Ezért "hagyom" gyilkolni is Tótot, pedig az a gyilkosság akkor már fölösleges és esz
telen. Ilyen értelemben, a reménytelenség állapotában, Tót Lajos valóban "abszurd
hőssé" lesz.

A félelem az a közeg, melyben ez a változás lejátszódik. A darab idillikus helyzet
ben kezdődik: úgy is mondhatnám, hogy Tót Lajos egy Toldi Mik lós, akire a rette
gés harangja borul. Persze, az őrnagy is fél, de a terror forrása mindig a félelem, a fé
lelem pedig mindig új félelmet szül, osztódni akar, mint az egysejtűek. tágulni, mint
a gázok, fertőzni. mint a vírusok. Volt már ember, aki annyira tudott félni, hogy fé
lelme egy nagy országot sodort amorális abszurditásba. Hogy vitte ezt végbe? Sok
szor azt hiszem, ezt értelemmel meg se tudom magyarázni, hiszen lám, még egy Tót
Lajossal is milyen nehezen boldogul, pedig ő igazán vértezetlen, névtelen "kisem
ber", akinek semmi hatalma, még esze sincs nagyon sok. De úgy látszik, hajlamunk
van erre a fertőzésre. "Potenciálisan" az őrnagy és az áldozata vagyok egyszemély
ben; jó lenne, ha nem kellene többé félelemben élni.

1943. január 13-án, a Don-kanyarban, elkezdett lefelé görögni az a szikla, mely
lyel a magyar hadsereg sziszüphoszi sorsa elvégeztetett.

Egy barátom, Cseres Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette egyszer, hogy ezt a há
borút magyar írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a gondolatba nem tudtam beletörőd

ni. Hatvanezer ember fagyott meg ott, abban az aknatűzben, a jeges szélben, a hó
ban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak. Talán ezért
van az, hogy az ő telük, az ő sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni. A Tóték nem
róluk szól, vagy nem csak róluk, sőt talán egészen másról, de én írás közben mégis
mindig rájuk gondoltam. A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy ott ültek, márvány
ba fagyott arccal, még most is hátamban érzem a tekintetüket.
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