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MARSÓ PAULA

Ítélet nélkül 
Rousseau Jean-Jacques bírája

1776. február huszonnegyedikén, szombat délután két óra körül különös portékával igyekezett 
a párizsi Notre-Dame temploma felé. Alighanem egy megfelelő csomagmegőrzőt keresett, az örö-
kös ruhatárat, a talált tárgyak transzcendentális osztályát, egy helyet, ahol magától értetődő moz-
dulattal teszi le az asztalra csomagját, és senki sem tesz szemrehányást, ha távozáskor kiejti zsebé-
ből a bilétát. Küldeményét ezúttal már nem bízhatta közvetítőkre, ugyanis az utóbbi években rög-
eszméjévé lett az a meggyőződés, hogy amit a kezük közé kapnak, azzal csúnyán elbánnak „bizo-
nyos Urak”. Tehát a lehető leggyorsabban kívánta eljuttatni kéziratát – a célra éppen egy katolikus 
templom helyszínét választva – egyenesen a király kezébe. Egy esetleges balesetet is betervezett, 
ezért a becsomagolt holmira följegyezte: a gondviselésre bízva. Valójában az volt a terve, hogy a 
gondosan letisztázott ötszáz oldalas irományát a templom oltárán helyezi el: arra számított, hogy 
az oldalajtón keresztül besurranva, senkivel sem találkozik, így nyugodtan véghezviszi tervét. Bő 
harminc éve ismerte Párizs templomát, tehát amikor a Notre-Dame oltárának képét önmagában fel-
idézte, jogosan gondolta, hogy a legapróbb részletekig tisztában van a körülményekkel. Csakhogy 
az oldalajtó felől közelítve a legnagyobb megrendüléssel szembesült azzal a ténnyel, hogy az oltár 
körül egy rács fut végig, amelynek ajtaja zárva. 

Rousseau utolsó befejezett műve, a Dialógusok négy év munkája – eredeti címe Rousseau 
Jean-Jacques bírája –, a személye ellen szőtt összeesküvést mutatja be, valamint különös port-
rét rajzol a beszélgető felek dialógusában megjelenő harmadik személyről. Manapság már senki 
sem vonja kétségbe a tényt, hogy Rousseau-nak része volt valamiféle üldöztetésben, jóllehet nem 
ő volt az egyetlen, aki ellen elfogatási parancs volt érvényben, s akit publikálási tilalomra köte-
leztek. Esetében azonban egzisztenciális és érzelmi kiszolgáltatottságát fokozta, hogy az angli-
ai menekülés rosszul sikerült, pártfogójától, Hume-tól lármás csetepatéval vált el, majd mi-után 
ismét Franciaország földjére lép, a filozófusok jó érzékkel használják fel ellene az – amúgy is 
háborgó – indulatokat. D’Alembert tartja kézben a hecckampányt, majd amikor a Vallomások 
(1771) elkészültének híre eljut Grimm, Diderot és Épinay asszony fülébe, vagyis azokhoz, akik 
jogosan tartanak attól, hogy így vagy úgy főszerepet kapnak a műben, felszólítják a párizsi rend-
őrfőnököt, hogy vessen véget az összejöveteleknek, a szeánszoknak, amelyeken folytatásokban 
olvassák fel a művét. A filozófiai gondolatait radikálisan elutasító politikai és társadalmi megve-
tés légkörében Rousseau a konfesszió műfajában keresett menedéket. A Vallomások által valami-
féle transzparens egyértelműségbe kívánta emelni írói világát és e világ szereplőit; műve éthosza 
a nyitottságra, az önmaga és mások előtti átláthatóságra irányult volna, ami, ily módon, súlyos 
vereséget szenvedett. A helyzetet súlyosbította, hogy Voltaire névtelen levelekkel halmozta el a 
nyilvánosság fórumait, amelyben a gyermekei elhagyását és az őrületét tematizálja, s filozófiai 
gondolatainak vulgarizálására olyan örökéltű aforizmákat hozott világra, melyek ma is bélyeg-
ként ragadnak gondolkodására. Végül, Rousseau Párizsba való visszatérésekor (1770) elragadja 
a hév: „Vicces, hogy egy órásmester fia, aki ellen elfogatóparancs van érvényben, Párizsban tar-
tózkodik, amíg én nem vagyok ott”1. Mondani sem kell, hogy az 1762-es elfogatóparancs még 
mindig érvényben van, az udvar és a parlament emberei elhatárolódnak tőle, Holbach a vagyona 
után nyomoztat bankoknál, Choiseul külföldi kapcsolatait figyelteti; egyszóval a „személye ellen 
szőtt összeesküvés” valóban egzisztenciális következményekkel jár. Rousseau „Uraknak” hívja 
az üldözőit, gyakorlatilag ők jelentik az egyház, a parlament, az udvar, az Enciklopédia befo-
lyásos és tekintélyes szereplőit. A Dialógusokban maga is sorra veszi az összes általa megsértett 
notabilitást, „különös listát” készít, amelyben kivonatolva megadja életművének azokat a helyeit, 
ahol merényletet követ el az írástudók, az orvosok, a királyok, a hatalmasok és a gazdagok, a nők 
és az angolok ellen. Aprólékosan megadja a szöveghelyeket, kit, mikor, mivel intézett el; szinte 
versenyezteti tekintélyellenes passzusait2. 

A dialógusokban – lassú és gyors menetekben – két, egymásnak tökéletesen idegen személy 
egy harmadikról beszélget egymással. A harmadik személy, a beszélgetés tárgya egy rosszhírű, 
ám kiemelkedő jelentőségű író. A két personának semmi köze egymáshoz az életben, mindösz-
sze összefutnak háromszor, hogy beszámoljanak egymásnak a kétes hírű (a szövegben csak J.J.-

1 Robert Osmont: Bevezetés a Dialógusokhoz. OC. I. kötet, Párizs, Gallimard–Pléiade, 1959, LI.
2 J.-J. Rousseau: Rousseau juge de Jean Jacques. Dialógusok. III. OC. I. kötet, Párizs, Gallimard–Pléiade, 1959,  917–925.
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nek, kötőjel nélkül jegyzett) személlyel kapcsolatos tapasztalatukról. Az egyik beszélgetőtárs 
„Rousseau”, aki valamennyi művét elolvasta ennek a J.J. nevű illetőnek, jó írónak tartja őt, de a 
beszélgetés elején még nem volt hozzá szerencséje. A másik személy egy „Francia”, aki ismeri ezt 
a bizonyos J.J-t, naprakész a vele kapcsolatos sztorik, pletykák, rémtörténetek tekintetében, de nem 
olvasott tőle egy sort sem. A történet elején összeköti őket a közös ellenszenv, a történet végére 
némileg konszolidálódik a helyzet: a Francia Rousseau pártját fogja, majd J.J. könyveinek védel-
mére kel. „Egyetlen dolgot tehetünk, hogy írásait megőrizzük, nevezetesen, hogy elrejtjük ezeket, 
és ha lehetséges, valóban hűséges és biztos kezekre bízzuk őket. Vállalom önnel a csomag megőr-
zésének veszélyét, és fogadom, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, hogy úgy kerüljenek majd 
egy napon a nyilvánosság elé, ahogyan énhozzám érkeztek.”3 

A dialógusok első két napja között különös dolog történik: a Francia még mindig hárítja, hogy 
elolvassa e rettenetes személy műveit, de Rousseau, iszonyatát leküzdve meglátogatja őt. A máso-
dikról a harmadik napra virradóra a Francia elolvassa J.J. műveit. Ugyanakkor sem a látogatás, 
sem az olvasás nem állítja helyre Jean-Jacques Rousseau integritását. A kettőjük közti eltolódás-
ban vagy hézagban ott van az így-úgy felevenített személy, J.J., aki számukra par excellence ide-
gen marad, miközben egész lényével betölti a beszélgetésüket. 

A Dialógusok egyik fő motívuma, hogy beszéltetni kell a vádlókat. Amikor ugyanis elítél-
ték, nem született jogerős ítélet, még csak tárgyalásra sem került sor; az ítélet néma marad és 
mégis súlyos egzisztenciális következményekkel járt. Az ítéletet tehát – a személye ellen szőtt 
összeesküvés részleteit – fel kell építeni egy verbális processzusban, továbbá meg kell tehát 
szólaltatni a vádlókat, a közvélekedést, hogy aztán majd ezek ellenében tisztázhassa magát. De 
ki volna a „saját maga” ebben a töredezett kánonban? Michel Foucault a hatvanas évek elején4 

3 I. m. III. 975.
4  Michel Foucault: Rousseau, juge de Jean-Jacques. A Foucault által szerkesztett tematikus rádióműsor 1964. február 29. és márci-

us 21. között hangzott el a Françe Culture csatornán. Egyébiránt 1962-ben Foucault maga írt előszót a Dialógusok (Párizs, Colin, 
1962) újra kiadásához. A szöveg magyarul megjelent: Bevezetés a Dialógusokhoz. In: Magyar Lettre, 2011 ősz, 70–74. Saját ford.



72

egy rádióműsorban foglalkozott a Dialógusokkal. Itt beszél arról, hogy az üldöztetés annyiban 
hasonlít a szerelemhez, hogy kölcsönösség nélkül is tökéletesen átélhető; vagyis nincs szük-
ség üldözőre ahhoz, hogy valaki üldözöttnek érezze magát. Szóra bírni a világot, megszólaltat-
ni azt, úgy, ahogyan az irodalom erre képes, szélsőséges értelemben, maga is paranoia, véle-
kedik Foucault. 

A Dialógusok szövegének gravitációs pontja állandóan lebeg, és nem azért, mert a két beszélge-
tő fél közt zajló állandó cserefolyamatban mozog; hanem azért, mert Rousseau egy olyan J.J. port-
réját festi meg hosszú és végeláthatatlan diskurzusában, aki mintegy a szövegen kívülről irányítja 
kettőjük párbeszédét. Az eleven hang kiszorítása, korlátok közé terelése, majd e hang mégis eleven 
jelenléte valamiféle nyelvi őrület tapasztalataként írható le. A vezetett, felügyelt, kísért hang – ő, 
akiről csak a beszélgetők révén tudunk – állandó nyelvi energiaként újra meg újra színre lép, hogy 
érvénytelenítse a szöveg itt és mostjánakjelenébe a nézőpontok szilárd pozícióját. Olykor, külö-
nös szimultaneitás következtében, a szereplő leírása átcsúszik a szöveg itt és mostjának szövetébe. 
Például amikor Rousseau a Dialógusokat író J.J. alakjáról beszél a Franciának, és arról számol be, 
hogy J.J. Párizsba költözött, visszavonultan él, megélhetését kottamásolásból fedezi, „párbeszédes 
formában értekezik üldözőiről és saját magáról, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan mi most egy-
mással beszélgetünk”. (II., 836.) Valamint „sokszor kifejtette nekem, hogy ehhez a munkához volt 
legkevésbé kedve, és valamennyi közül ezt csinálta a legkeservesebben, (…) mivel naponta alig 
szánt rá negyedóránál többet, márpedig az írás megszakítása és felfüggesztése nem tesz jót a követ-
kezetességnek, így számos ismétlés került a szövegbe”. (Uo.) Rousseau tehát egyszerre olvassa és 
írja magát, de ez a szimultaneitás éppenhogy nem elmélyíti az én (Rousseau) és az ő (J.J.) távolsá-
gát, hanem a nyelvi hullámzás korlátlanságára mutat rá; arra, hogy a nyelvben mindent lehet, a szö-
veg képes még azt is elhitetni az olvasójával, ami mindenféle értelemnek ellenáll. Pedig ez a kezdet-
ben mindkettőjük számára gyűlöletes idegen nem jut szóhoz, néha ugyan idézi egy-egy vele foly-
tatott beszélgetés foszlányát a Rousseau nevű szereplő, de ő is mindenekelőtt írásaiból ismeri őt: 
a természet festőjének és az emberi szív történészének nevezi. (I., 728.) J.J. jelentősége Rousseau 
életében az, hogy megtanítja őt az előítéletek és a tanulás ellenében gondolkodni, „pusztán azáltal, 
hogy elveit oly közelinek érezte a szívéhez”.

A Dialógusok egész szövegvilága olyan, mint egy laboratóriumi kémcső, melyben folya-
matos halmazállapot-változáson megy keresztül a kísérletre szánt anyag. Látjuk a különfé-
le alkotóelemeket, a tálcáról felvett, unalomig ismert adalékokat, ebben a lassú oldódásban 
vagy égésben mégis elindul egy folyamat, és egy új vegyület jön létre. Az átalakulást nem 
lehet másként leírni, mint szemfényvesztésnek, illúziónak, mutatványnak, lépre csalásnak, 
megtévesztésnek, laterna magicának. Foucault a Bevezetésben aggályosan próbálja fölrajzol-
ni és modellezni a szöveg különböző entitásait, az egymásnak feszülő érvek hierarchiáját, a 
történet valamennyi szereplőjét, beleértve a Notre-Dame oltárát körülölelő rácsot (mint aka-
dályt), és a királyt (mint címzettet), valamint Rousseau valamennyi színre lépő árnyalakját 
– a bűnök értelmi szerzőjét, a könyvek szerzőjét, a bűnös könyvek szerzőjét és a hamisítót. 
Végezetül, szövege utolsó sorában Foucault maga is párbeszédre hívja Michel Foucault-t. 
Idézem a beszélgetés részletét: „Szóval a Dialógusok nem egy őrült műve? – Akkor lehetne 
felelni erre a kérdésre, ha volna bármi értelme; de hát a mű per definitionem maga a nem-őrü-
let. – Egy mű fölépítése által feltárulkozhat egy betegség rajzolata. – Az viszont biztos, hogy 
egy ilyen állítás fordítva tarthatatlan. – Ön csal akkor, amikor nem beszél sem őrületről, sem 
üldözési mániáról, sem eltúlzott hiedelmekről… – Sőt látszólag azt is figyelmen kívül hagy-
tam, hogy az őrület máshol, már a Dialógusok előtt is megjelent: 1765 körül, és ezután végig-
követhető az egész levelezésben. – Ön a művet a bolondság lehetősége elé helyezte, hogy 
még jobban eltörölje a mű tébolyát; meg sem említette azokat a pontokat, ahol az őrület nyil-
vánvaló. Ki hiszi józan ésszel, hogy Korzikát azért szállták meg, hogy még jobban fölhúz-
zák Rousseau-t? – Melyik műhöz kellene hitünkkel fordulni, ha az tényleg műalkotás? – És 
mennyivel kevesebb, ha mégis delirált? – Ez a manapság dicsőítő, furcsa, és eléggé vad jel-
zős szerkezet, mint például az a másik igen gyakori, amikor művet és őrületet összeboronál-
nak; egy mű nem lehet része az őrületnek; az előfordulhat, hogy a nyelv, mely a maga alap-
jaiban a mű lehetőségét biztosítja, megnyitja az őrület empirikus terének (de ugyanígy meg-
nyithatná az erotizmusnak vagy a miszticizmusnak is). – Azaz egy mű lehet tévelygő, feltéve, 
ha nem »delirált«. – Csak a nyelvezete lehet deliráló. Deliráló értsd: folyamatos melléknévi 
igenév. – A mű nyelvezete? És akkor…– A nyelv, mely előírja a mű terét, formális struktúrá-
ját, és nyelvi hozományaként még a létezését is, előidézhet egy második nyelvet, mely maga 
is a mű terében helyezkedik el, és strukturális analógiát képez az őrülettel. Különbséget kell 
tenni: a mű nyelve egyrészt önmagán túlról való, efelé tart az, amit a mű elmond; másrészt a 
mű ebből a nyelvből beszél. Erre a nyelvezetre nem lehet alkalmazni a normális vagy a pato-
logikus, bolondság vagy őrület kategóriáját; mivel ez mindig elsődleges átkelés, vegytisz-
ta transzgresszió. – Rousseau maga deliráló, következésképpen az egész nyelvezete is az. – 
Az előbb még a műről beszéltünk. – De Rousseau az adott pillanatban, tollal a kezében siral-
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mait, őszinteségét és szenvedésének sorait vetette papírra? – Ez egy pszichologizáló kérdés. 
Semmi, de semmi közöm hozzá.”5 

Nem tudom, Rousseau gyermekkori kálvinizmusának van-e valami köze ahhoz, hogy apológiájá-
val Isten színe elé áll. Kálvin 1536-ban inkognitóban érkezik Genfbe (ille gallus: az a francia ember), 
jó darabig nem lesz genfi polgár. Ahogyan Jean Jacques Rousseau hőse is az „illegalitásban” mozog, 
Svájcban „az a francia”, Párizsban egy svájci. A kálvinizmusban Isten bűnösöket ment meg, olyan 
bűnösöket, akik vétkeikben morálisan elpusztultak, tehát nem tudnak magukért helytállni. A megvál-
tás kálvini fogalmában ott van a halott feltámasztásának gondolata, s Rousseau „élete két részből áll, 
az időbeli távolság folytán e két szakasz két különböző individuumhoz tartozik, az a pillanat jelöli az 
egyik halálát és a másik születését, amikor könyvei napvilágra kerültek”. 

Tehát a halott ember feltámasztása volna a Dialógusok rejtett intenciója? Mégis melyik ember-
ről lehet szó a továbbiakban? A J.J. életét író Rousseau-ról, vagy a Rousseau-t beszédaktusra kész-
tető J.J.-ról? Elképzelhető az is, hogy miközben a képzeletbeli teremben a vádló és a vádlott J.J. 

ügyében konzultált, ez a bizonyos „zsi-zsi” átvette tőlük történetük fonalát, hogy ékesszólóan, és 
nem valami takarékosan megmintázza az őrület nyelvi régióját. Az irodalomnak nincs felhatalma-
zása arra, hogy hőseit a bűn és az ártatlanság kategóriája szerint ítélje meg. Rousseau ugyan nyo-
mozást rendelt el önnön bűnös vagy ártatlan megítélését illetően, de a szöveg négyszáz oldalon 
keresztül sodorta, szőtte a tárgyalás fonalát, mire végül megértettük, hogy a szövegben fogant J.J. 
bűnös ugyan, de minden, amit elkövetett, az, hogy ártatlan. A szöveg élete a szerző halála, morog-
ja bosszúsan Rousseau, s a szerző halála a szöveg élete, visszhangozza felé csábítóan J.J. És ha 
valami idegen ettől a műfajhatárokon, téziseken keresztülhömpölygő szövegtől, akkor az a subita 
conversio kálvini fordulata; nincs hirtelen megtérés és megvilágosodás. A szálak kibogozhatatla-
nok, a kiköltekezés olykor maga a fedezet, a szöveg bármire vállalkozhat, de vállalkozását meg-
ítélni nem tudja, miközben működteti és fenntartja. 

5 Michel Foucault: Bevezetés a Dialógusokhoz. In: Magyar Lettre, 2011 ősz, saját ford., 73.


