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BEVEZET !?S

Tré vaру filozófus? Tró és filozófus - e két szó egybe- 

kapcpólóéival lehet legtömörebben válaszolni erre a kérdésre ak
kor, araikor Albert Camus egyénisége, munkássága, egész életműve 

keríil szóba.

А XX. század középső évtizedei francia Irodalmának és 

fő filozófiai Irányzatának - az egzisztencializmusnak -.olyan ki
magasló képviseltje volt ő, aki műveivel és egész lényével jelen
tés mértékben befolyásolta korának több nemzedékét, kortársainak 

gondolkodásmódját, elsősorban Franciaországban, de annak határain 

tűi Is. z a dleesettácló nem vállalkozhat egész életművének be

mutatására; célja csupán az, hogy Camus munkásságának első fő, 

úgynevezett abszurd korszákét Ismertesse és azt a filozófia rzem- 

pzögéb'l vizsgálja.
Köztudott, bogy Camus csak két olyan művet írt, amelyek 

kimondottan filozófiai jellegűek: ezek a Eztszüohosz ítosz /1940/ 

és a Lázadó ember /l"»51/* A Szlszünhosz 'ítosz olyan filozófiai 
esszé, amelyben a szerz" azokat a filozófiai kérdéseket boncol

gatja, amelyek Ifjú korától foglalkoztatták, ép ezért a pontosabb 

megértés alatt szükséges kitérni éle+ének azokra a momentumaira, 

amelyek közrejátszottak abban, hogy ez az 'abszurd filozófiájának” 

Is nevezett raű létrejött. Ugyanígy nem hanyagolhatóak el azok a 

viszonylag korai alkotásai sem, amelyekben Irodalmi köntösbe öl- 

töztetetten találkozhatunk a Szlsztiphopz mítoszban felvetett Il
letve elemzett problémákkal. Ível ez az esszé mind filozófiai, 

mind Irodalmi szempontból űry tekinthet >, mint Camus első alkotói 

korszakának szlntózlee, ezárt e mű elemzését választottuk a dlsz- 

szertáclé köznontl témájául, eg kell azért jegyezni, hogy
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szinte valamennyi müvében ugyanaz a téma - az élet abszurditáea 

és az abszurd ember problematikája - gyiMztk, ami azt jelenti,

hogy későbbi alkotásaiban is visszatér - csak érettebb formában - 

azokra a kérdésekre, amely a fentebb említett Sziszünhosz {torz
ban szerepelnek 4

így Camus első korszakéhoz soroljuk még a áhzünyt - az
abszurd regényét valamint, két drámát,aCaligulét és a Félreér

tést, amelyek a fzlszünhosz ítosz irodalmi vetületei nagyon sok 

vonatkozásban, z a négy míf nyomtatásban 1942 Is 1944 kázdtt je

lent meg, ée jóllehet, a Szlrzüphosz Mítosz már 1942-ben napvilá

got látott, ez nem jelenti azt, hogy ellentmondás áll fenn az e- 

1 óbb mondottakkal.
Camus tübb éven keresztül - 1936-tól - szinte egy idó- 

ben dolgozott ezeken a müveken, г mivel időrendi sorrendet csak 

megjelentetésük alapján lehet felállítani, ezért nem célszerű me
reven szétválasztani éket; gondolatilag szoros egységet alkotnak.

Végezetül meg kívánjuk állapítani, hogy a Fziezüphoez 

ítorz viszonylag hosszú alkotói tevékenység ut In született meg 

és a benne felvetett filozófiai nroblémákhoz tübb év alatt fel

halmozódott és érlel6d?1tt életélmény, egzlezteneiolista filozó
fiai hatás és írói tevékenység vezette el Caraus-t.
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ÉLETRAJZ T H л Т Т л R

I. TÖRTÉNELMI 'awZMfcirt?K

Amikor I960 Január 4-én Albert Camus gépkocsi baleset 

következtében életét vesztette, a nála lévő fekete bőr aktatás
kában többek között еру kéziratot Is találtak. Készülő regényé
nek az "Első Emberinek volt ez egy fejezete. *!aga a könyv Саше 

családjáról és az algériai bevándorolt franclék azon nemzedéké
ről készült, amelyhez Camus apja Is tartozott. Olyan generáció 

volt ez, amely kulturális és történelmi nihilben született éopiígy, 
mint a muzulmán őslakosság, amellyel szinte azonos körülmények 

között élt, de amely vágyott arra, hogy szabadon, függetlenül 1- 

rányíthassa a maga sorsát.
Ha meg akarjuk érteni Camus életét és munkásságának 

mozgatárugólt, akkor ebből a történelmi háttérből kell kiindulnunk.
’Elképzelek egy első embert, aki nulla nontról Indul

- magyarázta már 1954-ben egy újságírónak adott Interjúban Camus
- aki sem írni, sem olvasni nem tud, akinek sem morálja, sem val
lása nincs. Ez a történet, ha úgy tetszik a nevelő nélküli neve
lésről szólna" 1.

Sajnos Camus nem érthette meg azt a napot, amely két és 

fél évvel halála után érkezett el szeretett Algériája számára, 
amlkorls az 3 "Első Emberiéből egy korszak utolsé s egyben egy 

másik korszak uj embere lett.
Algéria 1913-ban - Camus születésének évében - francia 

gyarmat volt, ahol két nép élt egymár mellett: a hódító és a meg
hódított. zt г hplTzetet mindenki elfogadta, mindenki, vagyis a 

hódít', minthogy crak az I véleménye számított. Amikor az 1914-18-
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as világháborúban Európában megdőltek az abszolút értékhatárok, 

sót a világ egyhatod részén egészen újak születtek, Algériában

1 sem változott. Ez a francia gyarmat továbbra is élte 

•Ü Belle foooue-ját, a hódítók teljesen biztosak voltak ha

talmukban. Ha néha mégis előfordultak kisebb 

gedetlenségek, senki sem vette azokat komolyan.

Viszont hódító ée hódító között le nagy különbség volt: 

csak egy kis részük - a hatalom tényleges birtokosai, szövetség

ben a bennszülött arlsztokráoiával - élt Igazán jól, a többség 

- a hatalom szilárd támasza /furcsa paradoxon/ - szinte ugyan

olyan szegény volt, mint az algériai muzulmán lakosság. Ez utób

bit még bőrének barna színe is sújtotta.

Albert Camus családja a hódítók azon részéhez tartozott, 

akiknek csak nyomor ée szegénység adatott meg. Anyja - Catherine 

c intés - spanyol, apja - Luden Auguste Camus - francia bevárni or-
p

lók leszármazottja volt Albert Camus, szüleinek második gyer

meke, 1913 november 7-én született ronclovlban, ahol abban az idő

ben apja egy v 6 ültetvényen tt.

Hét hónappal később apját mint tartalékos zuávot tizen

hét fjaprn behívták c francia hadseregbe, az európai történelmi 

események azonban tragikus fordulatot vettek és nem tették lehe

tővé Lucieh Саше szóméra, hogy többé viszontlássa családját 

Kitört az első világháború. Camus apját azonnal a frontra irányí

tották, ahol augusztus ?4-én a Marne-1 ütközetben súlyosan megse

besült ée október 11-én egy katonai kórházban meghalt.

szinte se

ozdulások, elé-



II. GYERMEKKORI EMLÉKEK

így Camus apjáról csak anyja elbeszélései alapján alkot
hatott képet magénak. Ehhez az aőré mozaikokból összeálló képhez 

Camus-t természetesen nem főzhették érzelmi szálak, hiszen még 

egy éves sem volt apja halálakor. vs mégis. Műveiben több helyen 

találkozhatunk apja életének egy-egy érdekesebb eseményével, a- 

melyek anyja szájéból elmesélve mégis hatottak amúgy is érzékeny 

természetére és igen mély gondolatokat ébresztettek benne.

így például az akasztófa gyakran kísérti Camus-t. A 

”miért"-re a választ az egyik apjával kapcsolatos elbeszéléséből 

kaphatjuk meg, aki 1914-ben, még a háború előtt, részt vett egy 

gyermekgyilkos apa kivégzésén. '’Amit azon a reggelen látott, ar
ról nem mesélt semmit. Anyám később csak annyit mondott, hogy 

apára hazajött, egy pillanatra ledőlt az ágyra, majd hirtelen 

hányni kezdett. Ekkor fedezte fel azt a valóságot, arai a nagy sza
bályok mögött rejlett, s amellyel azokat palástolták" \

Szinte ugyanez a történet található a 'Közönyében 

Meursault apjával kapcsolatban. "Wem ismertem őt. Amit tudtam erről 
az emberről, az mindössze annyi volt, amit anyára mesélt róla:

Majd leursault még 

hozzáteszi; "Miért is nem láttam meg eddig, hogy semmi sem fon

tosabb, mint egy lefejezés, hiszen tulajteaképpen ez az egyetlen
6vnlában érdekes dolog egy ember számára’' .

Camus-t gyermek- ér ifjúkori élményei Belcourt-hoz, 

ehhez a vegyes lakosú munkásnegyedhez kötik. Apja tragikus halála 

után, egészen tizenhét éves koráig ólt itt anyai nagyanyja és 

anyja házában. Belcourt a szegények negyede volt; gyári és kikö

tői munkások, kispénzű kézművesek laktak itt, akik a mindennapi

elment megnézni egy gyilkos kivégzését »
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megélheti síikért keményen megdolgoztak. Camus ez éraéra ez az élet 

volt az első igazi iskola, amely о hétköznapok szürke szomorűsá- 

'1 ée a gyermeki természet mindent megszépíti, mindenben vi

dámságot keresi ellentétéből énült fel. ”A fonákja és a Színe’’ 

címéi esszédében /ЮЗ?/ nagyon szén emléket Iliit a ?elcourt-i 

életformának. Bemutatja cselédjét, apré de Jellemzi mozzanatokat 

villant fel mindennapi életükből és hasonlókénoen Jér el amikor 

környezete egyszerű emberének szokásait, erkölcsit tárja ez ol

vasó elé. Szegénységét nem szégyellt#, természetesnek, de nem 

megváltoztathatatlannak tartotta ezt az éllapotot.

"A szegénység sohe nem Jelentett bajt számomra: a fény
A nyomor nem engedte, hogy azt higgyem,

minden rendben van itt a nap alatt és a történelemben, a napfény

megtanította velem, hogy a történelem nem minden. Az életet meg

kell változtatni, igen, de nem azt a világot, amelyből tetensé-
7gém megalkottam” r.

szárta ott gazdagságát * « •

A fény, a napfény, a tenger, maga a mediterrán éghajlat 

jelentős szerepet Játszottak Camus életében. A gyermek Camus fi

gyelmét nagyon megragadta az algériai égbolt, a tenger ezé őségé, 
és a velük járó egyszerű fizikai örömök ellensúlyozták illetve 

elfelejtették vele szegénységét. A virágzó mandulafák, a tengeri 
fürdőzés, a csillagos nyári égbolt meghitt látványa, ezek is az 

ő első tapasztalatai közé tartoztak éonugy, mint az előbb említett 

keserű élmények. Nevezhetnénk őket Camus első, természettől szár

mazó '’isteneinek” is.
'Lelke mélyén - írja - minden művész őriz egy sajátos 

forrást, amely egész életén át tápl?11 Ja Őt "agát ás mondanivalá- 

íát B. Tgy Camus bölcselet®, szemben a legtöbb egzisztencialista
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gondolkodóéval, a hétköznapi tapasztalat világából Indul el. En

nek a színes Is gazdag empirikus élettapasztalatnak tudható be, 

hogy Camus egzisztencializmusa több vonatkozóéban eltér, és egye
di vonósokat mutat.

Ha végigtekintünk a klasszikus polgérl filozófián, a 

Descartee-t'1 'ereiig tartó vonulaton, Irthatjuk, hogy a rendkí
vüli gondolatgazdagsága ellenére is, alapiéban véve elvont, és 

kirekeszti vizsgálódásaiból az ember hétköznapi világát. Descartes 

például egy cellába zárkózik, mint Rembrandt "Filozófus"-a, és 

amikor behunyja szemét, akkor találkozik a Léttel.
Még Sartre-nál Is - aki pedig köztudottan nem hagyja 

figyelmen kívül n mindennapi?' ot - hiányzik ez a fajta tapaszta
lat, Az objektív valóság jelenléte először erős ellenszenvet, de 

nég Inkább undort vált ki belőle. AS undor érzete viszont Camus 

esetében nem lehetséges azok után, hogy már egyszer csodálattal 
szemlélte a valóságot, "az, ami a modern világból hiányzik - ír-

Ci
ta 1948-ban - az a természet, a tenger, a domb, az esti meditáció" .

Könnyen r lehetne fogni ezekre a sorokra, hogy roman
tika érződik rajtuk, pedig Camus itt egy nagyon fájó sebre tapint 

rá. Nevezetesen arra, hogy korunk embere nagyvárosokba zártan ál, 

feláldozván magát annak, amit Történelemnek nevez, és tulajdonkép
pen elválasztva él attól, ami megelőzte a Történelmet, a Természet
től és attól, ami afelett van, a Szépeégtől, Elszigetelten él 
a maga univerzumában, amely ügy válik egyre idegenebbé számára, 
ahogy mind Inkább azon fáradozik, hogy megteremtse benne az em

ber világát.
Camus tehát kezdetben éppoly naív és "ártatlan volt, 

mint a "Közöny ’ címií regényének hőst, ^eurseult. Később, amikor
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filozófiai tanulmányai hatósóra feltárult előtte egy másik, egy 

belső világ, mindig nosztalgiával gondolt a hajdani teljesség 

árzetére. Úgy árezte magát, mint akit egy szellem démonjai szám

űztek a Paradicsomból. ’létének válságos pillanataiban gyakran 

visszatért az egykori öröm ás boldogság forrásához, a napfényes 

tengemarthoz, a tenger simogató, megnyugtató hullámaihoz, a 

lágy szélhez.

"érjünk még vissza azonban ahhoz a világhoz, amelyet 
Camus az istenség magjára emelt, s amelyet mitikus Algériának 

nevez ás ahol kát jelkép kormányoz: a tenger és a nap, 1 tenger, 

a fürdés nála mindig a jótettek, az Igen ’-ek területe. A nap 

már sokkal inkább kettős jelentésű, Д vízzel párosulva azt a ro
konszenves, barátságos arcát mutatja, amely könnyen eufóriát 

válthat ki. /íáarie-reursault tengerparti jelenete a Közönyében./ 

De a napfény gyakran eróoróba is, mivel kiszárít, éget, összetör, 

könyörtelen erőszakosságával megsemmisít bennünket. A napfény ál

talában a* életet jelenti, de egy olyan fényló életet, amely 

fában hordozza ennak ellentétét, a halált is. nao a nem'’ te
rülete is Camus-nál. Az ilrárial éghajlat erős ellentéteiben Ca
mus két szélsőséges állaoot jelként látta, ahol az élet véglete

iben van jelen.

*■

A naív, ártatlan boldogság, amelyről már korábban be

széltünk, tehát Camus-nél a természeti elemekkel létesített fi

zikai kapcsolatából eredt, A természet szépségeinek élvezete azon

ban nemcsak külsőnkre, hanem belső énünkre le hat. Шлеп csak 

egy ugrás, hogy eljussunk a r.agasabbrendű boldogsághoz. Сагам 

- olvasmányai során - Dosztojevszkijnél talál erre a tapaszta

latra r>éldá+. közismert, hogy 4z örcönpösök’ Kirilov ja erősen 

hatott rá. "trllov azt mondja Satovnak, hogy vannak olyan ritka
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pillanatok nz ember életében, amikor nz örök harmónia megjelenik, 
tiyenkor, szerinte, az 

érzi: "Igen, ez az igazi 
Ja, hogy boldog. Ée ennek csupán ez az oka. Az, aki ezt meg fogja 

tudni, azonnyomban boldog lesz"
Feltehetjük a kérdést: vajon Camus egész "metaf izlké-

ber a természetet a maga teljességében 

Az ember boldogtalan, mert nem tud-e • e

ja*’ nem a fentiekben vézolt természetet Illeti misztlflkécléjéból
^szabadítsa az e:ered-e? Nem abbéi éll-e a humanizmusa, hogy 

bért a félelem érzetétéi, és olyan boldogságot adjon neki, amely
mér tulajdonképpen a birtokéban van, csak még nem tud réla. Mivel 
az ember elvesztette Istenbe, a lélek halhatatlanségéba vetett hi
tét, ezért szeretetét a természetre és énmagéra Irányítja. A ter
mészet betölti a tudat véjta széndékokat, ét ugyanakkor az érzé
kelheti Istent is Jelenti, kiragadja a tudati lányt a szubjekti-

lsí- t.vitáséból, hirtelen kielégíti -t, miközben teljesen megs 

/Sz a mítlkusok jél Ismert tapasztalata./ "Lz a vidék - írja Ca- 

mus - kívülhflyezett önmagámon* '•
Kölcsönös tapasztalatról van Itt ezé, amely a szemlélÖ- 

lsség, hol a totalitás érzetét kelti, mint a 

kierkegaardl "ismétlés". Az ember, miközben egyetért önmaga meg
semmisítésével, részese lesz az egyetemes Létnek.

dében hol a se
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Az 1924-es év fordulatot hozott Camus életében: mint 

ösztöndíjas, felvételt nyert a gimnáziumba, Mia Louis Germain 

nevű tanít' jftjuüfc, aki felfedezte tehe beéget : ,

Camus anyja, aki maga ír óstudatlan volt, a csalid til- 

cozása ellenére egyetértett fia továbbtanulásával* így az ifjú 

na >onta kát különböző világban fordult meg. Házuktól, a Belcourt- 

1 szegénynegyedből, naponta tette meg azt a "nagy" utat, amely a 

gazdag negyedben található gimnáziumhoz vezetett. Az uj iskolai 

környezetben állandóan bizonyítania kellett, hogy származása el

lenére méltó a bizalomra. Tanárat több igyekezetei, komolyabb mun

kát követeltek tőle, mint osztálytársaitól. Otthon viszont a hi

deg csend, a magány, a tudásvággyal szembeni teljes közöny fogadta.

Anyja furcsa közönye, hallgatagéig« mégis hatott rá 

Hamarosan magában is felfedezte ezeket a tulajdonságokat, de né
mileg más forr » zatra hasonlóság, de valójában szemben
állás ez. Sülönös szembenállás: az ifjú, aki a tudományok és a 

gondolkodás révén betekintést nyer a dolgok lényegébe, és a nyu
godt, mélyen magába zárkózó anya, aki kiismerhetetlen, mint a 

tenger, /А két szót: anya *mére* és tenger »mer* Camus nemsokára , 

egybekapcsolja./ Az egyik oldalon a lázadás, a másikon ennek a 

lázadásnak a táptalaja, óvakodni kell azonban attól, hogy túlsá
gosan messzemenő következtetéseket vonjunk le ebb 1, hiszen a 

.ek vérén Camus még nem lázad', de mindenesetre ekkor 

kezdenek tudatosulni benne a társadalai Igazságtalanságok, és most 

még os к Ösztönösen kószál rra, hogy majd harcbaszálljon velők. 

Lassú átalakul1st folyamat Indul el nála, amely az egyre eimé-



lyülfcebb t in^lmányok következménye.

Az 193o-31-®e tanév ©lején két olyan élményben - egy 

oozitív és egy negatív - lesz része, amelyek további életét 

döntően befolyásöljék. Az egyik a filozófia alapjaival való is

merkedés, a másik kezdődő tuberkulózisa. Ez a kór, mely élete 

végéig elkísérte, szinte minden tanulmányírója szerint, döntően 

befolyásolta munkásságának későbbi irányvonalát. Tény az, hogy a 

filozófia órák és kezdődő betegsége hatására - egy időre ágyhoz 

is kötötte a betegség - figyelme önmagára irányult. Sokat fog

lalkoztatta a halál kérdése, s ekkor fedezte fel tudatosan, hogy 

az ember halandó. A tuberkulózis, mint majd látni fogjuk, ketté

törte azt a pályát, amelyet Cams tizenhét éves korában kijelölt 

magának. Filozófia tanára, Jean Grenier, akinek rengeteget kö

szönhet, ás akihez élete végéig szoros barátság fűzte, új távla

tokat tárt fel előtte. Camus számára Grenier jelentette az első 

kencsolatot a könyvekkel és az Algérián túli eszmék világával, 

így "A filozófia kézikönyvef címet vise; ^könyvben Camus fel

fedezte Schopenhauert és Hietzschét. I egismerkedett Cierkegaard, 

Dosztojevszkij, Malraux, 'Proust és Gide műveivel, életének ettől 

a korszakától kezdve lassan megváltozott, A vidám, a játékot, a 

sportot kedvelő diák a már említett okok miatt önmagába fordult, 

ázzál, hogy felfedezte a dolgok másik oldalát, megszűnt nála a 

teljesség érzete. A természet szépségeinek csodálata, a minden 

kis fájó rést eddig betöltő napfény már nem volt elegendő, hogy 

figyelmét elterelje a realitásról. Ez a hétköznapi tapasztalat 

már eltér a korábbi évekétől, hasonlít ahhoz a pénzdarabhoz, a- 

melyet Camus a tioaoai tengerparton talált; egyik oldal ín egy 

szép női arc, a másikon egy Időmarta arc, amelyet az ember ujja
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efiérzen érdesnélc érez. Сапше tizenhét éves Tolt, amikor felfedez

te ezt a mérik arcot, melyet ifjúkori naivitása eddig elrejtett 

előle. A filozófiai gondolkodás, betegségének tapasztalatai, a 

halál gondolata, az Igaza ágtalanság látványa egy gyarmatosított 

országban tudatosítják benne a nyomort, az öregség és vele együtt 

az ©lhagyottság gondolatát, ráébresztik a társadalom képmutató 

voltára, és ezentúl a világnak kettős arculata lesz számára: a 

fonákja és a színe.
Jean Grenier-t, ~1 egyébként tanítványai magkapták azt 

az impulzust, amelyet egy filozófia tanár valaha is megadhat di

ákjainak: felkeltette bennük a nyugtalanság és a kételkedés érze

tét. Különösen nagy szerepe volt ebben Grenier 1333-ben megjelent 
filozófiai esszégyííjteményének, a ’Szigetek’-nek. Izekben az es 

székben a szerző szokatlan, nem mindennapi mítoszokon történő el
mélkedésekkel igyekszik felkelteni az olvaséban egy bizonyos szo
rongás- és kételyérzetet. rGrenier-nek köszönhetem, azt a kétel

kedés-érzetet, ami állandóan jelen van bennem, és ami megakadá

lyozott abban, hogy olyan humanista véljék belőlem, mint ahogy 

azt ma sokan értelmezik, olyan ember, akit a rövid távú bizonyos
ságok elvakítanak"15- mondta Camus egykori tanáráról.

crenier nélkül minden bi/.onnyü. hiányzott volna fáimé

ból a kételkedésnek az e dimenziója, eml humanizmusát kitárja a 

transzcendencia felé, és ugyanakkor a klelégítettség érzetét is 

kénes megadni. Filozófia tanára segítette hozzá, hogy végrehajt
sa azt az ugrást, amely a külső fény titkától elvezette belsó én

je sötét tájainak megvilágításához. Ez a tapasztalat majdnem ellen

téte annak, amelyet Camus eddig átélt.

Amiken? az ember a külsőségek illuzórikus jellegi ta-

■ .
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oasztalatát már megismerte, akkor erős ellenszenv, sőt harag-ér
zet lesz úrrá rajta, ée egyszeriben szükséget érzi annak, hogy 

lerombolja maga körül a díszleteket. "Béla'; harag ez - írja Gre
nier amely az ellen a nyomorúságon szeren ellen Irányul, hogy
az embernek játszania kell, ás mln^nt koraolyan kell vennie

и 16
• • «

• Láthatjuk, hogy már Ore-lnnen a vágy, hogy botrányt okozzon 

nler is gondolt Caligula különös alakjára.
Camus szenvedélyesen követte ezt a logikát, 4s erre 

olvasmányaiban példát Is talált, nevezetesen Tvan Karamazov és 

Sztavrogln szentélyében. losztojevszklj műveivel veié megismerke
dése egyben az eszmék és az érzelmek új világát tárta fel előtte. 

Ezentúl, Camus számára, a párbeszéd nem lehetséges az ember és a 

világ között, hanem az az ember kenneljében zajlik le. Véget n 

ÉP# oárbeszéd ez. A kételkedés és annak szédítő gondolatmeneté 

Camus-t olyan '’kü5r"-ral oltottak be, amelyből nem gyágyult ki soha.
A transzcendencia érzetét Melville: Moby Dick című re

gényében fedezi fel. Tulajdónkéopen Achab kanttány utazása, hogy 

megtalálja a fehér bálnát, ugyanaz a metafizikai utazás, mint 
amelyet Crenler hajt végre, amikor szigetről szigetre Jár, de itt 

a végső remény az abszurd feltárása Illetve megfejtése. *’Az egyik 

legmegrázóbb mítosz, «melyet valaha le írtak az embernek a gonosz 

elleni harcáról, és arról a félelmetes logikáról, 

ságős embert el>zör szembeállítja a teremtéssel és a teremtövei, 

majd a hozzá hasonlókkal, e végül önmagával •
Ez a könyv, amelyet sajnos a magyar irodalmi köztudat 

nem értékel jelentőségének megfelelően, tehát megrázó hatással 
volt Camus-re, de 0 úgy értelmezte nzt, ninth* egy haragos kiál
tás vagy egy Prométheusz! mítosz lenne. Achab kanttány bukása

ly az igaz-

C
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IV. AZ írói p'lya kszdft'tt

Az 1933-as év a nagy elhatározás éve: André Ttfalraux:

La condition hur- iné cími művének elolvasása lökést ad

Caraus-nek ahhoz az fUMH szándékához, hogy íré lepjen. A gon

dolat mér régóta foglalkoztatta, hosszabb Ideje érlelődött benne. 

Már 1931-ben André de Riehaudj La Douleur f \ fájdalom/ című köny

vének elolva-sása is inspirálta erre a lépésre. Camus tanulmány- 

írói a legnagyobb hatást és elhatározésInak vége" indíttatását 

mórié Jean Grenier személyének: tulajdonítják, aki jelentés mér

tékben hozzájárult, hogy Camus-nek ez az akarati megnyilvánulása 

kikristályosodjék és megvalósulhasson 1 • Személy szerint Camus 

maga úgy érezte, hogy üalraux könyve adta meg az utolsó impulzust. 

>;rr"l így vall: * Akkor, -mikor felfedeztem a 'Szigeteket , írni 

támadt kedvem, azt hiszem, de valójában csak e mŰ /a La Condition 

humaine - a szerk. megjegyzése/ elolvasása után döntöttem így’* .
A huszonhárom éves Camus gondolkodásmódja egyre éretteb

bé kovácsolódik akadémikus tanulmányai során, ügy másik filozó
fia tanára, René Poirier, bevezeti a modern filozófiába és megis
merteti Kierkegaard, Husserl és Heidegger tanaival. Közben megnő

sül, egy algériai orvos lányát veszi feleségűi, akitől alig más

fél évi házasság után elválik. Feleségével és egyik tanárával ka- 

jaktúrát szervez Ausztriába és Crthországha, abba a két országba,
amelyeket a fasizmus fenyeget, majd 

átmegy 01 .szországba, ahol már fasizmus uralkodik. Az útja során 

történt epizódok váltják ki belőle a feleségével történő végle

ges szakít'st °, még ugyanebben az évben belén - különösebb meg

győzedé? nélkül - a Francia Kommunista f^ártba 1. Megbízást kap, 

hogy szervezzen bérkövetelő mozgalmat a muzulmánok között. Camus
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- mtnt mindenhez, amit celnált - szenvedéllyel és lelkesedéssel 

fog hozzá a feladathoz, 1935 májusában azonban, azon egyezmény 

titkos záradékában foglaltak alapján, amelyet Sztálin és Laval

írtak alá, a Francia Kommunista "4rt elrendeli ez algériai ősla
koséig forradalmi tevékenységének felügyeletét • Camus, akit
e kolonlzáclóval szembeni muzulmán megmozdulások Irént! szlmnátia
vezetett a párthoz, nem engedelmeskedik ezeknek a - szerinte - 

oooortunista oeráncsoknak ás szakít a Kommunista ^írttal.

Csalódása ellenére colit lkai aktivitása nem lankad, 
sőt még kiterjedtebb tevékenységet folytat, 1935-ben a Radio 

Alger színtársulatával kőrúton vesz részt Algériában, majd a kő

vetkező évben megalapítja a Théátre du ‘Fravall-t /“.’unka Színház/, 

Barátaival közösen mindjárt írnak le egy darabot ‘’Lázadás az As: 

túr Iákban ’ címmel, amely * Spanyol ’’öle árháború által felkorbá
csolt szenvedélyek Idején jelenik meg. A hatóságok a darabot be
tiltják, Azér’, hogy filozófiai tanulmányait folytathassa, valamint 

puszta megélhetését biztosíthassa, munkát vállal az -;l«?írl mete
orológiai intézetnél. Közben készíti disszertációját, amelyben 

a hellenizmus ás a kereszténység közötti kapcsolatokat elemzi 
'’lottnősz és Szent ágoston művelnek tükrében. Amikor vizsgára 

jelentkezik, a bizottság jelentkezését elutasítja azzal az indok
kal, hogy egészségi okok miatt nem alkalmas oktatói pályára. Né
hány hónapnál később viszont - jellemző logika a hatóságok ré

széről - tanári állást kínálnak fel neki Síd1-bel-Abbes-ben, 
melyet visszautasít. Ettől kezdve minden Idejét & szín ak 

szenteli. A "Théátre du Travall**-ból létrehozza a théátre de 

l'Fauloe * társulatot, amelynek rendezője, darabíróje és színésze 

is egyszemélyben. A párttal törté likítáM óta úgy érzi, hogy
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politikai elkötelezettségű színházat kell létrehoznia. A reper

toárban többek között olyan művek szerepelnek, mint Dosztojevsz

kij: A. Karamazov testvérek vagy A. Clde: A Tékozló fiú megtérése 

címíí alkotások. Camus előszeretettel alakítja Tvan Karamazov ős 

a Tékozlé fiú szerepelt. A színházi élmények és életének egyéb 

eseményei hatására megírja A Boldog halél"-t és elkészíti a 

•Caligula" című későbbi órámé Jártak vizát.
Camus ekkor egy nzínházbell barátnőjével lakik együtt, 

akihez nagyon erős - elsősorban baráti - szálak fűzik. A "Jegy

zetfüzetet'’ poszthumusz megjelentetésekor fedezték fel azokat a 

szén szerelmes sorokat, amelyeket barátnőjével, Jeann ricard-ral 

kapcsolatban vetett papírra. /Köztudott, ho> у Camus nagyon rit
kán beszélt magánéletéről./

"Legtisztább örömérzéseim közül néhány geanne-hoz kö- 

Azt hiszem, nagyon szenvedtem, amikor elvesz'ettem őt. 

Ennek ellenére nem lázadoztam. A birtoklás tudata ugyanis soha 

nem Jelentett örömöt számomra, inkább az volt természetes, hogy 

sajnáltam"

tődtk * • •

Camus 193B-ban debütál mint újságíró, barátja, Pascal 
Pia Irányításával, aki nz " \lger Réoubllcaln" című újság megala
pítója« Cyors sikereket ér el az újságnál, s hamarosan a vezér
cikkekben olvashatóak politikai ‘ árpyú híradásai. Megjelentet 
egy nagy cikket arról n hosszú és nine*ént átfogó kutatásról, a- 

- melyet Kabyllában végzett. Megrázó élményeiről hű kénét ed az 

alábbi néhány eor: "Egy kora reggel, ^zl-Ouzouban, rongyokba 

öltözött gyermekeket láttam, amint kutyák társaságában egy sze-
p/.

metes kuka tartalmát válogatták" .

"Kénytelen vagyok azt mondani, hogy Kabyllában a mun
kamódszerek olyanok, mint a rabszolgatartó módszerek* *5
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Camus, mikében szembetalálta magát a valóságos élettel, 

rerr feledkezett тег saját írásairól s . 1)3” j tin tus 'ban ú,1 я íné
ban ftlserxlts terveit, amelyek között szerepelt egy könyv terje

delmű essz* ts *Ш abszurd'’ címmel. Később ebből alakult ki a

Sxiszüphosz r.ítosz, Ugyanekkor hozz'.kezdett еру Kafkáról szóló 

esszé megírásához, amelyhez valószínűleg "A Kastély" adta az öt

letet éa azt ”A remény és az abszurd Kafkánál*’ címmel akarta meg

jelentetni a "Wouvelle Revue fran9alse"-hen.

Шр ebben az évben elkezdi x *A Közöny” eímíf regényét, 

Tgv egyszerre három művön dolgozik, amelyeknek múfaje különböző: 

filozófiai esszé, regény, dráma - de a témájuk azonos: az abszurd,

195 Э szeptemberének első napjaiban el akar utazni Gö

rögországba, de közben kitör a TI, világháború. Coihue, ellentét

ben sójával, nem érez semmiféle lelkesedést, Illúziói sincsenek, 

de ügy érzi, hogy szolidaritásból he kell léonle a hadseregbe, 

amelynek azonban nincs szüksége rá.

"Hiszen ez a kis fickó nagyon beteg - mondta a főhad-

Huszonhat éves vagyok, ez már egynagy. Kein sorozhatjuk he 

élet, és tudom, hogy mit akarok" ' .
A következő évet Oránban tölti, abban a városban, arae-

• • •

Ivet "A ■°estls*,-ben oly megrázéan mutat be. Ttt találkozik Fran- 

clne Faure-ral, akivel hamarosan házasságot köt. Kihagyja Algá
ra 't, mert újságjának nehézségei támadnak a cenzúrával. Párizsba 

megy, ahol Pascal fit segítségével szerkesztő-titkári állást kap 

a r*arle-8otr-nál. Az ott végzett munkájával párhuzamosan dolgo

zik a "KözÖny*-Ön, ás 194o májusában be is fejezi. Közben a né
met invázió miatt az újság szerkesztőségével együtt Clermont
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Ferrand-ba költözik, ahol megírja a Szlezílnhosz Mítosz jelen
tés részét.

Csak 1941-ben tér vissza Algériába, ahol egy oránl 
magántanlntézetben tanért állást kap. Itt fejezi be a Sziszü- 

phosz Mítoszt. Ekkor mér elolvasta Sart,re-nak "Az Undor" és 

:,A Fal" című művelt, amelyekről az volt a véleménye, hogy "a* 

élet abszurditásának megállapítása nem véget, hanem kezdetet
/Sartre művel egyébként úgy hatottak Caims-re, hogy 

olykor alkalmat adtak neki arra, hoíry önmagát meghatározza/.

194--ben visszatér Franciaországba és csatlakozik az 

ellenállási mozgalomhoz. Elhatározásához a végső lökést az adta, 

hogy a németek kivégezték az ?k-'‘ vezetőjét, Erre fry emlékezik 

vissza: ’Úgy éreztem, és mindig úgy Is fogom érezni, hogy az 

ember nem állhat a koncentrációs táborok oldalán. Akkor értettem 

meg, hogy nem utáltam annyira az erőszakot, mint annak Intézmé
nyéit. ás hogy egészen oontos legyek, jél emlékezem arra a napra, 
amikor a bennem lakozó lázadás heve elérte tetőpontját. Egy reg
gel történt Lyonban, amikor egy újságból megtudtam Eobrtel "’éri 

kivégzésének hírét' ^8.
Camus-nek в francia ellenállási mozgalomban betöltött 

szerepéről elég keveset tudunk, "maga, szerény ember lévén, nem 

szívesen beszélt róla, nehogy azt higgyék, hogy tetszelegni akar 

hazaflúl mivolt ában. Az tény, hogy számos cikket az Ellené Ház 

Illegális, majd legális laoj'ba, a "Combat "-ba közölt. 1944 ele

jén már egyértelműen beszél az Ellenállásról a ’Levelek egy német 

baráthoz ’ című írásaiban, de érzelmeiben továbbra Is mélyen pa

cifista marad. Párizs felszabadulásának naojén, 1944 augusztus 

~4-én, a Combat vezércikkben közli Camus írását "Az Igazság éj

szakája" cí el, amelyből íme egy oolltiknl hitvallását Is bemu-

« ?7jelent



20

itató részlet: "Cemmi sem adatott meg az embereknek, és azért a 

kávésért, amit megszerezhetnek Igazságtalan haléllal kell fizet

niük* Az ember nagysága viszont nem ebben van, hanem abban az 

elhatározásában, hogy eréeebb legyen saját léténél
Franciaország számára véget ért egy szárny# korszak és 

ezzel egvidőben Camus abszurd korszaka is lezárult. Xga*f a 

reértés* című drámája csak ez után Jelenik meg, de maga a 

mű mér korébban elkészült. A siker azonban mér elmarad, hiszen 

egész Franciaország egy új Jövá felé néz*

Ha Camus ftlozéflai esszéi formájuk klasszikus tökéle
tessége folytén az irodalomhoz tartoznak, akkor regényei, drámái 

pártosságukat tekintve bátran sorolhatók a filozófiához. Még a 

kimondottan tisztán irodalmit műveltél sem lehet megvonni a "fi

lozofáló- jelzet, úgy a fikciók síkján: ’Az ember csak kénekben 

gondolkodik. Ha filozófus akarsz lenni, írj regényeket” 

mint a drámák síkján: "A színész megtanította velünk, hogy lát
szat és valóság között nincs különbség" 751; "A színház az Igazság 

színhelye’ ^ •

e

Camus humanizmusát, emberszeretetét, szerénységét hosz- 

szasan lehetne méltatni, de most csak érjük be azokkal a sorok
kal, nyelvekkel ftmone de Beauvoir "A Tárgyak hatalma" című mű
vében éellerazi ét: '’Annyi kedvesség volt abban, ahogyan szíves- 

eéget tett, hogy az «aber szinte felkérve érezte magét arra, 

hogy újabbakat kérjen tálé” 55
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ivei a mű állandó, termékeny feszültséget jelent az 

ember és a világ között, így lehetetlen annak csak eg 

tusát tanulmányozni, ugyanis ha a két elemet egymástól Izolál

juk, akkor felbillentjük: az egésznek az egyensúly'.!, harmóniáját. 

Korábban említést tettünk arról, hogy Саше Irodalmi 

alkotásaiban mindenütt Jelen ven a filozófia, illetve filozófi

ájának egy-egy jellemzője. Most megpróbáljuk Camue-nek az ab
szurddal kapcsolatos filozófiáját irodalmi műveiben kö

vetni és annak legjellemzőbb vonásait felvázolni az ember és a 

világ kapcsolatában.
Camus gondolkodásmódjának egyik mindent meghatározó 

elve, isten hiánya, műveiben sokféle »ódon jelenik meg. Olyan 

evidencia ez, amelyhez ragaszkodik, ás amely néha bonyolult mo- 

ralízáló-filozófiái elmélkedésekhez vezet, Fnnek az e következ

ménye, hogy Camus kidolgoz egy metafizikai víziót, és ugyanak
kor az bszurd analitikus leírását adja, érvekkel alátámasztva.

Isten hi'nya Cmnus-nél tehát axióma. De amíg a Camus- 

höz hasonló filozófusok többségénél ez a bizonyosság ateizmust 
jelent, és a következménye egy olyan leegyszerűsödés, amely in
tellektuális komfortot eredményez, addig Camus esetében ez a 

hiány jóval több kérdést vet fel, mint amennyit megold,
például a Fél: s című • elsó változata

Budejoviee /avagy isten nem válaszol/ vol", de a végleges vál

tozat utolsó sorai is jól tükrözik ezt a válasz nélkül hagyott 
kérdést; ” aria /kiabálva/ - ól lsteneml nem tudok ebben a pusz

taságban élni! Hozzád fogok fohászkodni könyörülj rajtam,* • •



22

fordulj felém, hallgass meg, nyújtsd felém kezed!” %

nkl sem hallgatja meg ezt a oatetlkus hangú fohászt, 

senki sem jön, hogy megvigasztalja az ártatlan özvegyet. Nincs 

senki, aki enyhítené azt s borzalmas fájdalmat, amit férje halá

la okozott, hacsak nem az a jelkénes személy, aki csendben belép 

és szárazon csak annyit mond: "Nem”.

Á >.1e, KKÍt| nem ktkönyörög, 5
közömbös Isten Iránt, mint minden más Iránt. A regény ц+oleó ré

szében, amikor e oap, abbeli Igyekezetáben, hogy megtérítse az 

elítéltet, vagyis "eursault-t, még emberi kapcsolatát le elvesz

ti vele: "Miért utasítja vissza látogatásaimat - kérdezte tőlem? 

Azt feleltem neki, hogy nem hiszek Istenben. Tudni akarta, biz
tos vagyok-e ebben, és én azt válaszoltam, hogy ezt nem szükséges 

magamtól megkérdeznem: számomra ennek a kérdésnek nincs Jelentő

sége" Ez az a fejezet, amelyben eursault - miután meditált 

a kivégzés témáján - eddig visszafojtott érzelme, szenvedélye 

hirtelen kitör. Ezárt nem fogadhatjuk el, fenntartások n'lkül, 

Camus-nek azt az állítását, hogy a regény lényege éppen a két 
főrész párhuzamosságában ven. A zárófejezet ebhez még hozzátesz 

valamit. Ugrásról van itt szó, a kifejezés klerkegaardl értel
mében, amely teljesen más megvilágításba helyezi a regényt.

Camus abszurd ciklusának másik vezérmotívuma a fent 

említett isten-hiány következménye: az élet a’ ittása Illetve 

annak szenvedő alanya, az abszurd erber, nézzük meg, hogyan jut 

kifejezésre ez a motívum ekkor írott fő műveiben: a ’Közöny 

ben, a "Félreértés"-ben és a "Callgulá^-ban.
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I. A KÖZÖNY Д’ШЖШ/

A "Közöny" egy évvel megelőzte a Fzisztiphosz mítoszt: 

az esszé ú<?y követi a regényt, mint a tudat közvetlen adaléká- 

nak kommentárja. Az esszé továbbfejleszti 4a tiszta állaootban 

közli azokat a globálle és homályos felfedezéseket, amelyeket 

a "Közöny” hőse étéit. Az irodalmi műnek a filozófiai esszlével 

szembeni időbeli elsődlegessége a kén és a szó elsődlegességét 

bizonyítja.

Camus err*l így írt: "Egy regény nem más, mint fllo- 

záfia kénekben elbeszélve"

Nem sokkal később azonban még pontosabban Is 

teem művészi koncénál óját. Eleűeorban regényírónak vallja magát 

és nem filozáfuenak, oly mértékben, abogy a regény elveti az 

absztrakciót és a filozófiai elmélkedést, és csak a világ ábrá

zolására, a gondolat és a dolgok állandó mozgásának az észlelé

sére törekszik, A Szíszűntasz Mítoszban le felveti ezt a kérdést: 

"Vajon az irodalmi mŰ nem győz-e meg bennünket mindenfajta ma
gyaráz* elv feleslegessé'■'”"1 és az érzékelhet" látszat tanító 

Jellegű szereoér"l?" Ш Irodalmi mű - Camus szerint - "gyakran 

egy szavakban megformált filozófia eredménye, Illusztrálása és 

betetőzése. De alakjában véve csak ennek a filozófiának burkolt
Agondolataival együtt kánez egy egészet" .

A "Közöny” leülését tehát a F-zí szűnt orz Mítoszban keres
ték, A regény az ember abszurd előtti mezítelenségét írja le. 

Sartre híres magyarázata amely minden utólagos szővegmagyará
zat lilndulénontjóul szolgált, lényegében véve az abszurd orébá- 

ja bizonyítékának nevezi a regényt. Ennek lényege az, hogy eur-

ghatá-

sault kitalált személy, csak elméletben létezik, és akit Camus
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ügy ábrázol, hogy azokat a téziseket jelképezi Illetve illuszt- 

Klf«! amelyeket később a Szlezünhosz Mítoszban kifejtett. Ezért 

us - fartre szerint - olyan mó6szeredhez nyűi /analitikus le- 

<r*st kancsolatok hiánya/, amelyek mind ery célt szolgálnak: 

egy olyan nersault-i tudat benyomását keltik bennünk, amely át

tetsző a dolgok Fzámára, de nem az a jelenségek számára. T)e a 

tudat, ezé kétértelmű, mivel arra enged következtetni, hogy Meur- 

sault saját nézőnontjának foglya, Mároedig Itt egy állásfogla
lásról, határozott választásról van szó. Meursault tárgyilagos

sága olyan, mint egy fénykáoezőgán obmktívja, remélvén át a me

sélő azt mondja el, amit lát /fenomenológiai hatás/,
Camus szerint is a "K3zlny" az objekttvlzmus egy bizo

nyos gyakorlata. Ha van gyakorlat, akkor a tárgyilagosság ebben 

az esetben a látszatok ellenére, nem egyértelmű, kell hatá

rozni, hogy az elbeszélő szintjén, miből is áll ez a gyakorlat, 

’eursault pontos ember, vagy Inkább az szeretne lenni. 4 pon

tossága abból áll, hogy hallgat, ezért, hony ne kelljen becsap
nia senkit. Ha viszont olyan helyzetbe kerül, ho^y nem hallgat
hat - Meuraault-иак aleoos oka van arra, hogy beszéljen, amikor 

az életét kellene megvédenie - akkor ez a oontosság a lehető 

'akonákusabb beszédre szorítkozik: csak azt mondja, amiben 

biztos.

Meursault "én"-je, ami egy pzemélvtelen ”6" Is, arra 

késztet bennünket, hoey magunkra vállaljuk on elbeszélés súlyát, 

ami tisztán formális teher, mivel ha őt magát személytelennek 

tekintjük, akkor az "én" kizárja saját magát - és bennünket Is - 

о saját Intimitásából, 'cgfordítva, a személytelen soha nem 

nyerheti el teljes függetlenségét, nem nyilvánulhat meg úgy,
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mint : arie vagy Hfcymonű esetében, mert a személytelent belülről 

felemészti a személyes, eureault pontossága tehát ezen ez álcá- 

zott kettősségen nyugszik. Az r,énn olyan pártatlanéággal beszél 

magiról, mintha az "S’* valaki m'r lenne. Ugyanakkor az ”6* azt 

a benyomást kelti bennük, hogy az ?énn valóban egy másvalaki, 

és nem lehet felelős tetteiért.

ilereauit enged a líraiság csábításának tóbb ízben is.

A gyilkosság elkövetésekor, vagy a regény végén, dühkitörése al

kalmával, saját énjével találkozik, I / M Ш on-

>s.ose'.gr ‘ 1, mi eaak .ú/gi-zerze 11 h.ilajdorr V leket n'l , r "feszí

ti se, hogy saját énjét felszámolja, nii jelent akadályt szubjek

tuma száraira, hogy az elbeszélés mélyébe hatoljon, kezdetben, 

egyéniségét a szöveg hiányosságai árulják el. '"eursault nem olyan 

ember, aki ne reagálna, de igyekszik azt elrejteni. Elhallgatja 

el -‘lünk azt, inait saját elbeszél" terve tilt sz'.:'.t • kimondani. 

Később ez a korlátozás részben feloldódik: a ner Ueursault-ja 

már nem az a pontos elbeszélő, a * Közöny' utolró lapja azt jut

tatja kifejezésre, hogy ieursault pontossága demonstratív ártéldí. 

A melankolikus szünet, a halála előtt, az az utolsó pillanat, 

am i < or az elbeszél" el og.i; - 3n át, к -yhe:- ' у гг xtrit egy

elbeszéléet, amelyre nincs többé már szüksége.

"fa én is Ú estem, hogy kész vagyok mindent újra 

9 5; ezeket a szavakat úery lehet értelmezni, mint egy visz-átélni
ezafeló irányulá determináció klasszikus jegyeit.

T"eursnult valójában nem Idegen, ő csak elhatározza, 

hogy azzá lesz, az a teljesen reményét ve®tett ember, akiről
Kierkegaard beszól, és aki hermetikusan elszigeteli magát és a 

lep,jelentéktelenebb, semleges látszat formáját ölti magára.

ÍX
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mozdulat S2éneége viszont eltakarja elölünk az igazi jelentést, 

ami csak a vérén tör elő, de akkor elemi erével. Ilyen perspek

tívában az arab neг 5lére nem más, mint titkos kísérlet arra, 

hogy kapcsolatot teremtsen az emberiséggel, A felébredés után, 

amelyet halálos ítélete váltott ki belőle, MeursaultI belátja, 

hogy létezni egyenlő a boldogsággal. A világ látványa Iránti kö

zönye tudatos szeretetté alakul át. fcy annak passzív elfogadása, 

hogy az emberek erőszakos cselekedeteket kivetnek el, a halál 

elleni lázadássá alakul át.
A revolverlövés megszakítja l'eursault addigi fólöntu- 

datos életét, elkezd gondolkozni és magányosságát az emberi lény 

magányosságának tekinti, végre felfogja felelősségét.
Tizenkét évvel a "Közöny** publikálása után Camus félig

Ironikus, félig paradox bevezetőt írt, amit humor mellőzésével
szoktok Idézni, áae ebből egy jellemző mondat: Meursault nem

emberi roncs, hanem egy szegény lemeztelenített ember, aki szé
ni

relmes a napba, amely nem hagy árnyékot’*
Meursault távol áll attól, hogy ne lennének érzelmei. 

Intenzív és makacs szenvedély mozgatja cselekedeteit az igazsá
gért /negatív igazság ez/, az abszolútért. A lét és a hit igaz
sága ez, amely nélkül az egyén és a világ kapcsolata nem létez

het. Ezek Meursault belső mozgatói, s egyúttal akadályai is annak, 

hory a következményekre gondoljon. Camus szemében ez a magatar
tás olyan erdberré formálja 6t, aki elfogadja a halált az igaz

ság kedvé'rt. Camus erről így vélekedik* *Az ember nem csalódna 

tiíleágosan, ha a "Eözöny^-ben egy olyan ember történetét olvas
ná, aki mindenféle hősies attitűd nélkül elfogadja, hogy meghal 

az Igazságért, -;lő-fordult velem is, hogy azt mondtam, és mindig
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oaradox módon, hogy szereplőm személyében megnróbél-
8tam ábrázolni az egyetlen krisztust, okit me pór dem lünk" .

Meursault út ,1a naryon hosszú any.1a temető sótól a bör

tönig. Mögötte ott áll Camus, aki ellenőrzése alatt tartja cse

lekedeteit éppúgy, mint az olvasó érzelmeit. Úgy irányítja a hely
zeteket, hogy azok elkerülhetetlenül irányítsák Önmagukat. Camus 

indirekt módon, drómai lr'niével telíti ezeket az eseményeket. 

fry ^óidéul n tengeroartl Jelenethez Meursault-nak nincs köze. 

Közvetett módon, asszociáció óital kerül a cselekmény középpont

jába. A revolver ravaszénak meghúzásakor cselekedete irracioná- 

lis, előre nem létható, motiválatlan. Az eseraónyt Camus utólag 

nem elemzi, 'eureault órzl, hogy bűnös, de nem tudja, hogy miért 

rossz ez és mi a rossz benne. Véleményünk szerint az abszurd nem 

ott van Jelen, ahol Camus szerette volna. Maga a regény abszurd 

a szó legegyszerűbb értelmezésében. Camus kritikusai gyakran meg

ás mindig

jegyezték, hogy Meursault haléira ítélése nincs arónyban csele
kedetével. R. Girard volt az első, aki ebből arra a következte
tésre Jutott, hogy a regénynek belső szerkezeti hibéja van. Meur- 

sault-t ugyanis nem azért ítélik haléira, amit tett, hanem azért, 

ami ő maga. Mit is vetnek tulajdónképoén a szemére? Erről Camus 

így ír 1^r5-be a regény amerikai kiadósénak előszavában: ”Tár- 

sadalraunkban minden olyan embert, aki nem sír az anyja temetésén, 
halóira ítélnek" Mindjárt felvetődik a kérdés: Mit jelent ez 

nontoson? ■ légedJünk-e mag azzal, hogy ebben n kijelentésben ez 

abszurd teőriéjónak példévai történő magyarázatét kanjuk? Ha a 

pólóéból általánosítani akarunk, akkor ez így van, egyébként pe
dig - ós Conus if ezt óhajtja - azt jelenti, ho у eursault nem

n. Amilyen mórtesz úgy, minthavesz részt a"játékban’*, wn> •..
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tékben a homo absurdus elutasító magatartteával megkérd?jelázi • 
a társadalmi játék szabályit, logikus, hogy a társadalom ugyan
olyan mértékben Igyekezik őt élreállltanl.

Ha Meursault támadólag lépne fel a társadalommal szem
ben, ha például génkocelkat gyújtogatna vagy elrabolné. Igazgató
ját, akkor félreállítáea nem lepne meg senkit. De a Szlszüphosz 

Mítoszban kifejtett elmélet pontosan azt kívánja, hogy az abszurd 

emberek Mtlltt a legabszurdabb semmiben sem különbözzék a többi
ektől, hacsak nem negatív vonósaiban. ' az, aki nem hazudik, 
még akkor sem, ha ezzel másoknak pillanatnyi örömet szerezne. 6 

az, akinek nincsenek ttixtttt ambíciói, sem háteó gondolatai, aki
9

a jelennél nem lát előb' re, tehát aki alapjában véve ártalmatlan.
A regény tehát abszurd, de nem végig. Az utolsó feje

zetben Meursault, aki, mintha egy mély álomból ébredne, fellázad 

a börtönben. Három fázis követi egymáet, amelynek régén Meursault 
elnyeri jutalmát: tudata megvilágosodik. Az első fázis a remény, 
a gyenge ember halál előtti menekülése. Meursault, aki bekerült 

n bíróság gépezetébe, amely az elítélését?! a nyaktllótg vezeti 
ót, menekülni prébál. Szeretne átugrani a "falon". A második fá
zis a lázadás. Amikor az ellenségei erők, a pap személyében, még 

egy utolsó támadást Intéznek ellene, megmutatván neki a vallás 

nyújtotta reményt, Meursault fellázad. Lázadása testet ölt, tu
data megtisztul, megszabadul láncaitól. Abban a pillanatban, a- 

mlkor a halál megjelenik, elutasítja azt, mintegy realizálván a 

Szlszüohosz Mítosz ideálját. "Az abszurd egyszerre jelenti a tu
datot és a halál elüt*sítását. Az abszurd az a cipőfűző, a ha
lálra ítélt gondolatának az a végső felvillanása, amelyet szédí
tő bukásának szélén állva, mindenek ellenére néhány méterről mé-
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friss észrevesz. Az öngyilkos ellentéte époen * halálra ítélt’» lo.

Heureault ettől kezdve tisztén lét, felfedezte a to

landó világ abszurditásét. Egyezerre képes arra, hogy saját éle

téről ítéletet mondjon és indokolja is azt. Széméra, a halál kö

zelsége miatt, minden mindegy, mindent kiegyenlít a '*mtre-jó-ez''
iöolata. Megérti, hogy nem bdfnös bíréi előtt: ’♦Semminek, eem-

Az abszurdminek nem volt jelentősége és jól tudtam miért" 

ember tehát ártatlan.

Meureault tulajdonkénben olyan regénybeli szereplő, 

aki a Szlszüphosz Mítosz különbőz* szakaszait végigjárja. Először 

a hétköznapi élet automatizmussá vált szokásai szerint 41, azután 

tudata megszerzi saját szabadságát, tlsztánlátó tudattá alakul, 

elutasítja a reményt és végül a halál közvetlen közelében nem az 

öngyilkosságot választja, hanem a lázadást.

Az elmondottak ellenére mégis az a véleményünk, hogy 

a Xőzöny” és a Szlszüphosz Mítosz között szemléletbeli különb

ség fedezhető fel Cams-nél. Ezt elsősorban azzal magyarázhat
juk, hogy a regényt D3?-tŐl kezdte írni és 1933 vérére már Ösz- 

szeállította nagy vonalakban. A Szlszüohosz ?€Ítosz me Ü a vi
szont jérészt már a háború idejére esik. Jgeureault és Szlszüphosz 

között megvont analógia igaznak látnztk, de ne feledkezzünk meg 

♦gy lényeges különbségről. MÍg Meursault vonzódik a guillotine 

felé, és ezt a magatartást öngyilkosságra ut к lehet minősí
teni, hiszen csak az utolsó pillanatban tér ki előle, addig 8zi- 

szünhosz olyan hős, aki ’leláncolto a Halált ’ és akit úry kellett 

erővel visszavinni a pokolba. Sőt, sorsát saját maga akarja irá

nyítani. És ha a regény ée az esszé is azzal fe;: ktt hogy

gtalálják a maguk boldogságát, nem szabad figyelmen kihőseik
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Tül hagynunk, hogy Varaault kivégzése előtti este jut el ebbe az 

állapotba, Szlszüphosz örömének forrását viszont az az егб adja, 

snlt a folytatás lehet-Vége kínál számára. Pár cjslszüphos* műn
ké Ja)s>redmóny télén, ás hosszú még odáig az út, amikor megragadhat

ja szikláját, hogy a megvetett Isteneket szétzúzza vele, mégsem 

adja fel a harcot. Pe i legalább megveti az Isteneket, míg Meur- 

SHUlt nem vet eg senkit, még bírált sem.
Meursault-tól Sztezüohoszlg jelentés fejlődés figyel

hető meg az embernek önmagával folytatott párbeszédében, valamint 
a me&nozgatott energiamennyisőg kifejtésében. A legfigyelemre

méltóbb változás mégis ezen energia minőségi változásában van.
Végezetül néhány sző Camus stílusáról, nmi szintén ab

szurd. ' szerkesztésben szigorú kontrollt láthatunk, mert csak 

sikerülhetett egy abszurd realizálása. Rövid, egymás mellé 

illesztett mondatok jellemzik a regényt, amelyeknek az a feladatuk, 

hopy az Idő monoton folyamatosság't szétdarabolják a pillanat
részeire. *»A mondat - írta Sartre - rövid, sallangoktól mentes,

* 12önmagában egyseget alkotó
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TI. A FÉLREÉRTÉS

A ’Félreértés" cím# dráma első beleit а "Kösöny^-ben 

kill keresnünk. Meursault a M>tf—§llá|> ágyában, a szalmazsák 

és a* ágydeszka között egy újságdarabot talál, amelyen egy bűntény 

rövid leírás« olvasható íz a részlet elegendő ahhoz, hogy 

feltírja előttünk A. Camus gondolatvilágának határait ás gondol
kodásmódjának koncentrikus valamint folytatólagos Jellegét.

Camus ezt a művét 1943-43 telén írta. A aok nélkülözés
betegségének klújulisa, a száműzetés érzése saját hazájában, a
lyoni és a Saint-ittenne-1 szürke -orok a már említett él
rosszul elkerült csehországi útjának keserű élményeit Idézték
fel benne. Különösen a orágal egyedüllét hagyott benne amradan-

14dó rossz emlékeket .
.Az akkori undor érzetét írjя le a dráma egyik Jelene

tében Is: "Ezért minden szállodai szobában az esti órák azok, a- 

melyek a magányos utazó számára a legnehezebben elviselhet5k"
A ’’Félreértés" az elmulasztott lehetőségek mintadarab

ja. Az anya habozik ölni, mert már teljesen kimerült, Maria, Jan 

felesége, számos erőfeszítést tesz, hogy férjét lebeszélje ter
véről, mivel rossz elvérzete támadt, de kísérlete kudarcba ful
lad. Ha Hartha Jobban megnézné fivére útlevelét, máris megment
hetné ét a haláltól.

A cselekmény tulaj dónké r>oen belső indíttatású: szüle
tő kételyek, ingadozó szánakozás, nyugtalanság a Jellemzői. ?;In
den lépés, ©melyet az egyik szereplő tesz, a másikban önkéntelen 

iáit v'n el, ár nz okok, amelyeknek tisztázása ut 

mindent rendbe lehetne hozni, csak súlyosbító hatásúak.
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Ляп Is gyilkosainak - anyja 4a húga - sorsa soró nüen- 

szokon suliid, minden pillanatok kérdése. Fry szótól vary еру moz

dulattól függ minden. A tragédia nem annyira a csaknem hiányzó 

vagy elfojtott szenvedélyekben van,mint inkább azok vak, véletlen

szerű interferenciájában. Csak egy napsugár hiányzik, mint ®eur- 

sault esetében - hogy anya ée lánya ne legyenek a "tékozló fiú" 

mondhatnánk szándékos gyilkosai.

Caligula órjóngéeével a sorsot akarta provokálni, 

gatartósában hősies kihívás volt. Azok az utak, amelyek a "Félre- 

Írtéi om. f"szereplejét a halálhoz elvezetik, mentesek min
denféle nagyságtól. A szereplók egyszerűen eltűnnek egy szó hi
ánya miatt. Camus a 'Félreértés '-bél egy olyan homoksivatagot 
akart csinálni, ahol csak cseneváez bogáncs no. Szándékosan vá

lasztott kózómMs stílust és a kóltdiség ceek ritka pillanatokba! 

van jelen.
A dráma alaphangját az útlevél-jelenet adja meg. A 

mondatok itt is, mint a "közöny"-ben, róvidek, néha csak úgy 

találomra odavetettek. A párbeszédek ásszefüggéetelenek éppúgy, 
mint Meureault monológjai. Úgy tűnik, hogy a kaocsólatteremtél 

lehetetlen.
"Van családja?" - kérdezi Tüfartha. "- Tulajdonképpen 

volt, de már régen elhagytam ókét. - Nem úgy értettem, azt akar
tam kérdezni, hogy nós-e?" 1 .

Magiban mindenki cs-^k a saját gondolatmenetét követi, 

a szavak mögött rejtózködó érzelmeket oda kell érteni, sót a 

szenvedélyt gyakran a hallgatás fejezi ki.

Camus szándékosan teremtett ellentétet a szereniók 

mondatai, mozdulataik közömbössége és azok kávétkezményelnek pú-
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lya között,. Felmerül a kérőbe: a tragédia kénes-© elviselni 1- 

lyen kettes közönyt. Az a kifejezetten regényszerű eljárás, 

ne Г sikerre T itte я. • ?Jzö ny -t, лет érvényesülhetett a színpa

don# \ színpad ugyanis az a hely, ahol él' kapcsolat teremtődik 

színész és néz" között# Veszélyes vállalkozás oly n szereplőket 

mutatni a nézőnek, akinek szenvedélyük visszafojtott, akiknek 

minden mozdulata elárulja az elszakadást, A nézőnek éoooly nehéz 

kapcsolatot találnia Martha-val vagy Jennol, mint nekik kettő

jüknek egymással#
A drámában Camus Igen magas nehézségi szintet ért el# 

Megtagadta hőseitől azt, hogy elvakultan vagy szenvedélyből kö

vessenek el bűnt, és íry megbocsátást nyerjenek. A gyilkosságot 

el">re, rádrzeresen te vélték ki. Céljaik, indít éokaiк és csele
kedeteik tudatosan formáltak. Az embertelen teljesen emberi tu

laj 6 onsir okon keresztül válásul meg: tisztánlátás és tudatosság 

Jellemzik a gyilkosokat.
Camus-nek ez a drámája csak a szereplők erős jelleme 

révén foghatta meg a nézőt: de amíg a közömbös állásfoglalás mű
vének lágy vonalvezetést kölcsönzött, addig a szimbolikus mon
dán ivalá az egyszerűség felé vezette az írét. Innen ered bizonyos 

koncépclobéit ingadozás is: néha húsba vágé szavakat hallunk és 

maga a szereplő csak formális jelentőségű, néha oedig elrejtőzik 

a nyelv hidegsége rögé vagy eltűnik az általános non-sens-ban. 
Ezért lehet például Martha zavaró szerenlő. Olyan, mint egy ink- 

vizítor, mint egy our1tán bűnöző. ’Senki nem csókolta meg a szá

mat, sőt, anyám, maga sem látta még a testem meztelen. Anyám,
, 1? • Martha egy női Cali-esküszöm, ezért fizetni kell valakinek 

gúla, aki szereti az életet, vág-/ik e b d ftllU a
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vallást, я gyengék menedékét. »*! Gyűlölöm ezt e világot, ahol
13Istenre vadunk utalva” .

Martha lázadó típus, egy rögeszmének a megszállottja: 

a tengert és a napfényt akarja mindenáron a ködös, hideg ottho

ni tájak helyett. Cselekedeteiben, gondolkodásmódjában szándé
kos merevséget fedezhetünk fel: óvakodik attól, hogy bárkit Is 

megszánjon. Szívéten a gyűlöletet a szeretet utáni vágy táplál

ja. Azt mondhatnánk, hogy olyan Intellektuális alkat, akit a 

teste gyötör.

Az anyja közelebb áll hozzánk: kimerültsége, mert bele
fáradt a földi álét kegyetlen dolgaiba, a valláshoz való vonzó

dása, ami korával Jár együtt, az az ellágyulás Illetve hidegség, 
amit tékozló fia kéjének felidézése vált ki belőle, mindez Isme
rés arcokat juttat eszünkbe 1’.

Az anya öl, anélkül, hogy tisztában lenne a miérttel, 
csupán szokásból teszi ezt. Olyan, mint egy élő halott, akibm 

Idánként még fel-fcivilian valami emberi. Amikor öl, ugyanolyan 

-zömöm! közöny ül az orcán, mint amikor valamilyen mis munkát 
végez. Az anyai szeretet azonban ráébreszti bűnösségére, feltár

ja előtte a bűntudat érrósát. A halált választja az élettel szem
ben, mert csak a megváltó halál vezetheti el túlajdónkéopen fi
ihoz, aki tudat alatt mindig benne élt, ás akit titokban mindig 

visszavárt. ’’Hagyj Martha, épp eleget éltem. Sokkal tovább él
tem, mint a fiam. Nem ismertem fel "t, megöltem. Most követnem 

kell ennek a folyónak a mélyóre, ahol arcát már növények fedik
Jan szimpatikus tulajdonságai miatt közel állhatna 

hozzánk. No ív, jóazáneóktí, kisró ügyetlen, ás ág a vágytól, hogy 

boldoggá tegye azokat, akiket egykor elhagyott. Viszont fél a kl-

т. ?o
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mondott szavaktól. Kincs bátorsága egyenesen kimondani az Igazét, 

A találkozás pillanata megrémíti, Szándékosan titkolja el érzel

meit, oedig alapjában véve vágyik a boldogságra, hiszen azt sze
retné, ha leélhetné fzerettei között életének hátralévő részét, 

Eddigi boldogsága elvakította; most egy minőségileg magasabb Ö- 

'rzetet akar ítélni; azt, amelyet a másoknak szerzett öröm 

nyújt az embernek. Jan err31 így beszél feleségének; 'Egy ember
nek szüksége Tan boldogságra igaz, de arra is szüksége van, hogy

L 21 . ,,fajd nem sokkel később még hozzáteszi: 
"Az ember nem maradhat mindig idegen, Viszont akarom látni szül -
önmagát definiálhassa

Г-2
földemet és boldoggá tenni azokat, akiket szerelek

Jan fél, hogy nem kap választ, hogy az ajtó zárva marad 

előtte, és hogy a valóság más lesz, mint amit elkéozelt: ’’Koráb

bi aggod Imam újra Jelentkezik, ott van a testem mélyén, olyan, 

mint egy rosszindulatú seb, amely minden mozdulatra sajogni kezd. 

Ismerem •: nevét. *V” hívják: félelem az őrök magánytól, és attól, 

hogy nem Jön válasz'’
Jan, azzal a cselekedetével, hogy nem mondja meg azon

nal az igazat, egyfajta bűnt követ el. Camus erről így vélekedik: 

’Ka - s ember azt ^karja, hogy felismerjék, a legegyszerűbb, ha 

megmondja kicsoda’’
Jen tulaj dónkéopen ugyanolyan abszurd hős, mint Meur- 

sault, csak az, ami a "Közöny’-ban rejtett formában van Jelen 

- Keursault igazi kivégzölnek leleplezéséhez visszacsatolásra van 

szükség - a ’Félreértés -ben egyértelművé válik. Camus levonja 

a tanulságot: az abszurd emberitek mindenben becsületesnek kell 

lennie, nem szabad Játszania. Jan magatartásával kapcsolatban 

Camus kijelenti: "Ha a fiú, amikor megérkezik, azt mondaná: "én
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vagyok a fled, és te vagy az anyám", akkor a darab Itt véget érne ?*\

Valiban, ha a flü ezeket a szavakat használni, akkor so

ha nem lemérné mee ez abszurd érzését, amelyre pedig vágyik. Ca

mus, ha kicsit zavarosan Is, de megérti, hogy az abszurd nem any- 

nylra az ember és a külső világ összeütközéséből Jön létre, hanem 

sajét bele" vilégének ellentmondésos viszonyaibál. Ahogy az ab

szurd ciklus Camus munkásságában a végéhez közeledik, egyre több 

ilyen kapcsolatot, vlszonyuléBt fedezhetünk fel.

A '’Félreértés '-ben mér nem a "Közöny” monoton mechaniz

muséval éllünk szemben, hanem a zűrzavar, a bffo borzalmas areula- 

l'tjuk. Zárt, kllétéeok nélküli, szinte fojté vllég ez. | t.éj, 

a sér, az eső, minden a kll^téstalanségot sugallja egy olyan szív

nek /Martha/, amely egy másik életbe szerelmes. Martha és anyja 

azért lesznek gyilkosokká, hogy eLmeneküljenek ebből a környezet- 

bél, hogy eljuthassanak a ’tengerhez”, hogy élvezhessék a "nap

fényt”, de csak a borzalmat fokozzék azzal, hogy egyik aspektusét, 

a pusztítást, helyezik előtérbe. Fbből a helyzetből valéban 

nincs kiút.

A "Félreértés"-ben, mint majd látni fogjuk a "Callgu-
lí’-bonhoz abszolút Iránti szenvedélly-el, az emberi boldogság

gal, rint nz embert '■ 11 ég abszolút céljával foglalkozik. ’ felve

tett kérdésre adott "nem’-leges válasz visszavezet bennünket a 

"Közöny” főhősének megválaszolatlan cselekedeteihez, ami úgy tű

nik, őt egyáltalán nem zavarta, és elfogadta következményeit. 

Martba viszont megismerte a végtelen nosztalgiát, elutasította az 

adott lehetőségeket, fellázadt sorsa ellen. Ugyanakkor csak töre

dékét Ismeri annak a totalltéehak - éppúgy, mint Caligula -, a- 

mellyel Meursault rendelkezik, tn^en a konfliktus, amely az Ön-
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ousztításhoz vezet.

Talán azt mondhatnunk, hovy a "Félreértés" a legabszur- 

dabb Camus-l alkotás, mível benne Camus egyenként veszi sorra e 

ciklus tamilt1 az anyával való kommunikáció hiánya Illetve ne

hézsége l, a természet leny^g^zS hat tan, az őszinteség erkölcsi 

rroblenatlkája, a Játék iránti szenvedély ás a WH-válasz" Is

ten létét illetlen. A térni к ilyen nagy arányú koncentráló sál? úgy 

le lehet ártelnezni, mint a szerz" éftjél trendeződését, Ú) a-

lanokra helyezését, ami egyúttal magyarázatot ad arra is, hogy 

miért ez az élté olyan Ф0ЙМН»! ■£, ahol nincs t*é a személytelen

né válásról.

/'
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III. CALTmJLA

kronológiai sorrendet követve a "Caligula* - legalábbis 

els", бе пега végleges formáját tekintve - megelőzi a *XÖzöny"-t 

és a "Félreérté s'-t. Mégis, ha Camus abszurd ciklusénak Jelentés 

irodalmi alkotásai kézül csak utoljára foglalkozunk ezzel a drá

mával, annak az ez oka, hogy a darabot a szerző többször átírta, 

ás csak 1^45 szentemberében került sor a színházi oremierre.
Camus fantáziáját a Suetonius által leirt 12 szörnyű 

rámái eeáezár közül Caligula alakja mozgatta meg legjobban, akit 

a történelembél kiemelve napjaiba helyezett át. "Ibben a drámában 

is, mint a többi művében annyiszor, Camus fő témája az élet éa n 

halál dualizmusa. Ez a Cemus-i gondolat olyan két egymással szo

rosan Összefüggő fogalom abszurd kapcsolatát igyekszik megmagya
rázni, amelyek tulaj do- en egymásnak ellentétei, s mint ily

nek kizárják egymást.
Camus szerint Caligula alakja érzelmi és intellektuá

lis szembenállás a halál végzetességével és elkerülhetetlenságé- 

vel. A dráma kiindulópontja Prusilla - a császár nővére és szere
tője - halála, ami Caligulát az abszurd felfedezéséhez vezeti. 

Caligulát bátran nevezhetjük cselekvő Sztszünhosznak, olyan hős
nek, aki nem nyugszik bele я dolgok megváltoztathatatlan rendjé
be, hanem fellázad ellenük. 5 pontosan az ellentéte keursault- 

nak: mindent tisztán akar látni, ’kn utasítja el magától a gon

dolkodást és a tisztánlátást, sőt, ez lesz a veszte, ez a '’tudo

mány' kergeti az őrületbe, rülteége mégis ártalmatlanabb, bizo

nyos értelemben, mint ’’eursault közönyössége; talán azt mondhat

nánk emberibb tulajdonság, mivel gondolkodás eredménye.
Caligulát tehát a halál Jelenléte indította el azon az

iáé, m
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úton, hogy felfedezze az abszurdot. Bllll minden S -endszer 

elvesztette előtte Jelentieégit, elnyerte az abszurd szabadságot, 

amellyel <5Int kíván.

" z n világ, úry ahogy van elviselhetetlen. "zért szük

ségem van a holdra, vagy a boldogságra, vagy a halha óságra, 

4alín valami árültsigre, de mindenképpen olyan dologra, ami nem 

• Majd nem sokkal később Caligula, miután tIsztánláti 

tudata birtokába Jutott, így vélekedik: rHUinek a világnak nincs

aki ezt felismeri, elnyeri szabadságit'’

A fenti sorok mógótt nem nehéz felfedezni azokat a 

;t, amelyekkel a fziszűohorz lítHftu 'AS abszurd sza

badéig • is * Az abszurd ember'’ cínT olvasása kézben ta

lálkozhatunk. Caligula, miután abszurd emberré vált, hirtelen 

pzOkságit irzl, ho-y valami lehetetlent irjen el. 4 dolgok rend

je úgy, ahogy Itt a fáidén megvalósul, tábbé nem elégíti ft kl. 

feladatul tfli maga éli, hogy erre a helytelen állmotrs ráibresz- 

tl az «Ébereket is megtanítja nekik az ilet Igazságát. Camus 

szerint ez az érzés az abszurd ember szűkéig- f megnyilvánulása:

„ 26evilági

értelme, is az

*’A minden áron való Igazságkeresis olyan szenvedily, amely nem
„ 28ki.mii pf mit, is amelynek semmi ne-- illhat ellen

Chilenin belei fe ke# egy egyszer# Igazéig felfede-
29zisébil ered: ”Az emberek meghalnak, de nem boldogok 

a lázadása. Még magát a hal'! le akarj gy6zni le így kíván
. Innen

a totális szabadság birtokába Jutni, fzt azonban soha nem érheti 
el, mivel a rosszra csak rosszal tud válaszolni, a vtlig zavaros 

voltára megoldásul még nagyobb káoszt teremt, és minthogy csá

szár, aki mindenható er'vei rendelkezik, így n ’ralson /ész, 

értelem/ helyett annak ellentétit, a '’diraison^-t emeli trfi.

Ж
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Se egyszeresek eljön az a pillanat, amikor Caligulának semmiben 

sem lesz igaza, még az abszolútban sem.

Camus-nek ez a hőse úgy gondolja, hogy az igazéig ro** 

boll szenvedélye Utal elérheti, oedlg ez a tevékenysége csak az 

öngyllkossftghoz vezeti el, mivel végül rájön, hogy a végéé igaz
éig az, hogy nincs abszoliít igazéig, le hogy ez a megállapítása 

az élet gyűlöletével, kegyetlenséggel le szadizmassal jár együtt. 

Caligula olyan, mint egy misztikus, akinek ez emberi boldogéig 

nem elerendő, mivel annak határai vannak: az ember halandó. Ami

kor hajdani szeretője, Caesonia, a földi, embert boldogságról 
t 'lva így ez'l hozzá: "Olyan jó dolog lehet ttsz*a szívvel ''Int 

és szeretni” *°, akkor Caligula válasza kissé gőgösen hangzik: 
"Mindenki úgy jut el a tisztasághoz, ahogyan tud. í y, hogy kö

vetem a lényeget* *4
Caligula szélsőségesen következetes, amikor azonosítja

magát azokkal a borzalmas erőkkel, amelyek az emberi őszinteséget 

és vele együtt г létet is előtisztítják. Miközben azonosul, szűk- 

szérűén elpusztítja Önmagát. Caligula meggyilkolása felsöbbren- 

ŐŰ öngytlkoeeá-g, Üt abbéi a tragikus ^elismerésből ered, hogy 

nyomorultul tévedett. Camus szerint ez a darab ’A tévedések leg-
. Hirtelen rászakadt morá-3~elemibb és legtragikusabb története” 

lie szabadsága a kétségbeesésbe taszítja. Lázadása tagadja logi
kus következtetéseit. Ezt a lehetetlen helyzetet tükrözi az, hogy 

fi akarja kényszeríteni akaratát, nézeteit környezetére, de a mód
szer, amelyet választ lehetetlenné teszi о kommunikációt. Ha Caii- 

ls aondolkod'sunk látens tendenciáit testesíti meg, akkor éppen 

'1 az, akitől Camus a darabban meg akar szabadítani bennünket.

Camusaoatríciua Chereit állítja szembe Caligulával.
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Cherea oppozíclájónak nem с1у?'П bétköznaot oko van, hO'Ty menteni 

akarja életét; Ő egy magasabb rendszer nevében száll szembe csá- 

szárával. Megérti Caligulát, a maga módján szereti Is, és, bár 

er"sen hat rá a Caligula által feltárt Igazság, mégis Jobban sze
reti azt az igazságot, amely az ő saját cselekedeteinek mozgató

rugója. Cherea, akt a véletlen folytán bele született egy abszurd 

világba, elhatározta, hogy értelemmel tlttl meg azt, ás megpró
bálja összefüggővé tenni.

’Megvan bennem a hajlandóság ás az igány a biztonságér
zet iránt. A legtóbb ember ilyen, mint ón" ^ - vallja be egysze
rien én józanul. Kincs sz n vitatkozni Caligulával, pusz
tán elmondja a maga véleményét, mintegy önmaga meggyőzésére. 
"Szeretnék élni és boldog lenni. .Azt hiszem, egyik sern lehetsé
ges, ha közben az abszurdot az összes következményeivel a végéig 

vezetjük. Olyan vagyok, mint a többi ember. Hogy félsz ab adu ltnak 

árezzem magam, néha szeretteim halálát kívánom, olyan asszonyok
ra vágyom, akiket a barátság és a vérrokonság törvényei tiltanak 

előlem. Ha logikus akarnék maradni, ölnöm vagy birtokolnom kel
lene" Cherea tehát megvédi ezt a rendszert, amelyben maga 

sem hisz teljes meggyőződéssel. Teszi mindezt egy magasabb ren
dű cél érdekében: biztosítani kívánja az emberi nem fennmarad'fát, 

annak ellenére, hogy tisztában ven azzni, hogy így csők egy kö
zépszerű boldogság birtokosa lehet. Cherea túljut azon a válsá

gon, amelyet saját lázadé szellemével folytatott, s lázadása vé

gül bölcsességet szül. Megöli a császárt, mert ezt kell tennie, 

de ugyanakkor megérti és tiszteli am ölt, de logikus gon
dolkodó amódját, mivel Caligulának volt bátorsága tovább menni, 

egészen addig, ameddig Cherea soha nem merészelt volna elmenni,
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az evidencia végső határáig.

A Caligula és Cherea közötti távolságot Camus életének 

kát, egymástál kiesé távol állá szakasza magyarázza. Időben mind

össze néhány áv a különbség, viszont a történelem szemszögéből 

názve óriási intervallum ez. Amikor a dráma első változata meg

született /1938/, akkor Camus figyelmét éopen Caligula őrült 

szenvedélye kötötte le. Ezzel az őrülettel próbálta kifejezésre 

juttatni ateizmusának következményeit, ás korának abszurd vol
tát. így bizonyította, elsősorban önmaga előtt, az abszurd létét. 

Amikor viszont a darab szính'zi bemutatójára került a sor /1945/, 

Camus már harmóniát érzett Cherea humanizmusával $<= ekkor írott 

szövegmagyarázataiban elítéli Caligulát,

Menrsault, Jan, 'artha áe Caligula valamennyien tár

gyilagos személyek, bizonyos belső tulajdonságok külső vetületei.

Л három mű több hasonló kén alapján összehasonlítható. Ezek a 

képek konkrétak és szimbólikusak is. Például a fény /митчт^ 

a meleg tengernartot, a szépség csendes lángját jelenti /íjeur- 

sault/, de ugyanakkor belső fény is ez, a nyilvánvalóság gonosz 

fénye, az erőszak égő fénye /Caligula, Martha/.
Jan, Kartha, Caligula személyében emberi arcok jelen

nek meg előttünk, de mindegyik egy-egy jelkéo is. Közülük egy 

személy maga Camus, aki érezte, hogy filozófiai problémáira a 

művészi alkotói tevékenység nem lehet teljes megoldás, ezért a* 

önmagával való összeütközést keraste, így találhatta meg az ön- 

harmóniát. Lázadni lt a társadalmi dogmák ellen, áj társadal
mat akart teremtenijintézmé nyelvel áe szereplőivel együtt. Hősei 

tudatában vannak létük esetlegességének, valamennyien kitalál

nak egy lehetetlen életformát, amely egyedül az egyén kénességei-
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nelc kiterjesztésén nyugszik. A harmincas évek vége és a negyve

nes évek eleje Caliguln-szerű bizonytalan világ volt Iranclaor- 

szágban. A7. ember helyzetének abszurd felfogását jelentette ez, 

ami Camus valamennyi ekkor írott művében benne rejlik.

Camus alapvet5 helyzetnek fogadta el, hogy az embernek 

korláta! vannak. Az "abszurd* és a "lázadás ’ az a két fogalom, 

amelyet az emberi lét megoldhatatlan paradoxonénak látott. Kém 

volt célja, hogy következtetést vonjon le, magyarázatot adjon, 

Tlgf Irányítson, csak írni és élni akart. Művészetének maga x - 

lasztotta meg a határait, amelyben magánéletének eseményei erősen 

befolyásolták. Megvolt benne a vágy a Meursault-szerű ólet sza

bad élvezésére, valamint egy Caligula-szerű nihilizmus elérésé

re. Műveiből soha nem hiányzott, te nem állt az ellentétes erők 

egyik oldalán sem, mindig törekedett az egyensúly megtartására.

Első műveiben az egyén létrehozására ás felfedezésére 

koncentrált, a téma csak másodlagos volt számára. 4 háború szem

beállította ez i problémával 4s ett >1 kezdve az emberi szen

vedés tragikuma új formában jelenik meg írásaiban. A háború, a 

német megszállás, majd a felszabadulás új szemléletet hoztak 

Camus alkotái tevékenységébe: kapcsolata szorosabbá vált a tár- 

sód'.lommal. Elítélt ■■■ in den féle erőszakot, sí’ara szállt az igaz

ságért és harcot folytatott az elnyomottak szabadságáért, de 

»őrizte az írói interrupt.mindig
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LE MYTHE PS G I S Y P H E

T. AZ ABSZURD SI AL \KJJL# Г-/. NAK FOLYHAT А

A Sziezüphoez mítosz /1^43/ tartalmazz* azokat az a- 

lapvető filozófiai, esztétikai 4a etikai gondolatokat, amelyek 

Camus első alkotói korszakit lezárják. Azok a l'nyeges fogalmak, 
•melyek korábbi műveiben /AFonákja ée a Színe, Közöny, Caligula, 

a félreértés - ez utóbbi a Sziszünhopz Mítosz útin jelent ufyan 

meg/ irodalmi szövege ágyazottan bukkannak fel, itt tisztin, 

kikristályosodott formiban jelennek meg 1.

A mű egyúttal magyarázatot le ad arra a kérdésre, hogy 

milyen egzifztencialista filozófiai hatisokhoz, s azokon keresztül 
mely egzieztencialista filozófusokhoz kapcsolódik leginkább Ca
mus gondolatvilága. Ez a filozófiai eFazé tulajdonkópnen nem más, 
mint Camus addigi élettaoasztalatának, egész gondolkodásmódjának, 

világnézetének a szintézis szintjén történő kritikai jellegű 

összehasonlítása a mér említett egzieztencialista filozófusokkal 

illetve ez általuk képviselt eszmék rendszerének lényegével.
Maga az esszé szerkezetileg több apró fejezetből áll, 

de alapjában véve egy probléma hatja át valamennyit, az abszurd 

problémája. Camus a szlszüohoezi kérdésre keresi a választ: van- 

e értelme a világnak? Mészáros Vilma értelmezése szerint Camus 

pesszimista, válasza tehát negatív. A következmény: "a világ csak 

addig otthonos, amíg magyarázatot tudunk adni rá, még ha hamisat 

is" ?. 3’zzel szemben Camus a Mítosz előszavában kijelenti, hogy 

magát az abszurdot nem úgy kell tekinteni, 'mint következtetést", 

hanem ‘’mint kiindulópontot ”. Az elméleti goncblkodáe nem állhat
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g ennél a pontnál! miután eljutott Idáig, tovább kell lépnie. 

f*'«pon ezért шаре a Szlszünhoaz ítosz Ír egy Ideiglenes állomás 

Camus munkásságában! a fejlődésben levő gondolkodás mozgás-inak 

egy szakasza, amelynek folytatása a "Lázadó Kmberbm" /1951/ 

található meg.
Camus azért írta a Szlszüphosz Mítoszt, hogy elússz* 

magától az öngyilkosságot Implikáló gondolatait. /Több, hozzá 

közel álló barát, munkatárs tanúvallomása szerint Camus a Szl- 

szüohosz Tóítoez megírása előtt és alatt állandóan öngyilkossági 

problémákkal foglalkozott, és azok szinte egész benneőjét fele

mésztették./ *z olyannyira Igaz, hogy mielőtt filozófiai fejtege

téseinek végére Jutna, már elárulja magát, és ©leve elveti az 

öngyilkosság gondolatának igazolását. Fzért a Szlszüphosz Mí
toszt úgy kell olvasni, mint egy önvallomást, amelyet Camus filo
zófia tanárától, Crentértől örökölt filozofáló - költői /írói/ 

nyelven írt, és amely vallomás végén eljut odáig, hogy aggodal

mait, szorongásait, öngyilkossággal foglalkozó gondolatait sike

rül eloszlatnia.
Camus tulaJdonkípoén olyan szellemi folyamat leírását 

adja, amelynek során Igyekszik megfogalmazni saját konfliktusait, 

érzelmeit és egyúttal lecsillapítani, megbékíteni azokat.

A Szlszüphosz Mítosz kiIndulóoontJa az ön gyilkos rág 

problémája, pontosabban az abszurd ás az öngyilkosság között 

fennálló viszony. Tudni kell, vajon lehet-e együtt élni az ab
szurddal, vagy ha a logikus gondolkodás úgy kívánja, meg kell 

ölni magunkat. Camus végkövetkeztetése az, hogy elveti az ön

gyilkosságot.
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Nézzük most meg, hogyan jut el gondolátmenetének ehh 

a vége" pozitív kon*ekvenciáJéhoz.

Az olvasó, aki kezébe veszt ezt a filozófiai esszét, 

mindjárt a bevezetőben a szerző figyelmeztető szavaival találko

zik* "A kővetkező oldalak az abszurd érzéssel foglalkoznak - 

amelyet századunkban elszórtan megtalálhatunk - nem pedig egy 

abszurd filozófiával - amelyet korunk úgyszólván nem ismert 
Itt csak egy teljesen tiszta otú szellemi betegség leírását

olvashatjuk"

• ее

ikéntelenül is felvetődik a kérdés: akkor Camus kri

tikusai miért használják előszeretettel a Sslszüphosz mítosz 

szerzőjével kaocsolatban az '’abszurd filozófusa." kifejezését.

Hiszen Camus rövid bevezetője végén, amelyet posteriori írt - ke- 

tegórikuson kijelenti: "Semmiféle metafizika, semmiféle hit pil

lanat nyilap nincs belekeverve. Ezek ennek a könyvnek a határai és 

ez az egyetlen célja te** •
Valójában nem olyan könnyen érthető dolog ez, mint azt 

Camus szeretné. 6 ugyanis két úton halad, és így már első monda
tai zavarba ejthetnek bennünket. ’Csak egyetlen igazán komoly fi
lozófiai orobléraa létezik: az öngyilkosság*’ **.

Az ember megszokta, hogy az öngyilkosság pszichológiai 
jellegű probléma, és most Camus benne véli megtalálni minden filo
zófia alapját. T ondhntn'nk azt, hogy itt gondolati öngyilkosság

ról van szó, h~tszen Camus érzékenységről" és "szellemi betegség
ről” beszélt íz imént. Ez azonban nem jelenti azt, bárhogy állí
totta Is Camus, hogy a metafizika nincs jelen, "aga ez a tény vi
szont azt mutatja, hogy Camus nem tud megszabadulni korébbi filo
zófiai Ismereteitől. De meg akar-e egyáltalán szabadulni tőlük?

.
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Amikor kijelenti, hogy: "Annak elöntése, hogy az élet 

megéri-e vagy sem, hogy leéljük, választ ай a filozófia alapvető 

kérdésére" úgy tíínik filozófiáról beszél. Nem sokkal később 

viszont, araikor felvázolja azokat a helyzeteket, amelyek előidéz

hetik az abszurd érzetét, könnyen felismerhetjük bennük a szub
jektív hangvételt. Önmagéról beszél a következő sorokban: 

"Előfordul, hogy a díszletek lehullanék

észrevenni, hogy a világ milyen áthatolhatatlan, meg
látni, hogy hol az a pont, amikor egy kő idegen lesz számunkra'’

vépül is arról van szó, ho^y az an bér halandó. Egy szép 

napon megállapít Ja, hogy harminc éves lett” ^ /Camus huszonkilenc 

óves volt, amikor a Sziszüohosz Mítoszt írta./
így eljutottunk ugyanahhoz a dilemmához, amellyel a 

Sztszüohosz Mítosz is foglalkozik. ' szerző számára vagy arról 

van szó, mint arra bevezetőjében utalt, hogy leír egy érmést, és 

akkor müve pszichológiai esszé lesz, amely a tudat mezejének bi

zonyos zavaraival foglalkozik* vagy az érték problémáját a logika 

szemszögéből vizsgáljuk, á* akkor kizárjuk a szerző szubjektivi

tását.

* 7• • •

• • •
9

• • •

Camus azonban nem törődik ezzel a dilemmával, és a maga 

részéről filozófiai elemzésbe kezd, de író mivolta miatt gyakran, 
akarata ellenére is belekever pszichol'rial vonatkozású megálla

pításokat lo.
Egy 1 '1 származó feljegyzés a "Jegyzetfüzeteiben"

hííen tükrözi ezt a kéttősséget. ”AZ abszurd ember így rájön, hogy 

az igazi probléma, még isten nélkül is, a pszichológiai egység 

problémája, /az abszurddal való foglalkozás valójában csak a szel-

Ш
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lem és a világ metafizikai egységének problematikáját veti fel/
. Ués a belső megnyugvásé

A pszichológiai egység nroblémáját ha kivetítjük a kül

ső világra, akkor az nem lesz más, mint "a szellem és a világ 

metafizikai egységének’' kérdése. fry már megérthetjük, hogy miért 

idézi Camus ebben az esszében - amelynek végső célja, hogy megold

ja ezt, az embert szorongásáéi eltöltő problémát - több ízben 

is saját tanorztoletait. zok ugyanis objektívvá teszik a pszi

chológiai egység problémáját, vagyis az *;n egységének problémá
ját. ‘mikor Camus körülírta ezt a szellemi betegséget", mind

össze kétféle tapasztalat - színházi tevékenység és filozófiai 

tanulmányok - volt a birtokában.
Hágától értetődő az is, hogy Camus a bennsőjében lévő 

ellentmondást filozófiai síkra igyekszik kivetíteni. így termé

szetes, hory olyan filozófusokkal foglalkozik a Szlszüphosz Mí
toszban, akiknél az övéhez hasonló szorongásérzetet fedez fel. 

Megállapít ja, hogy Kierkegaard, Husserl, Hifit gger, Jasoers és 

Sesztov "mind ebből az irracionális világból indultak ki, ahol 

ellentmondás, szorongás és tehetetlenség uralkodik
Cemus-t azonban egyik filozófus sem elégíti ki igazán, 

a azok a megoldások, amelyeket ők a saját konfliktusaikra talál
tak, neki nem felelnek meg. Szinte csalódottan tér vissza vizs
gálódásának korábbi szakaszához, ahol már meghatározta az ab

szurd < orrImát. z^nte az abszurd "annak az Irrácion'1israk /a 

világnak/, és annak a reményét vesztett világosságnak az össze-

* 12

ütközése, amelynek hívószava az entoer legmélyén csendül fel. АЯ
l*!. Majd né-abszurd énőügy füge? az embertől, mint a világi'1 

hány oldallal később a következőket mondja? waz abszurd abból

■

■
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az összeütközésből szülét tic, ami az embert hímező 4в a Tllág
1 Я

ésszerűtlen csendje körött van” •

Magjelenik Caraus-nél a dráma három főszereplője:

1. az irracionális, vagyis a világ,

2, az emberi nosztalgia, vagyis az ember egységre való tö

rekvése,
3. az abszurd, ami az első kettő párbeszédéből jön létre.

Elmondhatjuk tehát, bogy az abszurd nem az emberben, 
nem Is a világban, hanem a kettő közös jelenlétében van. Az ab

szurd az, ami a kettőt egyesíti. Az abszurd túl aj dónké rmen a 

világ és a lét szétválásakor születik meg. A világ természeténél 

fogva értelmetlen, a létet viszont az egység utáni elfojthatat
lan vágy hajtja. Freudl terminológiát használva, "a* abszurd 

fogalma azon a két tengelyen nyugszik, amely minden sklzold 

struktúrának alapja: a Valóság dezInvesztáláea és az én Inkohe
renciája ' Ez a strukttira tehát elkerülhetetlenül a szoron- 

gáeérzet és az Öngyilkosság felé vezet. Camus mégis eljut odáig, 

hogy túllép ezeken a gondolatsorokon, "ogyan sikerül ez neki?
"Korábban arrál volt szó, hogy az áletnek van-e annyi 

értelme, ami megéri, hory leéljük. Ezzel szemben itt dny tűnik, 

hogy annál jobban érdemes élni, mtnél inkább nincs értelme. Egy 

tapasztalatot, egy életet vágigélnt annyi, mint az* teljesen el
fogadni. "árpedig nem érdemes véelpcslnálnl ezt az abszurdnak 

tudott életet, ha nerc követünk el minden tőlünk telhetőt, hogy
ezt, a tudatunk segítségével napvilágra hoz ott abszurdot Ulan-

. 16.dóan szem előtt tartsuk

Camus egy finom fordulattal az élet értékére irányí

tott kérdést áthelyezi az abszurd létére és most ipár az élet
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megérzése szám4ra az abazurd állandó jelenlétének megtartását 
jelenti: "Élni annyi, mint. éltetni nz abszurdot"

Próbáljuk meg kivetni Camus okoskodásét:
1. Ami s 'álmomra nyilvánvaló, az hozzám tartozik, hozzám 

kapcsolódik.
?. Az abszurd nyilvánvaló számomra, tehát

. áltetnem kell az abszurdot ée így az 9|gfilÍMH4g kizárt.

is

*'■ ■
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TI. ТОЩШ FELTí.tMlS"

A világ, az ember és az abszurd "ez a sajátos szent

háromság, amelyre fényt derítettünk, védtelenül egpMáMHf és u- 

gyanakkor bonyolult Is. Kled Jellemzője, hogy nem választható 

szét. Ha az egyik összetevőjét megsemmisítjük, az egyenlő az 

egész megsemmisítésével. Az abszurd az embert értelmen kívül 
létezhet. így az abszurd a halállal véget ér" 4

Camus száméra tehát az abszurd evidencia, űry tekinti 

azt, mint az egyetlen igaz adatot, amely vizsgálód ásének ered
ménye lett. Első feladata, hogy megvédje azt /oedig az abszurd 

"összetör, eltipor"/ majd, ezt a meghatározását tisztelni, érté
kelni ki ja, mivel megtartása ezüntelen harcot igényel, s eb- 

ben v- n mn'.f ívűm*.

nem

Camus elismeri, hogy "ez a harc feltételezi a remény 

teljes hiányát", de kijelenti, hogy ennek "semmi köze a kétség

beeséshez"* Ugyanis a "folytonos elutasítást" éppúgy nem szabad 

ésszétéveszteni a lemondással , mint "a tudati ki nem elégített
él rét -3 1" 1 ókor l 1' (f r al .

Az abszurd ellen harcolni kell, mivel az csak oly mér
tékben nyer értelmet, ahogy az ember nem nyugszik bele az ab

szurd létébe.
akran emlegetik a Hztszüohosz Mítoszt úgy, mint a 

reménytelenség kézikönyvét..Véleményünk szerint ez tévedés. Ca

mus minden igyekezete arra irányul, hogy lecsillapítsa azt a 

haragtól átitatott élniakaráet, «ml Caligulát megőrjíti, ami a 

félreértés Mártáját a gyilkosságig le elviszi, és egyúttal hasz

nossá is akarja tenni ebben az ’bszurd világban, faredox
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vállalkozás, mivel arról van szó, hogy egyezerre két olyan Igaz

ságot kell védenie, amelyek kizárják egymást. Nevezetesen a ni

hilizmus ás a boldogság Igezságáról van szó.
Cemus a reménytelenséf? sz *->zerdÍFégét hangsúlyozza, 

ás ebben a reménytelenségben próbálja megtalálni a boldogságot.

Kafka héeelnél a szorongás érzése onnan ered, hogy ki 

vannak szolgáltatva a reménynek: a ’’paradieróm' uHnl vágyakozás 

teszi tünkre éket. Olyan emberek ezek, akik remélnek, de mégis 

szomorúak. ’
Camus megtanulta Nletzsehétói, hogy ha az ember fel

hagy a re ménig el, akkor az bizonyosfajta megváltást jelent szá- 

e. A tragikust hamarosan felváltja az djszeríf élet ragyogása. 

A reménytelenség, Camus szerint, bevezeti az embert a saját kl- 

rályzágáto, e úgymond visszaadja az embert önmagán?’:.
"Egy világ marad csak, amelynek az ember lesz az egye

düli ura. Arai eddlf kötötte ét, az csak egy másik viláa illúzi
ója volt"

Hogyan lehet kijutni ebbél a börtönbél, ami a rém ény- 

teleneég^ Ott van természetesen s vallás, de Camus lázad ellene, 

és nem csupán elveti az ugrás gondolatát, amelyre a vallás kény
szerítené, hanem ség azzal az ígérettel sem törődik, sem azzal 
a fenyegetéssel, amelyet a vallás kilátásba helyez. "Ami a halál 
után következik, az lényegtelen" # Tehát a túlvilágl boldog é- 

letbe vetett remény sem megoldás.
így Camus megpróbál v'larzt találni az egzisztencla- 

llsta filozófusoknál, TflntíenekelÖtt kijelenti, hogy valamennyi 

egzisz tend alls te filozófia a menekülést vagyis az ugrást vá-
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lesztJa. Ezeknek a filozófusoknak egy közös kiindulópontjuk van: 
az abszurd. Ebből Indulnak ki egy olyan világegyetemben, amely 

az ember s ámíra zárt, korláta! vannak. Hogy túlléphessenek eze

ken a korlátokon, isteni tulajdonságokkal ruházzák fel azt, 

arai eltiporja őket, és indokokat találnak azért, hogy remény

kedhessenek. Ez azonban erőltetett remény, Camus nem vallja 

magáénak, elfordul tőle.

A remény Camus számára, bármilyen formájában Jelenik is 

meg, mindig csak a Jelen elől velő elmenekülés egy módja. Ha vi

szont nincs többé remény, '- or új értékek létrehoz'fn kell 

fáradoznunk - Ъ irmtlyen egyszeriek is legyenek azok - és így az 

ideálok lerombolása véget vet a bennük uralkodó zavarnak: az em
ber győztesen kerül ki ebből, az általa rommá fitogtatott világ

ból, Különös optimizmus ez, ami kizárja a Jövőt, vagyis az egyéni 
illetve kollektív élet értelmét. Olyan állásfoglalás ez, ‘írnely 

megszelídíti az abszurdot, és benne otthonra talál.

Camus számára az Isteni létező valami, de itt a földön 

létező. Amikor rátalál erre az érzésre, egyáltalán nincs kedve 

elmenekülni, Sz az isten nem az üdvözüléssel, nem is a halhatat
lansággal áll kapcsolatban, hanem az életörömnél, tehát egy 

hús-vér Isten vagyis maga az ember. A Jelent kell értékelni, ós 

minden szereteteket, egész lázadó énünket neki kell szentelnünk. 
A v túlságosan il yelmee nem nyújt, 1 a gyávák
menedékhelye. A vallás többszörösen is destruktív: egyrészt a 

gyengeség e révén, amelyet maga után von, másrészt az erőszakos
sága folytán, amelyet, kinyilvánít. De aég egy harmadik szempont

ból is az, ez oedig a Hossz problémája, amelyre Camus egész éle

tében kereste a választ, a megoldást.
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Korábban megmutattuk, hogyan fedezte fel Camus a dol

gok "másik" oldalit, azt, amelyet valamennyi élőlény közül csak 

az eafcer képe* megütni, és ahol talán a boldogtalanságának okát 

vélt megtalálni. Па Camus nem Is lett volna elfogult a vallással 

szemben, a rossznak a megbotránkoztató volta bizonyára szembe- 

állította volna vele. t itln сеппсИЪа 'cerült, égisz életén át küz

dött, hogy megszabaduljon a következő dilemmától: Isten vagy nem 

létezik és akkor a vallás abszurd, vagy létezik és akkor 5 maga 

a legfőbb Rossz, aki ellen harcolni kell. Itt meg kell Jegyez

nünk, hogy Camus-t elsősorban nem a tallás, hanem magának isten
nek a léte, azaz földi megtestesít -Je, Krisztus érdekli. Krisztus

hanem a ’’tökéletes embert” ^ jelenti szá

mára, mert a legabszurdabb helyzetet realizálta akkor, amikor 

egy Illúzió miatt vállalta a halált. Krisztus Camus számára a 

raártákletesség mintaképe szemben a vallás mértéktelenségével, és 

így sikerült egyensúlyt teremtenie az emberi és az Isteni között,
írt esy emoárt,

amelyből az alábbi részlet jól tükrözi Istenről alkotott el- 

kénzelését "Ha igaz, hogy az ember semmi, ha sorsa teljes egé- 

ven Isten kezébe letéve, és ha a műalkotások nem nyújta
nak számára kellő Jutalmat, ha a Nemo bonus létezik, akkor ki 
for eljutni isten országiba? A távolság ember és Isten között 

olyan nagy, hogy senki sem reménykedhet abban, hogy kénes lesz 

sz+ áthidalni* Az ember nem fog oda eljutni és csak a reményte
lenség kapuja marad nyitva előtte. Re akkor az Tnkarnicló jelen
ti я г . Mivel az ember nem tud felemelkedni Istenhez,

í<~y az or őhozz' leszállnl * •

viszont nem az Istent,

6Üő6-ban, készülő diplomamunkajához
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Er о een érezhető Itt Kierkegaard hatása, akinek miivé it 

diplomamunkája készítésének Idején szenvedélyesen olvassa ’.

A din gondolkodónál megerősítést kapott arra a nroblémára, a- 

mellyel először szent Ágoston és "’arcai filozófiájának tanulmá

nyon ' fr: közben találkozott: a hitre támaszkodó rendíthetetlen 

kereszténység, amelynek forrósa nem a remény, hanem, a szorongás. 
Olyan hit ez, amely а тШ| j n egyedül marad állva ügy, 
hogy nem támaszkodik az értelemre.

A fenti idézetben két szó érdemel figyelmet a már ko
rábban is említett megtestesülésen kívül: a távolság ember Is 

isten között, és a reménytelenséggel való ; • : ípszeríf találkozás. 

Amilyen mértékben távolodunk istentől, az abszurd ágy foglalja 

el helyét. Két lehetőség marad: vagy elfogadjuk az abszurdot, 
együtt élünk vele ér bátran szembenézünk ezzel a szörnnyel, vagy 

hinni kell a "csodában", ás akkor a teljes alávetettség meg a 

csend marad csak számunkra; a lázadás hangja nem jut el hozzánk.
Camus hét évvel később ezt írja: "Választanunk kell a

• lócfo< He és az abszurd között. TTino; Ipát 

Jól Ismert. Az előbb említett két esetben szabad választásról

, Camus választása

van szó. Camus önként követte Tértülliánus szavalt: credo nuia 

abeureum« Azt azonban nem lehet teljes meggyőződéssel állítani, 

hogy közte és az isteni közti kapcsolat nélkülözi a szeretet je
gyeit. életének utolsó éveiben egyik barátjának tett vallomása 

arról tanúskodik, hogy Szent Voston elmélete a ookolról és a ke

resztelés nélkül meghalt gyermekek sorsiról megdöbbentette. A 

ízlszünhosz Mítoszban viszont a vallásról, de főleg az isten lé
téről folytatott elmélkedése kizárja az érzelmi elemeket; min

dent csak az intellektus síkján akar szemlélni, hideg és tisz-

b. Hte ЛОВа
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tánlátó fellel, s ehhez a lórikat hívja segítségül.

Camus entkor lerombolja a vallás nyújtót a reményt, 4e 

elindul annak romjain, hogy boldogéit a reménytelenség keretein 

belül találja meg, tulajdonkénen egy Modern Feltámadást kísérel 

me<? heroikus erőfeszítéssel.

V -Л*

I
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TXT. az EOZISZTEHC T ALIST A GONDOLKODÓK iS AZ EGZ XSZ7SFCI ALISTA 
UORÍS-EFFEKTUS BÍR ÓL AT A

A disszertáció következő részében a Sziszüphosz Mítosz 

azon fejezetével kívánunk foglalkozni, amely a Filozófiai öngyil- 

korrár 1 címet viseli. Mivel Camus itt a mír említett egziszten

cialista gondolkodók - nevezetesen Jasoers, Sesztov, Kierkegaard 

és Husserl - filozófiáinak lényegét ragadja ki, és azt elemezve 

mond véleményt róluk, beérjük azzal, hogy ezt a fejezetet szabad 

tolmácsolásban közöljük, illetve, ahol szükséges, kiegászítésekkel 

kommentáljuk.
Camus mindjárt e131járóban megjegyzi, hogy ót az érdek

li, ami k3z3s ezekben a filozófusokban, akiknek rendsarei egyéb

ként érésén kül3nb3znek egymástól. Közös viszont az a szellemi 

z% ahonnan elindultak. Valamennyien fojtogatónak érezték az éket 
körülvevő társadalmi légkört és azt vizsgálták, hogyan lehetne be

lőle kiutat találni, vagy ha henne maradnak, akkor miért teszik 

ezt. Miután az ember az általa feltárt igazságoktól nem tud többé 

megszabadulni, a benne tudatosult abszurdhoz is örökre hozzá lesz 

kötve. Az abszurd jelenléte az emberben azt jelenti, hogy az ember 

jövőhöz, hanem a jelenhez tartozik. Caraus-vel ellentétben 

ezek a filozófusok erófeezítéseket tesznek, hogy elmeneküljenek 

ebből a világból, amelyet az ember teremtett a maga számára,

Jasoere - Camus vizsgálódásának első kiválasztottja - 

például egészen odó tg megy el ebben, hogy karikatúráját adja ennek 

a tipisá MjlllrtálfWillrti Egyébként Jaspers hiába választja az 

ugrást, mivel képtelen a transzcendens megragadására, minden hero

ikus erőfeszítése ellenére. Camus felteszi a kérdést* vajon fejlő

dik-e Jaspers? Levonja-e bukásának következményeit? Mindjárt vá- 

zt is ad rá, ami egyértelműén nemleges, mivel Jaspers a tapasz

nem a



5Ö

talatban nem talált semmi mást, mint saját tehetetlenségének be

vall vsát. Azt állítja, hogy a tTinitfIff a tapasztalat lát©, és 

az álét emberen tuti ártelme. "A bukás nem mutatja-e meg, minden

■•gyárázaton ás minden lnternretáolőn túl, a transzcendens létét,
Pnem nedig a semmit" .

ízt a létet úgy határozza meg, mint az általános ős as 

egyedi felfoghatatlan egységét. így az abszurd, a szó tárabb ér

telmiben Isten lesz, ^f ez az az érthetetlen, az a lét, ami min

dent beragyog. Camus szerint ez a filozófiai érvelés nélkülözi a 

[át, s így ugrásnak lehetne nevezni Jaspers módszer' . '1-
íf Camus arra az állásfoglalásra jut, hogy megérti Jaspers állha- 

■■ orr 'r'b, • mikor n -r nszcendens tapasztalatát megvalósíthatat- 

1annak tartja.
Ezután Sesztov Istenképével foglalkozik Camus. ”4z e- 

gyetlen helyes kivezet.8 út - Idézi ovot - m ott vaa,

ahol nincs megoldás az emberi döntésre, yáskülönben ml szükség 

istenre? Istenhez ezért fordulunk, hogy elérjük a lehetetlent, 

érni a lehetségest illeti, arra megfelelnek az emberek-’
Camus véleménye az, ho n egy racionalista rondolkodisú 

ember a sesztovi sondolkot ást bosszantónak találja, de azért el 
kell ismernie, hogy Ceeztovnak igaza van. Sesztov istene követ- 

kezetlen, de ércen ebben rejlik nagysága; Sesztov felfedezi minden 

lét alapvető abszurditását, de nem azt mondja ’íme az abszurd”, 

hanem ’íme az Írtén” 4. Bele kell képzelni magunkat ebbe «г is
tenbe, ugrást kell végrehajtanunk, amelynek segítségével meg kell 
szabadulnunk racionális illúzióinktól. így Se ára a* ab

szurd elfogadása egyidejű lesz magával az abszurddal. Camus Sesz
tov felfedezéséből az alábbi következtetéseket vonja le: az ab- 

szui f «f'llapítani annyi, mint azt elfogadni. Sesztov a logika
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segítBégével arra törekszik, hogy fényt derítsen az abszurd lété« 

re azért, hogy azután egyszeribe kiugrassza azt a reményt, amelyet 
az abszurd maga után von.

Ш elfogadjuk - ahogyan Camus megállapítja hogy a* 

abszurd a remény ellentéte, akkor láthatjuk, hogy az egzisztencia«* 

lista gondolkodás Seeztóvnál eleve feltételezi az abszurdot, de 

csak azért bizonyítja azt be, hogy azután elérhetetlenként téte

lezze. A sesztovi abszurd, amelyet ő maga megváltásnak nevez, 
szemben áll az erkölccsel és az értelemnél. Ha felismerjük, hogy 

ennek a fogalomnak az ereje abban a formában rejlik, ahogyan leg

elemibb reményeinket összetöri, ha érezzük, hogy az abszurd azt 
követeli, hogy ne nyugodjunk bele, akkor azt le láthatjuk, hogy 

elvesztette valédl iaraisB±fc arculatát, embert Jellegét és átmegy 

az örökkévaló г Vb a, «м3 'etlen él inakkor kielégítő.
Ha az abszurd létezik - mondja Camus - az e^ak az ember világában 

lehetséges. Attól a pillanattól kezdve, emlkor átalakul az örökké- 

v lóság urr 'de szkái-Ьг', r ' nem kötődik az emberi tlr.sbánié 'rhoz.

Az abszurd már nem az az evidencia, amit az ember belenyugvás 

nélkül megállapít. Sesztov kikerüli a harcot. M eriber - Camue 

szerint - egyesíti az abszurdot és ebben az egyesülésben eltünte
ti z abszurd alapvető jellemzőjét: a szembenállást, az elszakadást.

"Sesztov számára az értelem felesleges, de van valami 

az értelmen túl. Á Camus-1 abszurd ember sz az értelem fe
lesleges, 48 azon túl nincs semmi” ** Ш az ugrás rávilágít az 

abszurd igazi természetére. Az abszurd - köztudott - csak egy bi
zonyos egyensúlyban érvényes, mindenekei" sonlítás-

,1, és nem az összehasonlítás elemeiben, desztov viszont meg

szünteti az egyensúlyt azzal, hogy a súlyt az egyik összetevő
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elemre helyezi, nevezetesen az értelmen tüli abszurdra, z ember

nek a mindent érteni akaró törekvése, vagyiF az abszurd utáni vá

gya, csak akkor lesz értheti, ha a dolgokat meg tudjuk mngyaréz- 

nt. elesleges tehét az értelem teljes tagadása.

Caraup Seeztövről alkotott véleménye Illetve kritikája 

négy általánosságban tartalmazza az egzisztencializmus vallásos 

és ateista áramlatai közti alapvető különbséget. z a különbség 

mint látni dogjuk, Inkább formai és funkcionális, és végső fokon 

lényért azonosságot takar. Kiszen e vallásos egztsztenciallsták, 

miutén a f81ll életet értelmetlennek minősítik, hogy az egyén 

ezéméra valami biztos fogódzát téléijanak, föltételeznek egy alao- 

ve^-len szubjektív fogantatésú abszurd istent, amely reményt je

lenthet az ember számára. íz az isten azonban egyéltalén nem azo- 

вое fceroentlnyéi в1п|ия|И iljeklít litudnl, i8t annyi re 

szubjektív, hogy os»k azok száréra létezik, akik hisznek benne. 

Legklasszikueabban ezt az összefüggést a vallásos egzisztencia

lizmus megalapozója, 8. Kierkegaard fejezi ki, amidőn a követke
zhet írja: "'.er vsgyok győződve arról, hory isten a szeretet, 

s ez a gondola» számomra eredeti lírai érvényeeaégíí
van tőlem, hevesebben vágyom utána, mint szerelmes a szerelme

eutén, de nem hiszek*' . Vagy ahogyan egy másik tanulmányban azt 
állapítja meg, bogy: "Legmélyebben az Isten ‘‘élelemben lapoang 

őrültül a szeszélyes önkény, mely tudja, hogy в mega hozta lét
re istent"

ha tévői• e e

E megéllapításókból egyértelműen az derül ki, hogy a 

vallásos ISteneftelietáll a szubjektív érzelemben oldják föl 
az Istent, és ezzel min objektív létezőt, alánjában véve meg 

is szüntetik. Tulajdónkénoen rájuk is érvényes Kngels-nek egy
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Feuerbachra vonatkozó megjegyzése, rnely szerint a feuerbachi 

filozófia vallásos ateizmusnak tekinthető.

Az ateista egzisztencializmus képviselői a vallásosok

hoz hasonlóan értelmetlennek találják a földi életet, megoldha

tatlannak tekintik az ember problémait, és szintén valamilyen 

transzcendens kiutat keresnek, azonban - e ennyivel következe
tesebbek, mint a vallásos egzisztencíalisták - fölismerik, hogy 

a klerkegaardl ’paradox isten a jasnersl "nagy ét fogó” stb. 

objektíve nem léteznek, г ezrírt vége") transzcendenciaként a 

"Semmf’-t kénytelenek feltételezni. Ez a "Semmi” tártaimét te

kintve tulajdonképpen ugyanolyan üres mítosz, mint a vallásos 

egzisztencíalisték abszurd Istene.
Camus fentebb emlí*ett eszmefuttatása azonban nemcsak 

a vallésos és ateista egzisztencializmus közti különbség llluszt- 

réléséra alkalmas, hanem bizonyos hatérokon belül - habér sokkal 
kevésbé, mint J.P. Sartre fHozó iája - jól érzékelteti a fran

cia és a német egzisztencializmus közti, nem jelentéktelen ár
nyalati differenciákat is. Ugyanis, в német egzisztencializmus, 

éppen Németország bizonyos értelemben ragikusnak mondható,tör
ténelmi f IfHH eredően, arculatét tekintve egyértelműn 

irracionális. Ha el is ismeri ® ráció szerepét, azt mindenképpen 

az irracionális Intuíciónak vugy, mint például Jaspers esetében, 
a szintén Irracionális 'filozófiai hit”-nek rendeli alá. Ízzel 
szemben a francia egzisztencializmus végső fokon Franciaország 

klasszikusan egészséges történelmi fejlődése miatt, sokkal több 

szerepet juttat a rációnak és kevésbé irracionális színezetű, 

mint a német, z a különbség a legélesebben kétségkívül J. '. 

Sartre műnkées igában fejeződik ki, de - miként igyekeztünk be-
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mutatni, a Sartre-nál misztikusabb Camus esetiben le jól érzé

kelhető, akinek abszurd embere, mint láttuk, csak elfogadja az 

trraeion illet, de mellette maximálisan megérzi az értelmet. Íz 

az abszurd ember azt le tudja, hogy figyelő, hideg tudatiban 

nincs hely a remény számára, de az ugrást csak akkor hajtja vég

re, ha mir mindent tud.
A következő gondolkodó, akire Camus figyelme lrinyul, 

Kierkegaard . Próbálja megérteni ^terkeeaard módszerét, aki ma

ga is elvégzi az ugrist. A din filozófus számira az ellentét ée 

a paradoxon a vallásosság kritériumai, fgy, ami gyermekkoriban 

elriasztotta ennek az életnek az értelmétől, most feltirja előt

te e mag» Igazságát ée világosságát. Az ugrás-effektus elég bi

zarr Kierkegaarön 11. Az abszurdból a túlvilág ismérvét hozza 

létre, de az valójában csak e vilig tapasztalatainak leceapódisa. 
"A hívő - mondja Kierkegaard - bukásiban találja meg diadalát"

A din filozófus Sesztövhöz hasonlóan nem tartja fenn 

az egyensiílyt a világ irracionális volta 4» az abszurd lázadó 

nosztalgiája között. Az Is bizonyos, hogy nem tud elmenekülni 

sem az Irracionális, sem e reménytelen nosztalgia elől. Sőt, Kier

kegaard odajut, hogy nem Ismeri fel azt az abszurdot, amely ed
dig megvilágította elméjét, ée isteníti egyetlen birtokában 

lévő bizonyosságot, ez irracionálist. Kierkegaard el akar mene
külni az emberi lét ellentmondásai elől. /Egész ""Naplóját" a 

gyógyulási szándék hstja át./ Ez annál is inkább hiába való erő

feszítés, mivel olykor ő maga ts észreveszi a menekülés feles
leges voltát. "Például amikor magáról beszél, mintha sem az Isten

től való félelem, sem a szánalom nem tudnák neki megadni a nyu

galmat. >v ravaszul arcot kölcsönöz az irracionálisnak, Istenév,£f* %%\\fi\í& f
*
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oedlg az abszurd Jegyeivel ruházza fel; igazságtalan, követke
zetlen, érthetetlen lo.

CanuF fíesatovvul kanepolatban említett példája "az ér
telem felesleges" szerepéről 4a hogy "azon túl nincs semmi", 

világosan mutatja azt, hogy a hit védelmét az egzisztencializmus 

negáeiátra kellene alapozni: ugyanis ha elfogadjuk, hogy a hit 

a filozófiai öngyilkosságot követeli, az annyi, mint az alapjait 

tre redukálni, 'lévői éli tólünk, hogy a hit védelmében 

szóljunk, csupán azt akarjuk bizonyítani, hogy Camus milyen jól 
Ismerte fel Kierkegaard vallásról alkotott teóriájának gyenge 

pontjait.

a se

Camus "Jegyzetfüzeteiben” ezt a majdnem reményét vesztett 

egyfajta paravánhoz hasonlítja: "Az olapz múzeumokban /kisméretű/ 

festett lapocskák láthatóak, amelyeket e nap a halálra ítéltek 

arca elé tartott, hogy ne lássak az akasztófát* az epzlsztenoia- 

lieta ugrás ez a lapocska? 11. 4z egyik oldalon a valóság, ami 

kétségkívül irracionális, a másik oldalon az a törekvés, hogy az 

ember illúziókat teremtsen a maga száméra, kényszerű remény ez, 

vallásos cáizatú eltérítés, ami alapjában véve csalás, p célja 

kényszerű /erőltetett/ aáhézióval,,helyettesíteni az ember láza
dó kiáltását" ^ . Try látszatra elkerül eltüntetni az abszurdot, 
de ez kibúvó keresés« az Igazi probléma elől.

Camus nem ért egyet Kierkegaadrddal. Szerinte a dán 

gondolkodó nem fejezi ki magát elég világosan, következtetései
ből hiányzik a logika. Camus viszont tisztán akar látni. "Semmit

13 _ mondja, ás tudni sze

retné, élhet-e azzal, amit tud, és csak azzal, lép az is Jobb, ha 

negatív következtetésre jut, mintha érthetetlen marad előtte válá

séra akarok az érthetetlenre alapozni”

mi. Itt viszont ellentmondást fedezhetünk fel, mert ha felismer-



64

jük az értelem határait, akkor ugyanúgy tagadjuk is azt eil 

vén vífzanylapos hatalmát, Camus viszont azon a közéoúton akar 

maradni» ahol az ártelem megőrizheti tisztánlátását.

Kierkegaard Igyekezett megvédeni a hitet Hegel huma

nizmusával szemben, és azt hitte, hogy pesszimizmusával azt szol

gálja, Szerinte a reménytelenség nem tény, hanem állapot, magé

nak a bűnnek az állapota. A bűn an, ami eltávolít Istentől, д* 

abszurd, ami a ttsztánlátó ember metafizikai állapota, nem vezet 

Istenhez. /Camus nem azt mondja, hogy kizárja istent* ezt még kü
lön be kellene bizonyítani./ Az abszurd maga az Isten nélküli bűn, 

s arról van szó, hogy az abszurdnak ebben az állapotában kell él
ni. Camus felveti a oroblémét: miután tudja, hory ml az abszurd

nak az alapja /a szellem ás a világ szembenállása/, azt szeretné 

tudni, hogyan áljen topább ebben az állapotban. A vallás azt ja

vasolja, hogy tagadja az abszurd egyik Összetevőjét, az Itt e: 
lítet.t egztsztenclallst« llozá- usok azt javasolják, hogy ugrást 

kell végezni, de Camus nem akat a tudatlanság és sötétség biro
dalmába kerülni, bár a tudatlanság mindent megmagyarázhat és a 

sö- ét sáp a fényt Is jelentheti szerintük, tierkegaard figyelmez

teti, hogy el kell et,t*l fordulnia, mivel ha semminek nem lenne 

értelme, az álét csak reménytelenségből állna. AZ abszurd ember 

azonban ennél e nontnál nem állhat meg, 5 ugyanis az Igazat ke
resi, nem nedtp azt, ami kívánni való. Ha viszont Illúziókból a-

r-

karjuk táplálni magunkat, csak azért, hogy elmeneküljíink a szo-
* 14rongató kérdés elől: ’’Ml tehát az élet? , akkor az abszurd 

szellem Inkább a klerkesaardl választ, fogadja el; a reménytelenség.

Camus veszt magénak a bátorságot, hogy az egzlsztencl- 

allsta magatartást, filozófiai öngyilkosé ágnak nevezze, de ez még
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ntm foglal magéban ítéletet. íz csak egy kényelmes módja azon 

mozgás meghatározérInak, amelynek során egy gondolat önmagát ta

la, ás Igyekszik saját tag.»' felülmúlni, kijelenti, hogy
ez egzteztenclallsták számára a tagadás egyenlő az Istenükkel, 

fontosabban ez az Isten csak az emberi értelem tagadásán keresztül 
létezik. /Itt nem isten létének a bizonyításáról van ezé, csupán 

a logika vezeti Ide Camus-t,/ Az ugrásnak több fajtája lehetséges, 

de lényeg maga az ugrás. Camus azt akarja mondani, hogy a végsó 

ellentmondások Ónőügy születhetnek vallási InspIrániákból, mint egy

racionális rendszerből. .indlg ez Örökkévalósigra törekszenek, és
azon belül viszik véghez az ugrást.

Camus filozófiájának lényege az, hogy megvilágítsa a 

szellem útját úgy, hagy a világ jelentés nélküli filozófiájából 

kiindulva eljusson odáig, hogy értelmet találjon számára. A leg- 

pathetikusabb út vallási lényeg#, a leg oxonabb pedig az, fi
rne ly értelemmel ruházza fel azt a világot, amelyet mindenféle ve
zérelv nélkül képzelt el.

A Szlszüphosz lítosz következő sorai a Husserl és a fe- 

n orr-e nőié au p ok által divatba hozott -'szándék”-?' llozóf tát elemzik. 

Camus úgy véli, hogy Husserl módszere - leegyszerűsítve - egyen- 

1" m értelem klasszikus útjának tagadásával. Gondolkodni nem, 
azt jelenti, egyesíteni, vagyis 8 látszatot egy nagy elv mögé 

rejtőzve meghitté, széppé varázs ölni. Gondolkodni annyi, mint új
ra raegtemilnt látni, Irányítani n tudatot, ás minden egyes képet 
úgy kell toktaté*!t mint • - . fenomenológia tehát

nem magyarázza a világot, csupán az átélt élmény leírását adja.
Is? állításával csatlakozik az abszurdhoz: '»Igazság nem létszik, 

csak Igazságok léteznek

sága * **♦ A tudat feladata azt megvilágítani oly módon, hogy ft-

mlnden dolognak megvan a maga tgaz-...
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-veimét felé Irinyit Ja. túrát tehát nern alakítja ismerete tár

gyat» csupán rögzíti azt. Camus egy bergsoni kénét hapznál példa
ként és azt mondja, hogy a tudat hasonlít arra a filmfelvevő gép-

1 fire, amely egyszerre csak egy képre Írínyül • \ tudat azután el
raktározza figyelmének tárgyát a tapasztalatba, és csodilatos ké

pessége révéihez ót tudj? v'lpsztani ezeket a tárgyakat, amelyek et- 

t''l kezdve kívül Ilinek minden ítéleten. V.z az a szándék, ami Jel

lemzi a tudatot.

Itső látásra ügy tinik, hogy itt semmi nem mond ellent 

az abszurd gondolkodásnak. Az a látszólagos szerénység, hogy a 

gondolkodóé csuoln a leírásra kori'tozótítk, annak leírásira, amit 

nem akar megmagyarázni, ez a szándékos diszciplína, ahonnan para
dox midőn, a tapasztalat gazdagságit meríti, 4« a világ djjáezü- 

letése a zavarosságból, mindez az abszurd gondolkodás Jellemzői is.

csak látszatra. A gondolkodás módszere ugyanis mindig kettős 

szemléletre utal: 1. oszlchológlai, ?. metafizikai.
Ha a szándékosság témája pszichológiai magatartást fe

jez ki, amely kimerítené a valóságot ahelyett, hogy megmagyarázni, 
akkor tulajdonképpen semmi sem választja el az abszurd szellemtől. 

Célja csupán az, hogy felsorolja mindazt, arait nem tud tranezcen- 

dálnl. >zt állítja, hogy a gomolkodle egyesíti elv hiányában la 

megtalálja Őrömét a tapasztalat valamennyi megnyilvánulási formá

jának leírásában illetve megértésében. % igazság, amelyről itt 

van, minden egyes kép esetében pszichológiai természetit. Pe 

ha így akarjuk feltárni az ismeret valamennyi tárgyának lényegét, 
akkor nem teszünk mást, minthogy visszahelyezzük a tapasztalatba.
Az abszurd szellem számára viszont ez az eljárás érthetetlen.

A szándék magatartásban ingadozás érezhető a szerény

ség és az önbizalom között, és a fenomenológiai gondolkodásnak ez
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a sajátossága mindennel jobban Illusztrálja az abszurdról való 

filozofálást, z a megállapítás, hogy a világ minden egyes arcu
lata orivilegizált az abszurd ember számába Igazságot ás ugyan

akkor elkeseredÓFt le jelent. Ha minden privilegizált ugyanis, 

akkor minden ekvivalens. Camus hangsúlyozza, hogy 9 csak felol

vassa ezeket a husserli állításokat, amelyeknek érezni szigorú 

logikáját. 'Idául: "AZ, ami igaz, abszolút mértékben igaz 1 

gában; igazság csak egy van, az azonos ónmagával, bármilyen 415-
17lények perceptálják is, emberek, szörnye'', angyalok vagy istenek” f. 

Az értelem győztes hangja ez - mondja Camus.

A továbbiakban - vélekedik Camus - Husserl egy pszicho

lógiai igazságból racionális szabályt akar csinálni. "Ha a pszle
tel folyamatok non.-or törvényszerűségeit megfigyelhetnénk, azok 

énooly örök ás megváltoztathatatlan érvényűek lennének, mint a 

természettudományok alaptörvényei, éhét akkor is érvényesek len

nének, ha nem létezne semmiféle pszichikai folyamat 

htisrerli állítás ilyen ^ormában nem Igaz, hiszen szellem nélkül 
hogyan léteznének annak törvényei? Husserl így kerülő úton hajtja 

végre az ugrást az "örök értelembe”, miután tagadja az emberi ér

telem egyesítő erejét.
Camus nem ért egyet Husserl elmélkedésével, s azt mond

ja, hogy a német filozófus nem az emberi lét értelmét véli itt 

megtalálni, hanem egy eléggé szabadjára engedett intellektualiz- 

must, amely a konkrétumot akarja általánosítani.
Husserl absztrakt istene és Kierkegaard villámokat sző

ré között nincs nagy távolság. ?r4gülis nem az út a fontos

- véli Camus hanem az akarat a célbaéréshez. Az absztrakt fi

lozófus éppúgy, mint a vallásos ia ugyanabból a zűrzavarból indul

n 19 . : z a
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41, és azután ugyanabban a szorongásban ál. A lényeg a magyaráza

ton ven. A nosztalgia Itt eresebb, mint a tudomány. A kor gondol

kodása, amelyet a világ jelentésnélküliségének filozófiája hatott 

át, nem volt egységes konklúzióiban sem. Ez a gondolkodás állan

dóan ingadozott a valóság szélsőséges racionalizálása, amely azt 

különbö ő érte lenit ínus okra igyekezett felosztani, és szélsőséges 

irracionallzáláea között, amely azt az istenség rangjára töreke

dett emelni. Ez a szétválás, mint arra korábban is utaltunk, csak 

látszólagos volt. "'ulaj dónké open a kettő kibókít lséről volt szó, 

és erre szolgált az ugrás-effektus.
Az abszurd ember számára a világ se nem racionális, se 

ne - irracionális, hanem ésszerűtlen, ár csak az. Kusserlnél az ér

telednek nincsenek határai. Az abszurd ember ezzel szemben rögzí
ti rz abszurd határait, mivel értelme kóotelen csillapítani szo- 

rongásórzetét. Kierkegaard más oldalról megvilágítva ugyan, de azt 
lit la, hogy egyetlen határ elegendő as értele i tagadáséhoz. Az 

abszurd viszont nem megy el ilyen messzire. A határ szó az abszurd 

esetében az értelem képességeire céloz. * az irracionális tárgya, 
úgy ahogy azt az egzisztencialisták értelmezik, az az értelem, a- 

mely kezdetben zavaros, majd később megtisztul önmaga tagadása ál
tal ' és eljut az abszurdhoz. \z abszurd ember csak akkor képes 

felismerni igazi tudatát, amikor ennek a nehéz útnak a végére ér.
Camus filozófiai okfejtésének vége az abpzurd evidenci

ájának megállási . Л szellem, amely vágyik az egységre, és a 

világ, mely kiábrándít, A? az az ellentmondás, mi ezt a kettőt 

összekapcsolja, ez ez abszurd, vagyis maga a szétválás. Camus úgy 

érzi, hogy Kierkegaard megsemmisíti ezt a nosztalgiát, Kusserl 

viszont egytsíti a világot. így egyik sem elégíti ki Camus-t.

f
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n'era vógyott, ír ist vórt ezektől a filozófusoktól. Toróbban "ar

ról volt szó, hogy együtt kell' élni és gondolkodni ezekkel az el- 

ItwnticBniAnBkjext szakadó sokkal, le tudni kell, hogy elfogadjuk vagy 

elutasítjuk ?okat* °, Camus szerint arról ez' sem lehet, hogy

mint Gesztor, elterüljük az abszurdot úgy, hogy az nsúlyt fel

borítjuk e tagadjuk az egyenlet egyik oldalót. "udnl kell, hogy 

lehet együtt élni ez abszurddal, vagy ha logikus gondolkodóé úgy 

kívánja, akkor meg kell halni. Amikor Camus a "filozófiai Üngyll- 

kossúg -ról folytatott okfejtése végére jut, mór csak a szó szoros 

értelmében vett Üngyllkoesóg érdekli. Most mór egyetlen cél veze

ti, nevezetesen ez, hogy megtisztítsa az üngytikossórőt érzelmi 
tartalmától és így megismerje az Üngyllkossóg logikáját. ”A veszély 

abban a nagyszer# pillanatban rejtezik
oiamely megelőzi az ugrást.» >
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• ГУ. AZ KOZ ISZTENG IALIST A KIWSÖFIA 18 J miCHObfalA 
KÖLCSSHHATISA

Az abszurd érzete tehát pillanatnyi érzés. Camus arról 

a fennséges pillanatról beszél itt, amikor az embernek vállalnia 

kell eajét ellentmondásait, de nem szabad végrehsJtania az ugrást. 

"Tudni kell magunkat fenntartani ezen a szédíti hegygerincen1' - 

egy olyan szellemi magatartásban, araikor az őrület bármely pilla-
sebben rejlik a becsületesség'’ 1.natban bekövetkezhet -

Az abszurd Gondolat kiindulópontja éppen ezekben a*kü

lönleges pillanatokban van. Camus náhány példával illusztrálja 

ezt. "Egy ember telefonál egy üvegfal mögött, 

maminktól, miért él. Ez a kellemetlen érzés, magának az embernek 

az embertelensége láttán, ez a kiszámíthatatlan bukás annak a

képnek láttán, ami mi vagyunk, ez az "undor", ahogy napjaink egyik
2szerzője nevezi, ez is az abszurd" .

íme egy fraffáns "élda arra, hogyan veszítjük el a kap

csolatot a tárgyi relációk világával. Tipikus esete ez a psziché 

skizofrén elvesztésének.
Van egy másik példa: "Ugyanúgy az az idegen, aki bizo

nyos pillanatokban szembenéz velünk a tükörben, az a kedves és 

bennünk mégis nyugtalanságot kelti fivér, akit saját fényképein
ken megtalálunk, ez is az abszurd" .Az én megkettőzése is a 

skizofrénia egyik tünete.
Amikor néhány fejezettel odébb látjuk, amint Camus a 

színészt majd az alkotóművészt választja az abszurd ember model- 

jéül, akkor kénytelenek vagyunk vitathatatlan önéletrajzi jegye

ket felfedezni ezekben az abszurdról folytatott elmélkedésekben.

azt kérdezzük• • •
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Dt vajon Iván Karamazov, akinek példája erősen hatott 

Caraus-rs és akiről több ízben ts ez5 esik a Sziszüphosz Mítosz

ban, nem skizofrén alkat-e? 's Nietzsche, Camus egyik legnagyobb 

insoirálája, nem úgy fejezte-e be életét, mint Ivin Karamazov?

Az ember elveszti azt a fonalat, amely lehetővé tette 

szimára, hogy Összhangban legyen a hozzá hasonlókkal, amely hoz- 

zákaoesolta bármelyik másik ember intim énjéhez, és amelynek se- 

gftrégével behatolhatott a másikba, hogy egynek érezze magát vele* 

У г a kontaktus megszűnt, és az ember tekintete többé nem n kör

nyezetében lévő személyekre szegeződik, hanem elsiklik fölöttük, 

és a tiszta Intellektus által vezérelve fagyos, elhagyott terü
letekre irányul. Ezek a képes, átvitt értelmű kifejezések a Szi- 

szüphoez Íáítősz több oldalán tr felfedezhetlek, álfául az ab
szurd világmindenség azokat az "elhagyott, sivár helyeket" idézi, 

"amikor a gondolat raját határainak végére jut", és amikoi a 

szerző ezt javasolja, hogy "közelről kell megvizsgálni ezeknek 

a nagyon eltávolodott területeknek a különös elszaporodását"

áasonló,esetet ír le radar-e Sechehaye: "Усу skizofrén 

nő naolójá"-ban, mint amilyen atmoszféra fedezhető fel a "Közöny" 

vagy a "Sziszüphosz Mítosz" lapjain, ahol a világot olyannak ír

ja le а "'Vrteg% amilyennek az Ш feilt*
"Egy hatalmas, határtalan, végeláthatatlan sík mező 

volt, egy hideg holdbéli táj, olyan, mint az 'szaki sark Hóme- 

zői. sen a végtelen kiterjedésű tájon minden mozdulatlan, me- 

# megkövesedett. A tárgyak díszletekn faask, amelyeket 

össze-vissza helyeztek el, s olyanok, mint a geometriai kockák, 
amelyek mintha minden jelentésüket elvesztették volna, m embe

rek furcsa módon fejlődnek. Mozdulatokat és mozgást végeznek,

rév
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amelyeknek sertől értelme"

Ebben a világban, ahol Eziszüphoez nem lenne hontalan, 
csend és merevség uralkodik. Tudjuk, Camus számára a halál egyen
lő a csenddel, izárt írta ezt az esszét, hogy küzdjön az ellen 

a csend ellen, Mii őt lenyűgözte, de amelyből, érezte, szabadul

ni kell. Tztnte szándékosan halad azon a lejtőn lefelé, amely a 

csend birodalmához vezeti, és ezért nem kell csodálkozni, ha am 

Öngyilkosság kérdése a legfontor bb számára. Be minthogy kimond

ja illetve leírja ilyen Irányé gondolatalt, ezért nem lesz ön
gyilkos. Cslszflphosz is csak akkor sebezhető, amikor a hegyolda- 

Ion lefelé halad a síkság felé. .tinikor ura sziklájának, araikor 

cselekszik, amikor makacsul ragaszkodik célja eléréséhez, ekkor 

biztonságban érzi magát. Olyan circulus vttlosus ez, amelynek 

beriölöttl volta és egyben értéke az ájra meg tíjra megújuló erő
feszítésben, az állandó folyt atal a karósban v n. Lzirzünhosz mun
kája tmlmj flmmlaéw az abszurd művész el kot ómunká iához 'has onl ít- 

ható, lm ez a művész mega Camus.
Itt egy djabb életrajzi vonással találkozunk. Camus 

Szlszüphosat a "megvető magatartás* jegyével ruházza fel, amely 

magatartási forma szerint, 5 maga Is próbált élni.

"den olyan pillanatban, amikor elindul a osúcsról, 

és lassan halad ez istenek szálláshely# felé, felülemelkedik 

sorsán. Erősebb, mint a sziklája" f\ Vagy még jellemzőbb a követ
kéz" Idézet: "A tie -tánlátás, г ml kínszenvedésének oka, egy pil
lanat liátl győzelmét % viszontf "nincs olyan sors,
amely ne tudna önmaga fölá emelkedni a megvetés rávén ’ .

'
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v. \z abszurd totó; a alakul'.s \ az musberben

'ivek folyamin az abszurd szórványosan, részletekben 

jelentkezett és halmozódott fel Camus-hen. Gondoljunk csak a 

Beleourt-1 korlátozott távlatokra, a munkáéok csendes közönyére, 

a szegénynegyedre - egyszóval mindarra, ami nem felelt Camus 

kérdéseire. Ebhez még hozzájárult betegsége, amely az utolsó ki

utat Is eljárta előle, és végül a háború széttépte « még létemé 

dialógusok fonalát Is. így a- tapasztalat révén szerzett érzést ól 

a tiszta tudatosságig vezető úton az abszurd jellege megváltozik: 

az a "seb”, amelyet fiatalon szerzett, elfertőződik és a beteg

ség lapsan elterjed az egész testben. Az emberi lét néhény szub
jektív eleméből kialakul egy objektív reláció az ember élete és 

az 5t körülvevő vllár között. A oaeoal! ember a világ tárgya volt, 

fizikailag megértette azt, és ugyanekkor a világ élő teremtménye 

ts volt, aki egyedül volt arra kénes, szemben a többi élőlénnyel, 

hogy szellemével felrogJa azt. Camus szerint az ember elviseli 
ez abszurdot, tudatával konstatálja létét, de küzdelmet folytat 

ellene 1.
Azért a Ezlszüotosz ítorz els" рог-1 meghatározzák 

ennek az embernek az ambícióit és a határait, "A szőve {magyará
zatom Ideiglenes jellegíí; az abszurdot kiindulópontnak kell te

kinteni” .
Ez az esszé egybefoglalja az abszurd okozta fájdalmas 

szenvedélyt, a hideg, tényszerű elemzést, a harcos szellemet, és 

a lét egyfajta kritikáját tárja elénk Camus személyes taoaszta- 

latal alapján. A szerző nem akar új filozófiai rendszert létre

hozni, 4« пет is kívánja megállapításait másokkal elfogadtatni,
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▼agy másokra rákényszeritsni. indérrze arról van szó, mint azt 

bevezetőjében mondja, bogy "egy szellemi betegséget tiszta álla
potban" 5 Írjon le, ée hogy megszabadítsa a lét definícióját 

azoktól a mítoszoktól, amelyek eltorzítják Igazi lányerét.

Camus nem akar semmit bizonyítani, csupán arra vállal

kozik, hogy a lét nevében, az egzisztencia!lata filozófiák egy 

bizonyos bírálatát adja \ Xllndulóoontja, mint már elmondtuk, 

egy érzés, egy nagyon gyakran feltérő természetes reakció bizo

nyos dolgok láttán. Annak az utazónak az undor-érzete ez, aki 

egy városban teljesen egyedül, Idegennek érzi magát, az a fáradt

ság, az élettől való olyan csémér érzete ez, amely néha elfogja 

a háziasszonyt, aki nap mint nap ugyanazokat a bútorokat térül- 

getl, ás annak a munkásnak az utálatot kifejező érzése Is ez 

aki egy reunknoad mellett mindig ugyanazokat a mozdulatokat végzi.

Camus nem úgy teszt fel a kérdést, hogjr lényegében ml 
Is az ember, honnan jén, hanem egyszerűen azt kérdezi: Tilt osl- 

nálunk rat Itt ezen a földén? Miért élünk?
Camus nem foglalkozik metafizikai kérdésekkel azért, 

mert megoldhatatlannak tartja azokat, tnnen ered negatív viszo
nyulása, mondhatnánk úgy Is, megvetése bizonyos egzlsztenclalls- 

ta ^llozéturok, írók vagy az öngyilkosság hirdet"1 Ir'nt, akik 

túlságosan gyávák, hogy tettekkel bizonyítsák elméleteiket.
Camus csak az átélt tapasztalatot értékeli. A természetet vallja 

egyetlen tanítémesterének, és a hús valamint az érzékszervek hí

vó szavának engedelmeskedik.
"'Előbb válik szokásunkká élni, mint gondolkodni 1 

így élt néIdául ISeureault, mielőtt a bértén rácsaiba ütközött, 

vagy így élt barátnője, arle. >y napon -zönben a tudat vakító

»>

■
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ya mindent más helyez. Camus ezt úpy fogalmaz»

za meg, ho*y a gondolkod-le kezdete egyenl" önmagunk lassú ele
mé sütősével. л gondolkodás, szerinte, rombol, ousztít, mivel ez 

ember fogékonnyá vilik az őt körülvevő világegyetem ellentétes 

erél Irént

Ilyen vonatkozásban a "Manyegző" cím# munkája jelenti 

az átmenetet az élet száméra oly szükrépes álmodozásból a reali

tásba, a test életébál oedlg a szellemébe. A test miközben fel
fedezi a baléit, elverztl előnyét a szellemmel szemben. A szellem 

oedlr, miután ípy felébresztették, er.yre több formáját ismeri 
fel az abszurdnak és lassan ez a folyamat a szenvedélyévé lesz.

Elé szőr Is ott van az Idő felfedezése. "A holnapot kí

vánta, a holnaoot, amikor egész énjével tapadnia kellett volna
n

- a húsnak e lázadása, ez az abszurd” •
Az ember, nkl ez frakkévalérépre vágyik, ugyanúgy áhít- 

ja az egységet le. Azonban hiába maszkírozza magát, változó és 

megfoghatatlan marad, z arcét megörökítő fényképek vagy portrék 

mind ítéletet mondanak róla. Caligula ezért tört ésszé dühösen 

szokat a tükröket, amelyek múlandó, szánalmas emberi arcát mu
tatják neki. Sajnos, életünk rövid tartalma alatt nem adatott 

meg számunkra a maradandóéig, a változatlanság állapota.
Az abszurd bizonyíték az ember számára, hory Itt a 

földön létezik és bogy nem örökélet#.
tével együtt jár a szeretet és a gyűlölet, pontosabban a válasz 

n'lkűl hagyott szeredet miatti gyűlölet. így például ila

a túlzót* szeretet miatt jut el a megvetéshez, az őrülethez, a 

gyilkossághoz.

Változó voltának ez érze-



76

Az abszurdot tehát az a vágy hozza létre, hogy az em

ber mer akarja érteni a világot és ugyanakkor formát Is akar ne

ki adni, valamint önmagát te el akarja helyezni benne. Végered

ményben az abszurd - Camus szerint - egy szükségszerűség, egy 

Igény abszolút voltában van benne, amely a világmindenség kao
tikus realitásén széttörik. A megoldás talán az lenne, ha az em

ber nem szeretne túlságosan, de nem Is gyűlölne túlságosan. Úgy 

tűnik, hogy ebből a tropikus helyzetből nincs kiút. Az ев bér ket
tészakadjak érzi magát a tisztánlátása, amely a valóságot elfo

gadhatatlannak mutatja neki, éa vágyai végtelen volta között.
A tisztánlátása nem más, nint ezen kielégítetlen vágyának a for

dítottja 8. Klndenáron törekszik sz efryF^f're, de tleztánláté tu

data közli vele, hogy falak vannak az útjában.
Ha az abszurd nem már, mint egy negatív reláció az em

beri törekvés és a dolgok realitása között, akkor feltehetjük a 

kérdést, miért nem lehet e mérleg egyik oldalát megváltoztatni. 

Semmisítsük meg az embert öngytlkosság által, éa máris eltűnik 

az abszurd, legalábbis az öngyilkos számára. Sz a megoldás, mint 
bban láttuk, tagadná az emberiség tragikumát, л másik út az, 

ha a vtlágmlndenpáget szüntetjük meg. Kijelentjük, hogy az raci

onális^ mint a hegellánus erzlsztenclsllsták tették.
Camus első reagálása яг, hoey belenyugszik a létezésbe, 

tfem az a célja , hogy azövegmagyarázatokkal szolgáljon, hanem 

Inkább arról van szó, hogy a szövegekből valami olyasrlt álla
pítson meg, arat hasonlít egy minta életformához. Számára a Szent 

Ágoston vagy Pascal által bevezetett ugrás-effektus, amelyet az 

egzlsztenclallsta filozófusok Is választottak, csupán csak zsong- 

1őrködés. Az abszurdot Isteni tulajdonságokkal ruházzák fe
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T*Az érthetetlen еру magasabb fokú megértéshez vezet, az abszurd 

minél teljesebb, az ü< Lés annál közelebbinek tűnik"

Ami az említett filozófusok - lierkegaard, Heaztov, 
Jasoers - filozófiai tézisei végktesenpését illeti, annak Camus 

számára nincs sok Jelentősége. Elemzései végén mindig rájön, 

hogy az idézett gondolkodók elméletei nem helytállóak, P"t, bi
zonyos fokig értelmetlenek. Ok is, mint Camus, gyógyulni szeret

nének.
:, gy másik redukcióval is meg lehet próbálkozni, neve

zetesen azzal, amelyet Husserl modelje példáz: ez az örök érte
lemmel bíró világegyetem. 4 fenomenológia a világot magyarázat 

nélkül írja le és mindennemű tapasztalat ekvivalens Jellegét hir

deti. Azután egy akrobatikus mutatvány segítségével, amelynek a 

filozófusok Ismerik a titkát, a szerénység magabiztossággá alakul 
át ép az esszenciák, amelyek 'Z érzékelhető látszat mögött búj
nak meg, fenséges voltukban lelepleződnek" 'l*0.

Az univerzum, amelynek csak a felszínét ismerjük, fel
tár egy harmadik dimenziót; megjelenik az isteni értelem ás az 

abszurd eltűnik. A teljeeség iránti nosztalgia győzedelmeskedik 

az érzékelhető evidencia ”ilö+t és létrehozza íz illúziót. \z 

öppzehékítésl törekvés számos nehézséget tár fel. Ezért semmi 
sem tragikueabb, mint a neppyőződöttek boldogsága, amelyet az ir
racionális táplál. Kégli, mintegy ©llenoróbaként, kibontakoznak 

az értelem valós Jellemzőt. Először is azt mondhatjuk, hogy ez 

az értele* mozgató erejű: mindent meg akar érteni és így a logi
kától szinte megmámorosodtk. Pe az irracionálissal, a halállal 

és a rosszal való lapc ólat az embert értelmet egy Időre vissza

húzódásra készteti Ugyanis mihelyt gyengeségeinek tudatára
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ébred, megszólal a lázadás hangja, le ez a hang azután fáradhatat- 

lanul hajtja, hogy tudaténak határain belül minél jobban felmér

hesse saját lehetőségeit. Ebben a folyamatban tehát az értelem
hajtó li fékező,erő is egyszerre. "Az abszurd az a tieztánlátó

» 12értelem, amely meghatározza saját határait

Camus tehát nem foglalkozik a valóságon túli univerzum
mal, pere a termépzetfólótti világgal, azoknak csak pszichológiai 

ée költőt értékük van számára. A jelen az, ami tapasztalaténak 

tóreya, a jövő éppúgy nem érdekli, mint a műit. A Sartre-ot gyöt

rő "mások poklá"-nak a "jelen pokla" felel meg nála.

Az emberi áez, miközben fáradhatatlanul arra törekszik, 

hogy a világot értelemmel ruházza fel, ugyanakkor kizárja mind

azt, ami emberfölötti jelentési! és védekezik ellene. A jövővel 

szemben a jelent, a reegfoghatatlan lélekkel szemben a földi bizo
nyosságokat, a nem érzékelheti isteni szeretettel szemben oedig 

az embert iqrcw*4iixs4inril gyengédséget választja. \ bűnnel, a rosz- 

esal szembeállítja az ártatlanságból és a tudatlanságból kovácsolt 

szabadságot, amelyet eursault illusztrál legjobban.
Sziszüphosz ebben az értelmétől megfosztott világban 

éj értékeket lár születni. Ahol úgy tűnt, hogy közömbösség és 

végzet uralkodott, most megjelenik a nagyság, annak a szerepnek 

a nagysága, amelyet az etriber a tapasztalatok végtelen megsokszo
rozódó pávai j'tezik el. \ finomságnak, gyűlöletnek, a cselekvés
nek és az alkotásnak a tapasztalatai ezek. Ezzel magyarázható 

ul, hogy a színész a* abszurd egyik megtestesítője, aki a 

maszkok cseréjével megsokszorozza önmagát. Ugyanez mondható el 
Don Jüanról, aki, mint a méh, egyik virágról a másikra száll, és 

szinte vadászik a nőkre, hogy olthatatlan vágyát kielégíthesse.



I

79

"Nihil humánum a me alienum put o’* - Camus ezt a latin 

mondóét üj formában eleveníti fel, amikor arra szólít bennünket, 
hOjRy "vólasrzunk olyan életformát, amely a legrfcóbb emberit nyűjt- 

ja számunkra" .

*

\
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VT. AZ ABSZURD EMBER

"Az én mezőm, mondta Goethe, az idő"

Camus esetében ezt a mezőt, sajnos, nagyon hamar lékeszélték. 

I'indösrze negyvenhét évhez volt joga élni. így g kell érte

nünk, miért szereti Camus fiatal koréban annyira az életet, mi
ért ragaszkodik annyira hozzé. Minden tapasztalatot meg akar 

oróbálnt, amit ez az abszurd vilég kínéi neki. гг akarja ízlel

ni a földi örömeket, miután meggyőzte önmagét az öngyilkosság 

felesleges voltéréi kijelentvén, hogy: ”'lni annyit jelent» 

mint éltetni az abszurdot "éhét végső konklúzióként az éle
tet választja és ebből a hitvallásból kiindulva szerinte abszurd 

életpélyékkal foglalkozik..Hérom Ilyen karriert vtzsgél meg:

Don Jüanét, a színészét és a hódítóét. Az abszurd segítségével 
mindhárman klrélyl hatalomra tettek szert. Don ,Tuan, akt eluta
sítja a sajnálkozást és a reményi;, a színész, aki "a megszám
lálhatatlan dicsőséget" véleztja * és aki "azt a fajta igazságot
illusztrálja, amely szerint nincs határ aközött, ami egy erdber 
és arai a valóságban
lenni akaiv' ; a hódító, aki tudja, hogy "a cselekvés önmagában 

eredménytelen" ** de mégis úgy kell tennie, mintha volna ered
ménye, mindhárman az abszurd ember megtestesítői,

Саше dicsőíti Don Jüant r , aki nagyon sok mőt szeret 
azért, bogy mér inkább kifejezhesse szerelmét. Ha csak egy nő 

mellett maradna, szerelme ellaoosodna, nem lenne olyan tüzes, 

mint amit egy új, ismeretlen nő látványa ébreszt benne. AZ ál
landóan elmúló és mindig újrakezdődő szerelem ad ehhen az eset

ben értelmet, az abszurdnak.
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este eljátsze azokat az embert szenvedélyeket, amelyeket alakít.

А színész minden nap Ifglwnjtlffflfl tapasztalata az abszurd ellent
mond-'p Irinyibe halad. színész dicsősége a leggyorsabban mú
landó. rtnáössze három óra ás körülbelül ötven négyzetméter áll 

a rendelkezésére. Mégis 3 Illusztrálja legjobban ás a leghosszabb

ideig az abszurdot. A színész olyan, mint egy utas, aki állan

dóan utón van; életeket, sorsokat alakít, amelyek elobb-utóbb én

jének részeivé válnak. Magával viszi szerepelt, amelyek így túl

lépnek azon az Időn és téren, ahol megszülettek, fgy a határ va

lóban elmosódik n realitás ás az illúziók között. színész Ca- 

mus szemében az egyik legabszurdabb ember megtestesítője, aki fe-
ber szabadság utáni vágyáról tanus-lealegeset alkot, unkája az 

kodik, azt a lázadást példázza, amelyet az ember a saját léte 

ellen makacsul folytat, de ez nem más, mint egy steril állaoot-

ban lévó makacs erőfeszítés. ts végül a színész maga Sziszüphoez, 

aki hasztalan görgeti szikláját a her у aljáról csúcsra. /ízért 

nem szabad elfelejtenünk, hogy Szlezüphoszt tisztánlátása az is
tenek 'ele-ti győzelméhez vezeti./

Hm 4» a ez ín I • 5 Kellett r ^anúgy abszurd
ember szénára a hódító Is. Ugyanaz a vágy, ugyanaz az il

lúziók nólküli vad megszállottság hajtja ót is és irányítja cse
lekedeteit. A hódító együtt 41 a jelennel, a történelemmel, és 

ellenfelei megalázott vagy nevetséges arcáról olvassa le az em
bert ólet igazi értékét és árát. Ez a látszatra félelem nélküli 
harcos dicsőségét ”az elveszett ügyek” 1 védelmében keresi. 6 

maga tisztában van cselekedetének értelmetlen, felesleges volté* 

vei, 'de úgy tesz, mintha 

istenkáromlás formájában fejez ki, a hódító kibontott lobogóként

* 8 . A lázadást, amelyet Bon Juan• ••
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emelt magasra. Don Juan ezer arcával mások testébe furakezlk, a 

színész a lelkűkbe» a hódító viszont megpróbálja éket megnyerni 
a maga száméra, vagyis a "fejükbe" hatol. Tudja, hogy nem változ
tathatja meg az embereket, de mégis elhiteti azt magával, fellá
za ' a sors ellen, ' hódító egyfajta forradalmár anarchista, olyan, 

mint akit André Malraux mintázott meg tübbek ММКИ a "La con- 

dltton'huraaine" /Az ember sorsa/ című művében.
így az abszurd ember, aki hátat fordít az ürűkkévaló- 

ságnak és a történelemmel néz szembe, amely, mint Szlszüphosz 

sziklája gürdül felé, felfedezi, hogy a körülötte zajló élet pil
lanatait kell értékelni és élvezni. Az abszurd ürességéből, ahol 
úgy tűnt, csak k'ó'öny és cinizmus van, új értékek bukkannak elé: 

'•Csak egyetlen gazdagság létezik, az emberi kapcsolatoké 

megfeszült arcok, a veszélybe Jutott testvériség, az emberek kö
zötti oly егбе és féltett barátság; ezek az Igazi értékek, mivel 
mulandÓak. A szellem közöttük érzi a legjobban hatalmát és hatá
rait"

A* • •

9
Camus szerint a fent említett abszurd embertípusok sa

játos hatalom birtokosai, mivel "igaz, hogy ezeknek az uralkodók
nak nincs birodalmuk, de van egy előnyük másokkal szemben: az,

, Camus szán-„ lohogy tudják, minden királyság csak illuzórikus 

dékosán választotta ezt a hárem szélsőséges esetet, azért, hogy
Jobban érzékeltesse velünk az abszurd ember gondolkodásmódját.

Egy lény azonban túltesz mindegyiken, • - Camus szerint -
11. Íz alkotó teljes ellentmon

dásban él, elfogadja, hogy műve lehet, hogy nem létezik. A sem
miért dolgozik, tudja, Ilory műve csak a Jelené, Jóvóje nincs, mi
vel amit posterltásnak nevezünk - mondja Camus - az csalás, még

az Igazi abszurd ember: az alkotó
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12 . Előfordulhat, hop-у müve еру 

nap alatt semmivé lesz, értelmét veszti, és ő elfogadja, hogy en

nek nincs száméra semmi jelentősége. Ugyanakkor a műve által meg- 

világított tudata állandó ébrenlétben marad, és szüntelen közli 
vele a világ értelemnálkülteépét.

’*Alkotni így annyit jelent, mint formát adni sorsunk- 

Sbben a hétköznapi erőfeszítésben, ahol ez értelem és a 

szenvedély кег-егейпек egymással, az abszurd ember felfedez egy 

dIsseiplinát, ami erejének lényegét adja”

ha a legnagyóbbakról le van szó

nak T. •

Tehát az abszurd életöröm egyik eklatáns megnyilvánu
lt 14lásl fonná,1a az alkotás. 'Alkotni annyi, mint kétszer élni 

és a létnek abban az alapvető fikciójában élni, amelyben az ember 

égy érzi, f meghatározatlan Időre arra ítélték, hogy homokra 

építkezzen, de azért ágy tegyen, mintha építménnyé örökéletű len- 

,fáz alkotás nem más, mint nagy utánzó művészet * H<

»

sok-ne.

kai később Camus még azt Is kijelenti, hogy ”ha a világ érthető
„ 16lenne, nem létezne művészet

A művészi alkotás - Camus számára - nem más, mint egy
tapasztalat halála és ugyanekkor annak megsokszorozódása is. az 

alkotás azonban nem jelent kiutat az abszurdból, tulajdónképoén 

relatíve ugyanabból e. közömbösségb'-l fakad, mint az összes többi 

emberi cselekedet.
"Az abszurd alkotó nem ragaszkodik művéhez, képes lenne 

lemondani róla; néha meg tr teszi ezt ' 17. A műalkotás azonban 

mint minden, ami abszurd, kettes értelmű: bizonyos dolgok akcep
tálása, de ugyanakkor tagadása 1в, mértékletesség és mértéktelen- 

ság van benne. Az individuálisból születik meg 4b az általános
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felé hRlaŰ, az érzékelhet1» realitástól a tlsztánlátó tudat felé 

vezet útja. Szorosan kapcsolódik az élethez, amelyet újra teremt, 

hogy azután bevégezze azt, de úgy, bor у közben mindvégig szem 

előtt tartja azt a tényt, hogy az élet valójában nem újul meg, 
nem teremtődik újra, hogy minden csak % , Illúzió. Az abszurd
író ti: stánl'tó képessége segítségével tulajdoi n kettős mun
kát, vagy ha úgy tetszik, kettős játékot folytat, fgyrészt szto- 

lclzmusa arra készteti, hogy a világot fogadja el olyannak, ami- 

. lyen, ne óljen ábrándok között, másrészt viszont nem szabad, 
hogy belenyugodjon abba, hory nem áll módjában változtatni ezen, 
tehát meg-megújuló harcot folytat.
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VTI. AZ "ABSZURD” CAMUS ÄS A SZISZ Z MÍTOSZ VISZONYA

Caroe egész élete folyamén szimultán küzdelmet vívott 

a halál ée Önmaga ellen; energiáját arra koncentrálta, hogy ural

kodni tudjon, mint a jógik, érzelmei felett, hogy meg tudjon sza
badulni a hiúság terh' l. zdagság utáni vígytól. | Sziezüp- 

hosz Lúítoszban tulajdonkénben olyannak ábrázolja a világot, ami

lyennek addigi élettapasztalata alapján megismerte. Ez a világ az 

istenségtől, az örökkévalóságtól megfosztott, és nélkülözi a 

ményt is. Ugyanakkor nyomon követhetjük egy ember feji "dérét is, 

aki maga Camus, és aki egyrészt idegen önmaga számára, a hozzá ha
sonlóak ra, az egész univerzum számára, másrészt viszont na
gyon közel áll mindehhez. |gf olyan ember ő, aki úgy érzi, hogy 

boldogságra, örökkévalóságra, párbeszédre született és akit gon

dolkodásmódjának fejletlensége, fizikai és morális erejének gyen
gesége szorongásra, bizonytalanságra ítéltek* Vággyal és un? orral 

vegyes érzelmei idekötik a jelen világhoz. El kell fogadnia, hogy 

az ellentmondároeság az igazi természete, amelytől semmiféle dia
lektika nem tudja It megszabadítani.

A harminc éves Camus tehát ilyen ember. Az életet leegy
szerűsíti egy ki e, ami a Földünk éa amelybe szerelmes. Pél
dáké béül nedip Szlszüphorzt választja. Sziezüphoszt, aki - mivel 

elkövette aSt a megbocsáthatatlan hl , hogy túlságosan ragasz
kodott e világ dolgaihoz és akit az Istenek arra ítéltek, hogy ál
landóan egy sziklát görgeseen egy hegynek a csúcsóra, amely annak 

lejtőjéről mindig vtsrzahull - hiába küzd. Borzalmas büntetés ez, 
de az elítélt felülemelkedik rajta azon bizonyoseág révén, hogy 

erőfeszítése reménytelen. "Az abszurd ember igent mond, ne erőfe-
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/wése soha nem szűnik meg. Ha van egyéni sors, nincs felsőbb- 

rend# végzet, vagy legalábbis csak: egy van, amelyet fatálisnak 

ítél és megvet” 1.

Végül Sziszüphosz, amikor arcával a sziklához ér ёв 

tenyere is keményen rátapad, örömet érez, olyat, amilyet az is

tenek ne® Ismernek: saját sorsának ura lett. "A csúcsok felé ve-

aga is elegendő, hogy be töltsön ery emberi szívet.
о >Boldognak kell elkénzelnünk Sziszüphorzt” .

Felmerülhet a kérdés: Mit kell látnunk a Sziszüphosz 

Mítoszban? Az ateista túr in izmus egy eh ít vagy csak egysze

rien egy fiatal filozófus-író kísérletét - aki tisztában van kora 

tragikus voltával - arra, hogy elűzze magától az öngyilkosság és 

a pesszimizmus gondolatát. A kérdés így nem *imyira Szisaüphosz- 

ra, mint inkább sziklájára vonatkozik, i vallásos filozófusok és 

az idealisták tagadják, hogy a szikla mindig ugyanarra a helyre 

МШ« vissza. Sziszüphosz egy-egy erőfeszítése - szerintük - 

ч csúcshoz mind közelebb viszi a sziki't# éa egy napon Sziezü — 

pkosz ^elér, megáll, munk'-Ját befejezi és győzedelmeskedik.
Ennek az ellenkezőjét képzelni annyi, mint elfogadni 

a tragédiát, ami sokak szemében összeegyeztethetetlen a boldogság

gal. A Sartre-t elvont válasz realistább ebben a vonatkozásban, 
mint Camus nemes erőfeszítése. "Valójában nem létezhet boldog 

Sziszüphosz, 5 csak a kénzelet szüleménye” \
íme eljutottunk a korábban említett abszurd érzettől 

az abszurd érzékelhető evidenciájához: a teljes és tényleges 

megismerés lehetetlen. Az abszurd embernek nem marad más felada

ta, mint ezzel az egyetlen és szomorú igazsággal együtt élni. 

Állandóan keresi a lehetetlen párbeszéd létrejöttét, ami csak
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ufry leketségfts, ha a saját hangjára visszhangként 5 maga válaszol. 

Ugyanígy kell eljárnia, he cselekedeteire magyarázatot akar kapni.
lete olyan keretek között zajlik, ahol az elutasítás és a bele

nyugvás valamint a lázat’Is tr önsúlyban kell, hogy legyenek, és 

ahol ez a hősies magatartása ttsztánlátó egyszerűséggel párosul.

A világnak továbbra sincs értelme, 4a lassan olyanná válik számá
ra, ahol élni lehet, és jutalma az a szeretet lesz , amelyet az 

tuber itt «. fáidén valósít meg, de ügy, hogy értéke mások által 

el nem Ismert érték.
Ezután nem marad más hátra, mint az, hogy otthonossá te

gye M aredezé falakat ügyelve arra, hogy ne essen ájabb

ill" ' . Rossz elleni harcát ncdig a sok kis hét oi rosei

elleni harcra kell megváltózhatnia, és így a párbef z-d. ljft
az ég megtagad tálé, emberek kézti dialógus alakjában fog realizá

lódni.
Camus így határoz" emberi-ál és a vi

lágról alkotott koncepcióját. Ezt a felfogást a kritikusok gyöke

resen pesszimist" í Ítélt meg. Absl I »stphcHHI Mí

toszban, ebben о filozófiai esszében észrevették volna az irodal
mi eeket és azokon keresztül az író személyes élettapasz
talatai felvetett korproblémákat, irodalmi műveire is ráfog

ták az érzéketlen, közömbös minden iránt jelzőket.
Az igaz, hogy Camus ! saját elemzéseinek foglya

lett, Önmagéval ellentmondásba keveredett, de az is igaz, hogy a 

8>tesfiphoes Mítoszban elvégzett ön- és kor-filozófiai logikus e- 

lerazésel megszilárdították íréi httvnllIFában. Azt azért el kell

ismerni, hogy esszéjének elemző jellege, azután a gyógyulási szán- 

ly a mű megírásához vezette, majd a háború kitörése, mind-dók,
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ez Blgjfbes lusijinüt ahhoz, hogy az absztrakció szintjén írjon.

Az elmondottak alapján az a véleményünk, hogy Camus 

esszéjének végkícrenrése nem egyértelműen pesszimista. Az író a 

realitások talaján állva, tisztánlátó fejjel mérte fel és próbál

ta megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket a kor embere ön
magának tett fel ée amelyekre nem kapott választ. \z a történel

mi oerlódus, amelyben Camus élt, valóban tele volt pesszimizmus

ra és aggodalomra okot adó eseményekkel, és Camus egyik nagysága 

éppen abbah rejlett, hogy Ilyen nehéz körülmények között Is Igye
kezett az «~mber számára optimista megoldást találni.

Ha a ma eniberét Camus Szlszüphoszához vagy magához 

Camus-höz hasonlítjuk, akkor bizonyos értelemben hozzá közelálló

nak érezzük mindkettőt.

Щ az ember éli ítj» az öngyilkosságot, rlforndja a 

pl öepzeüt1 -k törvényszeríf voltát, kitartóan ragasz
kodik a realitásokhoz ás közben igyekszik ne at-ártani tisztánlátását. 

Felismeri a világ abszurditását és amennyire tőle függ, próbálja 

valósítani az ín koherenciáját, mivel az emberi létének alapja.

Modern társadalmunk felvilágosult embere tisztán látja 

azokat a kérdés®lest, amelyekkel Camus szembetalálta magát az é- 

le b^n ás amelyeke' a Szirzűohosz :"í torzban oly elemi er "vei, de 

könnyen érthető filozófiai nyelven írt le. Sőt, megkockáztathatjuk 

azt © kijelentést Is, hogy nagy vonalakban egyet kell értenünk 

a Sziszt! mítosszal. Gondoljunk csak gyengeségeinkre, hétköz
napi konfrontációinkra vagy arra az erőfeszítésre, belső megúj

hodásra, amelyet minden nap reggelén újra kezdünk.
Egy ponton azonban el kell határolnunk magunkat Camus- 

től: nem szabad megengednünk, hogy egy Ilyen "börtön filozófia" 

foglyaivá legyünk, hiszen az ember nett magányos lény. Az önraagá-

/
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▼al vívott folytonos harcból győztesen kell kikerülnie, hírzen 

van számára mis dimenzió Is, nevezetesen a társadalom. Nemcsak 

az egyén, hanem a társadalomban él", szociális érzület# ember 

Is kell, hogy létezzen bennünk. Tudjuk, hogy az стЪегЪеп mindig 

volt és van Is valami más, valami többrevágyás, mint az egyszerű, 

hétköznapi tanasztalás. Földi házának falain túl, amelyekbe gyak

ran beleütközik - mint Ca us - egyszóval túl ezen az összefüggés

telen vtlVon, szükségszerű, hogy legyen egy olyan hite, amely a 

társadalom, az emberiség Jelenéért és jövőjéért küzd és 41 benne, 

és amely annak múltjából találkozik. Bizonyos vonatkozásban ha
sonlít ez a hívé ember hitére, de minőségileg nagy a ketté kö
zötti különbség. Nem a vllV abszurditásának titokzatos problé
mája mögött keres egy természet- és emberfölötti erőt, amelyet m 

misztifikálhat /ezt Camus is elveti/, hanem értelmét, erkölcsét, 

gondolkodásmódját az egyén és a társadalom szoros összefonódó só

nak szolgálatába állítja
A világ, Igaz, összefüggéstelen, de meg kell próbál

nunk életünket magunk körül úgy kialakítani, hogy alkotó módon 

cselekedhessünk, hogy az ésszerű fejlődést biztosíthassuk magunk 

és mások számára, nemcsak a Jelenben, hanem a Jövőben Is.
Az emberek, ha hideg, közömbös tekintettel szemléljük 

Ókét, olyannak tűnnek számunkra, mint a rosszul működé mechaniz

musok, cselekedeteik érthetetlenek előttünk. Közöttük élőnek,

de magányosnak, Idegennek érezzük magunkat. Mtért kell hideg,
^ Miután elfogad-közömbös magatartást tanúsítanunk n másik iránt? 

tűk életünk véges voltát, vállaltuk, k|jr leéljük azt ágy, hogy 

értelmet adunk neki, m liléit kell tennünk abban az irányban, 

hogy eljussunk a másik emberhez. Ez a tudat segítségével lehet-

'
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séges. Tudatunk, artutéjnrEx miután tisztázta saját helyzetet ás 

lehetőségéit, kánés arra, hogy énünket kivetítse ünnepünkön kí

vülre* Ez a kivetített "én" aér kommunikálni tud másokkal, Illet

ve másokat közel enged önmagunkhoz.

2s az ember hasonlít Sztszüohoszhoz. Maga előtt görge

ti a sziklát, amely mindig visszahull a mélybe. Erőfeszítés# 

azonban egy nao eredményes lesz. 'szreveszi, hogy a kő mind ki
sebb és kisebb mélységig hull alá. Hogyan képzelhető e2 el? Csak
is úgy, hory munkáját, heroikus erőfeszítését nem egyedül kell el

végeznie. Maga mögött érzi a másik ember vagy emberek, egy közös

ség vagy az egész társadalom segítő támogatását, akik nem engedik 

le a mélybe alágördülni szikláját. Felér a csúcsra, boldog, s ek
kor észreveszi, hogy még magasabb ormok meghódítása vár rá. Ekkor 

egy újabb ’'hegymászás” kezdődik. B2 az út is tele van ismételt 

buktatókkal és amelynek végén vagy esetleg egy megtett szakaszán 

a halál várja, de közben élete tartalommal, értelemmel telt meg. 

Jutalmát nem a túlvilágon nyert majd el, hanem azzal a tudattal 

fog meghalni, hogy munkája nem volt felesleges, hogy az az utókor 

jobb és szebb jövőjének formálását segítette elő.

'
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AL BERT______________ CAO S
KO a S Í Ä К E А к

ABSZURD
MÉLTATÁSA

Albert Camus a halála óta eltelt 22 év ellenére is 

kortársunk marad; könnyű ezt ígértéül, ha figyelembe vessz-ük, 

hogy művelnek olvasni fóleg fiatalok, és így arra a kérdésre le 

választ kapunk, hogy alkotásai miért nem merülnek a feledés ho

mályába.

Mégis azt kell mondanunk, hogy ha Camus az egyik leg

olvasottabb szerzek közé tartozik, az nem jelenti azt, hogy a 

leginkább megértett {rák sorában foglal helyet. >d1.g a kritikai 

esszék, !anulmányok és a különbőz" cikkek száma, amelyek életé

vel ás munkásságával foglalkoznak, Jávái meghaladja az általa írt 

művek összességét. Be kell vallanunk, nem könnyű feladat Camus-t 

magét és életművét vagy annak csak részét is megérteni» Ha a róla 

és a műveir^l szálé kritikákat olvassuk, hamar felfedezhetjük 

azt a sokoldalú megközelítést és elemzést, amellyel számosán 

megpróbálkoztak, több-kevesebb sikerrel, hogy feltárják Camus 

világát. A nihilista, az idealista, az enlkureista, a moralista, 

regényíró, a <iloz'fus ás ehhez hasonló jelzőkkel illették.

Egyes kritikusai szerint munkássága mélyen humanista, mások vi

szont csak ’pesszimizmust véltek felfedezni ben e.

Az a sok téves ítélet - s“t az egymásnak ellentmondó 

tanúvallomások Camus személyét illetlen - és azok a végtelen el

lentmondások, amelyek művel magyarázatai kapósén születtek, csak

is azzal az érzelmi beállítottsággal és azokkal a tudatalatti 

motiváciákkal mapyarázhatóak, amelyeket kritikusai vagy személyes 

ismerései Albert Ceroie személyének illetve nevének tulajdonítottak, 

filozófiai esszéje, a Sziszüphosz mítosz, amelynek a-

a
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lapja еру pörög legenda, tömören magába foglalja a francia eg

zisztencializmus főbb ellentmondásait, ás ugyanakkor, ^zlszüphosz 

példáján keresztül próbálja gmagyarázni a kor abszurd problé

mákkal, feszültséggel, aggodalommal telt egyénteérét. Kbben az 

emberben több helyen le magára Camus-re Ismerhetünk.

Vizsgáljuk most meg, honnan ered annak a leírásnak a

lényege, amelyben Camus Bziszünhosz szenvedését tárja elénk. Ha 

Írsz az, hory a le panda Camus nélkül Is létezik, úgy hasonlóan 

Igaz az Is, hogy az esszé, amelyet a szerzó elénk tár, a rész

letek, amelyekkel,raegajándékoz bennünket teljesen képzeletének 

szüleményei. Magyarázatra szorul azonban magának a legendának a 

kiválasztása Is, hiszen Camus más mitológiai kénekkel is illuszt

rálhatta volna az abszurd filozáflát, oéldául a Danatdák legen

dájával. \z eredeti Szlszüphosz Mítosz formáját és mondanivaló

ját tekintve azonban érésén magával ragadta Camus-t. "A* Istenek 

arra ítélték Gzlszünhoszt, hogy egy sziklát görgessen szüntelen 

maga előtt egy hegy csúcsára, ahonnan a* eeját súlyánál fogva 

mindig vleszagurul” 4

Hem sokkal később Camus így véleke mítosz hőeéről:

"A mítoszok azért születnek, hogy a képzelet elevenítse meg éket. 

Ami ezt a mítoszt Illeti, csak egy megfeszült test iszonyatos 

erőlködését látjuk, amint felemeli a hatalmas követ, amint maga 

előtt görgeti és igyekszik feljuttatni azta mtár százszor újra

kezdett lejtőn; látjuk a görcsösen erőlködő tekintetet, a kőhöz 

ódatapadt arcot, a vállat, amint nekifeszül a sárral borított 

kötömégnék, a lábat, araollyel megtámasztja, és azt az emberi ma- 

gablztosságot, amely földdel telt két kezéből felénk árad* •

Miután hosszas erőfeszítése végén eléri célját 'nézi,
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amint a к" néhány oillanat alatt vieszagördül abba a világba, 

ahonnan majd újra fal teall hoznia a csúcsra, Ekkor Sziezüphoez 

Innét lefelé veszt *?z útját a síkság Irányiba" \

Spy dolog bizonyos! Sztszüphosz minden szenvedése, min

den kínja abból adódik, hogy toM maga előtt kell görgetnie 

szikláját. lUklM ode-viseza út Jénák a visszafelé, azaz lefelé 

vezető szakasza az odaút negatívjának tűnik. | llfgjr birtoklását 

annate eleresztéee, az aktív cselekvést látszólagos naepzivitás 

kiveti. Araikor a tel visszafelé gördül, Sziezüphoszt szorongó ér

zés teerítt hatalmába. Ezért Camus, véleményünk szerint helyesen 

Sztpzünhosz szenvedőpeinete tetszését orra ez időre teszi, amikor 

lefelé halad o hegy lejtején. Согаив ki is jelenti: "Sztszüphosz
ű. ,

e visszetérés, e szünet közben érdekel engem" • Araikor újra meg 

újra vereséget szenved, araikor a halált kellene választania, akkor 

még mindig van ereje, hogy energiát gyűjtsön az újabb próbálko

záshoz.
Nem véletlen, hogy Cams csak az esszé utolsó fejezeté

nek írára Idején adta neki a Fziszüphoez ítosz címet. Amikor az 

első részhet ez öngyilkosság kérdésével foglalkozik, még maga is 

igen bizonytalan, nagyon hosszú utat tett meg, amíg Sziszüohosz 

sőréén keresztül eljutott odáig, hogy ebbrn a reménytelenséggel 

teli életben örömöt tál Újon. Olyan életfilozófia ez, amely nap

jaink emberét gyakran hatalmába keríti, ép ha nem is tartja állan

dóan felszínen az abszurd ér ne ét, 'zárt tie ztóban kell lennie, 

hogy hogyan kell eorsát, a lehetőségek adta határokon belül, ér

telmesen és főleg boldogan leélnie. A fent idézett sorokból Camus 

mély humanizmusa, emberszeretete csendül ki. Érezzük azt a szere- 

tetet, amellyel félti az embert azoktól a követ ke raié nyéktől, arae-
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lyek a vilii? Irracionális és meglsmerhetetlen voltából adódóan 

veszélybe sodorhatJók,

Camus-t Inkább nevezhetnénk moralistának, mint filozó

fusnak, de hozzá kell tennünk azonnal, hogy életfelfogását filo

zófiai alapokra próbálta helyezni, és aszerint ts akart élni.

Annak ellenére, hopy tapadta az egzisztencl«llsta filozófusokkal 

▼aló közösséget, mégis azt mondhatjuk, hopy a francia ateista eg

zisztencializmus képviseltje volt, 6e sajátos, Camus-1 módon.

"Hem, nem vagyok egzteztenclallsta" - jelentette ki a Nouvelles 

llttéralres-nek adott egyik Interjújában 194-5 november 15-én. • 

’Sartre és én mindig elcsodálkozunk, amikor neveinket együtt 

lepetik. Már arra Is gondoltunk, hogy egyszer egy apróhirdetést 

adunk fel, amelyben alulírottak kijelentik, hogy semmi közük egy

máshoz, és nem vállalják a felelősséget azokért az »adósságokért*, 

amelyek1' e kölcsönösen he le keveredtek:

Сашиs egy másik interjúban részletesen Is kifejtette 

azokat a különbségeket, amelyek elválasztották őt az egziszten

cializmus vallásos ágénak képviselőitől, nevezetesen Klerkegaard- 

tól és Jasnerstől, éopúgy, mint az ateista ág filozófusaitól, Hus- 

serltől és Sartre-tól

Véleményünk szerint frzonb^rt Cs- un megteremtette az ab- 
já

szúrd fll**ófU% éw ezzel a francia egzlsztenciallz» 

korszakának, az ntelsta szakasznak egyik sajátos ágát képviselte.

4.Z abszurd Camus «setábra fe4-r заопЪшф, mint erre már utaltunk, 

csak közbeeső állomást jelentett, de megjelenése szükségszerű volt. 

Erről 6 sage így vélekedett: *á bennünket körülvevÓ mlnfenség ab

szurditásának elfogadása csak egy közbeeső szakasz, egy szükséges 

tapasztalat lehet: nem szabad, hogy zsákutcába juttasson bennün-

s második
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két, 2z a tapasztalat olyan lázadást válthat lei, amelynek ered

ménye pozitív lehet, A lázadás fogalmának elemzése pedig hozzáse

gíthet bennünket olyan fogalmak felfedezéséhez, amelyek képesek 

lesznek visszaadni a létnek viszonylagos értelmét”
Camus az egzisztencialista filozófusok tanaiból levon

ta személyes és morális következtetéseit; alapjában véve talán 

sztoikus volt, A görög filozáfia, amely szintén érés hatással volt 

rá, arra késztette, hogy az élet által felvetett problémáira hét- 

közneoi és így korlátozott válaszokat adjon, Sztotcizmnsát a ma 

emberét foglalkoztató kérdésekhez igazította, ée szemünknek kel

lemes színekkel, értelmünket gazda/ ' an ólatokkal tarkította 

azt, nevezetesen az egzisztenciallsta és a fenomenológus filozó
fusok nézeteinek egyfajta bírálat v 1,

Mivel igen magas intellektuális őszinteséggel rendelke

zett, kénes volt gondolkodásmódját továbbfejleszteni és megsza

badítani azt az őt ért hatásoktól, befolyásoló nézetektől. A Szi

sz inhosz Mítosz előszavában is utal erre, ahol az abszurddal való 

szembenállását "ideiglenes magatartásnak” tekinti. Már ekkor ké
szült arra, hogy egyszer majd tovább lép, Ez sikerült is neki: 

eljutott egészen a lázadásig, addig, hogy felfedezze azt, ami 

minden emberben közös, igaz, csak rövta távon, a transzcendenciát. 

Életében az els5 komoly konfliktust az abszurddal valá találkozás 

jelentette, és ez az összeütközés olyan erősnek bizonyult, hogy ki
törölhetetlen nyomokat hagyott benne ás haláláig elkísárte.

De Camus tulaj dónkéпред magában hordozta korunk vala
mennyi főbb ellentmondását, Első műveiben megpróbálta kifejezni 

ezeket, mondván, hogy a világ, amelyben élümk, abszurd, és az em

berek ki vannak szolgáltatva a rossznak, ha akarják, ha nem.



f

эе

Szembeállított- az ember logikus, egységre törő akaratát n világ 

Irracionális voltarái. Megpróbált kiutat találni ebből az ördö

gi körből. legírta a Szipzüphosz Mítoszt, amelyben a* Illat Él (Ш 

megújuló, de remény és transzcendencia nélküli, hétköznapi erő

feszítést állította például, feladatul és végül elfogadható meg

oldásul az erriber elé. Ekkor aég csak csírájában volt meg benne a 

lázadás gondolata, amelynek felfedezése azt eredményezte, hogy 

életművét továbbfejlesztette. Ez a továbblépés oly mértékben si

került, hogy hatása nemcsak Franciaországban, hanem annak határa

in túl le, elsősorban Nyugat-Európában jelentkezett.

Térjünk azonban vissza az abszurddal történt összeütkör 

zéséhez, és nézzük meg, milyen következtetéseket vpn le ebből a 

találkozásból. Az öngyilkosság gondolata előszörie írásra készte

ti. A hal'l oonf'olata, amely, mint sók máé mediterrán születésű 

alkotót, 6t Is gyakran foglalkoztatja, és azt a fekete lyukat Je

lenti számára, amely a napfényes élet végére ostoba mádon pontot 

tesz. áruikor Camus az öngyilkosságra gondol, felteszi agának a 

kérdést: vajon azok az emberek, akik a világ abszurditását komo

lyan veszik, miért hátrálnak meg a ’j'tek" elől, п/я ember meg

öli magát, mert az élet nem ér annyit, hogy leéljük, Dne ez is 

egy Igazság, bár kétségkívül meddó, mivel csak egy közhely. De 

vajon ez a lét elleni támadás, ez a tagadás, amelybe ezt az Igaz- 

ságot belehelyezzük, onnan erer-e, hogy ennek az Igazságnak egyál

talán nlhcs értelme? Abszurditása azt követeli-e, ho у menekül

jünk el előle a remény vagy az öngyilkoséig segítségével? Dne

ezt kell megvilágítani, nyomon követni, illusztrálni, miközben

minden mást félreállítunk. Az abszurd a halált vonja-t mag; után?”
/ ^ ■'% -
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Felvetédi]|: a kérdés: mi le valéjában az abszurd? Ez 

spy megfoghatatlan érzés, amelyet mégis meg kell kísérelni meg
ragadni. Az első válaezt, amit erre a kérdésre adhatunk, a lélek 

ürességében tál Újuk. a teadium vitae, az undor, a nyomott ke

délyállapot, ami bizonyos napokon elfog bennünket az élet üres

sége és feleslegessége láttán - ez az abszurd. Hirtelen unatkozni 
kezdünk, a képzeletünk és az érzelmeink Utal széopé formált hét

köznapi díszletek lehullanak és észrevesszük, hogy mögöttük nincs 

semmi. Csak port és hamis Abac arany díszítéseket látunk. Ez is 

az abszurd.

Van egy másik dolog, ami e Jelenség komolyabb észlelé

sét Jelzi: a harminc cSs negyven év közötti ember felfedezi, hogy 

öregszik, Tegérti, hogy elindult élete leszálló pályája. Közele
dik a haléi, amelynek Pillanatát egy autóbaleset még közelebbre 

hozhatja, A h-oLnapot nem ígéri neki semmi. J ' r' e yéltalán nem
biztos: elegendő, hogy a fáradt szív egy pillanatra megálljon,
hory "lehel Gall tmard rábeszélje Camus-t, hogy kocsival menje

nek vissza Párizsba, hogy a ens-i úton a kocsi egyik kereke de-
i tehát állandó kézközeiben van. A nerc,fektet kapjon. A se 

lyet élünk, talár ez utolsó, rre a gondolatra testünk remegni 

kezd, tiltakozik Ma húsnak ez a lázadása, ez is az abszurd*
yanúgy abszurd a létünk az időben és a térben is.

A bolyg', amelyen megadatott, hogy éljünk, a történelem egy bi
zonyos pillanatában csak azért szép és meghitt, mert az élet, 

amely a felszínén évezredek óta zajlik, átalakította, emberivé 

tette. Vannak azonban olyan pillanatok, maikor a körülmények 

hatáséra vagy csupán egy tiszta felvillanásunkban olyannak látjuk 

a földet, amilyen; ellenséges számunkra, érezzük idegen tömegét,

.áfa • •
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és ez Is az abszurd.

Canrne a Szlszüphosz JÍtoszban ezekből a felsorolIsok

ból Indul ki, amikor az abszurdot oólcHzzo. Els~ megállaoításal 

mögött felfedezhetjük Sartre ée mis egzlsztenciallsta filozófu
sok gondolatait, bár el kell Ismernünk, hogy mint sok kortérsa, 

akik becsületességre ás az egyházon kívüli nézetekre vágytak,

~ шара Is átérezte és átélte azt a hatalmas, szorongó érzést, a- 

melyben felfedezte a bennünket körülvevő teljes nihilt óe a ha

lóit, amely feló életünk visz bennünket.
Camus, miután konstatálta ezt a semmit, belekapaszkodik. 

Ez lesz fő témája, vezórgondolata, e e yben egyfajta hite is, 

majd később ugródeszkája, ahonnan elindul az élet felé. A világ 

és a filozófusok bölcsessége többféle orvosságot Javasol az ab

szurd szorongáséban élé fiatalembernek. Camus egyiket sem fogad

ja el, s ebben van eredetisége: elutasítja a megismerést, amely 

a világ zűrzavnr'h n rendet pi tenni, amely az állatokat, a 

növényeket rendszerezi és törvényeket hoz, hogy az emberek nróbál- 

janak meg békében élni, A tudomány állandóan fejlődik. Az emberi 
törvényeket nem tisztelik többé, és azok is változnak a tyrannu- 

szok, a forradalmak és a háborúk hatására. Camus nem akar és nem 

tud ezeknek a törvényeknek hinni, csak azt. fogadja el, arait lát, 

amit érez. Vy, makacsul, az abszurd vitáját arra vezeti vissza, 

ami számira lényegesnek tűnik: a bennünket körülvevő Irracioná

lis világ és a bennünk lévő olthatatlan egység utáni vágy között 

fennálló ellentmondásra, szembenállásra.
Camus maga Javasolja, hogy itt meg. kell állni egy pil

lanatra, mivel ez a nont döntő fontosságú. Camus morálja, bölcse

leté, makacs ragaszkodása ehbez a bizonyossághoz ugyanakkor ab-
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szúrditás is. .'égnem akarja kikerülni a harcot, ti azt In szeretne 

líthl. Gondolatait állandó fényben akarja tartani, hogy így azu- 

tls, a loplka segítségével, léoésról lépésre haladhasson elére. 

Félt attól, hogyha enged ezekbél az általa feltárt Igazságokból, 

akkor az abszolút és a végtelen hatalmukba kerítik.

‘Az abszurd - írja, ami a tudatos ember metafizikai
* Юállapota, nem vezet Istenhez

A vallás, amit egyes filozófiák javasolnak neki, nem

megoldás, mivel az a sötétséget, a tudatlanságot vonja maga után, 

bár van aki azt mondja, hogy ezzel a tudatlansággal minden meg

magyarázható.
Camus az abszurdból, vagyis az általa felismert, elfo

gadott ás állandóan ébrentartott ellentmondásból életfilozófiát 

akar létrehozni, gyütt kíván élni ás gondolkodni ezzel az el
szakadással, ami a világ és az ember között létrejött.

AZ az ok, ami eltaszítja ót a transzcendenciától, az 

öngyilkosságtól is elfordítja. Camus következetesen hnlad. Ha az 

életnek nincs értelme, ha az csak ellentmondásból áll, akkor csak 

úgy adhatunk neki értelmet, ha az öngyilkosságot választjuk. A 

világiban uralkodó káosz által megzavart értelmünk eltűnik és így 

megvalósul a harmónia. Ha viszont elfogadjuk az öngyilkos Ságot, 
akkor elfogadjuk az abszurdot, de egyúttal meg Is szüntetjük azt, 

mivel csak a tudatunkban létezhet abszurd. Ezért a világban ural-
kod' káosz ás p tudatlanság, amelyben álünk, ellen lázadnunk kell. 

Lázadásunk ad értelmet az életnek. Ezt a lázadást is át kell 

élnünk, mert valójában ez Is abszurd, ’kánnál Inkább le kell élnünk 

az életet - mondja Camus ezekután - minél inkább nem lesz értelme ’11.

fogadja el, amint aztCamus a keresztények istenét e
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korábban láthattuk. Hincs szüksége olyan szabadságra, amelyet 

пей saját maga szerez meg. Нею ismeri el a reményt, sőt, a re

ménykedhet sem. Nem óhajt ilyen olcsón hozzájutni annak a prob

lémának a megoldásához, amellyel szembetalálta magát. A biztos 

halál feló fordul - mint ahogy a misztikusok f»dúlnak Istenük 

feló - de anélkül, hogy annak jövetelét siettetné, vagy óráját 

szándékosan előbbre hozni. Ezt az utat választja, s napról nap-

ga ás a sors által előírt módon. így nem szara akar élni a
badtoak, hanem felszabaduljak érzi masát, syetlen kérdés foglal

koztatja csak: élni, de nem jobban, hanem a lehet" legtovább.

z abszurdban való hit - írja Camus - azt jelenti, hogy a meny

nyi elyetteeíti в sztalatok minősé 

teszi egy kicsit később a következő torokatj "így semmiféle 

mélység, semmiféle emóció és semmilyen áldozathozatal nem lenne 

képes arra, hogy az abszurd ember szemében, még ha akarná is, 

egyenlővé tegyen negyven évi tudatos életet hatvan év tisztánlátá
sával, Az őrület és a halál jóvátehetetlenek. Az ember nem vá
laszt, Az abszurd és az élet meghosszabbodása, amelyet magában 

hordoz, nem függnek tehát az ember akaratától, hanem annak ellen

tététől, e haláltól. Ezeket a szavakat mórlegelve tgyér l«Ü

* 12 , és még hozzá-

a szerencse kérdéséről van szó. Húsz év élet - !l nt «Int,

soha semmivel sót helyettesíthetők'’

Camua-nek megvolt az a képessége, hogy egyetlen mon

datban tolmácsolja az ember és a világ közötti abszurd párbe

szédet. Az a fiatalember, aki nagyszerű művészi érzékkel írta 

le azokat a helyeket, embereket és eseményeket, ahol és akik 

között ifjú évelt töltötte, fel tudott emelkedni a filozófiai 

elmélkedés szintjére, kéoes volt megérteni azokat a problémákét,
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amelyekre nemcsak Ő, hanem egész nemzedékek keresték és kere

sik ma is э választ.

Camus bezárta az embert fölél börtönébe, miután meg
fosztotta minden rémé 'a Illúziójától. ’Ír••’ont a maga e-

rejéből szeretett volna megoldani, becsületesen végigjárva a ma

ga kálváriáját. őszintesége felfokozott tiszt állításának szüle

ménye és velejárója, letfilozóflája néhány vezérelv körül moz

gott, amelyek valamilyen rendszert vittek egyébként eléggé szét

szórt életébe. Vállalta, hogy az abszurd konstatáláaa révén fel

ébresztett tudaténak súlyét élete végéig hordozza.
A kor, amikor a Szipzüphosz SfítMS megszületett sokk'l 

abszurdabb dolgokat művelt azonban, mint amelyeket Camus esszé

jében leírt. TTem a világ filozófiai értelemben vett abszurditása 

került előtérbe, hanem az pmberek által tudatosan kétezreit ab- 

nvrillll lett- érré mindenen. Nera arról volt szó, | Ш Ember 

nihilben él és gondolkodik, hanem arról, hogy egyáltalm életben 

marad-e. Ekkor pártra és vallásra való tekintet nélkül francia 

ellen illik ezreit és ezreit egyesítette a nácizmus elleni harc. 

balkor Camus belép az ellenállási mozgalomba, úgy érzi élete új 

úton halad tovább és új tartalmat is nyer.
Az 19^0-es francia kapituláció másnapján az egyházi és 

világi hatóságok azonnal hozzákezdtek, ahogy 5k akkor nevezték, 

a század kritika jé‘‘-hoz, vni a témák hasonlósága révén Illúzi
ót keltett az emberekben. Camus-t nem annyira a keresztény esz- 

katológla és az erkölcsi rend, inkább a humanista optimizmus ér
lelte. A Szlszüphosz TÍtosz kihívás a nemzeti nyomor kihaszná

lóival szemben, az ál-aszkéták ellen. Annyi romhalmaz közepette 

Is, olyan boldogság reménytelen hangja csendül ki belőle, amelyet
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elfojtanak, megölnek. Camus az élet értelmét Itt a földön szeret

né megtalálni, Európa haldoklik, de nem azért, mert túlságosan 

szerette az életet, hanem azért, mert helytelen módon szerette.

A Sziszüphosz lóit ősz az erőtlenekkel szemben az erélyessághez va- 

1' Jogot, a túlságosan szemérmetesekkel szemben ■ cinizmushoz va
ló Jogot, n nosztalgiára vágyókkal szemben a szolodaritáshoz és

végül a 1otalitáriusokkal szemben a közönyösséghez vagy a sze-
14rénységhez való Jogot követeli

Camus úgy vélte, hogy embert kötelességünk ezt a hábo

rú miatt szétszakadt világot egyesítenünk, és igazságot kell szol

gáltatnunk azoknak a né veknek, amelyeket századunknak ez a bor

zalma tönkretett. Talán ez emberfeletti feladat, de emberfeletti

olyan feladatokat szoktunk nevezni, amelyeket csak hosszú 

távon vagyunk képesek megvalósítani.

néma- megszállás ele" évében, 114о-Ъеп Г onus így ír: 

"Éppen azt akarjuk, hogy ne kelljen soha többé meghajolnunk a 

kard előtt, ér hogy soha többé ne adjunk igazát olyan erőnek, a- 

melv nem a szellem szolgálatában áll. "z olyan feladat, amely 

nem érhet véget, és azért élünk, hogy ezt a feladatot állandóan 

végezhessük. Nem hiszek eléggé az értelemben, hogy helyeseljem 

a h da:t vagy a Történelem bármilyen filozófiai irányzatát.

Azt vipzont hiszem, hogy az embereknek saját sorjukról alkotott 

tudata nem szerit meg fejlődni. *rem emelkedhetünk felül l j': nkön, 

csak többet tudha-tunk m»9g róla. "“udluk, hogy ellent mondásban

élünk, de mz el lenf íond'ft el kell utasítanunk, ás mindent el
„ 15kell követnünk, hogy csökkentsük azt
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Camus végül is optimista, annak ellenére, hogy a kor, 

amelyben élt, rendkívül tragikus volt. Igaz, a héburú megzavarta 

a világról, az emberekről addig kialakított nézeteiben, Munkás

ságában ellentmondások fedezhetők fel, s {gy n nziszünhosz mí

toszban Is. Az esszé utolsó lapjaiból kicsengő optimizmus oesszt- 

mizmussá változik. Gondolkodásmódja ingadozóvá vélik, sőt, az 

adt vetett líton, mintha TltlMftlé haladna. 1'így érzi, hogy 

а világot a Rossz teljesen hatalmiba kerítette és a világ még 

tetszeleg Is ebben az éllapotban.

Később, amikor a béke visszaállítja S nyugodt elmélke
dések Idejét, Camus rendezi gondolatait, és éllésfoglalésa Ismét 
a régi lesz, de néhány tíj, érettebb tartalmi J 1 gazdagodik. 

Az e bér és az Igazság mellett éli ki minden esetben, zt mondja, 
hogy nem szabad elveszítenünk abbéli hitünket, hogy mellen ós 

a gondolkodás értékelt mindig elébe kell helyeznünk az erőszak

nak és a borzalomnak. HŰ marad korábbi nézeteihez le, de a válto
zás kézzelfogható: tudata, amelynek kiindul'pontja eddig az ab
szurd volt, fejlődésen megy keresztül; nem fedi fel magét, hanem 

lassan Önálló és egyetemes értékké alakul ét. Megszületik egy 

moralista, akit máris a francia Irodalom nagyjai közé lehet so
rolni, és ne féljünk kimondani, hogy ettől a pillanattól kezdve 

Camus egyfajta ’hitetlen Pascal" lesz.
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ciaországnak.

4. Albert Camus: Inflexions sur b ne int de mart, Calraann-Lévy 

kiadó, 1957.

5. Ibert Camus: Közöny, Európa kiadó, 1979.

6. Albert Ca us: Közöny, Európa kiadó, 1979.

7. Albert Camus: Л Fonákja ér a Színe előszava.

9. Albert Camus: A Fonákja és - Színe előszava.

9. Albert Camus: L*Eté, Gallimard kiadó, 1954.
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10. V.ö. Jean Onlmusi Camus, Desclée De Brouwer kiadó, 1965.,21.o.

11. V.ö. Jean Ontmus: Camus, Desclée Be Brouwer kiadó, 1965.,17.o.

IP. V.ö. Jean Onlmust Camus, Desclée De Brouwer kiadó, 1965.,18.o.

13. Л felvétel nem volt azonban Ilyen egyértelmű. Abban az Idő

ben az e?yrzerŰ algériai családokban előítéletek éltek a ta

nulással szemben. Aki szegénynek született, annak kót kezével 

kellett megkeresnie a kenyerét. Előítélet ólt a gazdagok kö

rében Is, akik nem rzívesen láttrk a gyermekeik számára fenn

tartott gimnáziumban egy munkás származású diákot.

14. Az erőskezű nagymama elfojtotta anyja Önállóságra törekvését, 

aki ezért teljesen magába fordult.

15. Albert Camus» Előszó Jean Grenier ’Szigetek” /Les Пев/ című 

művéhez, /idézi Jean Ontmus 1. m. munkájában/

16. Jean Grenier: Les lies, 76. о. /id, 15. jegyzet/.

17. Előszó a I'oby Dlckhez. /Idézi Jean Onlmus 1. munkájában, 28.o./

18. Jean Grenier: Les lies című filozófiai esszékötetének hatása 

érződik Camus: A Fonákja és в Színe /1937/ ás a kenyegző /1939/

című alkotásain.
19. Előszó Jean Crenler: Les lies című esszékötetének újrakiadásá

hoz.

20. Válásának oka félreértés volt-e vagy sem, nem tudjuk bizto

san, mindenesetre a ”FéÍrsértés" című dráma alapgondolata 

ekkor született meg ßamus-Ъет véglegesen. Az alapötletet pe

dig egy újságcikk sugallta 1935-ben.

21. V.ö. Herbert В. Lottman: Albert Camus, Seuil kiadó, 1978 

lo6-lo9.o,

22. Akkortájt még az FKD algériai szervezete nem rendelkezett 

autonómiával.

• t
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23. Albert Camus: Carnets I. /1935 májustól 1942 február/,

alllmard kiadó, 135*ol.

24. Albert Cemus: Actuelles TII. /Algériai krónikák/, Gall Ima rd 

kiadó, 38.0.

25. Albert Camus: Actuelles III. /Algériai krónikák/, Galllmard 

kiadd, 51.0.

26. Albert Camus* Carnets I. /1935 májusától 1942 februárig/, 

Gallimerd kiadd, 176. o.

27. Idézet Albert Camus-nek az Alger Réoubllcaln 1939 március 

l?-lkl számában megjelent cikkéből.

28. Albert Camus: Actuelles I. /1944-48 között írt krónikák/, 

Galllmard kiadó, I85.0.

29* Albert Camus: Actuelles I. /1944-48 közótt írt krónikák/, 

Gallimerd kiadó, 24,o.

30. Albert Camus: Carnets I, /1935 májustól 194? februárig/, 

Galllmard kiadó, 23. o.

31. Albert Camus: Szlszüpbosz ítorz, 156.o.

I , Albert Camus: Théétre, Réelts, Nouvelles; Plélade,1772.0. 

Galllmard kiadó,

33, Simone de Beauvoir: A Tárgyak Hatalma.

AZ* ЛВГ. ZTIRG Г IKLTJS IT9TV-LIT TSLááS'Cl

1. Albert Camus: Le líalentendu, Galllmard kiadó, 1958,

2. lbert Camus: lözöny, Európa kiadó, 1979.,252.0.

3. Alger Róbublicaln 193B» október 2o.

4. Albert Camus: Szlszítphosz itősz, 1? .0.

5. J.P. Sartre: Analyse de l*Stranger, 1943«» Cablere de Sud.
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6. Albert Camus: JGSzÖny, Európa kiadó, 1979.,237.0,

7. Albert Camus: Tréfásé de L*Et ranger, Callimard kiadó.

0. aul Cinest tér: "our connattre la oensée de Camus, Bordás 

kiadó, 1964.

9. Les oeuvres d* Albert Camus, Plélade, 192o. o.

10. Albert Camus: Sziszünhosz mítosz, 77. o.

11. Albert Camus: G5z9ny, Európa kiadó, 1979.,936.o,

12. Aüкшскх«ж*зяавх Situations I. Sartre: Explications de l'Etranger, 

117.0.

13. V.ó, Albert Camus: Kózóny vonatkozó ró szel.

14. Albert Camus: A Fonókja éft a Színe, 1937»

13* V.Ó. Albert Camus: Le Malentendu, Callimard kiadó, 1953.

2. felvonó» 9. jelenet. Egyébként Csehorszóg Camus képzele

tében mindig a rideg, ismeretlen tóját jelképezte.

16. Albert Camus: Le Malentendu, Callimard kiadó, 1958

17. Albert Camus: La Malentendu, Callimard kiadó, 1958

13. Albert Camus: La Malentendu, Callimard kiadó, 1958

19. Camus ifjükorl életóre gondolunk itt.

?o. Albert Camus: Le Malentendu, Callimard kiadó, 1958

71. Albert Camus: Le Malentendu, Callimard ’eladó, 1958

22, Albert Camus: Le Malentendu, Callimard kiadó, 1958

?3. Albert Camus: Le Malentendu, Callimard kiadó, 1958.,215*®*

34. Y,'ó, Alain Costes: Albert Camus ou la parole manouante.

25. V.3. Alain Costes: Albert Camus ou la parole manouante.

26. Albert Camus: Caligula, Callimard kiadó, 1958., 26,o.

27..Albert Camus: Caligula, Callimard kiadó, 1958., 38.o.

28. Albert Camus: Theatre, Róclts, TTouvelles; ^léiade, 1515*o.

Callimard kiadó, 1965.

I85.0.

237.0.

241.0.
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29. Ibert Camus: Caligula, Hall lmard kiadó, 1953

30. Albert Camus: Caligula, Galllmard kiadó, 1953

31. Albert Camus: Caligula, Galllmarf kiadó, 1953, 147.o.

32. v.3. Gtormatne Bróe: Camus, Rutgers University «rief., 1959.
33. Albert Camus: Caligula, Calllmarä kiadó, 1958

34. Albert Camus: Caligula, Gall tmard kiadó, 1958

27.0.• t

146.0.•»

119.o.•»

113.0.* #

ц: гг. г irr-:.:
AZ ABSZURD KIALAKUL'.S^JAK FOLYAMATA

1. Köztudott, bogy az Abszurd Ciklus Camus-nól a Sziszüphosz Mí

tosz kürül csoportosul, e amelynek egyes jellemzői a Közöny

ben, 8 Caligulában ás a BcUreórtésben hangsúlyozott szerepet 

kapnak.

2. Mészáros Vilma: Camus, Gondolat kiadó, 1993.

3. Camus: Sziszüohosz ítosz, Bevezet ás.

4. Camus: Szlsztfohos2 mítosz, Bevezetés.

5. Camus: Gzlszüohosz Mítosz, 15.o.

6, Camus: Sziszüohosz Mítosz, 15.o.

7. Comus: Sziszüphosz Mítosz, 27.o.

8. Camus: Sziszüphosz Mítosz, 98.o.

9. Camus: 3zlszüohosz Mítosz, 93.o.
10. Az egzlsztenciallsta filozófiának ée a modern pszichológiának 

vannak kSzös területei.
11. Albert Camus: Carnets IX., 19.о.

19* Albert Camus: Sziszüphosz Mítosz, 39.o.

13. Albert Camus: Sziszüphosz Mítosz, 3?.o.
14. Albert Camus: Sziszüphosz Mítosz, 44.o.

15. Alain Costss: A. Camus ou la parole manouante, lo?.o.
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16. Albert Camus: Szlszüphosz Mítosz, 76.о. 
!?• Albert Г чтив: Szlszüphosz itosz, 76.о.

.
МОШШ F‘ LTATÍAJDÁS

1. Albert Сшив: Sztczüphosz Mítosz, 41.о.
1« Albert Camus: Sziszüphosz Mítosz, 5o.o.
7. Ibert Camus: Sziszünhosz MÍtosz,156.o.

. Albert Camus: Eziszüphoez Mítosz, 156.o.
5* Ibert Camus: Szlszüphosz TÍtősz, 146.0«

' . nplomamwiklj ának cíie: /, Hellenizmus 4e a Keresztényedet 

Plotln'>гг és Szent Ágoston.

4

7* 1936-ban a huszonkét éves Camus-nek még elég hiányos Ismeretei 

voltak a kereszténységről.

3. Béláié II 1237.0., Calllmard kiadd, 1965.

9. Camus ekkor olvassa feeztovj Kierkegaard és az egztsztencialie- 

ta filozófia című könyvét Is.

lo. Albert Camus: Article sur le Portrait de M. T’ouget de 3". 

Gultton.

• »

*

az тггт-ядгс! iLisTрогпощэтгк ás az pazir^^ciALinTA
t

1. Albert Camus: Sziszüphosz Mítosz, 46.o.

?* «Tas erst 141 ^ 11 ozáfiája, idézi Curaua: Sziszüphosz üítősz, 

51.0.
3. C •:rous: Szlvzüphosz Mítosz, 53.0.

4. Albert Carus: Azisatfuhoez ítoez, f7«o*

5. Albert Camus: Fzißzöphosz {torz, 55.0.

6. S* Kierkegaard: Werke,Rowohlt kiadd, 1961

7. S. Kierkegaard: Werte, Rowohlt kiadd, 1961

TtX.k. Зо.о. 

TV.k. 23З.0.
•»

•»
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3. Саше kijelenti, hogy nincs szándékában Kierkegaard, Sesztov 

▼egy Busserl egész filozófiáját megvizsgálni, csak egy-egy 

tárnát kölcsönöz t5lük ás azt nézi, vajon következtetései meg- 

felelnek-e az általa rögzített szabályoknak.

W Albert Camus; Szlsztlphosz ítos2,, 57.o.

10. Camus helyesen vette észre, hogy Kierkegaard ne» a jóság és

a szépség kategóriáin keresztül jutott el Istenhez^ hanoi an

nak közömbössége, Igazságtalan lénye és gyűlöletes, üres, un

dorító arca mögött talált rá.

11. Albert Camus; Carnets I 178.0.

1 . Alber- zlszüphosz mítosz, 53.o.
•»

ló. Albert Camus: Cztszüphosz Mítosz, 5o.o. 

14. lbert Camus: Cziszüohosz mítosz, 61.o. 

lf. Albert Camus: fttil sz Mítosz, 63.0. 

1'. Albert Camus: Sztszüphosz Mítosz, 64.o, 

17. Albert Camus: í-zxtszűphosz Mítosz, 67.o. 

13. Albert Camus* Sztezüphosz ítosz, £3.o.

A Albert Camus: Gzlszüphosz Mítosz, 71.o.

20. Albert Camus: Cziezüphosz Mítosz, 72.o.

21. Albert Camus: kziezünhosz Mítosz, 72.o.

AZ 70% TSZTTflETC IALIST A y TLOZáPTA *S A PSZTCHOL^GTA Köbe?flFHAT* 8A

1. Albert Camus: Sztezüphosz Mítosz, 72.o.

2. Albert Camus: Szlszüphosz Mítosz, 29.o.
3. Albert Camus: Szlszüphosz Mítosz, 29.o.
4. V.ö. Alain Costes: A, Camus ou la parole manquante, 

^ayot kiadó, 1973

5. M. A. Sechehays: Egy skizofrén пб naplója, 1969. F.U.F

35.0.•»

29.0.* >
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7. Albert Camus: Sztszünhosz ft ősz, Ióa.o.

6. Albert C

hZ abszurv- m?As kt.ilatolAsa az у.ттш

1. V.S. Roger rullllot: La mer et les prisons, Calllmard kiadó,
1956 lo5.o.

". Albert Camus: Sziszüohosz Mítosz, Bevezr 

t. Albert Ca us: Czlszflohoez Mítosz, Bevezetés

•»

4. 1955 májuséban a grenoble-i egyetemen N. Nicolas doktori dl 

szertémlót védett rrep "A. Camus erzlsztenclallsta gondolkodás

módja" címmel.

5. V.ó. Royer auilllot: La mer et les prisons, Calllmard kiadó, 

1956., lo?.o.
6. V.ó. Roper ouiiliotj La mer et les prisons, Calllmard kiadó, 

1956., loS.o,

7. Albert Camus: Sziszt!ohoez Mítosz, ?S,o. /Camus megjegyzi, hogy 

nem definícióról van szó, hanem azon ér®Inak felsoroláséból, 

amelyek tartalmazhatnék az abszurdot, de az ó felsorolása azért 

kor ónt sem meríti ki az abszurd megjelenési főméit./

8. 7.3. Roper ^ullliot: La mer et les orisons, Calllmard kiadó, 

1956., 119.0.
У

9. 7.5. Roper Cullllett Iä mer et les orisons, Calllmard kiadó, 

1956., 115.0.
10. 7.6. Roper nullllot: La mer et les orisons, Calltma rd kiadó, 

1956., 11*.o.
11. V.ö. Roper cullllot: La mer et les kelsons, Calllmard kia dó, 

1956., 115.0.
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IP. Albert Camus: Sziszüohosz Mítosz; 71.о.

13. V.3. Hoger ullliot: Ln mer et les orieone, Са1Нтаа<% kiadó, 

1956., 116.0.

AZ : VJWZ'Tr*

1. Albert Cans: Szlszüphosz Mítosz; 93.о.
2. ‘Iber; Camus: Szlszüphosz mítosz, 76. о.
*. lbert Camus: SzlezÜphos* itoez, lo7.o.

4. Albert Camus’: Szlszüphosz Titos», 1оЭ.о.

% "lbert Camus: Sziszüohosz Titos», 113.o.

6. Kierkegaard is hasonlóan cselekszik, amikor a 'Magy-vagy* cí

mű munkólóban a zenei erotikus harmadik, azaz l "usubb stá

diumába sorolja Mozart: Don Juanjit.

7. Albert Camus: Sz 1 szü«hosz 7'itoes, 117.0.

3. Albert Camus: Szlszüohosz '*itosz, 113.o.

9. Albert Camus: Szlszünhoez Mítosz, l^o.o.

10. Albert Camus: Sziszüohosz Mítosz, 12t. о,

11. '"letrajzi vonatkozóé.

1°. lbert Camus: Szlszüphosz "itősz, 152.0.

I7. Albert Camus: szlszüphosz Títoez, 136.o.

14. ‘lbert Camus: Szlszüohosz Mítosz, 123.o.

1% Albert Camus: Szlssünbosz Mítosz, 123.o.

16. Albert Camus: szlszünhoez ítorz, 15?.o.

17. Albert Camus: Szlszüphosz Mítosz, 132.0. /Camus Itt Ptmbaud-ra

elóg egy Aberszínia”./gondol, amikor azt mondja, hogy " • • •

AZ "ABCZORD" CAMTJS T ‘ :'3^-б'л^Г'-^ .’f~ vt

.
1. Albert Camus: Szlezüphosz Mítosz, 166,o.
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2. Albert Саши»: Cziszüohosz ítosz, 166.о.

3. ГЙогтаи Lebesque: Camus, Souil kiadó, 1963., 62.o.

4. . 4 marxista filozófia eddig eléggé elhanyagolta a szocialista

társadalomban az egyént.
5. Amikor Camus az emberi közönnyel foglalkozik, akkor figyelmes

napjaink fenomónjének Is szól.tetése nemcsak kora, han

лтлнбт САлге авп&ткр конзгжидк tAsa

1. Albert Camus: Szlszüohosz ítosz, 161.o.

2. Albert Calais: Sziszünhosz Mítosz, 164.o.

3. Albert Camus: Sziezíiphosz mítosz, 164.o.

4. Albert Camus: Szíszüphosz "ítosz, 163*0*

5. Herbert R. Lottman: Albert Camus, Seuil kiadó, 1978

i említett |Üt interjú részleeiben megtalálható a L*édition 

de la diétádé des oeuvres de Camus sorozatban.

385.0.•»

7. Herbert R. Lottman: Albert Camus, Seuil kiadó, 1979

8. Albert Camus: Sziezíiphosz mítosz, 21.o.

). Albert Camus: Szlszüohosz Mítosz, 28.o.

10. Albert Came: SziezüphOsz Mítosz, 60.0.

11. Albert Camus: Sziszüphoez Mítosz, 76.o.

12. Albert Camus: Sziszüphosz Mítosz, 84.o.

13. Albert Camus: Szíj? üphosz Mítosz, '8.0.

14. ?.ö. Roper fuilliot: La mer et les prisons, Gelliraa rd kiadó, 

1 o4 • о.

385.0,• *

1956
15, V.3. Roger íuilliot: La mer et les prisons, Galllma rd kiadó,

• 1

1956., lo.5.o.
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