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Albert Camus igen gazdag életművét számos aspektusból 

vizsgálták az az 1930-as évektől egészen napjainkig. Páratlanul 

sokrétű munkássága hasonlóan sokrétű kritikai írások tárgyát képezte 

és képezi ma is. Ezek közül kiemelhetjük az irodalmi, filozófiai, 

politikai, politológiai, és színházdramaturgiai témájú elemzéseket, úgy 

ahogy találunk közöttük kritikai írásokat, melyek a humanizmust, a 

vallást, az esztétikát, a moralizmust, a görög mitológiát, a 

pszichoanalitikát, vagy az abszurdot állítják az egyes elemzések 

középpontjába. 

 Értekezésünkben Albert Camus életművére vonatkozóan egy 

olyan kevéssé kutatott, interdiszciplináris megközelítés felé 

fordultunk, melyet egyfajta irodalmi-pszichológiai megközelítésként 

tudnánk meghatározni. Az általunk vizsgált témakör kevéssé látható, 

azonban teljesen áthatja a Camus-életművet: az irodalom és a 

pszichológia határmezsgyéjén elhelyezhető megközelítésünkre épülő 

dolgozatunkban az érzelmi megküzdés és pozitív traumafeldolgozás 

irodalmi megnyilatkozásait vizsgáltuk a szerző életművében. 

Dolgozatunkban tehát arra vállalkoztunk, hogy a már létező 

szakirodalmat új megközelítéssel gazdagítsuk. 

 

 Metodológiailag a Charles MAURON-féle pszichokritika és a 

Dominique FERNANDEZ alkotta pszichobiográfia irányzataira 

támaszkodtunk. Ez utóbbiakat kognitív szempontokkal kiegészítve 

dolgozatunk alapja az a 2000-es évek elején leírt jelenség, melyet 
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rezilienciaként ismerünk, és melyet Franciaországban Boris Cyrulnik 

pszichoanalitikus-neuropszichiáter nevéhez köthetünk1.  

 

Az általunk alkalmazott interdiszciplináris megközelítéssel 

kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy igen kevés célzott 

szakirodalom állt rendelkezésünkre a szűk értelemben vett témában. 

Jóllehet Alain COSTES pszichoanalitikus Camus-elemzésében 2 

számos olyan tényezővel foglalkozik, melyek relevánsak lehetnek 

dolgozatunk szempontjából, az elemzés vegyes fogadtatása miatt 

igyekeztünk ezen megközelítéstől elvonatkoztatni, és tovább kutattuk 

azokat a munkákat – bármilyen kisszámú munkáról is volt szó –, 

melyek kitérnek dolgozatunk központi kérdéseire. Kiemelnénk 

Hiroshi MINO csend-elemzését 3 , valamint Anne PROUTEAU 

réparation tematikájú Camus-elemzéseit4.  

Célzottan Albert Camus és az érzelmi megküzdés, illetve 

pozitív traumafeldolgozás témájával tudomásunk szerint egyetlen 

kritikai írás foglalkozik: Sophie BASTIEN és Emmanuel 

                                                        
1 Az elmélet alapjait Emmy Werner (1929-2017) és Fritz Redl (1902-1988) 
pszichológusok, valamint John Bowlby (1907-1990) pszichológus-pszichiáter 
dolgozták ki. 
2  Costes, Alain, Albert Camus ou la parole manquante,  Étude 
psychanalytique, Collection Science de l’Homme, 1973, De la parole à 
l’écriture 
3 Mino, Hiroshi, Le silence dans l’œuvre d’Albert Camus, Librairie José Corti, 
Paris, 1987 
4 Prouteau, Anne, L’enjeu sacré de la littérature : une entreprise de correction 
et de réparation du réel, dans Camus, la philosophie et le christianisme, sous 
la direction de Hubert Faes et de Guy Basset, 2012 
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HABIMANA kutatók munkájáról van szó, mely 2017-ben jelent meg 

publikáció formájában5. 

Ebben az értelemben meggyőződésünk, hogy a munkánk 

alapját képező megközelítés újszerű, és akár új távlatokat is 

megnyithat a szerző munkásságának szentelt kritikai írások körében. 

 

Munkánk további újszerűsége abban rejlik, hogy Albert 

Camus életművének elemzését egy olyan elmélettel állítjuk 

párhuzamba, mely egyértelműen kívül esik az irodalomtudományi 

területű kritikai elemzések körén. Elmondhatjuk tehát, hogy a 

reziliencia-kutatás irodalmi szövegek elemzésével történő 

összekapcsolásán keresztül a Camus-korpusz elemzését olyan 

hipotézisek mentén végeztük, melyek szorosan nem kapcsolódnak a 

szerző életművét célzó, eddig megjelent kritikai írásokhoz. 

 

Elsődleges hipotézisünk abból állt, hogy Albert Camus életét 

és pályafutását áthatják azok a pozitív traumafeldolgozást és érzelmi 

megküzdést célzó folyamatok, melyeket reziliencia-folyamatnak 

nevezünk. Ennek alapján kiindulópontként azt a hipotézist határoztuk 

meg, hogy Albert Camus-re reziliens egyénként kell tekintenünk. 

Másodlagos hipotézisünk szerint a fent nevezett reziliencia-folyamat 

                                                        
5  Bastien, Sophie, Habimana, Emmanuel, De l’absurde à la révolte. 
Dynamique de la pensée d’Albert Camus, Maciej Kaluza, Piotr Mróz editors 
Jagiellonian University Press, 2017 
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nemcsak a szerző életében, hanem munkásságában is egyértelműen 

nyomon követhető, mi több, az életében bekövetkező traumákat és 

azok feldolgozására tett kísérleteket írásai tökéletesen leképezik. 

Harmadik hipotézisként megfogalmaztuk, hogy műveiben konkrétan 

beazonosíthatók azon személyek és életmomentumok, 

akikre/amelyekre reziliencia-gyámokként tekinthetünk. Központi 

hipotézisünk szerint pedig Albert Camus a művészeti/alkotási 

folyamat öngyógyító erejére épülő reziliencia-folyamatoknak 

köszönhetően tudott kilépni a gyermekkorára oly jellemző, több 

tekintetben is igen ártalmasnak tekinthető csend birodalmából, és az 

alkotáson keresztül beszéddé, vagyis műalkotásokká formálta azt.  

Erre a feldolgozási folyamatra vezethető tehát vissza, hogy a 

szerző életművét teljes egészében áthatja a csend-fogalom. Az 

életműre jellemző igen komplex csend-fogalom fémjelzi valójában azt 

a folyamatot, mely lehetővé tette számára a csendből következő 

traumás élmények alkotáson keresztül történő feldolgozását. 

Hasonlóképpen ebből adódóan nem véletlen tehát, hogy Albert Camus 

egyike azon XX. századi szerzőknek, akik elsődleges küldetésüknek 

tartották, hogy műveiken keresztül „megszólaltathassák” különböző 

okokból csendre vagy hallgatásra ítélt kortársaikat. 

 

Összefoglalóan tehát alapvető célunk az volt, hogy a szerző 

életének és műveinek párhuzamba állításával vizsgáljuk meg és 

kövessük nyomon az esetében megfigyelhető érzelmi megküzdés és 
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pozitív traumafeldolgozás folyamatát, feltérképezve azt az utat, 

melyet két teljesen ellentétes pólus, a csend/hallgatás és a 

beszéd/alkotás között kellett bejárnia. 

 

A dolgozat első fejezetében (Approche psychobiographique 

de l’œuvre) pszichobiográfiai megközelítésből világítunk rá a Camus-

életműre. Ebben a fejezetben nagy szerepet kapnak az első írói 

próbálkozásokkal kapcsolatos elemzések, a valóság és a képzelet 

határmezsgyéjének fontossága az alkotási folyamatban, Camus első 

reflexiói saját írói pályafutásának kezdeteivel kapcsolatban, valamint 

központi szerepet kap a művészetek és az alkotás öngyógyító erejének 

kérdése. A dolgozat tehát egyfajta összefoglaló kitekintéssel indul, 

melynek köszönhetően rálátást kapunk a szerző által tapasztalt 

nehézségekre írói gyakorlatának megkezdése pillanatában. Ezen 

nehézségek kimutathatóan összekapcsolódnak a traumás élmények 

feldolgozásának alakulásával. 

Mint tudjuk, az irodalomban számos példa igazolja, mennyire 

eltérőek lehetnek az alkotási folyamatot középpontba állító írói 

reflexiók és maga az írói gyakorlat, Camus esetében azonban 

meglepően nagy egyensúlyt és koherenciát tapasztalhatunk e két 

terület között. Ennek kimutatására elemzésünk Camus írói 

gyakorlatára vonatkozó reflexióit állítja középpontba, melyek – ahogy 

arra munkánkban is rámutatunk – nagyon jelentős változásokon estek 

át az évek során. Elkísérjük a szerzőt egészen addig a pillanatig, míg 
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az alkotói folyamat megindulásához oly szükséges egyensúly kialakul 

esetében a megélt és az elképzelt között. Jóllehet, Camus kezdetben 

azt állítja, hogy a megélt életesemények és a művészet között 

semmiféle kapcsolat nem létezhet, az évek során, illetve első írói 

próbálkozásainak és mély önreflexiónak köszönhetően azonban 

megérti, hogy az alkotás nem csupán menekülés lehet a valóságtól, 

hanem többek között kínálhat arra egyfajta gyógyírt, mi több, 

hordozhat magában a valóság elleni egyfajta lázadást is. 

A fejezet további részeiben az alkotás különböző elméleteivel 

foglalkozunk, melyekkel rámutatunk arra, hogy az egyes alkotási 

folyamatok fázisai tökéletesen párhuzamba állíthatók a lázadás 

folyamatát alkotó fázisokkal. 

Zárásként levonjuk a következtetést: Camus reflexiói szerint 

az alkotási folyamatnak többféle szintje létezhet, attól függően, hogy 

az az egyént, vagy a közösség egészét állítja középpontba. Az alkotás 

ezen kettőssége az alkotó eszmei értelemben vett kettősségéhez vezet: 

magányos vagy értékközösséget vállaló? Kimutatjuk, hogy Camus 

erre a kettősségből adódó traumára a megoldást abban az alkotói 

folyamatban látja, mely elvezeti az alkotót a körülötte lévő világgal 

történő összeolvadáshoz, egyfajta elfogadáshoz. 

 

Második fejezetünkben (Avant la genèse d’une œuvre) arra 

vállalkozunk, hogy rámutassunk, miként alakul ki Camus esetében az 

alkotás szükségszerűsége. Részletesebben megvizsgáljuk írói 
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pályafutásának első momentumait és annak körülményeit, beleértve 

azokat a gyermekkori és serdülőkori életeseményeket, melyek 

nagyban kihatnak alkotói/írói kreativitásának kibontakozására. Ebben 

a fejezetben tehát már azokat a találkozási pontokat kutatjuk, melyek 

egyértelműen bizonyítják az életesemények és az alkotói folyamat 

kibontakozásának esetleges összefonódásait.  

Korpuszunkat értelemszerűen az első írói próbálkozások és az első 

művek alkotják: Louis Raingeard, Színe és visszája
6 (továbbá az Az 

első ember
7
).  

Ezen második fejezet központi elemeit a család mint alapvető 

kommunikációs közeg, az első évek, a gimnáziumi évek és az azokkal 

elhatalmasodó csend, majd az írói mesterség kiválasztásának első 

mozzanatai teszik ki. 

Konklúzióként megfogalmazzuk, hogy hatalmas szakadék választja el 

azt a két világot, melyek Camus gyermekkorát és későbbi írói pályáját 

övezik. Az előbbi esetben egy írástudatlan munkáscsalád félárva, 

nyomorban nevelkedő gyermekével állunk szemben, akinek 

gyermekkorát nyelvileg, kommunikációs szempontból, érzelmileg, 

intellektuálisan nagyfokú instabilitás jellemzi, amit tovább nehezít 17 

éves korában diagnosztizált tüdőbetegsége, míg a második esetben 

egy igen fiatalon, már 44 éves korában munkásságáért Nobel-díjjal 

                                                        
6 L’Envers et l’Endroit 
7 Le Premier Homme 
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jutalmazott, ünnepelt íróval állunk szemben, akinek az életműve 

hosszú-hosszú évtizedek óta, ma is számtalan kritikai írás és 

tanulmány tárgyát képezi – azaz 80-90 év távlatából is aktuális, és 

képes a ma emberéhez is szólni. Hipotézisünk szerint a két világ 

közötti átjárást az alkotás által lehetővé váló reziliencia-folyamat 

biztosítja. 

Harmadik fejezetünket teljes egészében a reziliencia, azaz az érzelmi 

megküzdés és pozitív traumafeldolgozás jelenségének szenteljük. 

Kitérünk annak kialakulására, válfajaira, kiváltó okaira, az ún. 

kockázati tényezőkre, valamint meghatározzuk és körbejárjuk a 

reziliencia-gyám fogalmát. Végezetül pedig konkrét példákkal 

illusztráljuk a reziliencia alkotás által megtámogatott folyamatát. 

 

Következő fejezetünk Albert Camus, A reziliens ember (Albert Camus 

- L’Homme résilient) címet viseli. A címnek megfelelően az 

előzőekben már megkezdett gondolatsort visszük tovább. Az előző 

fejezetben megfogalmaztuk, miért tekinthetünk Albert Camus-re 

reziliens egyénként. Az eddigiek folytatásaként pedig rámutatunk 

azon tényezőkre, melyek a szerző reziliencia-folyamatát 

megtámogatták (reziliencia-gyámok, köztük személyek és 

körülmények, folyamatok, közegek vagy intézmények), és azokra, 

amelyek egyértelműen gátolták azt (az anya csendje, árvaság, 

étrangeté, szeparáció, betegség, Algéria, Camus párizsi miliőtől való 

idegenkedése, belső kételyek/konfliktusok saját írói kvalitását illetően 



 10

stb.). Ebben a tartalmi egységben mutatunk rá arra, milyen fontos 

szerepet tölt be az alkotás Camus reziliencia-folyamatában. Levonjuk 

a következtetést: egyes konkrét folyamatoknak köszönhetően negatív 

élmények pozitív élményekké alakulnak át pusztán a verbalizációnak, 

azaz az alkotásnak köszönhetően. 

 

A következő fejezetet két részre tagoltuk (La résilience par l’œuvre). 

Az első részben a csend mint mandat originel kérdéskörével 

foglalkozunk, mely ponton bekapcsolódnak a tényleges 

szövegelemzések. Itt fontos bevezetnünk az anyai csend fogalmát, 

azaz az általunk silence de genèse- nek nevezett alapfogalmat, mellyel 

kapcsolatban megállapítjuk, hogy egyidőben vizsgálható úgy, mint a 

rezilienciát kiváltó fő tényező, a traumás élmények kiváltó oka, illetve 

mint a rezilienciát megtámogató elemek legfontosabbika, az alkotás 

egyfajta fő motorja. Hipotézisünk, mely szerint a silence de genèse 

jelenléte az alkotási folyamat kibontakozását egyben gátolja és 

kiváltja, ebben a fejezetben egyértelműen beigazolódik.  

A választott szövegelemzések tükrözik a szerző érzelmi megküzdést 

és pozitív traumafeldolgozást célzó útját a silence de genèse 

leküzdése, majd átformálása jegyében. A szövegelemzésekkel 

párhuzamosan természetesen támaszkodunk életrajzi momentumokra 

is, hogy az alkotás és az életesemények területeinek összefonódásait is 

beazonosíthassuk. Az elemzett művek kapcsán kiemelendő, hogy 

foglalkozunk az első írásokkal is (mindazokkal, amelyekben feltűnik 
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az anyafigura és a hozzátartozó csendfogalmak), valamint a Színe és 

visszája előszavával, melyet Camus több évtized távlatából ír meg, 

úgy ahogy legutolsó regényével – mindezt tesszük annak érdekében, 

hogy az egyes életciklusok és alkotói időszakok között végbemenő 

percepcióváltozást állíthassuk elemzéseink középpontjába. Ezáltal 

azonban nem csupán a csendfogalmak percepciójának változásait 

követhetjük nyomon, hiszen tanúi lehetünk az anyafigura 

derealizációjának, egyfajta mitifikációjának is, mely szintén az 

érzelmi megküzdés és pozitív traumafeldolgozás folyamatait 

támogatja meg az alkotói folyamaton keresztül. Kitérünk továbbá a 

szimbolizációra és az idealizációra, melyeket Camus transzpozíciós 

módozatokként használ műveiben. Ebben a fejezetben igazolódik be 

tehát igazán az alkotás öngyógyító ereje, melyre támaszkodva Camus 

megtölti, felöltözteti, diverzifikálja, megszólaltatja, majd ezáltal 

megérti és feldolgozza az anyai csendet. Így magyarázatot kapunk arra 

is, miként lesz az első írásokban állatias csendként emlegetett (« ce 

silence animal ») csendből titokzatos ének (« un chant secret »). 

Rámutatunk arra, hogy ezen folyamatnak köszönhetően születnek meg 

a szerző első életrajzi ihletésű írásai, melyekben már tabu nélkül 

szerepelnek az elemzésünk szempontjából legfontosabb elemek, azaz 

az anyai csend és maga az anyafigura. 

 

Fejezetünk második részében tovább folytatjuk a csend-fogalom 

elemzést a korpusz egyéb, nem feltétlenül életrajzi ihletésű műveinek 
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alapos vizsgálatával. Dolgozatunk ezen része Amikor a csend veszi át 

a szót (Quand le silence prend la parole) címet viseli. Hipotézisünk, 

miszerint az alkotás által kínált lieu de parole adja Camus kezébe a 

verbalisation és a parole remaniée lehetőségeit, beigazolódik. A 

művekben fellelhető csend-fogalom meglepő diverzitása és 

komplexitása egyértelműen rámutat arra, hogy Camus-nél a silence de 

genèse az alkotás primo motore-je. Ebben a fejezetben nagyszámú mű 

elemzésére kerül sor, mely elemzések mentén számos csend-fogalom 

párhuzamos jelenlétére mutatunk rá a korpuszban: a természet 

csendje, az egyén csendje, a közösség csendje, és végül a világ 

csendje (ezeken belül többek között a lelkiismeret csendje, a 

párbeszéd a csenddel, a Némák csendje, az episztoláris csend, a 

félelem csendje, az immobilizmus csendje, a lázadást megelőző és 

előkészítő csend, a világ érthetetlen/abszurd csendje, a csend mint a 

beszéd ellenlábasa, azaz a kommunikáció hiányából adódó csend, és 

még folytathatnánk a sort). A csendelemzések elvezetnek ahhoz a 

konklúzióhoz, miszerint egy első értelmezésre negatív fogalom 

pozitív értelmet is nyerhet, azaz ebben az esetben a csend teremtő 

erővel bírhat. Amennyiben a csend teremtő erővel bír, egyéb 

paradoxont alkotó jelenségek is kezelhetők komplementerként, 

ahelyett, hogy kizárólagosan antitetikus jelenségekként tekintenénk 

rájuk. És pontosan ebben rejlik Albert Camus reziliencia-

folyamatának lényege: a csend és a beszéd felfoghatók olyan antetikus 

fogalompárként, melyek között kibékíthetetlen ellentét feszül, Camus 
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művein keresztül azonban megértjük, mennyire téves is lehet ez a fajta 

gondolkodásmód (ld. la juste mesure a görög filozófiában). 

 

Utolsó fejezetünk, Az alkotó ember mítosza (La Résilience dans 

l’œuvre - Le Mythe de l’homme créateur) alapgondolata nem más, 

mint az előzőekben említett teremtő erő. Ebben a fejezetben térünk ki 

célzottan a reziliencia konkrét jelenlétére a korpuszban, ezúttal 

azonban nem a szerző által az alkotás segítségével megvalósított 

reziliencia áll az elemzés középpontjában, hiszen magának a 

reziliencia jelenségének a jelenlétét vizsgáljuk a korpuszban. Ebben az 

értelemben tehát azokat a megoldásokat, járható utakat keressük, 

melyeket a szerző maga közvetít felénk írásaiban.  Elmondhatjuk, 

hogy nemcsak Albert Camus élete ékes példa a reziliencia-munkára, 

hiszen műveivel is azt az üzenetet közvetíti felénk, hogy minden 

nehézség és akadály ellenére az ember alapvetően teremtő lény. Ebben 

az értelemben tehát nem kizárólag az alkotó/művész képes teremteni, 

hanem minden egyes ember képes a teremtésre. A fejezetben szereplő 

szövegelemzéseknek köszönhetően bebizonyosodik, hogy a 

világunkkal kialakított összhang, a szeretet, az igazság keresése, a 

világos és nyílt kommunikáció, a testvériség, a közösség, a közös 

cselekvés/fellépés, a szolidaritás, az empátia mind-mind olyan 

tényezők, melyek Camus szerint elementáris teremtő erővel bírnak. A 

kulcs a tevékeny életszemléletben, és az ahhoz elengedhetetlen 

erőfeszítések meghozatalában van. 
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A reziliencia jelenlétét a korpuszban azok az utolsó szövegelemzések 

bizonyítják, melyek hasonló felépítést követnek, mint a csendfogalom 

elemzése esetén kialakított felépítés: a természet rezilienciája, az 

egyén rezilienciája, a közösség rezilienciája (mely utóbbiakat szoros 

összekapcsolódásuk okán egy alfejezetben elemzünk), az ember 

rezilienciája a világ abszurditása ellenére. 

 

Összefoglalóan tehát levonhatjuk a következtetést: Albert Camus 

életművére egyfajta reziliencia-írásként is tekinthetünk, hiszen 

amellett, hogy ő maga is az alkotáson keresztül vált rezilienssé és 

végezte el azt a traumafeldolgozó munkát, mely lehetővé tette számára 

(az alkotáson keresztüli) öngyógyítást, műveivel is azt az 

alapgondolatot közvetíti a jövő generációi felé, hogy semmilyen 

körülmények között nem hajthatunk fejet a nehézségek előtt. Minden 

pillanatban szem előtt kell tartanunk, hogy az egyes nehézségek, 

traumatikus élmények, viszontagságok képesek bennünket, embereket 

olyan dolgokra kapacitálni, amelyekre erőpróbák és traumák átélése 

nélkül nem lennénk képesek. Amellett tehát, hogy Camus életútjával 

példát mutat, műveivel azt is tanítja olvasóinak, hogy az ember 

természetéből adódóan teremtő lény/alkotó, és mivel teremtő erővel 

bír, képes arra, hogy akár teljesen újraformálja a körülötte lévő 

világot. A megoldás abban rejlik, hogy Sziszüphoszhoz hasonlóan 

felül kell kerekednie saját sorsán. Amennyiben erre képessé válik, 

minden akadály elgördül az útjából, hiszen ahogy maga Camus 
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fogalmazott: « Semé par le vent, moissonné par le vent, et cependant 

créateur, tel est l'homme, à travers les siècles, et fier de vivre un seul 

instant
8. » 

 

Végezetül megjegyzendő, hogy az értekezés megírásához szükséges 

kutatások során számos, érdeklődésre számot tartó nyomvonalat 

azonosítottunk be, melyek jövőbeli kutatások tárgyát képezhetnék. 

Magában a dolgozatban ezeken a nyomvonalakon már nem volt 

módunk elindulni, meggyőződésünk azonban, hogy érdemes lenne 

ezen témákkal behatóbban foglalkoznunk a jövőben. Ide tartozik 

például a különböző regiszterek, stílusok, stílusárnyalatok szerepe a 

reziliencia-folyamatban  (pl. az irónia, önirónia és a verbalizáció 

kapcsolata), vagy az egyes irodalmi műfajok, és az azokban 

alkalmazott narrációs stratégiák összevetése a lieu de parole és a 

remaniement de la parole kérdésével. További érdekes nyomvonal 

lehet a nyelvi reziliencia kérdése, mely individuális és közösségi 

szinten is arra kapacitálja az embert/embercsoportokat, hogy bármely 

traumatikus élmény átélése után a nyelvre és az abban közvetített 

értékekre támaszkodva traumáit feldolgozza/feldolgozzák. 

 

 

                                                        
8 Carnets 1949-1959, OC IV, p. 1304. 
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