
Unamuno személyes sorsával hitelesített - jelen tanulmányban csak vázlatszerűen

kifejtett - gondolkodása tudósítás a világnézetek keresztútja elött álló személyes,
autonóm gondolkodás megpróbáltatásairól. Ez az érzö gondolkodás feltáró, apoka
liptikus jellegű, amennyiben nem megoldásokra tör, hanem éppen a megoldásokat
igyekszik eltávolítani az útból, hogy világosan láthatóvá váljék az, amire nézete sze
rint nincs megoldás, de ami egyúttal emberré teszi az embert. E gondolkodásban egy
olyan ember beszél, aki ismeri, elismeri, söt igenli az ész jogát az életben, de - az ész
és az élet érdekében - ezt nem veti alá amannak. Gondolkodása egzisztenciális ada
lék, hozzájárulás ahhoz, hogy érezzük: hová, milyen mélységekbe nyúlnak létünk gyö
kerei.
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MIGUEL DE UNAMUNO

Az élet álom
Töprengések Spanyolország újjászületéséről*

Fölösleges elhallgatni az igazságot. Mindnyájan hazudunk, mikor újjászületésröl be
szélünk, hiszen senki sem gondol komolyan önmaga újjászületésére. Ez üres szónoki
fordulat marad továbbra is, melynek forrása nem a szív, hanem a fej. Szülessünk új
já? Miböl, ha még semmit sem bántunk meg?

Alapjában véve nem vagyunk mások, mint több-kevesebb joggal intelligensnek
nevezett közemberek, akik mostanság lépten-nyomon Spanyolország újjászületéséröl
beszélnek. Ide jutunk valamennyien, ez végsö témánk, me ly alól - ostobák! - szinte
senki sem vonja ki magát.

A nép pedig, vagyis azok, akiket mi megszemélyesítve népnek nevezünk, s ami
valójában nem is több mint nép, magánemberek, vagy - ahogy a görögök mondták 
idióták tömege, Platón sokasága, a maga részéröl nem válaszol. Ők úgy hallgatják
mindezt, mintha nem is róluk volna szó, hiszen fogalmuk sincs arról, mi is az az újjá-

* Unamuno ezt az esszét 1898-ban írta, közvetlenül a spanyol-amerikai háborúban elszenve
dett súlyos vereség után.
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születés. A nép itt biztos a dolgában: szembetűnő közömbössége egészséges kereszté
nyi lelkületéből fakad. Nincs pulzusa - állítják azok, akik nem képesek hozzáférkőzni

lelkéhez, melyben ott lüktet rejtett és befelé forduló hite. Meghalt - mondják azok,
akik nem érzik, hogyan álmodja az életet.

A nép mérhetetlen közömbösséggel nézi, mint vesznek el a gyarmatok, melyek bir
toklása gyermekei boldogságát avagy boldogtalanságát a legkevésbé sem befolyásol
ta. Ugyan mit számít neki, hogy Spanyolország visszaszerzi-e a nemzetek között ko
rábban elfoglalt helyét vagy sem? Mit nyer ö ezzel? Törődik is a nemzeti dicsőségge!?!

Történelmi küldetésünkkel?! . .. Mesebeszéd! Szegénysége - annak minden gazdag
ságával - elég neki.

Amikor kitört a háború, az öntudatos spanyolok, kiknek volt némi fogalmuk a Tör
ténelemről, Jogról. nemzeti büszkeségröl, fiaik közül sokat harcba küldtek; s az atyák
a gyermekek hadbavonulását bizonyos nyugalommal szemlélték, hiszen ez kiutat je
lentett, máskülönben sokan kivándorolni kényszerültek volna. Az élet nehéz, a föld
szegény, a jövő bizonytalan; mi különbség van aközött, hogy valaki a háborúban hal
meg, vagy másutt? Így hát, s ez végzetes szükségszerüség, legelőször is be kell vonulni.
S aztán pusztulni hagyták őket, hisz végül is a névtelen hősöknek kell meghalni. Név
telen hősök! Micsoda szarkazmus e két, egymással össze nem férő kifejezés abszurd
kapcsolata! Halálba küldték őket. Eh! Senki sem hal meg addig, amíg Isten nem akar
ja. A halál csak az intelligenseket rémíti, akik betegesen vágynak ahalhatatlanságra,
ők rettegnek a logika által eléjük vetített túlvilági semmitől. Mi intelligensek vagyunk
azok, akik szónoklattá üresitettük az anyák fájdalmát, éppúgy mint a Haza újjászüle
tését. Látványosságnak tekintjük a világot, s magunk látványosságként oldódunk fel
benne.

A harcokban sok fiú veszett oda, atyáik imát mondtak értük, miközben újak készül
tek a helyükre állni. De a nép ezen élöhalottak, a láz karmai között vergődő szeren
csétlenek láttán könnyekre fakad, mert vajon mi végre teljesít szolgálatot e sok bol
dogtalan? Életük még a halálnál is nehezebb teher lesz, nekik is, testvéreiknek is.

A háború, miután Spanyolország erőforrásai kimerültek, véget ért, és a nép most
pihen egy keveset. Egy ideig békén kell őt hagyni, nyugalmát nem kell új, hangzatos
mesékkel megzavarni; nem kell történelmi sorsának, dicsőségének szajkózásával mo
lesztálni, nem kell hősiesnek nevezni. Ellensége, a világ, elnémul egy időre és hagyja,
hadd vonuljon vissza a nép szegénységébe, hadd élvezzék a békét az együgyűek, az
áldott idióták, annál jobban, minél tehetetlenebb a nemzet.

Most azonban nehogy valaki is az újjászületés bárgyú szólamával álljon elő, s ismét
felébressze őt évszázados álmából! Mondják inkább azt, hogyabuliában, akarathiány
ban szenved, hogy nincs nemzeti tudat, hogy a felette magasodó nemzet, melyet sa
játjának nevez, haldoklik. Sajátjának?! Még hogy a sajátjának?! Hiszen nincs is neki!
Itt, lenn csak időleges hazája van, s ott, fenn, egy másik, a végleges. Amije van, az nem
nemzet, hanem haza, szétterűló, megtapintható föld, napfénytől aranyló, az a föld,
melyen megkereste kenyerét, az ismerős mezök, a gyermekkori völgyek és dombok, a
harang, amely atyái halálakor kondult meg, mindaz a valóság, amely kívül reked a
történelmen. Ha a haldokló nemzetekben az együgyűek nyugodtabban álmodják az
életüket, ha az idioták álmukban békésebben vándorolnak a világban, akkor jobb, ha
a nemzetek haldokolnak. Boldogok a békések, mert övék lesz a mennyek országa, az
az ország, melynek eljöveteléért naponta szoktak fohászkodni.

Valamely nagy, történelmi nemzet öntudatos polgárai talán jobban, nagyobb benső

békében élnek, mint a parasztok országunk valamelyik eldugott sarkában? A tobosói
földműves, aki megszületik, él és meghal, kevésbé boldog talán, mint a New York-i
munkás? Átkozott egy haladás az, ami arra kényszerít bennünket, hogy az üzlettől,

rnunkától, tudománytól megrészegülve ne halljuk meg az örök bölcsesség hangját,
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ami a vanitas vanitatumot l visszhangozza! E robusztus nép, amely egészséges ösztön
nel iszonyodik minden újítástól, tudja, hogy nincs új a nap alatt.

Hogy népünk elmaradottságban teng? Na és! Hadd rohanjon a többi, majd megáll- ,
nak valahol! Hogy tudatlanságban marad? Tudatlanság?! Mennyivel nagyobb vajon a
magánemberek tudatlansága, mint a közemberek tudománya? Tudatlanság! Tudnak
annyit, mint amennyit nem! Sokat tudnak arról, amit nem tudnak, az újjászületést
sürgetök viszont szinte semmit sem tudnak arról, amit tudnak. A tudatlanság tudo
mánya isteni tudomány; sőt, több mint tudomány: bölcsesség. A test minden orvosnál
jobban be tudja forrasztani a sebeket. a nép, a társadalmi test pedig sokkal jobban
tudja a szociológusoknál, hogy ki az, aki keresztezi az útját, és ki fáradozik azon, hogy
ne hagyja álomba merülni.

Ámde a népet fel kell áldozni a nemzetért, sajátos jelleggel, történelmi egyediség
gel kell felruházni. hogy kultúréietet éljen és a Kulturvölker - így, németül - közé tar
tozzon! Az egyének morális öngyilkossága a kollektivitás oltárán azonban szörnyü
dolog! Nem pogány bálványimádás talán ez, ha mindenkit, minden egyes spanyolt fel
akarunk áldozni Spanyolországért? Vajon nem kegyetlenség az, ha megzavarjuk az
egyszeru emberek nyugalmát, méghozzá éppen egyeszmével? Nincs semmi, bármi
lyen magasztos dologról legyen is szó, ami fölérne egy nép benső békéjével, az igazi
békével, a beteljesedett idiotizmussei. Vajon nem attól a harctól vonjuk el ezeket az
embereket, melyet saját öröklétükért vívnak. ha belekeverjük őket abba a harcba,
amely a nemzet történelmi életéért folyik?

Nem tudom, van-e Spanyolországban nemzeti tudat, de hogy népi tudat van, az biz
tos. A spanyol nép - nem a nemzet! - minden központi irányítás nélkül, egy ember
ként kelt fel Napóleon seregei ellen, melyek a haladást hozták el nekünk. Nem kért
belőle. Megsejtette. hogy vándorútja e földi hazában mindennapi kenyerének, el
fásult élete vigaszának, a komor békességnek, nyugalmat adó megszokott hitének el
vesztésébe kerülne; megsejtette. hogy a haladás felzavarná békés álmából, hogy nyo
masztó teherré válna; ellenállt. Eltökélte magát, hogy inkább a közös halált választja,
mintsem hogy egy olyan úton indítsa el fiait, ami az egyéni öngyilkosságokhoz vezet.

Akkoriban franciabarátok voltak a haladáspártiak. kedvtelve bámulták a hóditót.
aki a kultúra evangéliumát, a polgári forradalom "jó hírét" hozta magával.

Tudom is én, miféle tündöklő pályát ígérnek a nép fiainak, ha az álom varázsát
megtörve szívvel-lélekkel a haladás útjára lépnek. "Hatalomban, dicsőségben lesz
részed, ha a haladás odaadó híve leszel!" - mondják neki. Késői leszármazottjai elérik
majd a Kánaánt, neki azonban, vigasz nélkül, a pusztaságban kell végeznie.

Hagyjátok a népet békében, Isten kegyelméből élni, az egyszerűség dicsfényétől

övezve, boldog ember mivoltában, s legfőképpen hitének hírnevével ne hozakodjatok
elő, ha a történelmi Spanyolországról. birodalmak meghódítójáról van szó, melynek
birtokai fölött sohasem nyugodott le a nap és az igazságtalanság! Vigaszának keresz
tény balzsamába ne öntsétek a világi hívságok pogány mérgét! Hagyjátok őt aludni,
hagyjátok, hogy hosszú, mély, egyhangú álomba merüljön, a megszokott jó élet ál
mába! Ne áldozzátok fel a haladásnak, az istenért, ne áldozzátok fel! Ó, bárcsak
visszatérne az a gyönyörű, vigasztaló álmokkal teli középkor! Az a kor, amely a dol
gozó, imádkozó, hívő, remélő, alvó nép számára az aranykort jelentette! Idiotizmusá
nak fennkölt nagysága akkortájt évszázadokra életre kelt.

Ugyan rniféle haladás az, amely nem oda vezet, hol a legnagyobb békességben és
megelégedettségben hal meg valamennyi ember, annak köszönhetoen. hogy élt?
Babona lett a haladásból. sokkal alantasabb és gonoszabb mindannál, ami ellen en
nek nevében harcolnak. Elvont fogalmat csináltak belőle, ebből pedig bálványt,
Haladást, nagybetűvel. A szörnyüséges [atum, a pogányság alkonyának embertelen
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végzete a Fejlődésben testet öltve jelenik meg újra, hogy rabságba döntse az agyon·
gyötört lelkeket. .

Csakis akkor érthetö a haladás, ha a gazdagot gazdagságától, a szegényt szegény'
ségétöl, valamennyiünket pedig az állati szinttöl megszabadítva lehetövé teszi szá
munkra, hogy arcunkat az ég felé fordítsuk, és miközben enyhít az időbeni szűkség

leteken, feltárja számunkra az örökkévalókat. Rajta, lásson mindenki munkához, a
lehetö legkisebb erőkifejtéssel! Takarékoskodjunk az energiával, hogy legfőbb érde
künkben, legmagasabb rendű valóságunkban összpontosítsuk újra! Ámde a valósá
gos, konkrét haladásból. ami csak eszköz, eszményi, elvont haladást, végcélt és bál
ványt csinálunk! Haladást a haladásért, érkezzünk el a jó és rossz tudásához, hogy
istenekké váljunk!

Az aranyat, a csere eszközét, végcélnak tekintjük és a felhalmozás érdekében
nyomorúságosan élünk. A kultúra pedig nem egyéb, mint arany, csereeszköz. Boldog
az, aki örök boldogságát vásárolja meg vele!

A haladástól megrészegült népek szimbolikus képe az a szegény, haldokló arató
munkás, aki - miközben a pap feladta neki az utolsó kenetet - összeszorított marká
ban utolsó pezetáját szorongatta, hogy azzal együtt temessék el. A Sors kuporgató és
bálványimádó népeit szintén a haladásukkal együtt földelik majd el.

Termelni kell, termelni! minden területen a lehető legtöbbet, a legkisebb ráfordí
tássall, hogy aztán az emberiség Bábel monumentális tornyának tövében rogyjon
össze, amely dugig van tömve árukkal, gépekkel. könyvekkel, képekkel, szobrokkal, a
világi dicsőség emlékeivel, históriákkal.

Élni, élni, a lehető legteljesebb és leggazdagabb módon! Élni, mert mindnyájunk
nak meg kell halni! Élni, mert az élet öncél! Legfőképpen pedig nagy zajt csapni, hogy
ne lehessen hallani a szellem mérhetetlen mélységu vizeinek zúgását, az örökkévaló
ság hangját! Belerokkanni a kultúrába! - ahogy egy haladáspárti barátom szokta
mondogatni.

Ha pedig a tudatot fenntartó szervek pusztulásakor valamennyi egyedi tudat az
abszolút tudattalanba hull vissza, amelyből vétetett, akkor az emberiség nem egyéb,
mint fantomok baljós menete, amely a semmiből a semmibe tart, az emberszeretet
pedig az elképzelhető legembertelenebb. Tény pedig az, hogy ilyesféle elképzelés
reszket - olykor fátylak mögé rejtve - a haladás valamennyi bálványimádójának lelke
mélyén.

A hatalmas kasztíliai epopeiában van egy mélységcs szépségű rész; az, amelyben a
hercegi pártól elbúcsúzva "Don Quijote megint a nyílt mezöségre jutott, s megszaba
dult, megmenekült Altisidora szerelrnes ostromától. úgy érezte, most van igazán ele
mében, lelkében egészen újjászületett, hogy ismét folytathatja lovagi tiszte te
endöit".' Ekkor mondott himnuszt a szabadsághoz és nevezte boldognak azt, akinek
az ég akár egy falatka kenyeret juttatott, de úgy, hogy ezért senkinek se tartozzon
hálával, csak a gondviselésnek. Rögtön ezután tucatnyi parasztembert pillantott
meg, akik faragott képeket vittek a falujukban épített oltárhoz. Don Quijote udvaria
san kérte, hogy megnézhesse azokat, és megmutatták neki San Jorge, Szent Márton.
San Diego Matamoros és Szent Pál képét; mind a négyen a kereszténység kóbor
lovagjai voltak. és isteni módon harcoltak. Ekkor a la manchai hidalgo így kiáltott fel:
"Ők az eget vívták ki karok erejével, mert a mennyek országán erőt lehet venni; dc
hogy én mit vívok ki fáradalmaimmal, azt mind ez ideig nem tudom bizonyosan; ha
nem csak szabaduljon meg az én Dulcinea del Tobosóm a szcnvcdéscitöl, akkor majd
megenyhül a sorsom, s felderül értelmern világa: akkor talán én is jobb útra térítem
lépteimet, mint mostani utam."

A nemes lovag, Don Quijote időbeni bolondsága itt oldódik fel a jó Alonso hidalgo
örök jóságában; az egész végtelenűl szomorú epopeiában talán nincs is ennél mé-
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lyebb szomorúságot árasztó hely. A lovag, aki abba a dicsőséges vállalkozásba kez
dett, hogy a világban esett sérelmeket megtorolja, jobbá tegye a világot, megvallja.
hogy nem tudja bizonyosan, mit vív ki fáradalmaival. és tekintetét az ég megvívása
felé fordítja, mert a mennyek országán erőt lehet venni.

Alászállása a jó Alonso bölcsességéhez. az örök bölcsességhez, amely időbeni bo
londságának támasztékául szolgált, világosan mutatja végső szellemi rokonságát szü
kebb hazájának misztikusaival, kiknek szép lelkét szomjúságtól tikkadttá teszi a kiet
len kasztíliai pusztaság és a föléje boruló verőfényes égbolt remegő hősége. A saját
tettében való kétség e pillanata a legistenibb a szegény, s oly mélyen emberi lovag
ban; a bolond gőgben rejlő alázat összetartó erejének feltárulkozása ez, ami arra indí
totta, hogy magát az igazság forrásának vélje, és Duleineának. a Dicsőségnek ajánlja.

Don Quijote az Újjászületés, a Haladás elöl isten háta mögötti falujába vonult
vissza, hogy az ismeretlenségben éljen, anélkül, hogy megpróbálná civilizálni a sze
gény jó Sanchót, a szimbolikus idiotát. hadd éljen békességben és Isten kegyelméből

elmaradottságban és tudatlanságban. Békességben és Isten kegyelméből! Ebben áll
minden; igen, ez minden, minden más semmi.

A jó Sancho, kinek rossz hírét keltjük, s ezzel mi, intelligensek, ki nem elégített
vágyaink fájdalmától szabadulunk meg, a jó Sancho tudatlanságában a bölcsesség,
egoizmusában a jóság és az élet kincsesbányái rejlenek. Nagyszerű volt, mert józan
esze ellenére hitt a másik bolondságában, szerette a bolondot és követte, mikor más
bolondok nem követték volna, mert mindegyik bolond mindig a saját rögeszméjét
követi és csak abban hisz; reménykedett a sziget megszerzésében és önző vágyát az
iránta táplált csekélyke, valós remény szilárdságával tisztította meg. Eme fenséges
idióta a hit embere volt, hitének nagysága vetekedett ura bolondságával.
Benső józanságába való alászállása után azonban a lovag elméje továbbra is a szo

kásos gondolatsort követte; a Sanehóval folytatott beszélgetés közben egy erdőbe ér
tek, s Don Quijote maga sem tudta, hogyan s miképp. egyszer csak azon vette észre
magát, hogy valami zöld hálószövetbe keveredett. Bolondsága tüstént visszatért, s azt
képzelte, hogy azok a pásztorlányoknak öltözött kisasszonyok, akik kifeszítették a
zöld hálót, a páratlan Dulcinea del Toboso kivételével az egész földkerekség legszebb
és legudvariasabb hölgyei.

Egyetlen intelligens Quijotében sem rakódott le eléggé mélyen az új dolgokra való
mozgósítás ülcdéke. s ez talán az alapvető józanság téves gondolatait kelti benne, és
ismét felidézi számára a soha meg nem szűnő kísértést, a haladás, a fényes történelmi
jövendő, a gazdagság, a dicsőség kísértését, a hazát az örökkévalóban megsemmisítő

történelmi nemzet kísértését. s ezután Dulcinea del Toboso látomásához fordul. "Egy
aszkéta nemzet gondolata agyrém - mondja magában. Egy nép nem menekülhet el a
világ lármája elől, nem lehet bölcs. Vagy elörelép, vagy meghal. Birtokba kell venni a
kultúrát, a dicsőséget."

Ilyesféle gondolatok alatt honolnak lelkének rejtett rezdülései, az a vágy, hogy
nemzetünk újból tekintélyre tegyen szert, nyelvünk, irodalmunk terjedjen el, köny
veinket olvassák többen, legalábbis mindazokét, akik így érzünk, hogy nevünk to
vább maradjon fenn az évkönyvekben. kalendáriumokban. Többet kell törődnünk a
világgal, gazdagabbá kell válnunk, mégha az a gazdagság vigaszunk elszegényesedé
sén nyugszik is; ábrándjainkat itt, lenn kell halhatatlanná tennünk, be kell törnünk a
Történelembe! EI kell érni a páratlan Dulcinea. a Dicsőség kegyeit!

A legönfeláldozóbbak, a Haladásban legtisztábban hívők csak a közös dicsőségre

vágvnak. hogy Spanyolország erős nemzet legyen, akitől tartanak, akinek neve, szava
van a világban.

Minduntalan azt halljuk, hogy az utókor, a Történelem ítéletéról. sorsunk megvaló
sításáróI (melyikről?), jó hírünkról. nemzetünk történelmi elhivatottságáról beszél-
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nek. A Történelem mindent betölt; az idő rabszolgáiként élünk. Ezalatt a nép, az idio
ták áldott gyülekezete, miközben a történelem alatt álmodja életét, az örökkévaló
méhébe veti egyedeinek komor láncolatát. A saját történelmi emlékeiről mit sem
tudó, együgyű pásztor azokon a mezökön tölti pihenöjét, ahol valaha Munda! városa
állt.

Történelem! Nálunk minden ama pogány hitre korlátozódik, melyet az Odüsszeia
múlhatatlan sorai zárnak magukba: "Ezt biz az istenek intézték így, szöve a vészt a
földilakóknak, hogy legyen ének a messze jövőben."4

Abban a mértékben, ahogy elvész az örök valóságba vetett keresztény hit, a Törté
nelemben keresnek halhatatlanság-pótlékot, ezen elíziumi rnezökön, melyeken az el
múltak árnyai bolyonganak. A szívböl jövő látást elvesztve, a logikától megzavarva a
fantáziában keresünk sivár vigaszt. Az idő rabszolgáiként arra törekszünk, hogya je
lenen keresztül valósággal ruházzuk fel a jövőt és a múltat, így nem fedezzük fel az
örökkévalót, mivel az időben, a Történelemben keressük, nem pedig annak mélyén.

Így fordulunk tekintetünkkel a [atum, a Haladás felé, végcélt, bálványt csinálunk
belőle, urai helyett szolgái leszünk. A Haladás pedig úgy szétmorzsol bennünket,
mint Yagernaut szekeres fanatikus imádóit.

Istenverte nép, ki szabadít majd meg e gyászos történelemtől?

Csejtei Dezso fordítása

Jegyzetek: l. Utalás a Prédikátor könyvére 1,2. - 2. Az idézet Benyhe János fordítása. - 3. Ó
kori város Hispániában. - 4. Devecseri Gábor fordítása (8. ének, 579-580. sor) - 5. Yagernaut ere
detileg Krisnának, Visnu nyolcadik avatárjának (megtestesülésének) címe. Az istenség bálvány
képét valaha egy hatalmas szekéren vítték körbe, és sok hívő a kerekek elé vetette magát, me
Iyek halálra zúzták őket.

MEZEI BALÁZS

A körbe

A körbe-görbülö látóhatár,
a hegyvidék hullámzó ködgerince
s olykor a [elkelo s a lebukó
nap különös korongja végül is
megérteti velünk a földbe-dermedt
ezüst-erek, kristályok hallgatását,
az alvó sriklák álmait, makacs
terjeszkedését roppant gyökerek nek,
s a tüzbol-kdbol-vasbol osszegyúrt
fekete roncsokat: a madarak
mélybol fakadt, legnémább énekét.
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