
Szomor Tamás

JEAN-JACQUES ROUSSEAU ÖRÖKSÉGE

"Megtanultam, hogy kutatásaírnban csak arra szorítkozzam, ami köz
vetlenül érintett ... és nyugtalanító kétségeimnek csak azokra vonatkozó
lag engedtem, amiknek ismerete nem volt közömbös számomra." Az ötven
éves Rousseau könyvében jelentek meg ezek a sorok kereken kétszáz esz
tendővel ezelőtt. És harminc év múltán magyar földön is felhangzott a
kérdés: "Mi hasznom lesz belőle ?" Még hozzá éppen az oktatás reform
jának ügyében hangzott el: ,,$enkifia nem foglalkozik szívesen olyas
mivel, aminek hasznát nem látja: a tanulók nem oly ostobák, hogy föl ne
vetnék a kérdést: mi célból tanulom ezt? mi hasznom lesz belőle?"

Azóta is naponta visszhangzik újra a szó. A rousseaui kérdés halhatatlan
lett.

Ha csak ennyi maradt volna ránk Rousseauból. már ,az is elég ok
lenne varra, hogy .a szerző születésének (1712. június 28.) kétszázötven
éves és az idézett szavak megjelenésének (1762) kétszázadile évfordulóján
tanulmányozzuk egy ennyi időn át elevenen maradt eszme útját. Ilyen
eszme azonban Rousseaunál tuoatjával akad, Különös ugyan - bár tör
ténelmi tapasztalataink alapján magától értetődőnek is hathat -, hogy
"legveszedelmesebb" könyvét, az "Emil"~t, Párisban is, Genfben is mág
lyára vetették és azóta is sok osúfosat mondtak róla, de gondolatai a sok
csúfondároskodás közepette is, immár a szerző személyétől és magán
életétől teljesen kü1önváltan,osak éltek és hatottak tovább, sőt akad
köztük olyan is, ami még mindíg osak elérendő eszményként irányítja
kulturánk fejlődését.

Érdemes tehát összefoglalnunk, hogy mík voltak azok a tőle útnak
indított eszmékvamikbőlkét évszázad szítája is még' annyi mindent meg
őrzött, és közben az is ki fog derülni, hogy míért fűződnek ezek az esz
mék éppen Rousseau nevéhez. Ezeknek kimondásához nyilvánvalóan
szükséges volt két, illetőleg két és fél évszázad múlása, de ennyi vi
szont már elégségesnek látszik ahhoz, hogy nyugodtan megadjuk a tisz
teletet annakvakí az európai szellem fejlődésében Descartestól átvezet
Kanthoz. a karteztanízmustól a kantianizmushoz és a XVIII. század sok
nagyja között is egészen eredeti és a legnagyobbak egyike. Nyugodtan
megadjuk neki a tiszteletet, mert immár tárgyilagosan kűlőn tudjuk
választani tanaiban azt, amiben a kereszténységet elvetette és a keresz
tény gondolkodást mírid a mai napig gyengítette, és azt az egyetemesen
emberit, amiben, mint mindenek, mí is tanultunk tőle.

A felvilágosodás szellemei között tartjuk nyilván, pedig a felvilágo
sodást győzte le és a romanticizmus felé nyitot-a meg az utat. Aligha
nem találó Michelangelohoz hasonlítani, a reneszánsz óriásához, akinek
kezén felrobbantak a formák, és elindult a barokk lendülete.

Van, aki Sokrates és Buddha mellé helyezi őt mint kiüresedett kul
túrformák és kenvenelők elutasítóját. minden értéknek át- meg újraérté
kelőjét. aki megelégelte a lélektelen értelmet, a merev mechanizmust és
a belsőleg már át nem élt kifejezési formákat,az egész, velejében meg
hamisított "rendet". Egyenes folyományként akkor valóban Rousseau
lenne a francia forradalom atyja és a Iegújabb társadalmi átalakulások
nak is egyik elég közeli elindítója. Mások Descartes-tal és Lutherrelál
Iítják párhuzamba, mert Descartes a megismerésben, Luther a hitben
tette meg mértéknek az embert, Rousseau az erkölcsi értékelésben.

Bármiként ítélje is meg azonban valaki Rousseau helyét az európai
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szellem történetében, mindenképpen paradoxon marad, hogy kitörölhe
tetlen nyomokat hagyott a kultúra fejlődésében az az ember, aki annyira
kultura-ellenes volt. Pedig, hogy mennyire jelentős szerepe volt a kul
tura fejlődésében, azt még aza sokszor hangoztatott állítás sem kiseb
bíti, hogy majd-minden nézete korábbi gondolkodók tanítása. Mert egy
gondolatnak nem elég megszületnie, hanem életképesnek is kell bizo
nyulnia. Már pedig szuggesztív erő nélkül a gondolat életképtelen. Nos,
több régi gondolat számára Rousseau volt a szuggesztív erő, vagy aho
gyan még érthetőbb, az éltető zseni.

Nem véletlen tehát, hogy annyi minden éppen az ő nevéhez fűződik,

amint éppen Rousseau volt főképpen az is, aki a felvilágosodás raeíona
lizmusa mellett és egyenesen ellene, átütő hangot tudott adni az egyszerű

érzésnek, mint az emberi cselekedetek rugójának. Ez volt nagyságának
titka, az erő, mely tűzön-vízen keresztül tudott ragaszkodni az igazához
olyannyira, hogy ő,aki elvetett minden dogmát és saját szavai szerint
csak nézeteket vallott, szilárdan hitte és hirdette, hogy az ő nézete az
egyetlen maradéktalan igazság, a dogma. Végsőleg is ennek az erőnek

köszönhette, hogy ő, aki nem volt szeros értelemben vett gondolkodó.
az európai gondolat egyik nagyszerű hordozója lett.

...

Szellemi termékei igen sokirányúak. Bár a függetlensége megóvására
elhárított magától minden biztosított jövedelmet és olyan időtrabló és
szellemtelen munkával kereste kenyerét, mint :a kótamásolás, volt ideje
arra, hogy saját világát, egy egész világ összefogó világát, kifelé gaz
dagon elajándékozza. írt nénszerűvé vált operettet, Voltaire szövegére
operát, aztán díjat nyert a dijoni akadémia pályázatán: "Javított-e. vagy
rontott az erkölcsökön a tudomány és művészet fejlődése?" A pálvamű

díjnyertes lett, mert a kérdésre határozott nem !-mel válaszolt. Könyvsi
kert jelentett érzelmes regénye, a szerelemnek, a minden korlátokon di
adalmaskodó természet erejének apoteózisa,a Julia avagy az új Heloise.
Mindezek azonban csak kortörténeti érdekességek - az utolsó esetleg
még irodalomtörténeti érdekesség - maradtak volna.

Ami Rousseau örökségét adja, azt ötven éves korában szinte egy lé
legzetere mondotta el. 1762-ben gyors egvmásutánban jelent meg két mű
ve: Emil avagy a nevelésről és a Társadalmi szerződés avaq'lj a politikai
jog alapjai címmel. Utóbbi rövidre fogott és szinte skolasztikus modorú
elméleti munka, de a másik egy regénynek nevezett, szélesen folvó, ér
dekesen elmésélő szépírodalmi mű, Ennek megfelelően, bár a későbbi

ekben mindkettő szinte egyenértékűnek bizonyult a gondolkodás és ma
gatartás irányításában, megjelenésükkor csak az Emíl"ből lett közbotrány.

"Jó minden, ahogyan a dolgok Teremtőjének kezéből kikerült; min
den csak az emberek kezén romlik el." Ezek az első szavak az egész Emil
nek alanhangját fejezik ki. Nem kevésbé meglepök voltak azonban
egyéb aforizma-szerű megállapításai: "Egyáltalán nem ismerjük a gyer
mekkort." "Aki az életben adott jóval és rosszal a legjobban dűlőre tud
jutni, aza legjobban nevelt ember." Ez viszont egyenértékű nála azzal.
hogy "az ilyen ember mondhatja csak magáról, hogy boldog".

A Társadalmi szerződés lényege abban jut kifejezésre, hogy "mind
egyikünk alárendeli szemelvét és teljes erejét a közakarart legfelsőbb ha
tóságának, és minden egves tagot az összesség elválaszthatatlan részének
tekintünk". "Az alapszérződés nem szünteti meg a természeti egyenlő

séget, sőt ellenkezőleg, a testi egyenlőtlenség helyébe, melyet csak a ter
mészet hozhat létre az emberek között, erkölcsi és jogi egyenlőséget te-
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remt úgy, hogy az emberek, bár testi és szellemi képességeikben külőn

böznek is, a megegyezés és jog által valamennyien egyenlőkké válnak."
Már csak az önéletrajzi Vallomások első sorait kell még idéznünk,

és nyers vázlatban máris előttünk van mindaz, amit Rousseau örökségé
nek nevezünk. "Olyan vállalkozásba kezdtem - írja -, amelyben nincs
elődöm és bizonyára utódom sem' lesz. Egy embert akarok megmutatni
nemzedékemnek, lényének teljes és igaz valójában, és én magam leszek
ez az ember. f;n egyedül. Magam tudom, hogy hogyan érzek és ismerem
az embereket is. Más berendezésű vagyok, mint az összes többiek, akik
velem élnek. Ha nem vagyok jobb náluk, de legalábbis más." "Szólaljon
meg csak az utolsó itélet harsonája, amikor akar. Megjelenek majd a
világ bírája előtt kezemben e könyvvel és fennhangon mondom: íme ezt
tettem, ezt gondoltam, ez voltam. Jót és rosszat ugyanazzal a nyiltsággal
mondtam el."

Ennél erősebb szubjektivizmussal aligha szólalhatna meg még em
ber. Szerinte azonban joga van ugyanígy beszélni mindenki másnak, aki
igaz ember, és pedig nem azért, mert ez vagy az az ember, aki szélső

individualizmussal csak saját magát ismeri, hanem éppen ezért, mert
Rousseau maga a kollektiv ember, a teljes és igaz ember, az emberi ter
mészet maga. Társadalmi szerződésének nem az az alapja, hogy minden
egyes tag akarja, hanem, hogy akaratuk az egyetemes emberi akarat ki
fejeződése.

Ami Rousseauból a legközismertebb, már csak a jelszó: "Vissza a
természethez l" Voltaire óta ugyan sokan és sokszor tették e szólamot
nevetségessé, de azért ma is a meggyőződés erejével hangoztatják: "Más
az elmélet és más a gyakorlat !" A mondat értelme pedig még mindig a
rousseaui: "Az általános és elvont elképzelések a legnagyobb emberi té
vedések forrásai. A metafizikusok üres fontoskedása soha nem fedezett
még fel egyetlen igazságot sem, de teletömte a filozófiát egy sereg ha
szontalansággal, amiket - ha a kifejezés nagyszerűségét levetjük róla 
szégyell az ember."

Helyénvaló kritika volt ez a XVIII. században és helyénvaló sokszor
ma is, mert mindig helyénvaló, valahányszor az elmélet a valóságtól el
rugaszkodik és öncélúvá válik. Amit mi ma objektív valóságnak mon
dunk, a felvilágosodás nyelvében a természet volt. Rousseau tehát a va
lóság után kiáltott azzal, hogy térjünk vissza a természethez. Mert Descar
tes óta az európai gondolkodás minden téren mechanisztikus volt, a lelki
szellemi területén is, és pedig az anyagitól teljesen különváltan, vele ép
pen csak párhuzamban. De éppen a párhuzam miatt mindkettő szigorúan
matematikai-természettudományos alapon nyugodott, és az egyszerűen

emberi, a tudatosnak legelemibb világa, amit minden ember bizonyos
sággal érez, végsőkig elárvultan és nyomorodottanaz útszélre került.

Ezerszer hangzott fel ugyan már akkoriban, hogy mire való a sok
tanult ember és hivatalnok, sőt mit ér az ipar fejlődese is, ha egyszer az
emberséges emberi lét veszendőbe ment. Rousseau azonban nem csupán
elitélte a kiáltó osztályellentéteket és velük együtt a kor egyházi és ál
lami hatalomra épült szokásait és hagyományait, hanem a kritikán túl
írt is tudott a bajra: "Vissza a természethez !" Ott minden ember ember,
és minden ember boldogságát hordozza az objektív valóság. "A természet
képe mindenütt mértéket és összhangot mutatott,az emberi élet képe
zavart és rendetlenséget tár elém ... nyomort látok a földön." Ennek a
nyomornak megszüntetésére irányult a természetessel és a társadalmi
szerződéssel biztosított emberi egyenlőségértés boldogságért indított küz:.
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delme. Olyan törekvés volt ez, melyet ma szerte a világon mindig újabb
és újabb eredmények koronáznak.

Ez a tiszta humánum egyetemlegesen szeretetébe fogadta az embert.
Rajongva nézte Robinsont, aki a legprimitívebb körülmények között is
nagyszerű ember, és lelkesedéssel olvasta a Bőrharisnya-történeteket, mert
szépnek találta a természetes életet. Valami mély testvériség ébredt élet
re, mely nem a felsőbbrendűség gőgjével nézett le a primitívekre. Ilyen
szemlélet hatja át az Emil-t is. A primítivek fejletlenebb civilizációja és
a szegények nyomorúsága nem a "vadak"-tól és a szegényszagtól való el
fordulást jelentette Rousseaunak, hanem a még éppen emberien küzdő

embert. Assziszi Szent Ferenc óta talán nem lángolt fel költőibben az
emberszeretés ... és Rousseau is szándékosan és elvből csak máról-hol
napra élt, de nála a lényeges nem a szegények sorsában való osztozás,
hanem a nyomorúság megszüntetése volt.

Igaz, hogy a XIX. század mégis csak a kolosszálisnak. a nagymére
tűnek és hatalmasnak a bűvöletében élt és a kolonizálás lázában égett,
de lassan immár mindez csak múlttá válik, a rousseaui gondolat pedig
kilépett közben az ifjúsági irodalom kereteiből és a nemzetközi politika
elvévé lett. A népek barátsága, a gyarmatok felszabadítása, elmaradt or
szágok megsegítése, a világbéke és az általános leszerelés gondolata, mind
a régi örökségnek szárba-szökkeriése. Szorosan összefügg ezzel a kisem
berek jogainak védelme, ami valamikor ugyan még csak a polgárt is
merhette, de folytatásként a munkásosztály győzelmét jelentette, és ma
felöleli már ez éppen ébredező őserdő-lakókat, sőt az elaggottakat és
megnyomorodottakat is.

Könnyen túlzásnak tetszhetik, hogy ennyi élő gondolatot mind egyet
len emberre vezessünk vissza, hiszen hol van már tőlünk Rousseau, és
mennyi nagy szellem és micsoda tömegek küzdöttek azóta a ma elköny
velhető értékekért. De tény, hogy a történelem szakadatlan folyamat,
ahol még a forradalmiari új is a régi méhében érik, a XVIII. század vé
gének és a XIX. elejének gondolkodói pedig nem restellették nyiltan is
megvallani lelkesedésüket, mellyel éppen Rousseau nyomdokaiba sze
gődtek.

Goethe és Schiller "Sturm und Drang" korszaka az Új Heloise és
az Emil hatása alatt állt. A régi Faust-legenda Goethe kezén egészen újra
születik, ,a nagy dráma már nem torkollik tragédiába, a hőst bűnhődés

nélkül is feloldja a nagy természet, amely glóriás fénnyel tündököl a
,;d.as ewig Weibliche"-ben.

Kantról tudjuk, hogy az Emil-t szokatlan elragadtatással olvasta vé
gig és úgy vélte, hogy "Rousseau volt azelsö, aki a felvett emberi for
mák sokfélesége mögött felfedezte a rnélyen rejlő természetet és a rejtett
törvényt". Kant nem volt ugyan valami járatos .a filozófia történetében,
de itt nem is az a fontos, hogy igaza volt-e, hanem csak az, hogy ő így
látta Rousseaut és így lett a tudomány és bölcselet forradalmasítása
mellett a francia forradalomnak is rajongó híve, államtanában pedig a
tulajdon megfogalmazásával a kommunista tan előfutára.

Fáy András, a magyar tanítömesék atyja, egészen Rousseau tanítvá
nya, mikor la puszta tudományokba való menekülést az "elpuhulás, er
kölcsi romlottság és aljasodás" útjának bélyegzi, a nevelést viszont im
már Kant nyomán mindenhatónak tartja, ha a nevelőben tudománya mel
lett "a gyermeknevelés mesterségéhez való tökéletes értés" is megvan.

Emil mesterségat tanult, és ez elég volt ahhoz, hogy divatba jőjjön

mesterséze" ~-qnulni akkor j" ha valakinek már egyébként is biztosított
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megélhetése van. Madáchról viszont nemcsak azt tudjuk, hogy sok után
járás árán is esztergályozni tanult, hanem azt is, hogy Az ember tragé
diájá-ban halhatatlanságba öltöztette azt a kultúrpesszimízmust, amely
- ha luciferi képekben is, de annál hatalmasabban - mutatja, hogy az
emberek kezén hogyan romlik el minden.

Sokat foglalkoztatta Rousseau Kazinczyt, akinek pedig akkora befo
lyása volt irodalmunk alakulására, és Széchenyi Istvánnak a nemzeti ne
velésről való felfogása éppúgy rousseauí hatás alatt áll, akárcsak a ne
velésügy azóta is folyton megújuló reformjai, de Kölcseytől Petőfín,

Aranyon át Vörösmartyig a kultúrkeserűség hangja is újra meg újra
csak felsírt.

Tolsztoj Leót, aki regényei megirásánál is nagyszerűbb feladatnak
tartotta a nevelést, bármily messze esik időben és térben Rousseautól,
mégis egyenes folytatójának szokás tekinteni legalább annyira, mint a
régi Pestalozzit vagy az újabb EBen Keyt, A gyermek százada alkotóját.

•
Térben és időben a legegyetemesebben a nevelésügy fogja őrizni

Rousseau legigazibb nagyságát, mert öröksége itt bizonyult a leggazda
gabbnak és a legáldottabbnak. Amit az újkor első két és fél évszázadában
nagy gyakorlati és elméleti nevelők (a spanyol Vives, a nálunk is megfor
dult Comenius, a francia Fénélon és Montaigne,az angol bölcselő Locke)
alapvetőt és újat mondáni tudtak, az mind együttesen és nem csupán.a
szakember számára érdekfeszítően került a nagyközönség elé Rousseau
Emil-jében.

Azóta is elevenek maradtak e nevelés követelményei és irányelvei
a nevelés alapkérdéseiben : 1. A gyermek természetét kell tanulmányozni
és ennek ismeretében a növendéket természetére és a fejlődés törvényeire
való tekintettel kell nevelni. 2. Kellő szabadságot kell engedni a növen
déknek, hogya nevelőnek valóban módja legyen a gyermek megismeré
sére. 3. Játék, kirándulások és tanulmányutak lényeges részét képezik a
nevelésnek. 4. Érzéket kell ébreszteni a növendékben a természet iránt,
hogy megtanuljon a természetről elmélkedni. '

Az oktatás elvei közt is számos vezethető vissza Rousseaura: 1. Kel
lően foglalkoztatni kell a szellemen túl a növendék érzéki képességeit is.
2. A tanításnak mindig a gyermek tapasztalati világából kell kiindulnia
és rrrindvégig szemléletesnek kell maradnia. 3. Az érdeklődés és figyelem
felkeltése és folytonos ébrentartása az eredményes tanításelengedhetet
len feltétele. 4. A növendék ne egyszerű befogadója legyen az új isme
reteknek. hanem maga is dolgozzék együtt a tanítóval. 5. A gyermeknek,
a környezetnek és a nevelőnek 'az egész nevelésben egyetlen szeros egy-
séget kell alkotniok. .

Mintha nem is kétszáz évesek, hanem a legfrissebb eredetűek lenné
nek, úgy hatnak az erkölcsi nevelés módja és a testi nevelés hangsúlyo
zása: 1. A nevelés feladata a test erőinek és képességeinek kifejlesztése is.
2. A büntetés elkerülhető, ha a nevelő eleve ügyel ana, hogy ne fordul
janak elő büntetendő cselekmények. 3. A gyermeknek soha semrnrt nem
kell tennie azért, mert egyszerűen a nevelő akarja; a nevelő ugyanis
csak azért akarhat valamit, mert az úgy szükséges, és ezt a gyermek is
tudja. 4. A szülők legyenek az iskola munkatársai,

Olyan elvek ezek, amelyek ma már közhelynek számítanak, de va
laba nagyon is újak voltak. A reális ismeretek tanítása, a nem tudós, ha
nem gyakorlati-technikai irányú iskolák követelése a rousseairi elvnek
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voltak egyenes következményei, és ez a szellem hatotta már át az első

állami iskolarendünket, a "Ratio educationis"-t is. 19y kezdte meg útját
a ma már magától értetődő gondolat, hogya társadalomban mindenkinek
dolgoznia kell, tehát a nevelésnek és iskolázásnak is a hasznos munkára
kell irányulnia.

*
Sokat foglalkoztatta Rousseaut a vallásosnak kérdése, és e tekintet

ben kialakult elvei az általános nevelési elvek mellett nagy hatást gyako
roltak. Az EmU-be íktatva, a savoyai pap szélesen elmondott hitvallása
arra a kérdésre akar választ adni, hogy hogyan lehet az ember igazán
boldog, és a válasz a rousseaui természetes vallás kátéja, melynek leg
tömörebb fogalmazását e sorok adjálc "Fontos, hogy minden ember tud
ja, hogy van az emberi sonsoknak bírája, akinek mindannyian gyermekei
vagyunk. Ö írja elő, hogy igazak legyünk, egymáshoz jók, jóságosak és
együttérzök. hogy kötelességcinketaz egész világgal szemben teljesítsük,
még ellenségeinkkel és Isten ellenségeivel szemben is. Tudni kell, hogy
ezen élet után van egy másik, melyben ez a legfőbb lény a jók [utal
mazója és a gonoszok büntetője lesz."

A természetes emberszeretet kinyilvánítása ez vallásos köntösben.
Rousseau ugyan harcolt az ateistákkal. de az ő Istene sem több, mint a
szép természet alkotója és az emberekkel szemben való magatartásunk
másvilági birája. Vele való kapcsolatunk a földön csak a természet é'>
annak törvényei. Későbbi fogalmazásban ez már így hangzott: "Hiszek
Istenben és becsületesen élek." Ez lett az "európai" vallás azoknál is, akik
hivatalosan valami vallási kőzösséghez tartoztak ugy.an, de a hovátarto
zás már csak hagyományos illendőség volt, minden további tartalom nél
kül. Természetessé lett a természetes vallás.

Az indokolás a savoyai pap ajkán egyszerű szerénységbe öltözött
Rrérkedéssel indul: "Nem vagyok filozófus és nem is kívánok azzá lenni.
Megelégszem azzal, hogy elmondom, amit szívem egyszerűségében gon
dolok." Az "egyszerű szív" azonban nagyobbra tartja magát minden ből

cselőnél: "Tanácsot kértem a filozófusoktól. Büszkék ezek, akik mindent
tudnak, de semmit sem bizonyítanak és egymást gúnyolják. Ez utóbbi
vonás egyikből sem hiányzik, és úgy tűnt nekem, hogy ez is az egyetlen
valami, arniben tényleg igazuk van." Nem vitás, hogy Rousseau nagyon
igaztalan volt a nagy gondolkodókkal szemben, szólama mégis szálló
igévé lett.

Nem kevésbé hatott a korra, amit a vallási hovatartozásról vallott:
,;Beleszülettem egy egyházba, mely mindent eldönt és semmi kétséget
nem hagy. Egyetlen egy tétel elvetése az egész épület összedőlésével jár.
:.€s. miközben azt mondták nekem: higgyj mindent, megakadályoztak ab
ban, hogy valamit is higgyek." Hogy akkor ennek a hitnek mi is lehet
még a forrása, azt is elmondja a savoyai hitvallása: "Belső világosságom
legyen a tanácsadóm. Ez nem vezet annyira tévedésbe, vagy legalábbis
tévedésem az én tévedésem lesz, a károm pedig kevesebb." Ez ,a mon
dat cseng vissza a Vallomások első soraiban, azok mérhetetlen öntudatá
ban is, és ez az öntudat formálta tovább mások ajkán is a szót: "Én igy
látom, és az Istennek is így kell látnia, bármit mondjanak is nekem."

A szélsőségesen kötetlennek és a dogmatikusan kötöttnek különös
keveréke állt így elő. Rousseau elvetett minden tételes vallást, de a ter
mészetes vallást olyan hévvel hirdette, hogy az maga vált nála dogma
tikussá. "Azt mondják nekem - írja -, hogy szükséges volt a kinyi
latkoztatás, De mióta csak elhitették emberek, hogy azIsten szólott álta-
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luk, mindegyik a maga módján beszéltette. Ha nem akartak volna töb
bet hallani, mint amennyit Isten az emberi szívhez szól, soha nem ke
letkezett volna a földön több, csak egyetlen vallás." Ez .az egyetlen vallás
persze Rousseau szerint az ő természetes vallása. Isten szava, vallás és
emberi szív hangja őnála eggyé válnak. Arra már nem gondolt Rousseau,
hogy a szív sokat változó hullámzásai között nagyon is kevés lesz az,
amit minden körűlményekközött változatlannak érezhet.

"Hiszem, hogy egy akarat mozgatja a világot és élteti a természetet.
Ez az első dogmám. Ha a mozgó anyag egy akarathoz vezetett el, a meg
határozott törvények szerint való rnozgás egy értélemig vezet. Ez a má
sodik dogmam. Ennek alapján hiszem, hogy a világot egy hatalmas és
bölcs értelem kormányozza. Ezt látom, vagy sokkal inkább érzem." Mint
tudjuk, ez az "érzem" Kantnál rendszerbe foglalva a tiszta értelemnek
és a gyakorlati észnek teljes szakadásához vezetett, és a vallásosnak mér
tékeként egyedül az "érzem" lépett elő. "Értelmemaz egyetlen olyan
lénnyé tesz, mely az összes többit számontarthatja. így pedig igaz, hogy
az ember királya a földnek, melyen lakik. Miután ilyen előnyben része
sültem, tekinthetek-e magamra anélkül, hogy áldanám a kezet, mely erre
a, helyre állított engem? Ebből az érzelemből azonnal ébred, hogy alá
vetem magam a jóakaratú istenségnek. Imádom ezt a legfelsőbb hatalmat
és meghatódom jótéteményeitől."Amilyen szépen hangzanak a szavak, a
rni keresztény istenhitünk szempontjából, olyan veszedelmesen vittek ar
rafelé, hogy a meghatódottság és a hódolat már nem is Istennek szól,
hanem az embernek, a föld urának. "Lelkiismeret, lelkiismeret! te isteni
ösztön, örök és égi hang, mely által az ember az Istennel való hasonlatos':'
ságig jut! Te teszed természete fönséget és alapozod meg tettei erkölcsi
ségét." Hogy Rousseau szerínt az erkölcsiség egyedüli mértéke ez a lel
kiismeret, hogy az ember az elérhető legfelsőbb törvény, kiviláglik a kö
vetkező sorokból: "Tilthatják nekünk persze ezt vagy azt, de a lelkiis
meret ugyancsak kevéssé fog büntetni bennünket azért, amit a jól ren
dezett természet megenged, és még kevésbé azért, amit előír nekünk."
"De ha mindenkinek szívéhez szól, míért hallgatnak rá oly kevesen?
Miért? Mert a természet hangján szól hozzánk, minket pedig arra szorí
tanak, hogy ezt ne értsük." Törvény, szokás, tudomány és művészet mind
nem a természet hangja, mind csak arra szorít, hogy a természet hangját
ne értsük. A kultúrpesszimízmus végső alapja és az ember erkölcsi auto
nómiájának meghirdetése ez. "Vissz3a természethez!" Ebben a szemlé
letben csak ami az emberi természetből eleve és egyetemesen adódik, az
az erkölcs és az a vallás. A természet hangja pedig a lelkiismeret, és a
lelkiismeret az egyes ember szívének hangja. A lelkiismeret felett pedig
a földön nincs bíró.

Méltán felvethetjük a kérdést: ki lesz hát akkor, aki minden korban,
minden körülmény között minden ember számára megmutatja az eredeti
en, igazán és egyetemesen emberit, ha egyszer minden ember számána a
saját lelkiismerete a törvény, és a lelkiismeretbe senki nem szélhat bele?
Rousseau nem gondolkodott ezen. Magától értetődőnek vette, hogy a kon
vencióktól való szabadulás után minden ember igazán látja magában az
embert, az igaz embert. Mivel nem fogadott el semmi kinyilatkoztatást,
az eredeti bűnről sem vett tudomást. Nála az egyes ember kezdettől fogva
mindig jó, elromlani csak a többiek kezén tud. Rousseau igazában csak
társadalmi bűnöket, pcntosabban: a meghamisított társadalomból eredő

bűnöket ismert. De akkor az egyes einber a nagyszerűbb, aki felette áll
a társadalomnak. Végzetes tanítás volt ez, mert végzetes következmények
kel járt. Pedig sokan és szívesen tanulták ezt el tőle, és minden olyan
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téren, ahol megengedhette magának, az ember maga lett magának a tör
vény. A legvégzetesebben talán éppen a valláslak terén. Ez is Rousseau
öröksége.

*
Rousseau öröksége mindaz, ami belőle kétszáz éve él. Nem mind jó,

de mind örökség. .&> születésének kétszázötven éves fordulóján nem any
nyira a hibáit néztük, melyeknek jórészét úgyis csak eltúlozták; azt sem
vizsgálgattuk. hogy mennyi minden nem volt eredeti benne. E megem
lékezésben csak az érdekelt bennünket, mi az, ami Rousseauból még ma
is eleven. Azokat a villanásokat rajzoltuk meg, amelyeknek fénye éle
sebben vagy halványabban még ma is látszik. Árnyékból csak éppen any
nyit, amennyi elkerülhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy a kép ne csak
szépet mutató, hanem igaz is legyen.

Rousseau öröksége alapján -- melyben nem Rousseau alakját idéz
tük, hanem szellemi hagyatékának eleven részét - személyétől sem ta
gadhatjuk meg az elismerést, hogy merész akarása olyan utópia volt,
mely végül is valóság lett. Pestalozzi álomnak nevezte az Emil-t, de gya
korlatra váltotta az eszményt. A Társadalmi szerződés még egy utópiának
is csak a vázlata volt, és mégis mennyivel több lett 'azóta az ember jog
szerinti joga, mennyivel világosabb a kisember egyéni tettének fontos
sága az emberiség előbbre vitelében, mint amennyit kétszáz év fejlődé

sétól akár egy álmodozó is várhatott, vagy egy szenvedélyes forradal
már is álmodhatott. Ma már természetesen hat, hogy a nép ellenére nem
lehet uralkodni, hogy a népek szava és hangja kormányok hangját szabja
meg, népi együttesek vendégszerepléseí mutatják az ezer színben is egy
séges egyetemesen emberit, ma már nem kérdés a gyermek külön világa,
valamint az sem, hogy ez a világ külön gondot és megbecsülést érdemel.

Összegezesül elmondhatjuk, hogy nem pusztán illemböl emlékeztünk
meg születésének kétszázötven éves és nagy múveinek kétszáz éves for
dulóján egy olyan emberről, aki érzéketlen volt a kereszténység iránt.
De megemlékeztünk róla, mert igaz emberséget keresett egy csupa kiáltó
ellentétekből álló korban, és ha utópisztikus túlzásokban festett is, olyan
eleven képet adott, mely mindjárt korában és az utána következőkben is
éltetőnek bizonyult, mert az emberiséget az emberség, az emberi sza
badság és méltóság egységében és ennek az egységnek eredésénél fogja
össze.

•

Osz

Köd gomollJog a víz föZött,
ráül a fákra nesztelen,
egll-egU l.evél már útrakél,
egy-egy kis ág már meztelen.

Fakul a napfény. Nuárut6.
Szél surran már a tájon át,
itt e(f/J vörös folt, sárga lomb:
figyeled az ósz lábnyomát.

Lassan kopáT lesz minden itt,
az este egllre hidef1ebb •.•
Szedett fa vaOt/már, lombjaid
a földön, - az ósz közeleg.

Agoston Imre

538


