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J.-J. ROUSSEAU

Rousseau Jean-Jacques bírája
Első dialógus (részlet)

ROUSSEAU

Milyen hihetetlen dolgot tudok meg! Egyszerűen nem térek magamhoz: és nem is fogok. Jóságos 
ég! Micsoda borzalmas egy ember! Hogy megbántott! Gyűlölni való!

A FRANCIA

Jegyezze meg jól, hogy ez egy és ugyanaz az ember, akinek fellengzős alkotásai elbűvölték és ámu-
latba ejtették az oly fényűzően tálalt szépséges erkölcsi előírásokkal.

ROUSSEAU

Inkább erőteljesnek mondanám a tálalást. A gonoszokkal is bánjunk igazságosan! A fényűzés kife-
jezés csupán egy hideg és meddő csodálatot kelt bennem, soha nem bűvöl el. Egész más kifejezéssel 
illetném az olyan írásokat, melyek a lelkünket megemelik és táplálják. 

A FRANCIA

Pompa vagy erő, mit számít a szó, ha az eszme ugyanaz? Ha e fenséges szócséplés egy túlfűtött szel-
lem képmutatásának eredménye, vajon nem egy ingoványos lelkületű ember szájából hangzik el? 

ROUSSEAU

A szóválasztás jóval kevésbé közömbös számomra, mint önnek. Szerintem nagyon is sokat változtat az 
eszméinken, és kevésbé lenne félelmetes, ha úgy van, ahogy ön ecsetelte, és csak pompát és szócséplést talá-
lunk a Szerző írásaiban. A prédikáció és a szentbeszéd szárazsága megkeményíti egy ilyen romlott ember szí-
vét, aki tisztességessé is válhatna, ha képes volna magába szállni; hogy megkeresse és életre keltse a termé-
szet által őbenne elraktározott egyenesség és emberségesség érzésének tartalékát, amit a szenvedélyek elfoj-
tanak. De az, aki hidegvérrel képes elmerülni az erény teljes szépségében, aki a legmeghatóbb bájaival képes 
megfesteni ezt, úgy, hogy közben nem hatódik meg, és a szerelem legkisebb szikrája sem éled a szívében, 
egy ilyen lény, ha létezhet egyáltalán, menthetetlenül gonosz, erkölcsi hulla.

A FRANCIA

Hogyhogy, ha létezhet egyáltalán? Az előbbi beszélgetésünk után és azon benyomásokat követően, 
melyeket e nyomorult írásai hagytak önben, hogyan kellene érteni ezt a kételyt? Magyarázza meg! 

ROUSSEAU

Elmondom. De teljesen hiábavaló vagy fölösleges ez az igyekezet: mivel mindezt csak azok fogják 
megérteni, akiknek nem kell magyarázni.

Képzeljen el egy a miénkhez hasonló, mégis egészen különböző, ideális világot! A természet ugyanaz, 
mint itt nálunk a földön, de az egyensúly észlelhetőbb, a rend markánsabb, a látvány magával ragadóbb, a 
formák kecsesebbek, a színek élénkebbek, az illatok fűszeresebbek, és valamennyi tárgy érdekesebb. A ter-
mészet egésze olyan szép, hogy az igéző festmény szemlélésétől szerelemre lobbant lélek, a vággyal eltel-
ve, hogy versenyre keljen ezzel a szépséggel, aggódni kezd, nehogy valamiképpen megzavarja ezt a har-
móniát, s innen az a fokozott érzékenység, amely egyeseknek, akik ezt átérzik, közvetlen gyönyört kínál, 
másoknak pedig, akiket hasonló szemlélődés nem ragad magával, ez az érzés ismeretlen. 

A szenvedélyek, éppúgy, mint nálunk, minden tett mozgatórugói, de jóval elevenebbek, szenvedélye-
sebbek, vagy csak egyszerűbbek és tisztábbak, és már pusztán ennek okán is egészen különböző természe-
tűek. A természet elsődleges törekvései egyaránt jók és helyesek. A lehető legközvetlenebb módon segítik 
elő fennmaradásunkat és boldogulásunkat: az eredeti cél felé tartva csakhamar annyi ellenállásba ütköz-
nek, hogy erejüket vesztve meghátrálnak ezer akadály előtt, ezek eltérítik igazi szándékuktól és tévutak-
ra terelik őket, ahol az ember elfelejti elsődleges rendeltetését. Az ítélkezés tévedése, az előítéletek hatása 
nagyban hozzájárul ahhoz, ha utat vesztünk, de ennek lényegében a lélek gyöngesége az oka, amely meg-
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adóan követve a természet ösztönzését, kibillen, ha akadályhoz ér, ahogy egy golyó az ütközéstől; ám az 
a golyó, például az ágyúgolyó, amelyik a leghatározottabban követi a maga pályáját és nem tér el attól, 
vagy áthatol az akadályon, vagy beleütközve erejét veszti.

Az ideális világ lakói, akikről szó van, oly szerencsések, hogy megtartja őket a természet – amely-
hez jobban ragaszkodnak – abban a boldog szemléletben, amit valamennyiünk számára felkínált, és lel-
kük már pusztán csak ezért is megőrzi eredendő jellegét. Az elsődleges szenvedélyek, amelyek közvet-
lenül a boldogságunkra irányulnak, csak azokra a tárgyakra hatnak, amelyek ehhez kapcsolódnak, és 
lévén, hogy csak az önszeretet elvén működnek, lényegüket tekintve mind szeretetre méltóak és kelle-
mesek: de amikor egy akadály miatt eltérülnek tárgyuktól, a szenvedélyek inkább foglalkoznak azzal, 
hogy eltávolítsák az akadályt, mint azzal, hogy elérjék a célt, s ilyenkor megváltozik természetük, inge-
rültté és gyűlölködővé lesznek, így az önszeretet – ami egy jó és abszolút érzelem – önzéssé válik, azaz 
egy olyan viszonylagos érzéssé, amely által magunkat másokkal hasonlítjuk össze, ami preferenciákat 
igényel, és melynek élvezete tisztán negatív, és e szenvedélyt többé nem elégíti ki az önmagának oko-
zott jó, csakis a másoknak okozott rossz. 

Az emberi társadalomban, mihelyt az általa előállított szenvedélyek és előítéletek tömege félreve-
zette az embert, és az akadályok – melyeket a társadalom halmoz fel – eltérítették az élet valódi cél-
jától, a legtöbb, amit a bölcs ember tehet – a maga és mások szenvedélyeivel való folytonos összeüt-
közésben, annyi útirány között, nem tudván már kiválasztani a helyes csapást –, hogy amennyire ez 
lehetséges, félrevonul, és türelmesen kitart posztján, ahova a szerencse vetette, hiszen amikor lemond 
a cselekvésről, legalább nem rohan a vesztébe, és nem kajtat újabb tévedések után. A nyugtalanságban 
ugyanis nem az embereket látja, csak azt az őrületet, amit szeretne elkerülni, jobban utálja az emberek 
vakságát, mint amennyire kajánságukat gyűlöli, esze ágában sincs a rosszat rosszal jutalmazni, a sér-
tésre sértéssel felelni, és ha olykor visszaveri is ellenségei támadását, nem saját kedvére teszi, szemé-
lyük nem hozza lázba, nyugalmából és helyéről mindez nem mozdítja ki.

Lakóink, nem ilyen alapos megfontolástól vezérelve, ellentétes irányból indulva ugyanehhez a célhoz 
érnek, hiszen tétlenségük lelkesültségükből ered. A mennyei állapot, amire vágynak, és ami elsődleges igé-
nyük, a szívükben támasztott erő révén megszilárdítja és összeszedi lelkierejüket, hogy eljussanak ehhez 
az állapothoz. Az útjukba kerülő akadályok nem képesek annyira lekötni őket, hogy akár egy pillanatig is 
megfeledkezzenek magukról, és innen ered a halálos undor minden egyéb iránt, és ez az abszolút tétlen-
ség, amikor nem remélik, hogy elérik valamennyi kívánságuk egyetlen tárgyát. 

Ez a különbség nem pusztán a szenvedélyek fajtáiból fakad, de erejükből is, mivel az erős szenvedé-
lyek nem hagyják magukat eltéríteni. Vegyünk két szeretőt, akik közül az egyik nagyon, a másik eléggé 
lagymatag módon szerelmes valakibe, nos, ezek egyforma türelmetlenséggel szenvednek majd egy rivális-
tól, az egyik a szerelme miatt, a másik az önzése miatt. Nagyon is megtörténhet azonban, hogy a második 
gyűlölete, amely elsődleges szenvedélyévé lett, túléli a szerelmet, sőt, amint ez elhal, túlnő rajta; míg az 
első, aki csak azért gyűlöl, mert szeret, feladja a riválisa iránti gyűlöletét, amikor már nem tart az illetőtől. 
Pedig ha a gyenge és puha lelkületűek fogékonyabbak a gyűlölködésre, amely csupán másodlagos és elté-
rített szenvedély, és ha a nemes és bátor lelkületűek a kezdeti irány felé tendálva jobban megőrzik – a köz-
vetlenül az önszeretetből fakadó – lágy és elsődleges szenvedélyeket, láthatják, hogy erőteljesebb képes-
ségekből és egy intenzívebben átérzett elsődleges viszonyból miként születik meg ebben a másik világban 
egy egészen másféle szenvedély, mint az, ami világunkban sújt bennünket. Az emberek ott sem erénye-
sebbek, de képesek jobban szeretni az erényt. Lévén, hogy a természet valamennyi igazi vonzalma jó, az 
is jó, aki át tudja engedni magát ennek, ám az erény mifelénk gyakorta arra kötelez, hogy megharcoljunk 
a természettel és legyőzzük őt — ilyen erőfeszítésekre ott ritkán képesek az emberek. Miután nincsenek 
hozzászokva az ellenálláshoz, lelkük annyira elpuhul, hogy gyengeségből, félelemből, szükségszerűség-
ből cselekszenek rosszat: sem a hibák, sem a vétkek alól nincsenek ők felmentve; még a bűn sem idegen 
tőlük, hiszen van olyan nyomorult helyzet, amelyben a legkiválóbb erény sem nyújt védelmet, és amely 
a gyenge embert a szíve ellenére viszi a rossz irányba: de az ártani-akarás kifejezett szándéka, az elmér-
gesedett gyűlölet, az irigység, az elvetemültség, a csalás, a csalárdság ismeretlen számukra; elég gyakran 
akadnak ott vétkesek, de gonosz lélek sohasem. És bár nem erényesebbek ott sem, mint nálunk, de jobban 
szeretik önmagukat, így kevésbé rosszindulatúak másokkal szemben. 

Kevésbé aktívak is, vagy inkább kevésbé fészkelődnek. Erőfeszítésük, hogy szemlélődésük tárgyát 
elérjék, nagyon is erőteljes, de amint belátják ennek lehetetlenségét, megtorpannak, és lemondanak 
arról, hogy a számukra egyedül fontos, kivételes tárgyat megszerezzék.

Lévén, hogy nem a látszatban keresik boldogságukat, hanem a belső érzésben, bármilyen pozícióba 
sodorta őket a szerencse, nem törekszenek rá, hogy helyzetükből kitörjenek, nem loholnak a felemelke-
désért, és viszolygás nélkül leereszkednek az ízlésüknek jobban tetsző kapcsolatokért, meggyőződésük 
ugyanis, hogy a legboldogabb állapot nem az, amit a tömeg a legtöbbre tart, hanem ami a szívet elége-
dettséggel tölti el. Az előítéletek nem fognak ki rajtuk, a közvélekedés pedig egyáltalán nem, és ha érzik 
is a közvélekedés hatását, ez nem őket köti gúzsba, hanem azokat, akik a sorsukra hatást gyakorolnak. 

Bármilyen érzékiek és kéjsóvárok is legyenek, nem csinálnak nagy ügyet a gazdagságból, és semmit 
sem tesznek a meggazdagodásért, túlságosan jól ismerik az élvezet művészetét, semmint hogy megfe-
ledkezzenek arról, hogy az igazi gyönyör nem vásárolható meg, és hogy mindaz a jó, amit egy vagyo-
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nos ember cselekedni képes – tudván, hogy nem ő dolgozik, hanem a pénze, amely egyébiránt annál 
több ember javát szolgálná, minél többhöz jutna el, avagy egészen elfogyna az emberek között –, ritkán 
áll arányban azzal a rosszal, amivel a vagyon megszerzése jár. De még a jómódnál is jobban szeretik a 
szabadságukat, óvakodnak tőle, hogy pénzért vegyenek maguknak jólétet, hiszen a vagyon megőrzésé-
nek gondja félelemmel jár és függőségben tart. Százszorta inkább megterhelő számukra mindaz, amit a 
fényűzés jelent, mint amennyi haszonnal jár. A birtoklás nyűge megmérgezi az élvezet minden örömét.

Így aztán mindvégig a természet és az ész által kijelölt határok között maradnak, elcsendesednek, éle-
tüket az élet élvezete tölti be, mindennap olyan tevékenységgel foglalkoznak, amit maguk és mások szá-
mára jónak gondolnak, mit sem törődnek az emberek véleményével és a közvélekedés gáncsoskodásával.

A FRANCIA

Hasztalan töprengek rajta, hogy mi lehet közös vonás az ön által leírt fantasztikus lényben és a ször-
nyetegben, akiről az imént beszéltünk.

ROUSSEAU
 
Semmi az égvilágon, de engedje meg, hogy befejezzem.
Az ilyen egyedi módon megalkotott lények szükségszerűen máshogyan fejezik ki magukat, mint a 

közönséges emberek. Lehetetlen, hogy az egészen mássá módosult lélek ne vigye át érzéseinek és ideá-
inak kifejezésébe e modifikációk lenyomatát. Még ha e lenyomatok idegenek is mindazoknak, akiknek 
fogalmuk sincs erről a létmódról, azok számára biztosan ismerős lesz, akik ismerik és maguk is átérzik 
ezt. Ez egy olyan jellegzetes vonás, amivel a beavatottak egymásra ismernek, s növeli az értékét ennek az 
alig ismert, és még kevésbé alkalmazott jelnek, hogy nem lehet hamisítani és kizárólag eredendő mivol-
tában működik, mert amikor nem szívből fakad, nem is jut el azokhoz, akik felismerésére hivatottak; de 
amint célba ér, lehetetlen bármivel összetéveszteni, amint érezzük, már igazzá válik. Az életvezetés egé-
szében sokkal határozottabban megnyilvánul, mint néhány elszórt cselekedetben. De ezekben az eleven 
helyzetekben, ahol a lélek önkéntelenül átlelkesül, a beavatott rögvest megkülönbözteti magát attól a test-
vérétől, aki csupán imitálja ezt, és ez a kifinomultság egyébiránt az írásokban is tetten érhető. Az elvará-
zsolt világ lakói általában nem könyveket írnak, semmi ilyesmi nem áll szándékukban, számukra ez soha-
sem mesterség. Az érdeküknél és a dicsőségnél erősebb ösztönzés hajtja őket, ha mégis ezt teszik. Ez az 
ösztönzés, amelyet nehéz körülírni és lehetetlen hamisítani, mindenben tetten érhető, amit létrehoz. Csakis 
akkor ragadnak tollat, ha valami örömteli felfedezést kívánnak közölni, fontos és szép igazságot kimonda-
ni, lerombolni egy közkedvelt és káros téveszmét, vagy ha valami közérdekű alapelvet szeretnének beje-
lenteni; de mindez nem elég, ha elképzeléseik nem eléggé újszerűek, szépek és elragadóak, hevességük 
nem ér el egy olyan forráspontra, ahol a vegyület kicsapódhat. E tevékenység náluk nem kötődik se élet-
korhoz, se időszakhoz. Az írás ott nem mesterség, teljesen mindegy, hogy előbb vagy utóbb látnak hozzá, 
vagy fejezik be, mindig az ösztönzés diktál. Amikor elmondták azt, amit mondani akartak, ismét meg-
nyugszanak, nem serénykednek irodalmi lebujokban, nem űzi őket az állandó firkálás és a nevetséges 
ismétlés kényszere, ami állítólag a szerzői mesterség velejárója, és az is megeshet, hogy egy ilyen ember 
– anélkül, hogy tudná – lángésznek születik, és úgy hal meg, hogy senki nem fog tudni róla, ha nem kerül 
elébe valami, ami kikényszeríti belőle a megmutatkozást és életet lehel buzgalmába. 

A FRANCIA

Én jó Rousseau uram, mintha maga is e világ egyik lakója lenne.

ROUSSEAU

Egy esetben minden kétséget kizáróan így van, ha az Emil vagy az Új Héloise szerzőjére gondol.

A FRANCIA

Már vártam ezt a következtetést, de hogy átadjam magának ezeket a bizonytalan szerzőségű és kevéssé 
világos műveket, ahhoz elsőként önmagával kellene egyezségre jutnia: miután úgy tűnt, hogy meggyőző-
dött ennek a valakinek a förtelmességéről, most mintha az egekbe emelné őt, pusztán mert írt regényeket. 
Semmit sem értek ebből a rejtélyből. Kérem, legalább egyszer mondja el nekem, mit is gondol róla valóban.

ROUSSEAU

Érthetően fogalmaztam az előbb, de mismásolás nélkül megismétlem. Az ön bizonyítékainak ereje 
minden kétséget kizáróan tanúskodik az elkövetett bűnökről, és e tekintetben pontosan úgy gondol-
kodom, ahogyan ön: csakhogy ön egyben látja azokat a dolgokat, amiket én elkülönítve. Ön úgy véli, 
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hogy a könyvek szerzője és a bűnök elkövetője egy és ugyanaz a személy; én azonban nem értek ezzel 
egyet. Ez lenne uram a rejtély kulcsa. 

A FRANCIA

Mégis, hogyan gondolja ezt? Úgy tűnik, hogy itt valami merőben új dologról van szó.

ROUSSEAU

Ebben szerintem téved. Nem ön mondta nekem, hogy nem ő a Falusi jós szerzője?

A FRANCIA

Valóban, ez egy tény, amit immár senki se von kétségbe: de ami az egyéb műveit illeti, soha nem 
hallottam róla, hogy elvitatták volna tőle.

ROUSSEAU

A második állítás az elsőhöz igen hasonló következtetésnek látszik. De hogy jobban megítéljük kap-
csolatukat, ismerni kellene a bizonyítékot, mely alátámasztja, hogy nem ő a Falusi jós szerzője.

A FRANCIA

Bizonyíték, ugyan! Legalább száz van, és mind döntő.

ROUSSEAU

Az túl sok. Beérem eggyel is, de az ne mások tanúságával függjön össze.

A FRANCIA

Ó, ezer örömmel. Ne is beszéljünk tehát a bizonyított lopásokról, amelyeket még akkor lelepleztek, 
amikor a darab elkészült, továbbá tegyük azt is félre, hogy tud-e egyáltalán verseket írni, következéskép-
pen, megírhatta-e a Falusi jóst, de van itt egy biztosabb és megalapozottabb dolog; nevezetesen, hogy nem 
tud zenélni, amiből szerintem biztosan levonhatjuk azt a következtetést, hogy az opera nem az ő műve.

ROUSSEAU

Nem ért a zenéhez! Egy újabb nem várt felfedezés.

A FRANCIA

E kérdésben se nekem, se másnak ne higgyen, győződjön meg róla maga.

ROUSSEAU

Pusztán annak kiderítésére, hogy ért-e a zenéhez, képtelen lennék kapcsolatba lépni az ön által megfestett 
személlyel, egy ilyen gazfickó esetében súlyosabb kérdésre lenne szükség, hogy leküzdjem az iszonyomat. 

A FRANCIA

Pedig azok az urak, akik ezt terjesztették, nyilván nem tekintettek erre a kérdésre oly közönnyel, ahogyan 
ön: hihetetlen erőfeszítéseket tettek és tesznek mind a mai napig, hogy mindjobban tudatosítsák a közönség-
ben, s ez ügyben jóval elszántabbak, mint bűnei bizonyítását illetően.

ROUSSEAU

Ez nagyon különös, mert amikor oly nyilvánvalóan bizonyítottuk a többet, általában a kisujjunkat 
se mozdítjuk azért, hogy a kevesebbet bizonyítsuk. 

A FRANCIA

Ó, ha egy ilyen emberről van szó, nem hanyagolhatjuk el sem a többet, sem a kevesebbet. A bűntől 
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való viszolygás igazságszeretettel társul, hogy valamennyi területen lerombolja a hamisan szerzett hír-
nevet, és azok, akik egykor a förtelmes szörnyeteget mutatták meg, most sem érhetik be kevesebbel, 
mint hogy leleplezzék a tehetségtelen szélhámost. 

ROUSSEAU

Lássuk be, igen különös sorsú ember ez: élete két részből áll, az időbeli távolság folytán e két sza-
kasz két különböző individuumhoz tartozik, az a pillanat jelöli az egyik halálát és a másik születését, 
amikor könyvei napvilágra kerültek.

Az első, békés és szelíd embert mindenki becsülte, aki ismerte, barátai kitartottak mellette. A nagy tár-
saságoktól visszahúzódott félénk és nyugodt természete miatt, kedvelte a visszavonultságot, de nem azért, 
hogy egyedül tengesse életét, hanem hogy a tanulás édességét összekapcsolja a bensőségesség varázsával. 
Fiatalságát a szép ismeretek és a kellemetes adottságok kiművelésének szentelte, és amikor kénytelen volt 
ezekből önnön megélhetését biztosítania, ezt oly kevéssé hivalkodóan és magamutogatóan tette, hogy a 
közvetlen közelében lévő személyek még azt sem nézték ki belőle, hogy lenne elég tehetsége megírni egy 
könyvet. Ragaszkodásra született szíve feltétel nélkül nyílt meg, a gyengeségig előzékeny volt barátaihoz, 
s annyira kiszolgáltatta magát nekik, hogy büntetlenül nem is tudta lerázni magáról ezt az igát.

A második, zord, kegyetlen és sötét embert mindenki gyűlöli, mindenkitől menekül és rettene-
tes embergyűlöletében egyedül az emberi nem pocskondiázásában leli örömét. Az első alak egyedül, 
tanulmányok és mester nélkül, akaraterő segítségével győzött le minden akadályt; idejét nem tétlenke-
déssel, még kevésbé káros munkákkal töltötte, fejét varázslatos eszmékkel töltötte meg, szívét elraga-
dó érzelmekkel, és lehet, hogy illuzórikus, de nagyon is hasznos terveken munkálkodott, melyek meg-
valósítása, ha lehetséges lett volna, az egész emberi nem javát szolgálja. A második, förtelmes sorsá-
ban megrekedve, semmit sem tudott idejéből és szellemi képességeiből kellemes kedvtelésekre, még 
kevésbé hasznos célokra fordítani. A legvadabb tobzódásaiban életét fogadókban és mocskos helyeken 
tengette, olyan bűnben, amit ilyen helyen tanul meg és sajátít el az ember, az itt uralkodó aljas és alan-
tas ízlést magában kifejlesztve, szánalmasan szembeállította buzgóságát azokkal a nagyszerű művek-
kel, melyeket van bátorsága magáénak tudni. Úgy tűnik, hiába nyálazta át a könyveket, és hiába folyta-
tott filozófiai vizsgálódásokat, semmit sem fogott fel, semmit sem értett meg ezekből, csak a saját ret-
tenetes rendszereit, és az úgynevezett esszék megírása után, amelyeknek egyetlen célja az volt, hogy 
gondolatait rátukmálja az emberi nemre, úgy végezte, ahogy kezdte: egyetlen dologhoz értett igazán, 
ahhoz, hogy hogyan kell rosszat tenni. 

Végül, hogy ne kövessük végig ezt az ellentmondást valamennyi területen, és hogy megálljak annál a 
szálnál, amelyik ide kapcsolódik; az első, félszegségéből adódóan, mely már-már inkább ostobaság, alig 
merte megmutatni barátainak időtöltése produktumát; a második, egy még balgább szemtelenségből, 
büszkén és nyilvánosan magának tulajdonította mások műveit olyan területen is, ahol egyáltalán nem 
volt otthon. Szenvedélyesen szerette a zenét az első, kedvenc időtöltésévé lett, és oly sikerrel művelte, 
hogy felfedezésekre jutott, hibákra lelt, korrekciókat ajánlott. Életének egy jelentős részét művészek és 
műkedvelők között töltötte el, olykor különféle alkalmakból bárminemű műfajban komponált, előfor-
dult, hogy írt a zene művészetéről, új szempontokat javasolt, leckéket adott komponálásból, bizonyí-
tékokkal támasztotta alá az általa javasolt módszerek előnyét, kortársai többségénél a művészet min-
den területén jóval műveltebbnek mutatkozott, pedig ezek közül jó néhány, az igazat megvallva, sok-
kal járatosabb volt nála néhány dologban, de egyiküknek sem sikerült ilyen jól megragadni az egészet, 
és megérteni az összefüggéseiket. A második negyven esztendőn keresztül foglalkozott a zenével, még-
sem volt képes megtanulni zenélni, s így arra kárhoztatott, hogy másolja a zenét, ha már csinálni nem 
tudja; még ő sem találta magát eléggé bölcsnek a maga választotta foglalkozáshoz, ami egyébként nem 
tartotta vissza attól, hogy a legostobább arcátlansággal olyan dolgok szerzőjének nevezze magát, ami-
hez nem ért. Nyugodtan bevallhatja nekem, hogy ezeket az ellentmondásokat nehéz lesz összebékíteni.

A FRANCIA

Kevésbé, mint ahogy ön azt hiszi, és ha az ön egyéb rejtélyei nem lennének még ennél is homályo-
sabbak, már rég nem követném.

ROUSSEAU

Ha gondolja, világosítson fel, mert én biztosíthatom felőle, hogy semmit sem értek az egészből. 

Marsó Paula fordítása


