
Filozófia

Miguel Unamuno:
A tragikus életérzés

"Honnan jövök én és honnan jön a világ, amelyben
élek és amelyből élek? Hová megyek, és hová megy,
ami körülvesz? Mit jelent mindez?' - fogalmazza
meg a kérdést a magyarul most megjelent művében
a spanyolgondolkodás talánlegpoétikusabb filozófu
sa Miguelde Unamuno, s hozzáteszi: "ezeket a kér
déseketteszi föl az ember, mihelyt megszabadul attól
az elállatiasító szükséglettől,hogy anyagi értelem
ben fenntartsa magát". Most e század, sőt az évezred
utolsó évtizedében talán épp ez a megjelölés, ez a fel
hívás teheti időszerűvé ezt az eredetileg 1913-ban
megjelent művet, mely gondolatisága és stílusa jó
voltából méltán tekinthető a magyar filozófiai
könyvkiadás egyik gyöngyszemének.

Unamuno gondolatát folytatva azt is mondhat
nánk, hogy éppen most, amikor az ember soha
nem látott mértékben süllyed bele mindabba,
amit nelállatiasítónak" nevezhetiink, s amikor ön
maga naDyagi fenntartása" mindent elsöprő életelv
vé emelkedett, nyer igazán értelmet a kihötei őrü

let, az igazi értékekért vívott harc; az a szabályta
lan érzés, melyet akár tragikusnak is nevezhe
tünk. Talán ez sejlik fel Unamuno előtt is, amikor
az ész ellenében, a sajátos érzéseit megélő ember
re gondolva elkezdi írni esszésorozatát. Talán ép
pen az a reménytelen, ám fáj6an szép szenvedély
űzi, mint Cervantes Búsképű Lovagját. A kérdés
itt önmagától adódik a harcot felvállaló számára:
Mi a hit igazi tartalma? Mi az egzisztencia val6di
lényege? Es végül: hol van Isten helye e közömbös
világban? Ezek a legfontosabb problémák, me
lyekre e mű választ keres, az egyes ember irányá
ból- elsősorbanönmagának.

Mi tehát a tragikus életérzés? Egyrészt: az nab
szurd" előtt pöre lélekkel álló lény végtelen rezigná
ciójának az élménye, másrészt: a kétségbeesés em
berének (Halálos betegség) negatív hangulata. Una
muno szerint e pillanat a "szellemi fuldoklás" ter
méke, amikor a racionális szkepszisbelátása az ér
zelmi kitstWbeesés érzetéuel találkozik, s e kettő te
remti meg azt a vigasztalan állapotot, melyböl a ki
út csak egy átmenet lehet az egyetlen érvény~s va
lósághoz: Istenhez, s rajta keresztül önmagához.
nIstenben hinni - úja a spanyol filozófus -, annyi
mint megteremtení."

Ez a hit a szenvedély hite, mely szenvedélyes el
szántság csak a mű végén külön elemzett Don Qui-
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jate őrültének tüzéhez mérhető. Hiszen felvetődik:

ha AZ élet maga csupán egy álom, akkor a valónak
hitt dolgok, s maguk a túl józan emberek is átminő
sülnek, ám a hit szenvedélye változatlan marad.
Ezért Unamuno is pontosan tudja, ha valóban álom
az élet, akkor a halál ébredés az ész vakító bizo
nyosságában. "Hagyjatok álmodni; ha az életem ez
az álom, akkor ne ébresszetek iliI belőle" - kéri,
mivel Segismundóval együtt pontosan tudja: nálom
ez, és hogyha az, álmodjunk ma boldogsagot",

Lehetetlen nem észrevenni azt a párhuzamot,
mely a Tragikus életérzést, ahogy Cervantes, úgy
Calderon halhatatlan művével is összeköti. Az
álom, az őrület és az élet tudatos "megélése" a hit
szenvedélyében egy gyökérből ered; az ,/!.n"autonó
miájának a megteremtéséből, s ezen autonómia val
lalásából. A tudomány ezen éppúgy nnevet", mint a
szélmalomhareon, ám nem ártana megincJokolnia,
hogy az általa kínált világkép mennyiben teszi jogo
sulttá e nevetést. Mert igaza van Unamunónak,
amikor a tudomány végleges csödjéről beszél, hisz
az képtelen választ adni az általa is feltett kérdésre:
"Haladni? Ugyan mi végett?" S valóban, mi végett?
Mi végett akkor, amikor ennek a "haladásnak" igazi
oélja maga a "haladás" és nem az ember, s ha ez
igaz, akkor e racionálissá szublimált környezetben
valóban jogos a calderoni kérdés: nMi az élet? Örü
let. / Mi az élet? Hangulat. / Látszat, árnyék, kábu
lat, / Legfőbb jói: semmiségek; / Mert álom a teljes
élet, / Holmi álom álma csak!"

S ha álom, hát álrnodjuk az élet álmát, s ne siet
tessük a túlzottan gyorsébredést, ne adjukát a vil~t
egy lombikokban, egyenletekben (hisz a rákos daganat
is valószínűleg masodíokü eg)'lmleteket old Ireg 

Unarramö) és közgazdasági fogalmakban goncJolkOO5
koreszmének, mely csak eszköznek tekinti azt, ami oél
lehetne igazán,s valóban kiírhatja a kapqjára; "Lasci
atc ogni speranzaJ" Ezzel szembenaz immateriális va
lóság megpillantása - az ember igazioéljának a rreg
látása: ,,amíg az ész mezőin váncJoroltarn,Istent kutat
va, nem találhattam meg Öt".Ez a tragikuséletérzés
bizonyossaga, s ez az a tapasztalat, melyet a mü ma
nal európai megújulás Carrasro bakkalaureusainak"
atadhat. Ha ugyan tudomást vesznek róla. (Goru:JnUJ1)
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