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Albert Camus újrafelfedezése? 
Széljegyzetek Michel Onfray: L’ordre libértaire. La vie philosophique 

d’Albert Camus (Paris, Flammarion, 2012) m_véhez1

Miért is lehet és kell Albert Camus életét és m_vét újra és újra felfedezni, amikor a francia 
és az egyetemes irodalom elismert klasszikusa? A válasz: azért, mert „senki sem próféta 
saját hazájában.” Igaz, nehéz megmondani, hol is volt a hazája, mert francia állampol-
gárként szülQföldjét, Algériát a felszabadító háború kirobbanásig nem egyszer_ francia 
gyarmatként, hanem népeinek, a keresztényeknek, zsidóknak és a muzulmánoknak egy-
aránt otthont adó, széles kör_ önállósággal rendelkezQ egységként, Franciaország (vagy 
inkább valamiféle francia államközösség) részeként képzelte el, miközben az európai 
anyaországban szám_zetésben érezte magát, és végül Délen vett magának házat, mert 
otthonosnak érezte a tájat. Regényei Párizsból indultak hódító útjukra, mégsem szerette 
a fQvárost. A helyi Sartre-féle társaság némileg lenézte Camus-t, és többé-kevésbé sértQ 
nézetei ma is élnek a francia szellemvilágban, ezzel szemben az angol–amerikai iro-
dalmárok elismerése szinte egyöntet_, miközben francia irodalmárok is írnak egy-egy 
fontos munkát róla egy-egy problémát állítva elQtérbe. De – hangsúlyozza egy amerikai 
irodalomtörténész – kevesen szolgáltattak igazságot munkássága filozófiai és politikai 
jelentQségének.2 És az is jellemzQ, hogy eddig két igazán nagy lélegzet_ Camus-életrajz 
jelent meg, melyek szerzQi író-újságírók, az elsQ amerikai (Robert R. Lottman, 1978), 
a másik (Oxfordban tanult) francia (Olivier Todd, 1996). Talán a politikai propaganda 
haszonszerzésre törQ igyekezete mellett némi lelkiismeret-furdalás is vezette a francia 
állami vezetést, Sarkozyvel az élen, amikor Camus hamvait a Pantheonban akarták elhe-
lyezni, de ezt sikerült megakadályozni, hiszen az író a párizsi értelmiségi világot utálta, 
és ott érezte jól magát, ahol eltemették, Dél-Franciaország Algériára emlékeztetQ vidé-
kén, Lourmarinben.3 Ennél nemesebb gesztus volt az, hogy a francia Camus-irodalomra 
Michel Onfray könyve feltette a koronát. Nem szokványos m_, a szerzQje sem. Miközben 
éles – karaktergyilkos – támadások érik, ahhoz a néhány gondolkodóhoz tartozik, akiket 
maga a Le Monde közvélemény-alakító hegemónia gyakorlatával vádolt,4 miután olyan 
kérdéseket tesznek fel, és olyan válaszokat adnak, amelyek nem felelnek meg az éppen 
aktuális politikai korrektség követelményeinek, sQt – vérmesebb elmék lázálmaiban – a 
neofasizmus objektív szálláscsinálói lennének. (Igaz, Emmanuel Todd szerint a Le Monde 
a maga szelektív tudósításaival veszélyezteti a demokráciát,5 – már ami van belQle.) De 
ne keseregjünk, örüljünk annak, hogy még vannak, akik figyelmeztetnek arra, hogy rossz 
irányba megy a világ…

*
Alighanem Michel Onfray a francia kultúra legtermékenyebb fenegyereke, könyvei-
nek száma 80 körül jár, miközben a caeni – általa is alapított – szabadegyetemen tanít. 
Rendhagyó filozófus, aki elítéli a szokványos zsargonizálást, és okkal vagy ok nélkül, 
úgy érzi, hogy a párizsi mandarinok már vidékisége és származása miatt is (apja földm_-
ves, anyja bejárónQ) igyekeznek lekezelni és távol tartani a fQvárosi egyetemi élettQl.6 És 
okkal: Onfray szakított a szokványos fogalmi zsonglQrködés gyakorlatával. Miután har-
mincadik életéve körül kétszer is megtapasztalta a halálközeli állapotot, olyan hedonista, 
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libertárius gondolkodóként lépett színre, aki tudatosan vallja, hogy testiségünk gondol-
kodásunk „partnere”, és így a filozófiai m_ egyben önéletrajzi is. A betegség alapélmény, 
a gyógyulás öngyógyítás, szellemi tevékenység. Léthelyzete valósággal predesztinálta 
a Camus-könyvre, hiszen Camus szüleinek foglalkozása is hasonló volt az övéihez, és 
Camus sem érezte magát otthon Párizsban. De míg Camus inkább negatív metaforákkal 
és erkölcsi kategóriákkal jellemezte a párizsi értelmiségi világot, ezt Onfray történelmi 
távlatban szemlélQdve egyszer_en a jakobinus centralizáció folytatásának látja, olyan 
közegnek, amelyben ma is m_ködik a nyaktiló, mármint az, amit karaktergyilkosságnak 
nevezünk. Camus-t is ezen terror áldozatának tartja, mert ugyan Camus elnyerte a Nobel-
díjat, regényei bejárták a világot, de mindezt beárnyékolják az olyan negatív képzetek és 
szólamok, melyek szerint filozófusként felkészületlen, az alapvetQ m_veket nem olvasta, 
másodkézbQl dolgozott, és csupán a középiskolai végzQs osztályoknak való filozófus, sQt 
regényírónak filozófus, filozófusnak regényíró, emellett a gyarmatosítók – Camus által 
sohasem használt kifejezéssel – a „feketelábúak”7 szóvivQje, aki megveti az egyetemes 
igazságot… Ezzel szemben Onfray éppen Camus-t, az igaz filozófust állítja elénk, még-
hozzá polemikus éllel. A polémia éle Sartre és köre ellen irányul, amit okkal fel is róttak 
neki, hiszen sokan úgy képzelik, hogy Camus és Sartre kiegészítik egymást. Bernard-
Henri Lévy szerint olyan antitotalitárius kétfej_ sasként lehet Qket elképzelni, amelynek 
egyik feje, Camus a politikát testesíti meg, a másik, Sartre a filozófiát.8 Ezzel szemben 
Onfray úgy véli, amikor B-H. Lévy Camus természetkultuszában a természetbe vetett 
vakhitet lát, akkor egyben azt mondja ki, hogy az író-filozófus a b_n és a totalitarizmus 
„ontológiai védelmezQje”.9 (Egyébként látni fogjuk, mekkora melléfogás vakhitrQl be-
szélni.) Ami a kiegészítés tézisét illeti, ezt Onfray radikálisan elveti: Camus megítélése 
kontrasztív, elválaszthatatlan Sartre és hangászkara véleményeitQl, márpedig a szellemi 
hangadó és kiszolgálói erkölcsileg korántsem olyan feddhetetlenek, hogy erkölcsileg 
ítélkezzenek afölött, aki fölöttük áll, filozófiájuk pedig kimúlt, míg Camus filozófiája 
élQ és aktuális. És Onfray eljárását indokolja az is, hogy például még a Camus-vel mesz-
szemenQen rokonszenvezQ és Qt erkölcsi példaként felmutató Tony Judt is úgy vélte, 
hogy A lázadó ember „filozófiai naivitása kiszolgáltatta Sartre kegyetlen és fájdalmas 
riposztjának, amely a szellemi baloldalon erQsen ártott a szavahihetQségének és állan-
dóan aláásta az iránta táplált közbizalmat.”10 Annál is inkább, mert a köztudatban úgy 
éltek, mint egykori ellenállók, akiknek barátságát megbontotta Sartre-nak az igaz ügy, 
a haladás iránti kérlelhetetlen elkötelezettsége, és hogy a giccs teljes legyen, ez utóbbi 
a maga Camus-nekrológjában az egészet azzal vonta be valami hitelesnek t_nQ mázzal, 
hogy elhunyt „barátjában” a nagy moralista hagyomány folytatóját állította elénk. ÉrthetQ 
Onfray indulata, aki különben is indulatos, Freudot is – mondhatni – kinyírta, és Camus-
könyvében sem mulasztotta el a freudizmust bécsi mesének, sámánizmusnak nyilvánítani, 
és jelezni azt, hogy míg Freud rossz ember volt, jó legendával, Camus fordítva, jó ember, 
rossz legendával.

De vajon most Camus rehabilitálásával, rossz legendájának dekonstruálásával nem 
új legendát sikerült-e útnak indítani? Ilyesmivel már vádolták Onfray-t, aki a libertárius 
rend híveként, ateistaként és anarchistaként jellemzi Camus-t, annak, aminek saját magát 
vallja, és így ebben az új értelmezési keretben nem is Camus-életrajzot, hanem Onfray 
önéletrajzát olvashatjuk – Todd szerint.11 SQt, van, aki Camus új jellemzését egyszer_en 
durva tévedésnek minQsíti.12 Erre pedig józan paraszti ésszel mondhatni, hogy két, sQt 
több dudás egy francia csárdában sem fér meg. Viszont az egyik német Camus-szakértQ 
ki is emelte, hogy újabban csak egy nagyobb szabású könyv jelent meg Camus-rQl, 
Onfray könyve, és a Sartre-klub hegemóniája egyszer_en botrány.13 És ebben a környe-
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zetben Onfray könyve Camus-apológiának is beillik. E m_faj logikájából fakadóan az 
elemzQ tézisei háttérbe szorítják az elemzett, Camus belsQ világát feszítQ ellentmondáso-
kat. Márpedig az emberi nagyságot éppen az jellemzi, ahogy az ember szembenéz saját 
ellentmondásaival is. A szellemi életrajzok tézis nélkül mit sem érnek, viszont a tézis 
háttérbe szoríthatja vagy leegyszer_sítheti annak belsQ vívódásait, akirQl az életrajz szól. 
És ez elmondható a Camus-irodalomról is. Camus és m_ve érdekesebb annál, amit róla 
írnak. Ezért Onfray téziseinek ismertetése során igyekszünk minél többet idézni magától 
Camus-tQl. Így alighanem közelebb kerülhetünk hozzá és világához.

*
Camus eme új – Onfray-féle – jellemzésében a libertárius rendben lássuk inkább az 
oximoront. Ennek elQnye rugalmasságában rejlik. Mert Camus arra a kérdésre, hogy 
francia kritikusai mit hanyagoltak el m_ve megítélésében, azt válaszolta, hogy azt, ami 
benne vak és ösztönös, helyette az eszmék érdekelték Qket.14 Amikor Sartre A közönyrQl 
írva meg akarta mutatni, hogy Q az igazi filozófus, elismerQ, mesteri recenziót írt, m_-
veltségét fitogtatva, és Camus el is ismerte, hogy a recenzió „»a szétszedés« modellje”, 
de nem érzékeli az alkotásban megnyilatkozó „ösztönös elemet”.15 A libertárius rend 
ezt az elhanyagolt zónát is magába foglalja – antifreudista éllel. Viszont az ösztönvilág 
természetébQl fakadóan sem lehet olyan Camus-kép, mely ne lenne árnyalható. És né-
mileg félrevezetQ az írónak az a kérése – miután már meghurcolták a párizsi boncok –, 
hogy figyelmesen olvassák, mert minél figyelmesebben olvassuk egy-egy m_vét, annál 
erQsebben vetQdik fel a kérdés, hogy vajon lehet-e egyértelm_ ítéletet alkotni egy-egy, 
lényeges kérdéskörben. Nem lehet! – hiszen a legnagyobb keresztény regények szerzQ-
jérQl, DosztojevszkijrQl sem lehet eldönteni, hogy vajon igazán hitt-e Istenben? Camus 
nem hitt, de hogy ezt miként tette, azt sokféleképpen lehet megjeleníteni, mert átérezte a 
szentség élményét, miközben elvetette az örök élet képzetét.16 Tette ezt határozottan, de 
nem durván, viszont következetesen, vallásos alkat volt vallásos hit nélkül, belülrQl jö-
vQ meggyQzQdéssel, ami akár vallásnak is tekinthetQ. Olykor a lélek örökkévalóságának 
érzése is elfogta,17 sQt DosztojevszkijrQl elmélkedve ennek igényét vallotta, amikor így 
idézte és értelmezte: „Az ember, aki írta, hogy »Isten és a halhatatlanság kérdése azonos 
a szocializmus kérdésével«, bár más vonatkozásban – gondolom –, tudta, hogy ezentúl a 
mi civilizációnk vagy mindenkit üdvözíteni akar vagy senkit. De tudta, hogy nem üdvö-
zíthetQ mindenki, ha egy ember szenvedésérQl megfeledkeznek. Másképpen szólva, nem 
akart olyan vallást, amely ne lenne szocialista, a szó legtágabb értelmében, de elutasított 
minden olyan szocializmust, amely nem vallásos, a fogalom legtágabb értelmében. Ily 
módon megmentette a világnak az igaz vallás és az igaz szocializmus jövQjét, bár úgy 
t_nik, hogy a mai világ mindkét szinten rácáfol.” Viszont Dosztojevszkij „ma még segít 
élni és remélni”.18 Nem kétséges, Camus írásainak is „vallásos magja” van.19 A katolikus 
François Mauriac „természetesen keresztény léleknek” nevezte Qt, de ezt Camus így 
igazította ki: „nem természetesen, hanem ozmózis által”20, ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy bár nem hisz Istenben, nem is ateista,21 viszont a zsarnokok és rabszolgák korában 
az egyetlen „élQ vallás” a szabadság.22 Ezek után a kommunisták reakciósnak tartották 
Camus-t, a reakciósok kommunistának, az ateisták kereszténynek, a keresztények ateis-
tának.23 P maga arra a kérdésre, hogy a baloldalhoz tartozónak tartja-e magát, naplójában 
így felelt: „Igen, a baloldal és magam ellenére.”24 Ezzel nem oldotta meg a gordiuszi cso-
mót. Onfray viszont kettévágta. Viszont marad a kérdés: milyen is ez a libertárius rend? 
Milyen jelzQvel árnyalható?

Onfray szerint Camus „talán a legnagyobb nietzscheánus filozófus” lett, 
„nietzscheánusként” élt (69). Sok minden szól emellett. de ellene is. Igaz, maga Camus is 
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hangoztatta, hogy Nietzsche felszabadító hatást gyakorolt rá, tQle indult, 19 éves korában 
közzétett egyik elsQ írásában Nietzsche tézisét vallotta magáénak: a m_vészet nem lehet 
realista, szerepe a vigasztalás. (70.) Aztán 44 évesen, amikor Stockholmban átvette a 
Nobel-díjat – Kipling után Q a legfiatalabb ilyen díjazott – arról beszélt, hogy a m_vész-
nek olyan világért kell küzdenie, amelyben Nietzsche szerint nem a bíró uralkodik, hanem 
az alkotó, legyen az munkás vagy értelmiségi, mert nemzedéke célja „a nemzetek közötti 
szolgaságmentes béke kialakítása, a munka és a kultúra kibékítése és frigyláda újrakészí-
tése minden ember számára”.25 Nietzsche ott áll a kezdetnél és a végnél, akkor is, amikor 
Camus még szinte kamaszként egy ideig dandyt játszott, és aztán amikor 1958-ban arról 
írt egyik barátjának, hogy újra meg akarja találni „a vidám tudományt”;26 két év múlva, 
amikor autóbalesetben életét vesztette, táskájában ott lapult a Vidám tudomány. Igaz, 
közben egykori filozófia tanárának azt fejtegette, hogy Nietzsche „Krisztust mímelte és 
Dionüszoszt, nem tudván, gondolom, önmaga lenni. Megértem Qt, olykor.”27 Tehát, nem 
mindig. Annál is inkább, mert „Dosztojevszkij számomra az az író, aki jóval Nietzsche 
elQtt felismerte a kortárs nihilizmust, meghatározta, megjósolta szörny_ következményeit 
és megpróbálta megmutatni a szabadulás útjait.”28

És bármennyire is „libertárius ateista” lehetett Camus, aki nem felejtette el, hogy 
még elsQáldozás elQtt a pap felpofozta,29 mindig tisztelettel írt Krisztusról;30 és ha nem 
is bélyegezte meg úgy a kereszténységet, mint Nietzsche, gyakran támadta az egyházat, 
miközben párbeszédet is vállalt a keresztényekkel, de megvetQen írt a dandyrQl (aki nem 
tud elszakadni IstentQl, hanem hozzá való viszonya „komor kokettálás”31), viszont a nagy 
eszmerendszerekben feltárta a vallás logikáját, sQt Q maga is szekularizálta a vallást vagy 
annak egy-egy elemét. Például a – stockholmi beszédében említett – frigyládát.

A frigyláda Qrzi a tízparancsolatot, melyet Mózes IstentQl kapott. De milyen frigyládát 
és milyen törvényekkel akarhat az, aki nem hisz Istenben, és közben mindennek látta a 
színét és a visszáját. „Színe és visszája” – ez elsQ huszonévesen írt könyvének a címe, 
és olyan módszerre vall, mely úgy vezethet bizonyosságokhoz, hogy hol azokat kérdQ-
jelezi meg, hol a hozzájuk vezetQ út járhatóságát. Bizalmasan megvallotta, hogy csak 
a tengerrel és az éjszakával szemben él benne vallásos lélek, és még fájlalta is önnön 
értetlenségét.32 P maga görögnek érezte magát a keresztény világban,33 istenei a nap, a 
tenger, az éjszaka, melyek feltöltenek és kiürítenek.34 Mert: „A régi görögök tudták, hogy 
az életnek van egy éjszakai és egy nappali oldala, és tudták, hogy az ember úgy marad 
h_ sorsához (condition), ha egyszerre szemmel tartja ezt a fényt és sötétséget. És egy 
civilizáció annak alapján ítélhetQ meg, hogy ezt az ellenmondást miként tudja magasabb 
szintézisben meghaladni.”35 De nemcsak egy civilizációra értette ezt Camus, hanem ma-
gára is. Nietzsche-olvasmányai életre szóló élményt kínáltak. 1954-ben úgy nyilatkozott, 
részben Nietzschének köszönheti, hogy az lett, ami, de hozzátette még, hogy Tolsztojnak 
és Melville-nek is. Elfelejtette viszont Dosztojevszkijt, akinek egy-egy alakja vagy azok 
egy-egy megnyilvánulása lépten-nyomon felbukkan Camus írásaiban. Onfray csak érin-
tQlegesen – mint olvasmányt – említi az orosz írót, holott Camus az Ördögöket színre 
is vitte. És bár stockholmi beszédében nem nevezte meg Dosztojevszkijt, de amikor azt 
hangsúlyozta, hogy ezt a világot „a nagy inkvizítorok a halál királyságaivá akarják tenni”, 
akkor Iván Karamazov poémájának nagy inkvizítorára utalt, aki a visszatérQ Krisztust 
meg akarta égetni, mert a szolgaságban magukat jól érzQ embereket felzaklatja. Camus 
maga is azt tette, amikor a modern világ kapitalizmusát oly messzemenQen elmarasztalta, 
szóvá téve, hogy a „szörny_” értelmiségi világban „a reflexiót felváltotta a reflex”,36 kö-
zelebb érezte magát egy arab paraszthoz és egy kabil pásztorhoz, mint egy északi keres-
kedQhöz,37 és már 1949-ben úgy vélte, hogy „a mai orosz, amerikai és olykor az európai 
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vezetQk háborús b_nösök – a nürnbergi törvényszék meghatározásának megfelelQen.”38 
És – mint látni fogjuk – Camus-t segítette – az Onfray-könyvben ritkán felbukkanó – 
Rousseau is, akinek politikai nézeteivel állandóan szembesült, miközben antropológiájuk 
között sok a rokon vonás.

*
Mi vezette Camus-t az élet útjain? Az életerQ, vagy inkább az életakarat! Ez tört fel belQle, 
amikor elsQ m_ve után fel akarta adni az írói pályát, és 23 évesen megírta lírai vallomásait 
az ember és a természet kapcsolatáról „Nászok” (Noces) címmel.39 Ezeket panteistának is 
nevezhetnénk, ha a vallomástevQ nem tagadta volna Isten létét, és nem az isteneket idézte 
volna meg lépten-nyomon. De tehetett volna mást a görög és római romok világában? 
Ott és akkor: „Tavasszal Tipázát az istenek lakják, és az istenek beszélnek a napon és a 
fehér üröm illata, az ezüsttel vértezett tenger, a nyersen kék ég, a virággal borított romok 
és a kQrakásokon szétömlQ fényár.” Ez a paradicsomi létélmény színe, a következQ mon-
datban, íme, a visszája: „Bizonyos órákban naptól fekete a táj. A szem hiába akar megra-
gadni mást, nem lát csak fénycsóvákat és a szempillákon átsz_rQdQ fényeket.” A színek, 
a fények orgiájában feltárul az élet teljessége, és ekkor „nagyon szegények, akiknek mí-
toszokra van szüksége.” Csakhogy Camus maga is mítoszban él. (SQt, regényeit késQbb 
„valamiféle szervezett mítosz”-ként jellemezte.40) Djémilában úgy érzi: „Vannak helyek, 
ahol meghal a szellem, hogy olyan igazság szülessen, amely önmaga tagadása.” A hely 
romoktól ékes, és mit mondanak a romok: „A világ végül mindig legyQzi a történelmet. 
Ismerem a költészetét annak, ahogy Djémila kövei a hegyek között az ég felé kiáltanak 
csendben: tisztánlátás, közöny, a reménytelenség vagy a szépség igazi jelei.” De Camus 
pan(anti)teizmusa nem csak a természetet öleli fel. „Íme, milyen sok bizonyosság egy 
ember életében, ha érzi a földdel való kapcsolatait, néhány ember iránti szeretetét és tudja 
azt, hogy van olyan hely, ahol a szíve megleli a harmóniát.” Ez „a lélek hazája”. Minden 
ide vágyakozik. És a következQ lépésként Camus naturalizálta Plótinosz neoplatonista 
spekulációit, melyek szerint az érzékfölötti világ legmagasabb fokán az Egy és Jó helyez-
kedik el, minden tQle ered és hozzá vágyik vissza, az emberi lélek is, és extázis révén el 
is érhetQ, de szavakba önteni nem lehet. „Mi különös van abban – kérdi Camus – ha ezt 
az egységet, amelyet Plótinosz kívánt, felleljük a földön? Az Egységet a nap és a tenger 
fejezi ki. Ezt a szív húsunk révén érzi, innen az egész keser_sége és nagyszer_sége. De 
tudom, hogy nincs emberfölötti boldogság, nincs örökkévalóság a napok egymásutánján 
kívül. Ezek a jelentéktelen és lényeges javak, ezek a viszonylagos igazságok az egyet-
lenek, amelyek meghatnak.” Mégis van valami, ami a viszonylagos igazságok fölött áll: 
„Igaz, a lélek halhatatlansága sok jó elmét foglalkoztat. De ezek elutasítják az egyetlen 
igazságot, ami nekik megadatott és ez a test, anélkül hogy kimerítenék ennek az erejét.” 
Csakhogy „minden, ami felfokozza az életet, egyben abszurditását is erQsíti.” Akkor is „a 
világ szép, és rajta kívül nincs üdvösség.”41

De milyen üdvösség? Minden benne van a Nászokban, Camus egész életfilozófiája és 
életprogramja: olthatatlan boldogságszomja és a boldogság elérhetQségének kétes mivol-
ta, értékigenlése és az értékek törékeny mivoltának a tudata. Itt van a cél: feloldhatatlan 
ellentmondások között megtalálni a viszonylagos igazságokat, miközben csak egyetlen 
egyszer jelenik meg korai munkásságának kulcsszava: az abszurd. Nem Q vezette be az 
irodalomba, de Q lett annak az anatómusa, miközben saját testének anatómiája diktálta 
a borzalmas igazságot és a vágyat annak leküzdésére. Felfokozott életvágyának és egy-
ben életerejének forrása a betegsége. Camus 17 éves kora óta gyötrQ tüdQbajával a nagy 
betegek Rousseau (krónikus urinális zavarok), Dosztojevszkij (epileptikus), Nietzsche 
(szifilitikus) közé tartozik. Nem is tagadta a sorsközösséget, sQt azt sem, hogy a betegség-
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nek meglehet a maga hozadéka. „Ami a legszebb N. életében – írta egykori filozófiataná-
rának –, az az állandó harc a fizikai fájdalom ellen. Nem mindig igaz, hogy a nemesség 
kötelez. Gyakran a kötelezettség tesz nemessé.”42

Camus is határhelyzetben élt, mintha szakadék szélén telnének napjai. Így lett a ha-
tárhelyzetek megjelenítQje, de nem egyszer_en önvigasz okából. Rousseau-nak mélyen 
igaza van, hogy a betegség az embertársak iránti részvétre ösztönöz, más szóval szolida-
ritásra, aminek ugyancsak Camus lett a legjelentQsebb hangadója, anélkül hogy az indi-
vidualizmust megtagadta volna. Így lehetett az emberi jogok – szokásos – képmutatástól 
mentes harcosa. Ezért is lépett be az algériai kommunista pártba, Q maga úgy nyilatkozott, 
hogy kétségbeesés és kalandvágy vezette.43 De emellett – igaza lehet Onfray-nek – plóti-
noszi extázis foghatta el, hogy egyesüljön az Egy-Jóval. Hamar kialudt a vágy. Arabokat 
kellett beszerveznie egy szövetségesnek tekintett arab nemzeti pártba, de amikor ennek 
tagjait letartóztatták, a kommunista párt helyeselte ezt az arabellenes politikát. A fordulat 
világpolitikai háttere az volt, hogy Sztálin taktikai megfontolásokból felfüggesztette az 
antikolonialista vonalat. Camus viszont szégyentQl remegve hallgatta a szabad lábon ma-
radt arab „elvtársak” szemrehányásait.44 Kizáratta magát a pártból, és közben gazdagabb 
lett egy tapasztalattal: „A politikát és az emberek sorsát mindig eszményt és nagyságot 
nélkülözQ emberek alakítják. Akik belül nagyok, nem politizálnak. Így volt mindig. De 
most meg kell teremtenie az embernek magában az új embert.”45 Camus ezt belülrQl, ma-
gában próbálta meg, a diktatúrák, a kommunizmus és a fasizmus kívülrQl. De míg ezek a 
maguk módján nihilisták maradtak, Camus saját nihilizmusával vagy inkább a nihilizmus 
kísértéseivel fordult szembe, és azt is vizsgálta, hogy ugyan a tengerparton az ember a 
pogány isteneket testvérének tekinti, de meg kell találni a határát annak, hogy ha valaki 
istennek tekinti magát, meddig mehet el szabadságának és hatalmának érvényesítésében. 
És tette ezt három szinten, három m_fajban – regényben (A közöny), filozófiai esszében 
(Sziszüphosz mítosza) és drámában (Caligula).

A kiindulás: az élet abszurd, mert az emberi hívó szóval a világ ésszer_tlen csendje 
áll szemben. Az ember – aki nem hisz Istenben és az észben – az élet értelmét keresi, 
de nem kap választ. Magának kell megteremtenie – de hogyan? Camus kimondva és 
kimondatlanul Dosztojevszkij világából indul ki. Ebben mondják ki a nagy nihilisták, 
ha nincs Isten, mindent szabad tenni, és ez a szabadság nem ismeri a b_nt. De mi a b_n 
és mi lehet a b_nhQdés? Bár a B_n és b_nhQdést még nem olvasta, és Raszkolnyikov 
alakja csak késQbb – a világháború után – villan fel A lázadó emberben, mégis A közöny 
(L’Étranger = Az Idegen) hQse, Meursault a tudatosan gyilkoló orosz diákkal párhuzamba 
állítható. Igaz, az orosz név a raszkolnyikok üldözött szektájára utal, a francia a halálra 
(il meurt = meghal), a tengerre (mer) és a sóra (sel) emlékeztet. Az orosz diák hosszas 
elQkészület után öli meg az uzsorásnQt (és szükségbQl annak húgát), mert a gyilkosság-
gal a maga felsQbbrend_ségét akarja igazolni, Napóleonhoz való hasonlóságát. A francia 
kishivatalnok viszont csak belesodródik egy gyilkosságba. (És az már csak anekdotikus 
mozzanat, hogy 1957 augusztusában feljegyezte magának, hogy miután elolvasta a B_n 
és b_nhQdést, teljességgel megrendült a hite saját hivatásában, felvetette a visszavonulás 
lehetQségét,46 de októberben elnyerte a Nobel-díjat.)

Onfray szerint, ahogy Flaubert azt vallotta, hogy „Bovaryné én vagyok!”, Camus is 
elmondhatta volna: „Meursault én vagyok!” De ez nemcsak ebben az esetben igaz. A 
Nobel-díjas író arról beszélt, hogy egyik hQsét sem tartja szóvivQjének, és érzése sze-
rint valamennyi az, még azok is, akik kevésbé szimpatikusak.47 HQsei kísérleti lények 
lennének, akiket különbözQ léthelyzetekben tett próbára, ahogy Qt magát is az élet be-
tegségével próbára tette? Meursault-ról úgy nyilatkozott, hogy b_ne az Qszinteség, nem 
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játszotta a játékot, ezért a társadalom megbüntette, és így Q „az egyetlen Krisztus, akit 
megérdemeltünk”,48 más szóval: amit a modern civilizáció megérdemel. Ez a minQsítés 
már többféleképpen értelmezhetQ,49 annál is inkább, mert – saját bizalmas vallomása 
szerint – „kétségbeesés és hevület keveredése Az Idegen cinizmusának alapja”.50 Jogos 
a kérdés: tézisember lenne Meursault? Nem! – sikerült olyan alakot teremteni, akit na-
gyon is sokféleképpen lehet megítélni. Némi túlzással elmondható, minden irodalmár-
nak vagy irodalomkritikusnak megvan a maga Meursault-ja. Pedig minden egyszer_nek 
t_nik. Alkotója, Camus szerint Meursault úgy él, mint egy kQ, a szél, a tenger, melyek 
egyike sem hazudik.51 Tudata a test élményeit regisztrálja, azt, hogy mi történik vele. Az 
elsQ részben minden egyszer_, néhány napon keresztül követjük Meursault-t anyjának 
halálától a gyilkosságig, a második részben a fogságtól a kivégzés elQestéjéig. A gyilkos-
ságig Meursault és az emberi világ viszonyában nincs zavar, a börtönben és a bíróságon 
a vádlott és a társadalom viszonyát éles szembenállás jellemzi, ami pedig találgatásokra 
ad alkalmat az az, ahogy ezt átéli. Meursault magára maradt, és még önmagán sem segí-
tett. Ügyvédje szónoki teljesítményre tör, és nem a b_ntett körülményeinek felderítésére. 
Meursault, amikor elQre megfontolt és kitervelt emberöléssel vádolják, a maga mentségé-
re csak annyit mond, hogy a nap miatt ölt, holott amikor a gyilkosságot elkövette, érzései 
pontosan megjelentek a tudatában, és ha azokról úgy számot adott volna a külvilágnak, 
ahogyan saját magának, sorsa is másként alakult volna. Elmondhatta volna, hogy miként 
sodródott bele a gyilkosságba. Egyik ismerQse, aki aztán barátjának nevezi, megkérte, 
hogy írjon egy levelet arab barátnQjének, akit meg akart büntetni és aztán meg is verte. A 
lány rokonai viszont meg akarták torolni az esetet, aminek a tengerparton verekedés lett a 
vége. Meursault ebben nem vett részt, de átvette barátja revolverét, és tudomásul vette a 
kérést, hogy szükség esetén használja is a fegyvert. A verekedés után – el is felejtve, hogy 
mi történt – visszament a színhelyre, mert ott egy szikla mögött árnyékot keresett és inni 
akart az ott felfakadó forrásból, amikor jó tíz méterre megpillantotta az egyik ott pihenQ 
arabot. Az elkövetkezQ fejlemény leírásában minden szó perdöntQ:

„Mihelyt meglátott, egy kissé feltápászkodott a helyérQl, s a kezét a zsebébe dugta. Én 
erre, természetesen, Raymond-nak a revolverét szorongattam a kabátomban. Akkor Q újra 
hátrahanyatlott, de a kezét egy percre sem húzta ki a zsebébQl. Én eléggé messze, vagy 
tíz méterre voltam tQle. Némelykor, félig zárt szemhéja mögül, látni véltem a tekintetét. 
De a képe legtöbbször inkább táncolt a szemem elQtt ebben a lángoló levegQben. A hul-
lámok moraja még lustább, még lomhább volt, mint délben. Ugyanaz a nap, az a napfény 
hullott itt ugyanarra a homokra. Legalább két óra óta a nap nem haladt elQre, legalább 
két órája, hogy horgonyt vetett egy forró fémóceánban. A láthatáron kis gQzhajó siklott, 
s fekete foltját inkább csak kitaláltam tekintetem szélén, mivel közben egyre csak az ara-
bot tartottam szemmel. Gondoltam, még csak egy félforduló, akkor aztán vége lesz. De 
mögöttem egy egész part vibrált s tolongott a napfényben. Pár lépést tettem a forrás félé. 
Az arab mozdulatlan maradt. Bár fogyott a távolság köztünk, még most is elég messze 
volt. Talán az arcán mozgó árnyék miatt volt olyan, mintha nevetett volna. Vártam. A 
nap égetését mindinkább éreztem az arcomon, s a verejtékcseppeket szemöldököm alig 
gyQzte feltartani. Ugyanolyan nap volt ez is, mint mikor eltemettem anyámat, s mint 
akkor, most is fájt a homlokom, és minden ér egyszerre lüktetett a bQr alatt. Mivel már 
nem bírtam ki ezt az égetést, egy lépéssel elQbbre mentem. Tudtam, hogy ez ostobaság, 
s hogyha egy lépéssel továbbmegyek, nem szabadulok meg a naptól. Mindamellett egy 
lépést tettem, egyetlen lépést, elQre. S ezúttal, bár fel sem kelt, az arab kihúzta a kését, 
s mutatta a napfényben. Az acél felvillanó fénye, mint egy hosszú s szikrázó penge, úgy 
érte a homlokomat. Ugyanekkor a szemöldök verejtéke egyszerre ráhullt a szemhéjamra, 
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s mindkét szememet langyos és s_r_ fátyollal borította. E könny- és sófüggöny mögött 
egyszer_en megvakultam. Már csak a nap cintányérját éreztem a homlokomon, s egyben, 
határozatlanul a késbQl felvillanó fényes kardot, állandóan velem szemben. Ez a lánggal 
égQ kard egyre marta a szempillámat, s folyton vájkált fájó szememben. Akkor aztán min-
den megingott. A tenger felQl s_r_ és lángoló lehelet áradt. Úgy éreztem, hogy az ég egész 
széltében megnyílik, s t_zesQt hullat a földre. Egész lényem megfeszült, és görcsösen 
szorongattam kezemben a revolvert. A kakas engedett, odaértem a csQ sima fémtestéhez, 
s akkor kezdQdött el minden abban a száraz, süketítQ zajban. Leráztam magamról a napot 
és egyben a verítéket. Megértettem, hogy leromboltam az egész nap egyensúlyát s egy 
fürdQ kivételes csendjét, ahol pedig boldog voltam. Akkor még négyszer egymás után 
lQttem egy már mozdulatlan testre, s a golyók úgy belemélyedtek, hogy még a nyomuk 
se látszott. Olyan volt ez, mintha csak kopogtam volna, röviden, négyszer, balsorsomnak 
ajtaján.” (Gyergyai Albert fordítása)

A forróság érzékelésének a leírása kiegészíti azt, ahogy Camus a Nászokban a tenger-
parti élmény visszáját mutatta be, ott csak jelezve, itt a hatást élve át egy akut konfliktus-
helyzetben. És mi történt: elvakította a nap, és a felvillanó kés láttán mintha elfogta volna 
valami pánikreakció, aztán az elsQ lövés után a vakdüh, és négyszer lQtt, mert érezte, hogy 
az elsQ lövéssel valami jóvátehetetlent követett el, a határhelyzetben pedig tudatosult 
benne, hogy a közönyösen átélt élet maga volt a boldogság, és láthatjuk, nem azért volt 
boldog, mert közönyös volt, mondhatnánk stresszmentes, hanem azért, mert élte az életét, 
és az életen kívül nincs boldogság, az élet maga a boldogság. Eddig mintha egyértelm_en 
Nietzsche egyértelm_ életigenlése jelenne meg a regényes formában, az, hogy az ember 
szeresse önnön sorsát. Onfray szerint Camus csak késQbb, a háború hatása miatt fordult 
szembe az Qt ihletQ prófétával. Viszont ez a szembefordulás mintha már ebben a regény-
ben is érlelQdne. A nietzschei amor fatinak megvan a határa és a mértéke, aki azt átlépi, 
b_nt követ el, és ezért b_nhQdnie kell. De a regény felveti a kérdést is, hogy ki büntessen, 
és lehet-e a büntetést kirovó igazságszolgáltatás igazságos?

Meursault a barátság és a körülmények áldozata. A barátság inkább egyoldalú, legfel-
jebb valamiféle hamis szolidaritás. A körülményeket szabályozó alaphelyzet viszont a 
gyarmatosítók és a gyarmatosítottak konfliktusa. Camus-t nem véletlenül vádolták a ko-
lonializmus apológiájával, de nem véletlenül védték meg, méghozzá újabban egy algériai 
író is, méghozzá az, aki arab szemmel megírta a történet visszáját.52 Camus-nek felrótták, 
hogy regényében az araboknak nincs is neve. De ezzel a két társadalom, a francia és az 
arab kölcsönös elzárkózását érzékeltette. Ezt Q sem tudta áttörni, bár voltak arab barátai, 
miközben megrázó cikkeket írt a kabilok nyomoráról, és a berber faluközösségeket az 
önrendelkezQ kistársadalmi egységek modelljeként mutatta be. Ugyanakkor azt is han-
goztatta, hogy a francia világ túlnyomó többsége maga is szegény. És a francia–arab 
szembenállás sem mérgesedett el a végletekig. A rendQr jól felpofozta Meursault barátját, 
igaz, nem azért mert ez arab barátnQjét bántalmazta, hanem azért, mert a cigarettát nem 
vette ki a szájából. Amikor pedig Meursault-t letartoztatták, a fogdában ülQ arabok jót 
nevettek, hogy közéjük került, de aztán elkomorodtak, amikor megtudták, hogy új fogoly-
társuk arabot ölt. A vizsgálat során azt rótták fel neki, hogy korábban anyja halálának hírét 
minden megrendülés nélkül vette tudomásul, nem sokkal a temetés után moziba ment, 
majd fürödni a tengerpartra, és nem hisz Istenben, mire a vizsgálóbíró ki is fakadt: „Azt 
akarja, hogy életemnek ne legyen értelme?” És aztán megkönnyebbülten Antikrisztusnak 
nevezte a vádlottat. Ez már megelQlegezte a tárgyalás forgatókönyvét és végeredményét. 
Az erkölcsi kérdések kerültek elQtérbe. Az ügyész elQre megfontolt emberöléssel vádolta 
Mersault-t, aki ezt tagadta, és a napot nevezte meg tette okaként, de hiába, a közönség 
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nevetett, az ügyész pedig alapvetQen a vádlott magatartásával, elsQsorban az anyja teme-
tésén tanúsított közönyösségével támasztotta alá a vádat. A védQügyvéd pedig védence 
erkölcsiségérQl szónokolt, arról, hogy anyját szeretQ fiúról van szó, de a beszédben több 
volt a ciráda, mint a meggyQzQdés. (Kellemetlenül vette tudomásul, hogy amikor elQször 
találkozott Mersault-val, ez kifakadt: „Nincs olyan egészséges ember, aki ne kívánta 
volna valaha szerettei halálát.” Ilyesmit egyébként Dimitrij Karamazov mondott a tár-
gyaláson, aki nem ölte meg apját, míg fivére, Iván úgy viselkedett, hogy azt törvénytelen 
féltestvérük gyilkosságra való felhívásnak tekintette, és ezt meg is mondta Ivánnak, aki 
beleQrült.) Mersault aztán fáradtságával és a meleggel mentegette magát az ügyvédnek, 
aki nagyon elkomorult, és azt már nem tudjuk, hogy netán azért, mert olykor az Q fejé-
ben is felvillant valami hasonló, mindenesetre figyelmeztette védencét, hogy ilyesmit ne 
mondjon a tárgyaláson. EttQl függetlenül a tárgyaláson az emberölés is mintha csak ürügy 
lett volna a halálos ítélethez. Az egész – a per és az ítélet – abszurd, és ezzel Camus – meg 
is vallotta – a perek – burzsoá, náci és kommunista – világát támadta. Igaz, a gyilkosság, 
és ami ahhoz vezetett is abszurd volt, de mint ugyancsak az író hangoztatta, hQsében van 
valami pozitívum, éspedig az, hogy sohasem hazudott.53

A kivégzést megelQzQ estét követi a második határhelyzet. Arra emlékeztet, ahogy 
Jézus a Gecsemáné-kertben virrasztott, így kiáltva: „Atyám, ha akarod, távoztasd el tQ-
lem e poharat; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” Meursault pont az 
ellenkezQjét tette. Igaz, korábban még a nihilizmusnak adott hangot, amikor belenyugo-
dott a halálos ítéletbe, „hiszen mindenki tudja, az élet nem éri meg, hogy végigéljük”. 
Nem is akarta sokáig a papot magához engedni, és amikor végül az ítélet végrehajtásá-
nak elQestéjén találkoztak, a kérdésre, hogy miképpen képzeli el a másik életet, a válasz: 
„Olyannak, hogy mindenkor emlékezni tudjak erre”. Majd amikor a pap jelezte, hogy 
imádkozni fog érte, megragadta Qt, és valamiféle negatív gyónást üvöltött „az örömnek 
s a haragnak váltakozó vonaglásaival”. Ez már valóban az amor fati, és arról szólt, hogy 
az egyetlen bizonyosság a jelenbeli élet, miközben mindenki halálraítélt. Ezért: „Igazam 
volt, igazam van, mindig és mindenben igazam van. Éltem egy bizonyos módon, s élhet-
tem volna másképp is. Volt, amit megtettem, volt, amit nem. Ezt és ezt sose tettem meg, 
viszont ezt meg ezt megtettem. No és aztán?” Az Qrök kiszabadították a papot, aki köny-
nyekkel a szemében távozott. Meursault pedig elaludt, és „amikor felébredtem, csillagok 
fénylettek az arcomon. A mezQk nesze hozzám is elhatolt. Éji, földi és sós szagok frissí-
tették a halántékomat. Mint egy tengerár, úgy hatolt belém az alvó nyár csodálatos békes-
sége. E pillanatban, az éjszaka szegélyén, szirénák kezdtek süvölteni. Indulásokat jelez-
tek egy oly világ irányában, amelyet most már teljesen közömbösnek éreztem.” Anyjára 
gondolt, akirQl elképzelte, hogy halála elQtt szabadnak és késznek érezhette magát, hogy 
mindent újjáéljen, mire: „Én is készen voltam arra, hogy most mindent újraéljek. Mintha 
ez a nagy harag megtisztított volna a rossztól, megkönnyített volna a reménységtQl, s e 
jelekkel s csillagokkal telehintett ég elQtt elQször tárulkoztam ki a világ gyengéd közönyé-
nek. Most, hogy olyan hasonlónak éreztem magamhoz, oly testvérinek, megtudtam, hogy 
boldog voltam, és hogy még most is az vagyok. És hogy minden beteljesüljön, s kevésbé 
elhagyottnak érezzem magam, még csak azt kellett kívánnom, hogy minél több nézQm 
legyen az ítélet végrehajtásakor, s hogy a gy_lölet ordításaival fogadjanak, ha meglátnak.”

Ez az utolsó mondat Onfray szerint a világ egészének nietzschei elfogadása, de ezzel 
szemben az is elmondható, hogy a lázadás gesztusa, amely lezárja az újra felvillanó plótino-
szi extatikus állapotot. Lázadás a bíróság ellen, és lázadás a társadalmi világ ellen. A negatív 
szolidaritás gesztusa, ugyanakkor megváltó jellege is lehet, mert Camus tudja, hogy a ki-
végzés emberekbQl – mint apjából is, aki egy nyaktilós kivégzés megtekintése után elokádta 
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magát54 – teljes elutasítást válthat ki. Meursault is felidézi, hogy az Q apjával is ez történt, és 
miután anyja elmesélte az esetet, kicsit meg is undorodott apjától, de most saját kivégzése 
elQestéjén azért megfordult a fejében, hogy ha kiszabadul, minden kivégzést megnézne, 
mire rosszul lett, vacogni kezdett, és alig tudta legy_rni gyengeségét. Camus pedig egyre 
inkább a halálbüntetés elkötelezett ellenzQje lett. Aztán 1944 után, látva a kollaboránsok 
pereit, ki is mondta, hogy „minden b_nösben van egy rész ártatlanság”.55

Az említett Meursault–Krisztus párhuzam nem csak azt jelentheti, hogy a modern ci-
vilizáció nem érdemel mást, mint egy sokak által patologikusnak tekintett alakot, hanem 
azt is, hogy egy nyilvános kivégzés megválthat a halálbüntetéstQl. Igaz, gyilkosról van 
szó, de az élet akkor is élet. Dosztojevszkij másképpen intézte Raszkolnyikov sorsát, míg 
ez a szerelemben támadt fel, és „átmegy egyik világból a másik világba, megismeri az 
elQtte addig ismeretlen valóságot”, Meursault az ismert valóság addig ismeretlen valóját 
érzékelte testben és lélekben. A kivégzésére készülQ ember számára megsz_nt az abszurd, 
a világ válaszolt „jelekkel s csillagokkal” az emberi hívó szóra. 

A közöny 1942-ben jelent meg, és a hazai siker után a legtöbbet fordított francia regény lett. 
Ugyanebben az évben látott napvilágot a Sziszüphosz mítosza is. Ennek már elsQ mondata 
mellbevágó: „Csak egyetlen valóban komoly filozófiai probléma létezik: az öngyilkosság. 
Megítélni azt, hogy az élet megéri vagy sem, hogy végigéljük, nem más, mint válaszolni a 
filozófia alapvetQ kérdésére.” És írta ezt az a Camus, aki késQbb nem tartotta magát filozó-
fusnak, hanem olyan m_vésznek, aki arra keresi a választ, hogy miként élhet az, aki nem hisz 
Istenben és az észben.56 Ugyanakkor azt vallotta, hogy miután az ember képekben gondolko-
zik: „ha filozófus akarsz lenni, írj regényeket”, hiszen a regény filozófia képekben.57

*
De milyen lehet a boldog élet m_vészete? Egyáltalán, mi az élet értelme? Onfray az er-
rQl való elmélkedést tekinti az igazi filozófiának, de az iskola- és szalonfilozófia hege-
móniájának korában bátorság kellett ahhoz, amit Camus tett. Ma is! Németországban a 
Sinn (értelem) szóra a mai filozófusok allergiások, az élet értelmére kérdezni veszélyes, 
aki megteszi, annak azt tanácsolják, hogy forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez, vi-
szont Camus az utolsó nagy gondolkodó, aki nem rettent vissza ettQl.58 Csakhogy nagy 
szellemek álltak Camus mögött, köztük Dosztojevszkij, akinek „valamennyi hQse az élet 
értelmére kérdez rá”, és „nem félnek attól, hogy nevetségessé válnak” – olvashatjuk a 
Sziszüphosz mítoszában. Márpedig nehéz megítélni, hogy Kirilov, akit Camus m_ve egyik 
fejezetében megidézett, nevetséges-e vagy sem, amikor kinyilatkoztatta: „Ha nincs isten, 
akkor én isten vagyok.” Továbbá: „Ha van isten, akkor minden az Q akaratától függ és ez 
ellen én semmit sem tehetek. Ha nincs, akkor minden az én akaratomtól függ és nekem 
kötelességem az én önkényes akaratom szerint cselekedni.” Ennek a szabad akaratnak a 
legmagasabb rend_ kinyilvánítása az öngyilkosság. És Kirilov hosszan fecseg még arról, 
hogy saját öngyilkosságával Q lesz „a világtörténelemben az elsQ ember, aki nem akartam 
az istent kitalálni”, és tette megváltást hoz, mert „csak ez az egy menti meg az embereket 
és szüli újjá fizikailag a következQ nemzedékben; mert amint én tapasztaltam; a jelenlegi 
fizikai állapotban az eddigi isten nélkül az ember el nem lehet.”59 Az érem másik oldala, 
hogy Kirilov öngyilkosságával gyilkol, tette elQtt ugyanis írásban magára vállalta annak 
az egykori összeesküvQ társának a megölését, aki most döbben rá az élet értelmére, és 
akit így az összeesküvQk alibijük tudatában megölnek. A történet ezért nem nevetséges, 
inkább abszurd. A nihilizmus abszurditását példázza.

1946-ban Camus baráti körben, többek között Sartre és Malraux társaságában fel is 
tette a kérdést: „Nem gondoljátok, hogy mind felelQsök vagyunk az értékek hiányáért. 
És ha mi, mindazok, akik a nietzscheizmusból, a nihilizmusból vagy a történeti realiz-
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musból [azaz a történelem Hegel-féle istenítésének ideológiájából] jöttünk, nyilvánosan 
megmondanánk, hogy tévedtünk, vannak morális értékek, és ezentúl megtesszük, ami 
kell, megalapozásuk [lehetséges olvasat megalapozásuk helyett: megQrzésük] és kifeje-
zésre juttatásuk érdekében, nem gondoljátok, hogy remény kezdete lenne?”60 Csakhogy 
Camus már elsQ írásaival is az abszurd és a nihilizmus problémájával viaskodott. És 
Sziszüphoszban találta meg az „abszurd hQst”, abban a mitológiai alakban, aki túljárt 
az istenek eszén, és ezért arra ítélték, hogy az alvilágban egy hatalmas követ próbáljon 
felgurítani egy hegycsúcsra, de hiába, mikor már majdnem célba ért, a kQ visszagurult, 
és kezdhette elölrQl. Camus Sziszüphosza pedig „azt a nagy h_séget tanítja, mely tagadja 
az isteneket és felemeli a sziklákat. P is úgy véli, hogy minden jól van. Ezentúl, ez az úr 
nélküli univerzum már nem t_nik számára meddQnek és jelentéktelennek. Ennek a kQnek 
minden kis részecskéje, az éj mélyébe borult hegy minden ásványi törmeléke a világot 
jelenti számára. A csúccsal szembeni harc elég ahhoz, hogy kitöltse az emberi szívet. 
Sziszüphoszt boldognak kell elképzelnünk.”61

Meursault rokona Sziszüphosznak, de Qt nemcsak boldognak kell hinnünk, hanem 
annak is hitte magát, fizikailag is átérezte a boldogságot. Camus nem véletlenül írta 
Sartre Undoráról: „Az élet abszurditásának megállapítása nem lehet végcél, csak kezdet. 
Csaknem minden nagy szellem ebbQl az igazságból indult ki.”62 Meursault a kivégzés 
elQtti határhelyzetben egész életét abszurdnak érezte, de végül is a maga módján legyQzte 
az abszurdot, viszont kivégzése is csak abszurd lehetett. Nem is tudjuk meg, hogy kivé-
gezték, hiszen Meursault kegyelemért folyamodott, és a kegyelem lehetQsége valósággal 
extázisba hozta. De a regényben a köztársasági elnök válasza még nem érkezett meg. Az 
olvasó azt gondolhat, amit akar, de képzeletében felvillanhat az is, hogy Dosztojevszkij és 
társai kivégzésére már éppen ki akarták adni a t_zparancsot, amikor az utolsó pillanatban 
megérkezett a kegyelmi parancs.

Van abszurd mítosz – írta egyszer Camus – de nincs abszurd gondolat.63 A mítosz meg-
találja az embert, aki el tud szakadni tQle. Ha nem az a sors vár, ami Camus Caligulájának 
címadó hQsére, aki még csak nem is istennek képzelte magát, hanem az istenek fölé akart 
kerekedni. NQvérével vérfertQzQ kapcsolatban élt, és miután ez meghalt, elszabadult a 
pokol. A császár a gyilkosok boldogságának adta át magát, halomra gyilkolta alattva-
lóit. Igaz, tudta, hogy „valakit szeretni annyi, mint vele megöregedni”, és jobbnak tar-
totta nQvére halálát annál, mintsem hogy szeme láttára vénüljön meg. Mikor látta, hogy 
szeretQje, Caesonia lassan megöregszik, úgy vélve, hogy elhunyt nQvére iránti szerelme 
sem állt volna ellent az idQnek, megfojtotta Caesoniát, és közben „a magányos ember is-
teni tisztánlátásának” élményérQl adott számot: „Élek, ölök, a romboló QrjöngQ hatalmát 
gyakorlom, ami mellett a teremtQ hatalma majomkodás.” Ezzel Caligula megvalósította 
„az örök magányt”, és ennek érdekében mintha tudatosan lázította volna fel alattvalóit, 
azért, hogy Qt magát is legyilkolják. Ezzel Camus elszakadt az abszurdtól, és ezt már 
a Sziszüphosz mítoszában bejelentette: „Az abszurdból három következtetést vonok le: 
lázadásomat, szabadságomat és szenvedélyemet. Az öntudat játéka révén életszabállyá 
alakítom azt, ami felhívás volt a halálra.” 1959-ben úgy nyilatkozott, hogy nem is akarja 
többé kimondani a szót: abszurd.64

Onfray szerint Camus azt akarta, hogy itt e földön mindenki saját maga istene legyen. 
(110.) Ezzel szemben Camus már Sziszüphosz mítoszában távolodott NietzschétQl, a leg-
híresebb „Isten-gyilkostól”, aki Kirilovval együtt azt hitte, hogy Isten megölésével „az 
ember önmaga válik istenné”. Camus csodálta Nietzschét, nagyszer_ sivársága miatt, 
és azért, mert az egyetlen m_vész, aki az Abszurd esztétikájából levonta a végsQ követ-
keztetéseket, és steril éleslátással tagadja a természetfölötti vigaszt. De aki így fejezte ki 
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csodálatát Nietzsche iránt, aligha akart az Q és Kirilov társaságába kerülni. Megvizsgálta 
az önistenítés visszáját, és az abból adódó végsQ következtetéseket. Caligula az öniste-
nítés talmiságát példázza. A császár hangsúlyozza is, hogy mindenkinek szabad istenné 
válnia. Caesonia saját testét tekintette istennek, és áldozata lett annak, aki azt hitte, hogy 
mindent szabad, és szabadsága korlátlan. Mire 1944-ben színre vitték a Caligulát, min-
denki láthatta, hogy a császár Hitler sötét árnyát vetítette elQre, a diktátor új Caligula, bár 
Camus szerint csak „viszonylag volt szabad, birodalmában az egyetlen”.65 A dráma fQhQse 
mögött ott áll Dosztojevszkij Kirilovja és Iván Karamazov, aki szerint „ha nincs Isten, 
mindent szabad” – hát még akkor, ha valaki istennek vagy istenek fölött állónak képzeli 
magát. (1957-es stockholmi elQadásában arról beszélt, hogy az absztrakt m_vészek végül 
Istennek képzelik magukat, de „m_veik és Tolsztoj vagy Molière m_vei között olyan a 
különbség, mint a láthatatlan búzáért felvett pénz és a barázdák szelte föld között.”66

Camus 1938–1941-ben alkotott „abszurd ciklusa” azt a vívódást teljesíti ki, amelynek 
tanúsága a huszonévesen papírra vetett alig egyoldalnyi vallomás, mely szerint elfogadni 
az életet ostobaság, a lázadás benne rejlik az emberi természetben, viszont benne vagyunk 
az életben, amely szembeköp, gyötör, de boldogságot hoz, ezért Qszintének kell lenni min-
denáron, akár magunk ellenére is.67 Örült is, hogy megszabadult az „abszurd ciklustól”, 
egykori filozófiatanárának Qszintén megvallotta, hogy a jelentést nem létezQnek tekintQ 
filozófia (philosophie de la non-signification) logikus következtetéseit akarta levonni, de 
hiába törekedett koherenciára, senki sem lehet nála jobban tisztában „egy ilyen magatar-
tás ellentmondásával”, nem lehet az értékítéleteket kiküszöbölni, mert „életünk minden 
cselekedete értékítélet. Természetesen mindent szabad, de tudom, hogy van olyasmi, amit 
nem teszek meg, olyan szó és h_ség, amelyet nem tagadok meg (igaz, ezek nem olyanok, 
amelyeket tiszteletben tartanak), és van olyan aljasság, amelyet örökké sajnálok.”68 Az is-
tenjátszás a nihilizmus egyik megnyilvánulása. Ezzel fordult egyre radikálisabban szembe 
Camus – a legnagyobb érték: az élet védelmében. A világháború és ami azután következett, 
egyre inkább erQsítette elszántságát. 1939-ben pacifistaként kezdte,69 de nem úgy, mint a 
kommunisták, akik moszkvai parancsra a náci–szovjet szövetséghez tartották magukat, ha-
nem az egész világ ellen, cikkeiben minden politikai pártot árulónak tartott, csak az emberi 
értékeket valló egyénben volt minden reménye,70 a Szovjetuniót is imperialista hatalomnak 
minQsítette.71 1940. január 1-jén pedig arra figyelmeztette olvasóit, hogy az ember egyedüli 
nagysága abban a harcban rejlik, amit az ellen folytat, ami meghaladja, és nem hagyja, hogy 
mások alakítsák a sorsát.72 1943-ban – hosszú betegeskedés után – ellenállóként folytatta, 
mindvégig lázadóként élt, és 1945 után lázadását teljesítette ki. Tette ezt újságíróként, mint 
a hétköznapok történésze, esszéiben történelemfilozófusként, drámaíróként és színházi ren-
dezQként, valamint novellák és regények szerzQjeként ezeken a különbözQ utakon haladva 
– mint Q maga mondta – a centrum felé.73 És ez a centrum alighanem az az állapot, amelyben 
sikerül megadni az élet értelmét, amelyet a m_vész „kétségbeesetten és a sors (condition) 
ellenében próbál m_veivel megragadni”.74 Az Ellenállás során mindez veszélyesebbnek, de 
könnyebbnek t_nt. A háború tapasztalatai érlelték ki A pestis cím_ regényét, amelyet 1942-
ben kezdett írni és 1946-ban fejezett be. A cselekmény színhelye Oran, de akármelyik ten-
gerparti város lehetne. Egyetlen országot említ név szerint, Magyarországot, ahol a regény 
egyik hQse kivégzést látott. A fogalmazványban még Spanyolország állt, de Camus átjaví-
totta. Onfray szerint azért, mert Magyarországon már 1919 óta tartott a kommunista uralom, 
valójában – talán – azért, mert megérezte, hogy mi minden történik magyar földön. A pestis 
mindenféle totalitarizmus ellen irányuló allegorikus és filozofikus m_, de nem jellemzi a 
tézisregények mesterkéltsége, azért sem, mert az emberi magatartásformák sokszín_sége 
nyilvánul meg a vészhelyzetben. Onfray ennek filozófiai olvasatát nyújtja. Eszerint a m_ 
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fenomenologikus ontológiai értekezés, amely a transzcendentális fasizmus módozatait jele-
níti meg a szükségintézkedések és a velük járó nyomor leírásával, ami a pestist terjeszti, az 
is ontologikus bacilus; az a jezsuita, aki arról prédikál, hogy a járvány Isten büntetése, pa-
radox módon nietzscheiánus álláspontot képvisel, az amor fatit, és így ontologikus kollabo-
ráns, hogy aztán látva egy gyermek kínhalálát, maga is az ellenállók sorába lépjen, Loyolai 
Szent Ignác magatartását képviselve Szent Ágostonéval szemben, amíg maga is életét nem 
veszti, de az orvos nem biztos abban, hogy a pestis lett volna a halál oka. Onfray szerint az 
is elképzelhetQ, hogy Camus finoman éreztette: a jezsuita atya Krisztus sorsához hasonló 
b_nbak-sorsra jutott, és így olyan krisztusi személyként jelenik meg, aki szembefordult az 
inkvizíciót és máglyákat felállító kollaboráns Vatikánnal. Összegezve azt mondhatnánk, 
hogy a fasizmus és mindenfajta totalitarizmus immanenciája jelenik meg az ontológiai 
minQsítések áradatában, de ne mondjuk. Az érett Cioran szerint a filozófusok élnek ilyen 
m_szavakkal, korábbi írásai újrakiadásából ki is vette ezeket. Camus is csak a Sziszüphosz 
mítoszában ontologizált. Ezt is csak kétszer, elQször, amikor szóvá tette, hogy senki sem 
halt meg egy ontológiai érvért, Galilei sem, majd akkor, mikor jelezte, hogy Jaspers nem 
bízik semmiféle ontológiában. Ontológia nélkül egyszer_bb a világ – legalábbis az egyszer_ 
olvasónak, és mint láttuk, Camus-nek is. De ami egyszer_nek t_nik, korántsem az. Éspedig 
becsületesnek lenni. A regényben a doktor és az újságíró beszélgetésében a doktor Camus 
többször is kifejezésre juttatott meggyQzQdésének adott hangot: „… mindebben [a pestis 
elleni küzdelemben] nem heroizmusról van szó. BecsületrQl van szó. Ez nevetségesnek 
t_nhet, de az egyetlen módja a pestis elleni harcnak a becsületesség.” És a kérdésre, hogy 
ez mi, a válasz: „Nem tudom, hogy általában micsoda. De az én esetemben tudom, hogy 
mesterségem gyakorlásában áll.” Camus aztán 1958-ban – naplójában – így pontosított: 
„Mesterségem könyveim megírásában áll és abban, hogy harcoljak akkor, amikor az enyéim 
és népem szabadsága veszélybe kerül. Ennyi az egész.”75

*
Camus miközben regényét írta, újságírói mesterségét is gyakorolta, méghozzá szívvel-
lélekkel, mert az újságírást történetírásnak is tekintette, mint 1944 augusztusában vallot-
ta: az újságíró „az egymást követQ napok történésze, akinek elsQ gondja az igazság kell 
legyen”.76 Ennek jegyében dialógusra készült már a harc teljében. És képzeletbeli német 
barátjával már el is kezdte, amikor a saját ország nagyságát mindenek fölé helyezQ szem-
lélettel szemben azt hangsúlyozta, hogy az ország szeretetének az igazsággal kell párosul-
nia. Igaz, „ön sohasem hitt ennek a világnak az értelmében”, és ebbQl azt a következtetést 
vonta le, hogy minden egyre megy, a jót és rosszat tetszés szerint lehet meghatározni, 
„és ezért az állati világ törvényei, az erQ és a ravaszság a mérvadóak. Ezzel szemben 
az igazság a földhöz való h_ség.” Ezért: „Változatlanul hiszem, hogy ennek a világnak 
nincs magasabb rend_ értelme. De tudom, hogy van benne valami, aminek van értelme, 
és ez az ember, mert Q az egyetlen, aki értelmet követelhet a világtól. Ennek a világnak az 
igazsága az ember, és a mi kötelességünk az, hogy az embernek végzete ellenére létigaz-
ságokat kell adnunk.” És ez az ember megmentése, „ha meg akarjuk menteni az életrQl 
alkotott eszmét”. Az erQt adó kétségbeeséssel szemben a boldogság a legnagyobb vív-
mány a végzet ellenében.77 Csakhogy Camus-nek az elkövetkezQ évek során meg kellett 
tapasztalnia, hogy ha valaki boldognak vallja magát, b_nösnek tekintik.78 A felszabadulás 
hatalmas élmény volt. Camus is új világot vizionált, a forradalomét, amely az Ellenállás 
lázadásából növi ki magát.79 Bár Proudhon nevét ritkán írta le, Onfray okkal fejtegette, 
hogy a proudhoni anarchizmus és a libertárius szocializmus hagyományához kapcsoló-
dott. És bár Proudhon a tulajdont lopásnak minQsítette, nem akarta eltörölni, csak a nagy 
magántulajdont korlátozni, a munka és a tQke ellentétét pedig munkásönkormányzatok 
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felállításával feloldani, a társadalmi-gazdasági világot a kölcsönösségre alapozni, a sza-
bad községeket téve meg az új rend alapjának. Camus ugyan a tulajdont gyilkosságnak 
tekintette,80 (és ezzel közelebb került Rousseau-hoz, mint Proudhon, mert Rousseau a 
tulajdont tartotta az eredendQ b_nnek, amely az emberiséget kiszakította a természetbQl), 
de Q sem, egyikük sem akarta a tulajdont felszámolni. Camus a Pénz uralmát korlátozó 
kollektivista gazdaságot akart, és azt hirdette, hogy a jövQ Franciaországa az lesz, ami a 
munkásosztálya,81 munkásai és tanárai.82 A cselekvésnek és az embereknek esélyt adó vi-
szonylagos utópiában látta az újabb háború alternatíváját, és egyben a realitásokra figyel-
meztetett, arra, hogy ha a tulajdonviszonyok rendszerét módosítják, akkor az amerikai 
hitelek folyósítása megállna, és a gazdaság halálos csapást szenvedne, és ez a kommunista 
szavazók számát gyarapítaná. Nemzeti szinten nem lehet megoldani Franciaország prob-
lémáit, csak nemzetközi forradalomról lehet szó.83 Amerikának felrótta, hogy az elsQ vi-
lágháború után Európát magára hagyta, és ezért ez megadta magát a nacionalizmusoknak. 
Most viszont – írta 1944 decemberében – nullpontról indulva, a béke záloga csak olyan 
„nemzetközi szervezet lehet, amelyben a nacionalizmusok elt_nnek, azért, hogy éljenek 
a nemzetek, amelyben minden állam lemond szuverenitása egy részérQl, ami szabadságát 
biztosítja”. És ez a szervezet biztosít olyan „nemzetköziesített gazdaságot, amelyben a 
nyersanyagokat összeadják, a kereskedelmi verseny együttm_ködéssé válik, a gyarmati 
piacok mindenkinek megnyílnak, a pénz kollektív státusba kerül”.84 Onfray szerint ez „a 
szerény utópia” alkotta volna a libertárius rendet. Ennek részeként került bemutatásra 
Camus-nak az az 1944-es karácsonyi cikke, amelyben üdvözölte XII. Pius demokráciát 
köszöntQ üzenetét, és egyben elmarasztalta azt, hogy az Egyház nem szállt szembe nyíl-
tan a fasizmussal. Onfray pedig egyenesen botrányosnak tartotta a Camus-cikkhez f_zött 
kiadói jegyzetet, amely a pápa pártatlanságát emelte ki, és ezzel szemben Onfray hosszan 
sorolta fel azt, ami ez ellen a pártatlanság ellen szól, de azt nem említette, hogy ugyanez 
a jegyzet nem vitatja a jogosságát Camus Egyházat illetQ kritikájának.85 És Camus antikle-
rikalizmusát is árnyalni lehetett volna, megemlítve azt, hogy még 1944 szeptemberében 
a keresztény ellenállók élQ hitét emelte ki, igaz, úgy vélte, könnyebb egy hívQnek a már-
tírsorsot vállalni, mint egy nem hívQnek. És természetesen elmarasztalta az Egyház 1940 
elQtti hallgatását olyan kérdésekben, amelyekben el kellett volna ítélnie azt, amit keresz-
tény értékrend alapján el kellett volna ítélni, és a kereszténységre bízta azok kiközösítését, 
akik csak névleg keresztények, de kollaboráltak a fasisztákkal.86 Két év múlva az egyik 
dominikánus kolostorban tartott elQadást, ebben azt kérte, hogy a keresztények vegyék 
revízió alá pesszimizmusukat, és egyben kétségeit fejezte ki az eredendQ b_nrQl vallott 
felfogással kapcsolatban. A kereszténységnek – fejtegette Camus – el kell vetnie a mo-
dern ideológiákat, anélkül hogy egyes modern szerzQket be akarna tiltatni, a keresztények 
saját nyelvét kell kialakítania, és erre megvan az esély, mert „a keresztény metafizikában 
és általában a keresztény magatartásban van valami, ami gazdagítja Qt magát, és ezt kell 
tennie továbbra is: ismeretem szerint ez a ritka koherens filozófiáknak az egyike, amely 
történelmi és örök síkon képes érvényesülni”. Viszont a kereszténység végét jósolta, ha 
ez lemond a lázadás erényérQl.87 És ez az, amirQl nem mondott le Camus.

Miután szertefoszlottak a forradalomhoz f_zQdQ remények, Camus számára maradt 
a lázadás. Ennek publicisztikája után megszületett és 1951-ben napvilágot is látott az a 
könyv, amelyet legfontosabb m_vének tartott: A lázadó ember. Ez kétségtelenül a totali-
tarizmus geneológiáját nyújtja, és keresi a kiutat. Onfray pedig alapvetQen azt kereste ki 
ebbQl a m_bQl, ami a libertárius rend elképzelésébe beleillik. Minden igaz, amit Onfray 
ír. A könyv vádirat a nihilizmus ellen, nem kíméli az olyan emblematikus figurákat, mint 
Sade márki, Lautréamont, Baudelaire, Rimbaud, akiket kisebb-nagyobb értelmiségi cso-
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portok kultusza övezett. Emberellenes b_nöket követtek el, akár Hegel és Marx, akik 
Istenné léptették elQ a Történelmet. Nietzschét sem kímélte. A marxista dogmatizmussal 
a francia libertárius szocializmust állította szembe, amelynek Proudhon volt az egyik ide-
ológusa. És míg az 1789-es forradalmat a szabadságot megfojtó forradalmak prototípu-
saként mutatta be, vele szemben a párizsi kommünt, mint libertárius forradalmat állította 
pozitív fejleményként. A könyv a szakszervezeti mozgalom dicséretével ér véget, hiszen 
ez a munkások életkörülményeinek javítását ki tudta harcolni, csakhogy ezt a mozgal-
mat is maga alá gy_rte a cézárista forradalom. A szocialisták elárulták a szocializmust. A 
cézárista forradalom maga a rendQrállam. Ez a forradalom azt vallja, hogy a gazdaságra 
támaszkodik, de elsQsorban politika és ideológia. A valóságot erQszakolja meg. 1950-ben 
– fejtegeti Camus – a világ sorsát nem a burzsoá és a forradalmi termelés harca dönti el, 
mert ezek céljai azonosak. Az igazi küzdelem a lázadás és a cézárista forradalom között 
folyik. Ez utóbbi, ha gyQz, rendQrségeivel, pereivel és kiközösítéseivel kell bizonyítania, 
hogy nincs emberi természet. Vele szemben a megalázott lázadás, önnön ellentmondásai, 
szenvedései, állandó vereségei és makacs büszkesége révén megadja ennek a természet-
nek fájdalmas és reményteljes tartalmát. A lázadás, ha forradalmat akar, az élet érdekében 
teszi, és nem az élet ellen. Marx a világot akarta megváltoztatni, a lázadó az életet. A 
libertárius rend kifejezés nem fordul elQ Camus könyvében, de kiolvasható belQle, hiszen, 
amikor arról esik szó, hogy a lázadó rabszolga nem mint embert akarja urát megsemmisí-
teni, és a lázadó maga is tudja, hogy közös értékek nélkül rendetlenség és b_n válik úrrá 
a világon, ezért „a legelementárisabb lázadás is, paradox módon, a rendre való törekvést 
fejezi ki”. Viszont Onfray fejtegetéseibQl kimaradt a könyv kulcsszava: a határ (limite) 
és a mérték. A határtalan szabadság – láttuk – Caligula szabadsága, és a Kirilové. A láza-
dás sem lépheti át a határt. A libertárius rend nem határtalan, hanem önmagát behatároló. 
Camus megoldása Európa bajaira a déli és az északi szellem kiegyensúlyozott szintézise, 
és ennek folyamán mindenkinek tudatni kell a másikkal, hogy nem Isten, és ezzel vége a 
romantikának, amely az ember istenítésével túllép minden határt.88

A könyv vallomás az emberrQl és önmagáról az írójáról is. Ez utóbbi mozzanat némileg 
háttérbe szorul Onfray elQadásában. Onfray egyértelm_en bizonyítja, hogy Camus – az 
általános hiedelmekkel szemben – nem volt szociáldemokrata, és egyik érve az, ahogy 
Camus az egyik ellene irányuló támadásra adott válaszában Bakunyint magáénak vallotta, 
miközben nihilizmusát, egykori hegelianizmusát elvetette. De néhány sorral lentebb Camus 
nemcsak arról írt, hogy a libertárius gondolkodás nem isteníti Bakunyint, ahogyan Marxot 
istenítik, és ezzel az istenítéssel a marxizmus megásta saját sírját. A legfontosabb az önval-
lomás: „Ha A Lázadó ember mégis elítél valakit, az mindenekelQtt a szerzQje. Mindazok, 
akik számára a könyvben vitatott problémák nem pusztán retorikai jelleg_ek, megértették, 
hogy olyan ellentmondást elemeztem, amely elQször is az én ellentmondásom volt. Azok 
az eszmék, amelyekrQl beszélek, engem is f_töttek, és úgy akartam azokat tovább éltetni, 
hogy megszabadítsam Qket attól, ami az elQmenetelben Qket gátolja. Nem vagyok filozófus, 
valójában csak arról tudok beszélni, amit átéltem. Átéltem a nihilizmust, az ellentmondást, 
az erQszakot és a rombolás mámorát. Ugyanakkor köszöntöttem az alkotóerQt és az élet 
tiszteletét. Semmi sem jogosít fel arra, hogy fölényesen ítéljek meg egy olyan korszakot, 
amellyel teljességgel szolidáris vagyok. BelülrQl ítélem meg, beleoldódván.” Azt már nem 
árulja el, amit még magáról és másokról tud, csak egy dolog érdekli: „az újjászületés”.89

*
A francia nyaktiló-vitakultúra született újjá. És okkal, mert Camus minden lehetséges ér-
telmiségi érdekcsoport elevenjébe talált. Az összt_z bemutatásában Onfray elemében van, 
ha elQadást tart.90 (A koncepciós perek technikáit idézQ tv-m_sorokban Q maga is meglepQ 
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higgadtsággal állja az össztüzet.91) Camus már kevésbé, mert becstelennek és sunyinak 
tartotta azt, ahogy Sartre (csatlósai bevetésével) viselkedett. ElQször egy olyan valakivel 
íratott A Lázadó emberrQl, akinek a nevét se tudnánk, ha nem kapja meg ezt a feladatot. 
Onfray könyvében csak mocskolódóknak és egyéb primitíveknek nevezte ezt az egész 
társaságot, és érveiket sem ismerteti részletesebben, holott már a vitának is nagy irodalma 
van, ugyanakkor Sartre mindvégig jelen van ebben a m_ben. Az élén áll a – Hegel nevé-
vel fémjelzett – „porosz szektának”, amelynek tagjai homályosan írnak, és ezért mélynek 
vélik Qket. Ezzel szemben áll az a magát világosan kifejezQ vonulat, amelyhez Camus 
is tartozik. Sartre nagy m_ve, „A Lét és a Semmi” bestseller, […] de ki hiszi el – kérdi 
Onfray –, hogy a 600 oldalt türelmesen, megemésztve és megértve elolvasta volna az a 
fauna, amely gazdag lebujos óráit alkohollal, dzsesszel, akrobatikus rockkal, dohánnyal 
és droggal töltötte?” Persze – teszi hozzá Onfray – Camus sem vetette meg a szórakozást, 
de naplói tanúsítják, hogy ez az abszurd életforma nonszensz volt a tüdQbaj miatt rövid-
nek hitt élethez. Ugyanakkor Camus szemben állt „az éretlen elittel”, amely a filozófiát 
önmagáért gyakorolta, nem törQdve azzal, hogy hányan vesztették életüket a kommunista 
eszme áldozataként. Ez a Sartre-féle társaság alakította ki a már említett Camus-legendát. 
(Onfray-val szemben azt hiszem, nem Camus proletár származását nem bocsátották meg 
az öngy_lölQ burzsoázia válogatott sznobjai, hanem azt, hogy éppen proletár származása 
ellenére nem az osztályharcos nótát fújta velük, ezért burzsoának, reakciósnak, osztályel-
lenségnek minQsítették, Qt, aki sohasem tagadta meg, hogy honnan jött és sohasem tagad-
ta meg, hogy kikkel tart.) Ugyanakkor – hangsúlyozza Onfray – Sartre azt a platóni típust 
testesítette meg, amely az uralkodókhoz törleszkedett, Q maga elQször a szovjetekhez, 
majd a maoistákhoz. 1933-ban Németországban is megfordult, de a nácizmusról nem 
ejtett szót. Aztán élettárásával, Simone de Beauvoirral a fasiszta Olaszországban nyaralt, 
élve a Mussolini biztosította utazási kedvezménnyel, míg Camus az abesszíniai háború 
ellen cikkezett. Sartre és élettársa a náci megszállókkal és Pétain rendszerével is elég jól 
ki tudott jönni. Sartre a német fogságban is jól viselkedett, olyan színdarabot vitt színre, 
amelyben a német tisztek mulatságára kifigurázták a zsidókat. Aztán feltehetQen a nagy 
kollaboráns Drieu la Rochelle kihozta ebbQl a fogságból. Viszont az egykori fogoly, aki 
tábori üres óráit Heidegger olvasásával töltötte, Simone de Beauvoirnak arról beszélt 
volna, hogy megszökött, legalábbis a szintén sáros hölgy ezt adta tovább az utókornak. 
Simone de Beauvoir, a Sartre-legenda fQ kialakítója arról is írt, hogy Q maga csak élettársa 
biztonsága érdekében vállalt állást a Radio-Vichynél, valójában ezt a kiváló férfiú járta ki 
számára, aki Onfray szerint nélkülözte az ontologikus képzelQerQt, és csupán papírfilo-
zófus volt, de aki manicheista módon – 1944 után – azt hirdette, hogy csak a jó és rossz 
között lehet választani, míg Camus látta és megjelenítette az árnyalatokat, és az áldozatok 
oldalán állt. Sartre a normandiai partraszállás után két hónappal írt Párizs felszabadításá-
ról, egyébként Camus, a valóságos ellenálló felkérésére. ElQtte pedig a ’40-es években az 
egyik kollaboráns folyóiratban publikált, amit késQbb letagadott. 1945 után pedig egykori 
ellenállóként – akinek egyetlen ellenállásra való írása sem került elQ – foglalt helyett a 
különbözQ purifikációs bizottságokban, és gondosan tisztára mosták egymást hasonlóan 
sáros cimboráival. Camus, aki elQször a számonkérés híve volt, hamar megundorodott 
a számonkérések gyakorlatától. Bár elítélte Brasillach kollaboráns írói tevékenységét, 
elvbQl aláírta a kegyelmi kérvényt, Sartre viszont azt hazudta, hogy csak Q maga írta alá, 
Camus nem (aki viszont késQbb keser_en tette szóvá, hogy ha Brasillach-ot és Gabriel 
Périt nem végzik ki, „mi ítélhetnénk fölöttük”, míg „most Qk ítélnek fölöttünk, és mi 
hallgatunk”.92) Bár Camus már kezdettQl fogva idegenkedett a Sartre-féle egzisztencializ-
mustól, és hangsúlyozta is, hogy Q maga nem tartozik ahhoz az irányzathoz, a háború után 
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még a kávéházakban jól eltréfálkoztak. Írt is egy kis bohózatot, melynek hQse Semmi Úr, 
akinek prototípusa maga Sartre. A kommunizmus megítélésében elváltak útjaik. A Novij 
Mir, a szovjet világirodalmi folyóirat 1947. augusztusi számában a dekadens individua-
lizmus propagandistájaként bélyegezte meg Camus-t.93 Novemberben még közösen (és 
másokkal egyetemben) a nemzetközi közvéleményhez szóló nyilatkozatot szerkesztet-
tek, amelyben arra figyelmeztettek, hogy Amerika és a Szovjetunió összecsapása esetén 
Európára, mint hadszíntérre pusztulás vár.94 Aztán a hidegháború beköszöntével elhide-
gültek egymástól, és kitört közöttük a nyílt háború. Sartre szovjetbarát vonalat képviselt. 
Az 1950-es években, miután megfordult a Szovjetunióban, azt nyilatkozta, hogy nincs 
szabadabb értelmiségi a szovjetnél.95 Camus egyik barátja, Roger Quilliot arra emléke-
zett, hogy alapvetQen a szovjet munkatáborokhoz való viszony osztotta meg Qket. Camus 
ezekrQl éppen olyan indulattal írt, mint a náci koncentrációs táborokról. Sartre és köre a 
szovjet munkatáborok elítélését nem vette jó néven, mert úgy vélte, elbizonytalanítja a 
francia munkásosztályt.96 Onfray szerint Sartre számára nem a proletárok sorsa volt a fQ 
probléma, hanem saját doktrínájának tisztasága. Ez aztán elég véres lett az algériai háború 
kirobbanásával.

Sartre – Frantz Fanon könyvének elQszavában – gyilkosságra szólított fel, a gyarma-
tosítók meggyilkolására. Camus békére. Sartre a független Algéria mellett állt ki, Camus 
federalista megoldásért szállt síkra, azt akarta, hogy a független Algéria két nép hazája 
legyen, hiszen a haza számára életkedv, az Q hazája – mint vallotta – a Földközi-tenger 
világa,97 Tipáza az élet és m_vészet princípiuma. A nacionalizmus a hanyatlás tünete.98 
És Q, aki korábban elismeréssel írt a Koránról99 és az arab bölcsességrQl,100 keser_en tette 
szóvá az algériai Felszabadító Front terrorizmusát, de amikor ennek egyik harcosát ha-
lálra ítélték, kegyelmet kért számára.101 Aztán látva a helyzet elmérgesedését, a francia 
közvélemény meghasonlását, hallgatásba fojtotta fájdalmát. 1957 tavaszán megvonta a 
mérleget: nemzedékének látnia kellett, hogy Hitler uralmának és a moszkvai perek ide-
jén „a jobboldali filozófusok a nemzet egy része iránti gy_löletükben az egész nemzet 
leigázását igazolták”, aztán a béke beköszöntése után „számunkra még fájdalmasabb 
összeesküvésnek” lehetett tanúja: „láttuk és még látjuk, hogy a baloldali gondolkodók a 
nemzet másik része iránti gy_löletükben szép okoskodásokkal igazolják a sztrájkjog és 
a munkás vívmányok megszüntetését, a koncentrációs táborok rendszerét, a gondolat- és 
sajtószabadság eltörlését, sQt magát az antiszemitizmust is, ha ezt humanista jelszavakba 
burkolják”.102 Camus szerint ugyanis Izraelt, amely „milliók mártíromságából született”, 
az antikolonializmus ürügyén akarják felszámolni, miközben az arab kormányok saját 
népeik ellen irányuló politikát folytatnak.103

Közben Camus-t magánéletében is kemény csapás érte, amikor felesége – részben az Q 
házasságon kívüli kapcsolatai miatt – öngyilkosságot kísérelt meg. Ennek nyomán szüle-
tett A bukás cím_ regénye, egy olyan ügyvéd vallomása, aki – Mersault-val szemben – ját-
szotta a játékot, és hosszú monológban elítéli önmagát, hogy másokat még jobban elítél-
hessen. A bukás hQse Dosztojevszkij zugemberének nyugati változata. A m_ „infernális 
önarckép” – jellemzi Onfray, hozzátéve, hogy a monologizáló fQhQs akár Sartre is lehet, 
vagy bármelyik 20. századi értelmiségi. (De vajon kinek nem ötlik fel Sartre alakja, ami-
kor a fQhQs „a szolgaság megvilágosult partizánjának” minQsíti magát?) Talán említeni le-
hetett volna, hogy Sartre milyen ügyesen bújt ki a hálóból, amikor úgy nyilatkozott, hogy 
ez Camus legjobb m_ve, „mert megmutatja és teljességgel elrejti magát benne”. Onfray 
inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy Sartre saját önéletrajzi regényében, A szavakban 
feltette a kérdést: mi marad ebbQl a saját önvallomásából? Majd Onfray úgy látja, hogy 
Sartre válaszának szokatlan szerénysége Camus-re emlékeztet: „Egy egész ember, aki az 
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összes emberbQl áll össze, és annyit ér, mint Qk, és nem jobb egyiküknél sem.” Onfray 
éleslátását talán némileg elhomályosította a szenvedély, mert Sartre vallomásának idézett 
zárómondata inkább válasz Rousseau vallomásainak elQszavából sokat idézett híres önjel-
lemzésére: „Senkihez sem vagyok hasonló, akiket ismertem; és merem hinni, nem vagyok 
olyan, mint bárki, aki él. Ha nem érek többet, legalább más vagyok.”104

Sartre – mint tudjuk – viszont késQbb arra emlékezett, hogy egyetlen barátja volt, 
Camus. Lelkiismeret-furdalása támadt? Bár Q mérte Camus-re a legnagyobb csapást, csak 
egyik szereplQje volt a szégyenletes történetnek, amely a túlideologizált közeg törvény-
szer_ velejárója volt.

Hétpróbás figurák balról és jobbról egyaránt lesben álltak, és várták a pillanatot, 
amikor lecsaphatnak Camus-re. Arról a sajtóról van szó, amelyet Camus az ország szé-
gyenének nevezett.105 A Nobel-díj odaítélése még jobban felkorbácsolta a vadászszen-
vedélyeket. Az egykori kollaboráns, Rebatet, állhatatosan folytatva egykori fasiszta írói 
munkásságát, arról írt, hogy Camus-t a kivégzQosztagok vezénylésének nosztalgiája f_ti, 
holott 1944 után Camus az Q számára is kegyelmet kért – és ezek után csak annyit jegyzett 
fel naplójában: „Neki megkegyelmeztek, de Q nem kegyelmez nekem. Újból feltámadt a 
vágy, hogy elhagyjam az országot. De hova?”106 Stockholmba ment, ahol a diákok kö-
rében olyasmit mondott, aminek hallatán Párizsban a Le Monde fQszerkesztQje lelkesen 
kiáltott fel: „Teljesen biztos voltam abban, hogy Camus mond valami hülyeséget!” De mi 
is történt? A Le Monde tudósítója szerint az algériai Nemzeti Felszabadítási Front egyik 
fanatikus képviselQje keményen nekitámadt, mire Camus – miután sikerült szóhoz jutnia 
– jelezte, hogy Q az egyetlen francia újságíró, akit a muzulmánok védelme miatt utasítot-
tak ki Algériából, arra is célzott, hogy egyes algériai arab harcosok érdekében is fellépett, 
majd kimondta véleményét: „Bizonyos vonakodással tárom érveimet a nyilvánosság elé. 
Mindig elítéltem a terrort. El kell ítélnem azt a terrorizmust, amely – például – vakon tom-
bol Algír utcáin, és egy napon anyámat vagy családomat sújthatja. Hiszek az igazságban, 
de megvédem anyámat az igazságszolgáltatás elQtt.” Onfray ezt a változatot fogadja el, 
kifejtve, hogy ezt úgy kell érteni, Camus az olyan igazságból nem kért, amelynek semmi 
köze az igazsághoz. Egyébként csak a kommunista jogfelfogásban adott esetben nemcsak 
vallhat valaki, hanem egyenesen köteles a szüleire terhelQ vallomást tenni. (Normális jog-
szolgáltatásban szülQ ellen nem lehet tanúskodni.) És az, hogy Camus megjegyzésébQl 
botrányt csináltak, jelzi a francia baloldali demagógia alacsony színvonalát. Egyébként 
ennek a Camus-féle megnyilatkozásnak van egy másik változata: „Most bombákat dobál-
nak Algírban a villamosokra. Lehet, anyám is ilyen villamoson utazik. Ha ez az igazság, 
anyámat ennek fölébe helyezem.”107 Ezt a kijelentést fogadja el hitelesnek az az arab író, 
aki megírta A közöny megfelelQjét.108 Todd szerint ez – amit idéztünk – csupán az értelme 
annak, ami a Le Monde-ban jelent meg.109 A mi Népszavánk a mélypont: Camus a Nobel-
díj átvételekor mondta volna: „az igazságban hiszek, édesanyámat mégis az igazság elé 
helyezem”.110 Ez a fekete legenda alapja, a pletyka, még a Le Monde tudósításához sincs 
semmi köze. És a magyar zsurnaliszta nem mulasztotta el jelezni, hogy a Le Monde fQ-
szerkesztQje a szerzeteseknél nevelkedett, holott sokkal fontosabb, hogy Pétain alatt is 
fontos állást töltött be, és csak késQbb lett a liberális demokrácia harcosa.

*
Az alantas támadások légkörében Camus egyre jobban megtapasztalta, mit jelent a szoli-
daritás hiánya. Nyilatkozataiban kiemelte a futball erkölcsnemesítQ szerepét, mert összjá-
tékra nevel, szolidaritásra, és végül már csak a színházban érezte magát elemében, mert 
ott még érvényesült a szolidaritás. Az algériai háború mellett a másik nagy trauma az 
1956-os magyar forradalom elárulása lett. Példa a nemzetközi szolidaritás hiányára és a 
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nagypolitika erkölcstelenségére. Október 30-án – egy spanyol író tiszteletére tartott ren-
dezvényen – már szolidaritását fejezte ki a magyar néppel, amely „idegen urai ellen lázadt 
fel”.111 Amikor november 8-án a magyar írók rádión keresztül kértek segítséget a világ 
íróitól, és többek között név szerint Camus-tQl is, akkor ez rögtön válaszolt, de keser_en 
nyugtázta, hogy „az egész internacionális társaság […] hagyja megölni Magyarországot”. 
És közzétette a maga felhívását, amelyben követelte, hogy az ENSZ közgy_lése azonnal 
„vizsgálja meg a genocídiumot, amelynek a magyar nép áldozatául esett”. Követelte a 
szovjet csapatok kivonását. És azzal fenyegette meg az Egyesült Nemzetek Szövetségét, 
hogy ha nem lép fel, akkor az aláírók bojkottálni fogják magát a szervezetet és annak 
kulturális szerveit.112 Hatan alá is írták, voltak, akik hallgattak, és ez még a jobbik eset. 
Sartre ide-oda lavírozott, elQször elítélte a szovjet intervenciót, majd elfogadta – a szo-
cializmus érdekében…113 Camus – önmagához híven – november 23-án francia fiatalok 
egyik gy_lésének azt üzente, hogy bár oly sok értelmiségi elárulta a szabadságot, ezért 
érdemes élni. És „most tudják meg, hogy amikor a szellemet megbéklyózzák, a munkát 
rabszolgamunkává süllyesztik, az írók száját befogják, a munkást elnyomják, és amikor 
a nemzet nem szabad, akkor a szocializmus nem szabadít fel senkit és mindenkit leigáz.” 
Ezért „felejtsétek el mestereiteket, akik nektek hazudtak” és „az elavult ideológiákat”. 
SQt, „ne hagyjátok, hogy megfélemlítsen bármiféle zsarolás, legyen az jobb- vagy balol-
dali”.114 És Q maga újabb aláírásokat gy_jtött.115 Aztán 1957 elején felrótta gyarmati sorból 
szabadult országoknak, többek között Gandhi Indiájának, hogy elárulták Magyarországot, 
megbocsáthatatlannak minQsítette „a magyar mészárlással” szembeni magatartásukat. És 
míg a baloldali propaganda a magyar forradalmat fasisztának minQsítette, Camus éppen 
Kádár és Hruscsov fasizmusáról beszélt, akik „eltiporták a népi lázadást és annak tanácsa-
it”, ez utóbbiakat – keser_ iróniával – szovjeteknek nevezve. (Szovjet magyarul tanács.) 
A „magyar háború” is szélesebb kitekintésre adott alkalmat. A jobboldalt sem tartotta 
briliánsnak, de a baloldalt egyenesen konformistának és skizofrénnek, szavak rabjának, 
és mindezt azzal nyomatékosította, hogy „szabadság nélkül nincs szocializmus, hacsak 
nem a bitófák szocializmusa.”116 Március 15-én pedig az egyik párizsi gy_lésen tartott 
beszédet, amelynek – nem mindig szerencsésen összevágott – részletei A magyarok vére 
címmel az interneten számos portálon olvashatók, míg a teljes szöveg Az a nap, amikor 
Kádár rettegett címmel jelent meg. És bár Camus hangsúlyozta, hogy nem akar újabb 
vérontást, azt kívánta, hogy „a magyar ellenállás tartson ki addig, amíg Keleten az el-
lenforradalmi [kommunista] Állam össze nem omlik saját hazugságai és ellentmondásai 
súlya alatt”. Camus szerint Magyarországon 1956-ban a magyar felkeléssel és vérbefojtá-
sával az történt, ami húsz évvel korábban Spanyolországban. Rákosi és Kádár versengése 
érdektelen, mindketten „egyazon fajtából” valók. Totalitárius rendszer nem fejlQdik, a 
vesztQhely nem liberalizálódik, a bitófa nem toleráns. A felkelt Budapest utat mutatott – 
hangsúlyozza Camus. „Ez a legyQzött és láncra vert Magyarország, amelyet a mi hamis 
realistáink – az egyensúly kedvéért – szánalmasan Lengyelországhoz hasonlítanak, többet 
tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép az elmúlt húsz esztendQben.” A 
reményt mégis az táplálta, hogy „a nyugati társadalom, tévelygései ellenére mindig kiter-
melte az emberek azon fajtáját, amely fajta az életnek kijáró tisztességet fenntartja, azok 
fajtáját, akik az ellenségnek is kezet nyújtanak, hogy megmentsék a bajtól és a haláltól”. 
És végül létrejöhetne az egyesült Európa. A feladat egyelQre a szabad alkotást és a szabad 
munkát biztosító kultúra m_velése. „A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett 
oly tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s Qk azok, akik mindennek mélyebb 
értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, miénk remé-
nyük is. Nyomorúságuk, láncaik és szám_zöttségük ellenére királyi örökséget hagytak 
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ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet Qk nem nyertek el, de egyetlen 
nap alatt visszaadtak nekünk!” Ez a sokat idézett záró fordulat olyan hitvallás, amely azt 
is jelzi, hogy Camus számára a magyar forradalom volt az a forradalom, amelyet egykor 
saját hazája számára is programként vallott, és amelyet Hannah Arendt fejtett ki, nagyobb 
optimizmussal, mert azt hitte, a forradalom olyan vívmányát, mint a munkástanácsokat 
nem sikerül teljesen felmorzsolni.117 Csakhogy a forradalmat követQ fejlemények – a sor-
tüzek és a kivégzések – Camus-t igazolták, bár folytatta harcát. Felvilágosította azokat, 
akik Algéria és Magyarország között hamis párhuzamot vontak: „Magyarországon nem 
élt több mint egy évszázada egymillió orosz (80%-ban kisember), akiknek a magyar fel-
kelés életét, jogait és nemcsak privilégiumait veszélyeztette volna. A magyar kérdés egy-
szer_: vissza kell adni a magyaroknak szabadságukat. Az algériai kérdés másként vetQdik 
fel: két népesség szabadságát kell biztosítani.”118 A magyar írókat pedig h_ségérQl bizto-
sította.119 Amikor Nagy Imrét és társait is halálra ítélték, Camus hiába akart találkozni a 
párizsi magyar nagykövettel, tiltakozását sem vették át.120 Csak egy keser_ elQszót írhatott 
az igazságot feltáró magyar emigráns kiadványhoz.121

*
Hannah Arendt 1952-ben arról tudósította férjét, hogy találkozott Camus-vel, aki „két-
ségtelen, ma a legjobb ember Franciaországban. Fej- és vállhosszal nagyobb a többi 
értelmiséginél.”122 Ez lett a hübrisze. Tony Judt szerint „Camus tragédiája talán abban 
rejlett, hogy olyan Franciaországban élt és alkotott, amely sokkal inkább, mint valaha, 
Jean-Jacques Rousseau Franciaországa volt, ahol élt a gondolatok kodifikációinak és az 
állampolgári elkötelezettségnek az öröksége, amit ma a kései francia felvilágosodáshoz 
kötünk.”123 Csakhogy Rousseau-t éppen úgy meg lehet védeni kései híveitQl, mint a fiatal 
Marxot a marxistáktól. (Onfray is ezt tette, Marxszal, de csak vele, Rousseau-val már 
nem.) Kétségtelen, Camus A lázadó emberben a Társadalmi szerzQdést dogmatikus ka-
tekizmusnak minQsítette, olyannak, amely jelentQs mértékben hozzájárult azon új vallás 
kialakulásához, amelynek istene a természettel összeolvadó ész, amelynek földi képvise-
lQje nem a király, hanem az általános akaratban megtestesülQ nép. Ez az általános akarat 
az isten az új misztikában. Ebben az ember természettQl fogva jó, így természete az ésszel 
azonosul. Az általános akarat az egyetemes ész, az egyes ember arra kényszeríthetQ, hogy 
szabad legyen. És mint Camus hangsúlyozza, ez az ideológiai konstrukció az önfeláldozó 
halált éppen úgy legitimálja, mint a mások halálát. Példája erre Saint-Just, aki bevitte a 
történelembe Rousseau-t, a király halálra ítélésének Q lett a fQ ideológusa, és aztán némán 
fogadta az Qt magát is sújtó halálos ítéletet. (Camus-re nehezteltek is a posztjakobinusok, 
azért is, mert a királyról mély emberi együttérzéssel írta le, hogy milyen méltóságteljesen 
vállalta sorsát.)

Ezzel szemben, vagy emellett Camus írásaiban megjelenik egy másik Rousseau, an-
nál is inkább, mert habitusuk, sQt helyzetük is sokban hasonlított, és nemcsak betegségük 
miatt. Rousseau szerint, aki beteg, jobban megérti embertársát, és innen a részvét, ami 
szolidaritásra ösztönöz. És ki nem lehet beteg? Camus szerint mind magunkban hordjuk a 
pestis bacilusát, és ez nemcsak metafora, hanem fizikai valóság. Az élet élésére serkentQ. 
Franciaországnak nincs teste – kesereg Camus 1946-ban. „Egy mediterrán ember számára 
a párizsi metró látványa egy másik világ revelációja. EbbQl következQen meg kell tanítani 
a gyerekeknek, hogy szeressék testüket és éljenek vele. Rousseau megmondta, mi a teen-
dQ.”124 Mindketten a szabadságot tartották a legnagyobb értéknek. „Az ember szabadnak 
születik, és mindenütt láncra van verve” – szól a Társadalmi szerzQdés elsQ mondata, és 
ez forradalomra hívó kiáltványként hangzik. És aztán a törvény elQtti teljes egyenlQséget 
hirdette, és ha bárki is a törvény fölött áll, már nincs egyenlQség. Rousseau-nál az utópia 
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abszolút jelleg_, igaz, konkrét javaslatai konkrét országokra vonatkoztak, és csak kis ál-
lamokban tartotta kivihetQnek a társadalmi szerzQdés (utópiájának) megvalósítását, mint 
Genfben, vagy részben Korzikán. Lengyelország bajaira fokozatos reformokat javasolt. 
Camus viszonylagos utópiát keresett, köztes megoldásokat, egyensúlyt, viszont a szabadság 
planetáris biztosítását vallotta: „A szabadság mindenkié vagy senkié. Ahányszor a világon 
egy embert láncokba vernek, minket magunkat is egy kissé megkötöznek.”125 Az új társa-
dalmi szerzQdést is nemzetközi szinten képzelte el. Mert olyan történelmi fordulat tanújának 
és részesének érezte magát, amely halált hoz vagy új civilizációt.126 Federalizált Európáról 
álmodott, a nemzetekérQl, miközben a nemzetek meghaladásának szükségességét vallotta: 
„Európában az élQ dialektika olyan, amely nem vezet egyszerre totalitárius és ortodox ideo-
lógiához. Ez a pluralizmus, amely mindig az európai szabadság fogalmának alapjaként szol-
gált, civilizációnk legfontosabb hozadékának t_nik nekem. Éppen ez az, ami most veszély-
ben van, és ezt kell megvédeni” – nyilatkozta 1956-ban, még a magyar forradalom kitörése 
elQtt.127 A forradalom után pedig – láttuk – mintha Rousseau-t is visszhangozta volna, aki a 
lengyeleknek üzente: „Szeretitek a szabadságot, méltók vagytok rá.”128

Rousseau forradalom lehetQségét jelezte, Camus forradalmat akart, és arra figyelmez-
tetett, hogy a német kérdés másodlagos a birodalmak összecsapásának kérdése mellett, 
de ez is lekerül a napirendrQl, amikor menetrendbe iktatódik a civilizációk összecsapása. 
Hiszen: „a gyarmatosított civilizációk ténylegesen minden oldalról hallatják hangjukat. 
Tíz vagy ötven éven belül kérdésessé válik a nyugati civilizáció. Minél hamarább gon-
dolni kell erre, és össze kell hívni a Világparlamentet ezen civilizációk számára, hogy a 
törvény valóban egyetemes legyen, és egyetemes legyen az általa szentesített rend.”129 
Rousseau és Camus utópiáinak alapja pozitív emberképük. Míg Sartre az embert „ha-
szontalan szenvedélynek” tartotta, Camus A lázadó ember védelmét azzal fejezte be, hogy 
„semmi sem haszontalan”. A különbözQ eszmék gazdagítják a közös tudatot, és abból ki-
jöhet valami jó.130 Viszont sem Rousseau, sem Camus nem fogadta el a fennálló világot. 
Elégedetlenségüket kiegészíti természetkultuszuk, innen merítettek erQt. Rousseau szerint 
az ember természete alapvetQen jó, a társadalom rontja meg, és a természetes ember – 
aki ellentéte a gondolkodó embernek, aki már romlott állat – éppen olyan mitikus lény, 
mint Meursault, aki romlott természetes embernek tekinthetQ; a Rousseau-féle embert a 
társadalom teszi tönkre, Camus emberét is környezete sodorja végzetes konfliktusba. És 
míg Rousseau-nál „a reflexív állapot természet ellen való”, Meursault is éppen a reflex-
ív állapotból való kilépés révén részesülhet a teljesség élményében. Emellett Camus és 
Rousseau sorsában is van közös vonás. Rousseau is elszigetelQdött kora értelmiségi vi-
lágában, mert nem hitt abban, hogy a civilizáció fejlQdésével nemesednek az erkölcsök, 
és ez nem tetszett a haladás-hívQknek. Camus és Sartre viszonya hasonló Rousseau és 
Diderot viszonyához, barátságuk kemény szembenállássá alakult – igaz, Camus-t nem 
kerítette hatalmába a paranoia, mint Rousseau-t.

*
Camus együtt élt saját hübriszével, ami nem volt más, mint élete és m_ve. Élete vége felé 
– 1959-ben – egyre inkább magányra vágyott, megundorodott mindattól, amit a „moder-
nitásról” és a „korról” írnak, és saját könyveitQl is. „Ha nem sikerül új nyelvet találnom, 
inkább elhallgatok” – írta egyik levelében,131 miközben gyermekkorát megidézQ regényen 
dolgozott. Örömét lelte egykori életörömének megidézésében. ElQhívta a szegények vilá-
gát, ami nem nyomasztotta, mert ellensúlyozta az anyai szeretet, a tanító atyai figyelme, 
miközben apjától egyedül a halálbüntetéstQl való iszonyatot örökölte meg.132 És miután 
1946-ban a civilizációk összecsapásának lehetQségét akarta elhárítani, most, jó 12 évvel 
késQbb más nyomasztotta: „Hosszú távon mindegyik kontinens (sárga, fekete, barna) a 
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vén Európára borul. Száz és száz milliónyi ember. Éhesek és nem félnek a haláltól. Mi 
már nem tudunk sem meghalni, sem ölni. Igét kellene hirdetni, de Európa nem hisz sem-
miben sem. Akkor meg kell várni az ezredfordulót vagy a csodát. Ami engem illet, egyre 
durvább falnak szorítva élni. És a m_vészeknek nehéz úgy dolgozni, magányosan, hogy 
nincs semmi támogatás.”133 Erényeit és fogyatékosságait próbálta megbékíteni, és meg-
fogadta, hogy „miután befejeztem a könyvemet, ha befejezem, nekilátok hibáim kijavítá-
sának”.134 Erre már nem jutott ideje. Vidéki otthonából Párizsba készült, és bár megvette 
a vasúti jegyet, engedett kiadója invitálásának, és az Q autójával indultak útnak, de egy 
fának ütköztek, és életüket vesztették. Camus ekkor 46. életévében járt. Onfray egész sor 
nagy alkotót felsorol, aki csak 46 éves kora után írta meg világhír_ m_veit, többek között 
Rousseau-t is, aki még szintén nem unalmas, míg Camus élQ m_vész. És demokrata, mert 
mint hangsúlyozta: a demokrata szerény. De hol vannak a többiek?

Az egyik Camus-szakértQ felhívta a figyelmet arra, hogy Camus ott aratta a legna-
gyobb sikert, ahol a diktatúra emléke élt vagy éppen élQ valóság: az 1950-es években 
Németországban, Olaszországban, Japánban, az 1960-as években Csehszlovákiában, 
Lengyelországban, Romániában, ma Iránban és Algériában.135 És tegyük hozzá, 
Magyarországon is sikert aratott, hála Gyergyai Albert, a fordító állhatatosságának.136 
Camus sikerének titka: le tudta írni, miként jelenik meg az, amit Hannah Arendt a gonosz 
banalitásának nevez.137 Így aztán Camus m_ve holnap – amíg van még holnap – már el-
söprQ világsiker lehet.
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