
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
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