
CSEJTEI DEZSŐ

A szingularitás fennmaradásának esélyei
(Gondolatok Unamuno egzisztencializmusáról)

A "vadember" jogai

Mint ismeretes, A vallásos nevelésről szóló tanulmányában Németh László - Toynbee
val egyetértve - abban látja a modern civilizáció által kitermelt egzisztenciális ellent
mondások gyökerét, hogy - hozzávetölegesen a 17. század során kialakuló természet
tudományos világkép óta - végzetes (végleges?) hasadás következett be az ész és a
szív közott. amennyiben az ember embermivoltából következő vágyai, érzései, indu
latai, szenvedélyei egyre kevésbé találnak helyet egy alapvetöen racionalisztikus vi
lágkép keretei között. A szív jogai - mint emberi jogok - háttérbe szorulnak az ész 
igaz, történetileg mérhetetlen szenvedések és erőfeszítések által kivívott - jogai
mögőtt, a bennünk honoló "vadember" a ráció jótékony gyámkodása alatt a lélek
peremterületeire szorítva tengődik.

Németh László egzisztenciális látlelete az említett időszaknak talán egyetlen más
szakaszára sem érvényes olyan mértékben, mint épp a 19. század végére, a század
forduló körüli esztendőkre. A természettudományokban, a technikai fejlődésben

megkötö objektív racionalitás kivívott és vállalt hatalma, méltósága korábban soha
nem látott méreteket öltött. Úgy tűnt, hogya létezés most már végérvényesen és
visszavonhatatlanul az ész, a tudományos racionalitás mentén artikulálódik, az egyé
ni és társadalmi konfliktusok a tudományok, a technikai fejlödés segítségéveI hosszú
távon, perspektivikusan kiiktathatók. Úgy látszott, hogy az ideológiák uralma alól
végre-valahára felszabaduló, autonóm ráció megnyugtató választ ad a valóság miben
létével, az ember világban elfoglalt helyével, feladataival kapcsolatban felmerülő,

még megoldatlan kérdésekre, és hogy az emberiségnek minden oka megvan a saját
jövőjét. sorsát illető optimizmusra. A Teremtés az Ember kezébe került át és befejezé
séhez közeledik.

A századforduló körüli évtizedekben azonban Európa különbözö pontjain - leg
többször egymástól függetlenül - magányos, elszigetelt. úgyszólván a kultúra inter
mundiumaiban élő gondolkodók lépnek fel, mégpedig a "vadember" jogainak védel
mében. E gondolkodók számára valahogy szüknek bizonyult az a világ. amelyet a
tudományokban és a technikában objektiválódott ráció tárt fel számukra. Fojtoga
tónak, fullasztónak érezték világuk racionális kultúrimmanentizmusát, gyanúsnak,
mesterkéltnek az ez által nyújtott biztonságot. és a valóság. a lélek új tájainak fel
kutatása révén reméltek friss levegőt szippantani. Ilyen gondolkodó volt Dosztojevsz
kij. Nietzsche. Ibsen és Freud; ilyen gondolkodó volt Miguel de Unamuno
(1864-1936) is.

Unamuno - baszk, hispán, egyetemes

Az unamunói érző gondolkodás megkülönböztetőzamatát az adja, hogy milyen mö
don képes egy egyén, aki Spanyolország egyik szögletéből-Baszkföldről- származik,
a hispán egyetemesség benső elsajátításán át az európai, sőt összemberi gondolko-
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dás, integratív látásmód magasságaiig eljutni, de úgy, hogy közben a személyes léte
zését tápláló források egyetlen cseppje se vesszen kárba.

Unamuno baszk volt; szellemének kibontakozása során meghaladta a szűk látó
körű, provinciális, erősen konzervatív töltetű baszk nacionalizmust, elvetette továbbá
azt a kétség minden árnya nélküli, differenciálatlan, számos tekintetben naiv katoli
cizmust, melyben nevelkedett. Magával hozta viszont - elsősorban Loyolai Szent
Ignác alakján keresztül- egy általa autentikusnak, hitelesnek tekintett, intenzív kato
likus vallásosság élményanyagát, valamint a hangsúlyozottan egyéni gondolkodás
legmaximálisabb - olykor a mentális anarchizmus határait súroló - igénybevételét,
mintha csak egyegy személyre szóló privilégium biztosításáról lenne szó. Unamuno
spanyol volt; sajátosan artikulálódó hispanizmusából kiszorult az uralkodó koröknek
a dicső nemzeti múlt szemléletébe belefeledkezö, öntelt hazafisága, de az államhata
lommaI összenőtt, a vallás kérdését a nemzethez tartozás kérdésével összecserélő.

enervált katolicizmus is; viszont helyet kapott benne az egyszeru, dolgozó ember ál
tala autentikusnak tekintett belső történelme, a spanyol történelmi táj varázsa, vagy
a nyelv közösségén alapuló Hispán-Amerika szellemi kincsei éppúgy, mint a babo
nákkal, hiedelmekkel teli, rusztikus népi katolicizmus. Végül - bármilyen furcsán
hangozzék is - Unamuno européer is volt; persze ha a progresszisták kietlen, lapos,
Európát a puszta technikával, az automobillal és a villanykörtével azonosító bálvány
imádásáról volt szó, ő gondolatban tüstént a Gibraltári-szoros túlsó partjára kelt át,
Spanyolország afrikai, berber lelkületéhez apellált, és segélykérően a nagy afrikaiak
hoz, Tertullianushoz, Augustinushoz fordult. Egy ennél sokkal mélyebb értelemben
azonban mégiscsak européer szellem volt; azokat a maradandó szellemi értékeket
kereste az egész kontinensen, melyek valamilyen összhangban álltak lelke titkos
rezdüléseivel. Szellemi barangolásai során így fedezte fel magának Carlyle-t, Pascalt,
Sénancourt, Ibsent, Leopardit. Külön említést érdemel Kierkegaard, akit még a szá
zadelő nagy Kierkegaard-reneszánsza előtt fedezett fel, és akinek a kedvéért meg
tanult dánul. De nem hagyható ki a sorból a századelő modernizmusa (Leisy, Le Roy,
Tyrrell), vagy a liberális protestáns teológia (Ritschl, Harnack, Herrmann) vonulata
sem. Mindezen irányzatok vagy egyének partnerként szerepeltek Unamunónál az őt

kizárólagosan érdeklő probléma ... nem megoldásában, hanem minél jobb exponá
lásában.

Az unamunói alapintuíció

Unamuno filozófiai szubjektuma, a maximálisan konkrét, hús-vér egyén mindössze
egyetlen létrninóség, a személyes halhatatlanság kérdésköre felöl határozódik meg.
Végességünk tudata és élménye, illetve az e tudati-élményszerű végesség meghaladá
sára irányuló kétségbeesett erőfeszítés, a fennmaradás elementáris, vitális vágya az,
ami a filozófia mint emberi bölcselkedés tulajdonképpeni tartaimát teszi, és amit ő

tragikus életérzésnek nevez: " ... a nem-meghalás vágya, a személyes halhatatlanság
éhe, az a fáradozás, amellyel arra törekszünk, hogy saját létünkben végtelenül marad
junk fenn és ami ... maga a lényegunk. ez minden megismerés affektív bázisa és rnin
den - az ember által és az emberek számára kigondolt - ember alkotta filozófia
intim, személyes kiindulópontja. Meglátjuk majd, hogy ezen intim, affektív probléma
megoldása - amely a megoldásról szóló kétségbeesett lemondás is lehet - az, ami a
filozófia fennmaradó egészét átszínezi. Sőt, még az ún. ismeretelméleti probléma
mögött is ez az emberi affektus rejtőzik... Minden egyéb vagy önmagunk, vagy
mások becsapása. És azért csapunk be másokat, hogy önmagunkat is becsaphassuk.
Minden filozófia, minden vallás személyes és affektív kiindulópontja ez - a tragikus
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életérzés." (VII. 131. o.) Unamunót voltaképp ez a fizikai, ez a metafizikai időpont

érdekli: a saját halálom beállásának pillanata. Az a pillanat, melyben fák, bokrok, ál
latok, járművek, épületek, emberek, egyszóval a létezés konkrét teljessége éppúgy
fennáll majd, mint az azt megelózöben, csakhogy nélkülem. Mi lesz velem, mi lesz be
lölem e pillanattól kezdve? Mi marad belölem élo, eleven, ami nem száll sírba velem?
Egyáltalában: marad-e valami? Érdemes volt-e élnem? Vajon nem lényegtelenedett-e
el olyannyira az egyéni létezés, hogyegyszerűenközömbös, hogy valaki valaha élt-e
vagy sem?

Egy 'új bizonyosság felé

Az ember bizonytalanul, tanácstalanul áll e kérdések elott. Különbözöképpen viszo
nyulhat hozzájuk. Vagy elhessegeti magától e győtrő gondolatokat, és tudomást sem
véve róluk, az életbe beletemetkezve éli le azt; így nemcsak a problémát tünteti el,
hanem az esetleges megoldás lehetöségét is. Vagy az elötte tornyosuló problémákra
megoldást keresvén - hitére vagy eszére hagyatkozva - vagy racionálisan belátja,
hogy a test halála után egyszerűen elföldelik és ezzel mindennek vége, vagy hite alap
ján bízik egy, a halálon túli élet lehetőségében.Akár az egyik, akár a másik utat vá
lasztja, közös bennük az, hogy nemcsak a problémát mutatják fel, hanem egyfajta
megoldás lehetöségét is, értve ezalatt egy, az evidencia erejével ható bizonyosság
érzés elérését. Vagy pedig ... és itt veszi kezdetét az unamunói egzisztenciális dialek
tika, a probléma felmutatását nem követi egy, a fenti értelemben vett megoldás fel
vázolása, pontosabban a megoldás a probléma egyre ijesztöbb. egyre szédítöbb mély
ségeinek felmutatásában áll. Az unamunói személyiségfilozófia vultaképpen nem
más, mint egy végsö határokig vitt egzisztenciális terheléspróba. annak szubjektíve
bizonyossá tétele, hogy az egyén személyes létezéséböl mit, mennyit képes elviselni.
Unamuno szemében az emberi lét nem valamilyen lekerekített, görnbszerü képzöd
mény, amely harmonikusan beleilleszthetö egy hozzá képest transzcendens világ
rendbe, hanem egy alapvetöen diszharmunikus valóság; az ember olyan megsebzett,
tragikus lény, akinek létében iszonyatos, ijesztö szakadék, űr tátong, aki egyszerűen

szabalvtalan, így semmiféle vigasztaló logika uralma alá nem rendelhető. Unamuno
nem begyógyítani akarja e sebeket. hanem ecettel dörzsöli, sóval hinti be azokat,
hogy fájjanak, mert csak e fájdalom révén ember az ember. Ugyanakkor e roncsolt
lény létének felmutatása a legkevésbé sem jelenti a lét elötti kapitulációt, a valóság
szerkezetének rezignált tudomásulvételét. Ha a lét ilyen - márpedig ilyen -, akkor ez
Unamunu számára nem tény, hanem verdikt, ítélet; ezért tiltakozását jelenti be egy
nemlétezö feljebbviteli bíróságnál; igaztalan a való, igaztalan, hogy ilyenek vagyunk a
létünkben. hogy csak ennyire rendeltettünk.

Az ember az eszével tudumásul veszi a valót; mi több, ez nemcsak kiváltsága, ha
nem egyúttal legemberibb kötelessége is. De az ember nemcsak gondolkodó, hanem
akaró, érző, hívö lény is, akinek egyszersmind a tiltakozás szabadsága is jogában áll.
Az akarat, a hit az ember létébe metszett vétó, az ész könyörtelen következetességé
vei felmutatott valós igazságai elleni tiltakozás terepe. Ebben az egzisztenciális dia
lektikában érhetö tetten az, amit Unamunu agónidnak nevez. E központi fontosságú
kategóriában elöszőr is szemléletesen mutatkozik meg a végesség unamunói prob
lematikája, hiszen a szót elsosorban az élet végét lezáró haláltusa megjelölésére hasz
náljuk. Unamuno azonban kiszélesíti a terminus jelentéskörét, amennyiben az ere
deti görög jelentéshez (harc, küzdelem) visszanyúlva az agóniát az egész életre vonat
koztatja; létünk agonális létezés, "élethalálharc", az elmúlás, a halál tragikuma nem
csak, söt nem is elsosorban az élet "végén" bekövetkezőesemény, hanem az egész éle-
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tet átszínezö alapélmény: "Az agónia harcot jelent. Agonizál. aki harcolva él. maga az
élet ellen harcolva. És a halál ellen ... Élet a halálban, a halál élete és az élet halála
- ez az agónia." (VIII. 308. és 310. o.) Végül pedig az ilyen értelemben vett agónia tar
talmát az észnek és a hitnek a személyes fennmaradásért folytatott, megnyugvást
soha nem hozó, örök küzdelme teszi ki. Az új stabilitás tehát ész és hit roppant inga
tag, szédítő egyensúlyán nyugszik, melyben az ész immáron nem a hit "alázatos szol
gája", hanem annak könyörtelen, irgalmatlan ellensége; a hit viszont épp az ész el
lentmondó erején edződik, újul meg és marad a ráció nyújtotta szkepszisre épülő élő,

eleven hit.

Unamuno vallásossága

A spanyol gondolkodó vallásosságának megítélésekor abból kell kiindulnunk. hogya
vallás egész kérdésköre a személyes halhatatlanság függvénye. Fömüvében, A tragi
kus életérzésben ebben pillantja meg a katolicizmus lényegét: "Mert a sajátosan kato
likus vallási jelenség a halhatatlanná tétel. nem pedig a megigazulás, protestáns
módra." (VII. 149. o.) Krisztológiai nézeteinek erővonalai is a halhatatlanság proble
matikája mentén rendeződnek el: .Krisztus feltámadásának és halhatatlanságának 
ami minden egyes hívő feltámadásának és halhatatlanságának garanciája - dogmája
körül alakult ki az egész krisztológia. ... A megváltás célja - egy sajátosan vallásos
dogma etikai eltorzulásán keresztül való látszatok ellenére - az volt, hogy inkább a
haláltól mentsen meg bennünket, mint a bűntől. vagy ettől. amennyiben halált impli
kál." (VII. 146. o.)

Az unamunói vallásosság esetében döntő fontosságú az a tény, hogy ezt az ontoló
giát egy olyan, rendkívül intenzív antropo-biológiai pragmatizmus uralja, amely végső

fokon nem ismeri el egy objektív, természetfeletti transzcendencia meglétét, és egé
szében véve egyfajta immanentizmus uralja; amennyiben a vallásos transzcendencia
mégis megjelenik elételméletben - márpedig tagadhatatlanul megjelenik -, a jelzett
körülmény folytán ez nem lehet több az egyén létezéséből levezetett, immanens
transzcendenciánál. Röviden, a vallásos hit nem isteni adomány, a kegyelem haté
kony megnyilvánulása, hanem az egyénben fellelhető létállapotok (kétségbeesés,
bizonytalanság, remény), valamint egy vitális-impulzív dinamika szülötte. E hit leg
főbb tartalma kétségekre épülő, bizonytalan jellege - Don Quijote-kommentárjában
ennek klasszikus példáját pillantja meg Sanehónak urában bízó, remélő hitében -,
végeredménye pedig az, hogy ez hozza létre, ez teremti meg Istent.

Unamuno Isten-képe - miként ez A hit címü esszéjéből is kitűnik - hangsúlyozottan
személyes veretű, perszonalisztikus, akinek legfőbb szerepe abban áll, hogy egyfajta
kvázi-ontológiai garancia a személyes halhatatlanságra vonatkozóan: "Istenre nem
azért van szükségünk, hogy a dolgok igazságát mutassa, nem szépségéért, nem azért,
hogy fenyegetésekkel és büntetésekkel biztosítsa az erkölcsiséget, hanem azért, hogy
megmentsen bennünket, hogy ne hagyjon teljesen meghalni." (VII. 296. o.) Azonban
Unamuno számára ez az Isten által nyújtott garancia sem megoldás, mégpedig a ko
rábban már említett premisszák miatt; ebben az esetben ugyanis bizonyossá válna
valami, ami sohasem lehet bizonyos, a bizonyosság egyúttal végeredmény, a végered
mény viszont egyben az egzisztenciális dialektika halálát jelentené. Marad tehát a
harc, a szüntelenül megújuló, vég nélküli küzdelcm, ahogyan erről Az én vallásom
círnű esszéjében vall: "Az én vallásom az igazság keresése az életben és az élet kere
sése az igazságban, még ha közben tudom is, hogy azt nem találom meg, amíg élek; az
én vallásom szüntelen és fáradhatatlan harc a misztériummal; az én vallásom harc
Istennel, hajnalhasadtától napnyugtáig, úgy, ahogyan - mondják - valaha Jákob har
colt vele." (III. 260. o.)
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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.

MIGUEL DE UNAMUNO (1864-1936) baszk származású író, költő, esszéista, filozófus, az egzisz
tencializmus vallásos szárnyának egyik legjelentősebb képviselője. Egyetemi tanulmányait Mad
ridban végezte 1880-84 között. 1891-től a salamancai egyetem klasszika-filológia professzora.
majd az egyetem rektora. 1923-ban, a Primo de Rivera-féle hatalomátvétel után száműzték;meg
menekülése után 1924-30 között Franciaországban élt. A Köztársaság győzelme után visszatért
hazájába. 1936-ban, a polgárháború kitörésekor előbb rövid ideig Francót támogatja, október
ben azonban szembefordul a falangista mozgalommal. 1936. december 31-én házi őrizetben érte
a halál. Fontosabb filozófiai müvei: A tisztaságról (1895), Don Quijote és Sancho élete (1905), Tragi
kus életérzés (1913), A kereszténység agóniája (1924). Müveinek kritikai kiadása: Obras Completas
I-IX. Madrid: Escelicer, 1966-197 l. (Tanulmányunkban e kiadás alapján idéztünk.)

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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