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BEVEZETÉS. 

Az egyéni élet, az én fejlődésének bizonyos fokáig a leg-
több ember érdekesnek, izgalmasnak tartja az életet. De 
amikor — néha idő előtt — eléri középkorúságát, elhalvá-
nyulnak az érdekfeszítő vonások s az életerő hanyatlásával 
lankad a kalandvágy. A fiatalos láng lelohad, pislákolóvá 
lesz. Csak a lényegszerű küzdelem, a mindennapi élet ro-
botja marad meg a holnapért aggódó szorongás hátterével. 

Az emberi lét egyik tragédiája, hogy a csodálkozás lel-
kesítő érzéseit kioltja a gépies élet megszokottsága. A szel-
lemi ráfeledkezést, a képzelőerőt és álmodozást elveszítjük 
az emberi tudatból. Az élet titokzatos oldalának csodálása, 
élvezete háttérbe szorul. 

Nem haszontalan tehát olyan emberrel foglalkoznunk, 
lelki világába behatolnunk, aki minden élő írónál eleveneb-
ben küzdött, hogy felélessze és megőrizze az emberi élet 
csodáinak egyszerű érzését. Gilbert Keith Chesterton min-
dig megőrizte kapcsolatát a kozmikus lét egyszerűségével. 
Tudja, hogy életünk azért sikkad el, mert lusták vagyunk 
az alapvető egyszerű dolgok élvezésére. Lázas, mesterkélt 
civilizációban növünk föl. Azt hisszük, az élet igazi, testet-
lelket kielégítő elemei összetettek, nehezen hozzáférhetők. 
A társadalmi helyzetünkért vívott könyörtelen, szüntelen 
küzdelem eltorzítja életünket; pedig az ilyen beállítottság 
csak másodrendű fontosságú és legtöbbször csalódást ered-
ményez. 

G. K. Chesterton vissza akarja ültetni lelkünkbe az élet 
egyszerű megnyilvánulásain érzett csodálatot, gyermekes 
örömet. Eszméje a valóság, nem a lehetőség. Az emberiség 
többi megváltójelöltjeivel ellentétben nem akar a meglévőt 
lerontva új, felsőbbrendű embert teremteni egy ugyancsak 
a régi romjain megálmodott csillogóbb civilizációba. Inkább 



a régi titkokra, az örök igazságokra szeretne újra ráébresz-
teni. Hogy előre mehessünk, előbb nézzünk visszafelé. 

A tudomány büszkévé tesz, de nem boldogít. A techni-
kai haladás rabszolgákká süllyesztett, a szabadság tételei 
homályba borultak. A siker a mi altató istennőnk; pedig" 
több embert taszít a kétségbeesésbe, mint a sikertelenség. 
Amint G. K. C. mondta: „Semmi sem hagy úgy cserben, 
mint a siker." Újra fel kell fedeznünk, és életre hívnunk a 
lelki egészséget, épséget. Ennek alapja pedig annak világos 
belátása, hogy az élet csak akkor szép és nagyszerű, ha — 
jó értelemben — őrültül, vadul éljük. Egészen élőiről, ú j ra 
meg kell tanulnunk, hogy a fű valóban zöld, és az ég néha 
valóban végtelenül kék. 



I. GILBERT KEITH CHESTERTON. 

Chesterton az eszmék és világnézetek hajósa, aki végig-
bolyongva az „izmusok" világtengereit, egyszer csak partot 
ér s azt hiszi, ismeretlen szigetet fedezett fel, valóságban 
pedig hazájában köt ki. Spencer, Marx, Emerson, a racio-
nalizmus, buddhizmus, konfuciánizmus rendszerein átkín-
lódva, felfedezte a személyes Istent. A különböző valószí-
nűtlen tanok ellentmondó ítéletein át eljut a katolikus 
Egyházhoz, mely kezébe adja minden kérdés megoldásának 
kulcsát. Hogy felfedezése már két ezer év óta ismert igaz-
ság s hogy tételei a kisgyermek katekizmusában is benn 
vannak, csak növeli örömét, biztonságát. A konvertiták oda-
adó rajongásával szereti hitét s annak tételeit oly mélyen, 
olyan biztosan ismeri, hogy sokakat megszégyeníthetne, akik 
gyermekkoruk óta a katolikus hit légkörében nevelkedtek. 

Chesterton gondolatvilága nem „izmusok" és pártok 
körül forog; tengelye mindig az ember, az istengyermek. 
„A modern világ ú j embert akar. Emberalakításának egyet-
len eredménye, hogy kivetkőzteti az embert lényéből, meg-
fosztja mindattól, amihez ragaszkodik, ami emberi életét 
jelenti. Az ú j világalakítás eredménye egy barátságtalan, 
hideg, otthont nem ismerő, örömét vesztett, nevetni nem tudó 
világ."1 

Gilbert Keith Chesterton 1874-ben született Kensington-
ban. Apja, Edward Chesterton, szigorúszellemű unitárius. 
Fiait, Cecilt és Gilbertet, keményen, vallásos szellemben 
nevelte. Elsősorban jellemes, egyeneslelkű, dolgos férfiakat 
akart faragni belőlük. Hajlíthatatlan akarata sokszor nya-
kassá, állandó hibakeresése komorrá tették. Rideg kemény-
ségét ellensúlyozta felesége, Marie Louise Grosjean igazi 

1 Chesterton: Orthodoxy. 244. 1. 



francia finomsága, meleg, jóságos szíve. Ő volt az otthon 
napsugara, vidámsága. A fiúk tőle örökölték a franciás vilá-
goslátást és szellemes, mindig visszavágni kész, derült, néha 
finoman gúnyos modorukat. ' 

Gilbert testvérével, Cecillel együtt a londoni Szent Pál-
intézet növendéke volt. Ennek elvégzése után a slade-i isko-
lában rajzolni és festeni tanult. Művészeti tanulmányainak 
hatása érezhető későbbi irodalmi alkotásainak képszerűsé-
gén, eleven színpompáján. A puszta művészet azonban nem 
elégítette ki. Újságíró lett és ezzel megkezdődött hatalmas 
irodalmi működése. Lapjának, a „Daily News"-nak kiadója 
hamar fölismerte képességeit és teljesen szabad működést 
biztosított neki. Szombati cikkei nyílt igazmondásukkal, 
egyszerű, de mélyre szálló stílusukkal korán felkeltették 
szerzőjük iránt az érdeklődést. Különösen a búr-háború ide-
jén vonta magára olvasói figyelmét. A búr köztársaság meg-
támadását uralmi vágyból származó jogtalan lépésnek minő-
sítette, amelyet nem a nemzeti érdek, hanem néhány nem-
zetközi pénzvezér kapzsisága erőszakolt az országra. Táma-
dásával ellenségévé tette a Haladók pártját . Igazának vé-
delmére egymás után írta gúnyoshangú cikkeit a párt ellen. 
De írásaival maga ellen ingerelte az iparmágnások és nagy-
tőkések csoportját is, amikor védte a kisembert a gazdagok 
kizsákmányolásától. A szabadelvű világ legerősebb uralma 
idején is fel merte emelni hangját a hatalmasoktól teljes 
függésben élő munkástársadalom érdekében. Hirdette a tár-
sadalmi kérdések megoldásának szükségességét olyan kor-
ban, amikor ez sokak számára még egyáltalán nem is volt 
kérdés. Különös, szinte érthetetlen ez annak részéről, aki 
magát sokáig öntudatosan szabadelvűnek nevezte. Cecillel, 
aki kezdetben szocialista volt, éles vitákat rendezett az 
egyén és a közösség jogairól. Öccsével szemben védte az egyéni 
szabadságot. Védte, de csak a maga módján. A katolikus 
társadalomelméletet még nem ismerte. Az 189í-ben megjelent 
„Rerum Novarum"-ról még csak nem is hallott. Érezvén ké-
születlenségét, társadalmi vitáit egy időre félbeszakította. 
A költészethez és a regényirodalomhoz fordult. A Daily 
Neros hasábjain sorozatosan jelentek meg költeményei, 
ismertetései, bírálatai. Kedvelt olvasmányai Belloc, Baring, 



Bentley, Philimore költeményei, különösen balladái. Belloc 
balladáira, Bentley detektív-regényei pedig Brown Atya tör-
téneteire voltak ösztönző hatással. Hevesen küzdött Zola, 
Shaw és Wells regényeinek világnézete ellen. Olvasmányai 
során mindinkább vallási és világnézeti kérdésekkel kezdett 
foglalkozni. Ekkor élte át lelki életének legnagyobb válságát. 
Érezte, hogy az anglikán vallás nem elégíti ki. Pedig egyszer 
már megváltoztatta vallását, amikor felesége vezetésével uni-
táriusból anglikánná lett. Már akkor megkezdődött számára 
a keresés, az igazságkutatás korszaka. Bizonytalanság gyö-
törte, de nem tudta, mit tegyen. 

Megismerkedett Hilaire Belloc-kal, akit eddig csak köl-
teményeiből, cikkeiből ismert. Ez az ismeretség nagy fon-
tosságú életében. Belloc ismertette meg vele a katolikus tár-
sadalom-felfogást, elsősorban a Rerum Novarum-ot. Az en-
ciklika pártatlan, az igazi emberiesség alapján álló, feltétlen 
tekintéllyel rendelkező hangja meggyőzte Gilbertet, de még 

a szocialista Cecilt is. Belloc ösztönzésére indították meg 
Cecil szerkesztésében társadalomtudományi lapjukat, a 
Szemtanút „(The Eye-Witness)". Céljuk a javak igazságos 
elosztásának hirdetése a Rerum Novarum alapján. Gilbert 
hetenként egy-egy cikkel járult a szerkesztéshez. Ugyan-
csak Belloc hatására történt, hogy Cecil 1912-ben katolizált. 

Testvére megtérése és barát ja élete mély nyomot hagyott 
lelkében. Hivatalosan csak 1922-ben lesz a katolikus Egyház 
tagjává, de lelkében, s egész szellemi világában már régen az. 

Chesterton lelki fejlődésének irányítására nagy hatással 
volt John O'Connor atya, a Brown-történetek ihlető hőse 
és Ignace Rice bencés atya. O'Connor és Rice vezették be a 
katolikus hittételek gazdag, csodálatos világába. Lázas szor-
galommal mélyedt az Egyház történetének tanulmányozá-
sába. Legkedveltebb időtöltése azonban Szent Tamás bölcse-
leti rendszerének vizsgálata volt. „Eddig azt hittem, böl-
cselő vagyok, most látom csak, hogy Szent Tamás nélkül 
gyerekes játékot űztem."2 

1915-ben már bizalmasan jelezte barátainak, hogy kato-
lizálni akar, de kérte, még nem említsék feleségének. Ugyan-

2 Saint Thomas Aquinas. Cassel. 1933. 124. 1. 



ebben az évben súlyosan megbetegedett. Tíz hétig feküdt 
öntudatlanul. O'Connor atya előző kijelentése alapján fel 
is adta neki a szentségeket. Az egész angol katolikus világ 
imádkozott gyógyulásáért. Isten kegyelme lassan újra lábra 
állította és lelkiismeretes előkészület után 1922. július 30-án 
hivatalosan is a katolikus Egyház tagja lett. Bencés barátja, 
Rice atya fogadta. Felesége, lelki küzdelmeinek is osztályosa, 
örömmel üdvözli a nagy eseményt és 1925-ben maga is kö-
veti férjét. 

Chesterton megtérésétől fogva minden erejét és tehetsé-
gét a katolikus Egyház és a szenttamási bölcselet szolgála-
tába állította. Tizenöt évet töltött el így komoly, elmélyedő 
munkában és az angol katolikus irodalom egyik legnagyobb 
erősségét ünnepelte benne. Halálakor, 1936-ban, az egész 
angol katolikus társadalom gyásza kísérte.3 

Chestertonnak halála után néhány hónappal megjelent 
önéletrajza („AutobiographyLondon 1937. Hutchinson.)4  

kulcshelyet foglal el irodalmi munkásságában. Nem mintha 
pontos adaitok birtokába juttatna. „Mikor egyes írók élet-
rajzát megírtam, könnyedén átsiklottam az aprólékos törté-
neti adatok fölött. Most magammal ugyanezt teszem. Ki 
vagyok én, hogy pontosabb életrajzot érdemelnék, mint 
Dickens, vagy Chaucer? Káromlásnak tartanám, ha ma-
gamnak megadnám azt, amit Szent Ferenctől és Szent Ta-
mástól megtagadtam." Ez nem jelenti azt, hogy önéletrajza 
zavaros és elnagyolt. Mündig hangsúlyozni akarja azt, ami 
élettapasztalásában, lelki fejlődésében lényeges. Váratlanul 
egy-egy anekdota, vagy humoros rajz eleveníti gondolat-
menetét. Könyvének nagy részét barátainak, vagy ellen-
feleinek szenteli, akikről ma egészen szokatlan lovagias tisz-
telettel ír. Szüleinek liberális felfogását magyarázva kitér 
a Victoria-kor jellemzésére: „Ez a kor bűnnek tartotta mind-
azt, ami ma erény: a vallásos kétkedést, a szellemi nyug-
talanságot, az újnak hajszolását, a kiegyensúlyozottság tel-
jes hiányát. És birtokában volt a mától bűnökké alacsonyí-

3 Olajos E.: G. K, Chesterton. Pannonhalmi Szemle. 1942. IV. 2.1. 
4 G. Marcel: En marge de l'Autobiographie de G. K. Chesterton: 

Vie Intellectuelle. 1937. II. 465. 1. 



tott erényeknek: szerette mindazt, ami szegényes; vissza 
akarta állítani a férfi és nő közti Istentől származó helyes 
viszonyt. Szükségét érezte, hogy az emberi életnek értelmet 
adjon." Chesterton a békés és tiszteletreméltónak nevezett 
korban észrevette az állandóan növekvő feszültséget, az er-
kölcs és a teológia veszélyeztetettségét. Önéletrajzában be-
mutatja azt a titokzatos folyamatot, amely a valóság, a leg-
szorosabb antologikus értelemben vett lét szeretetére vezette, 
aminek kiáradásáit a katolikus vallásban találta meg. Gyer-
mekkori élményei, lelki benyomásai döntő fontosságúak, 
mert végigkísérik egész életén, illetőleg mint földalatti pa-
takok föl-fölbukkannak s ú j élmények forrásává válnak. 
Stevenson a gyermeket álomlátónak nevezi, aki nem külön-
böztet a valóság s a képzelet között. „Én — mondja Ches-
terton — megőriztem annak az időnek emlékét, amikor va-
lami fehér fényben láttam a világot, s azon mindent élesen, 
világosan. Valami csodálatos volt ez a fény. Annyira újnak 
mutatta a világot, mint amilyen magam voltam. Ezzel nem 
azt akarom mondani, mintha a világ nem lett volna való-
ság; éppen ellenkezőleg. Inkább ma lennék hajlandó a hold-
világban fürdő almafát szellemnek, vagy nimfának nézni 
•— vagy Poehoz és Hawthornehoz hasonlóan elképzelni a 
bútorokat, amint éjfél tájban megmozdulnak s járkálnak. Míg 
gyermek voltam, az almafát bizalomteljes csodálattal alma-
fának néztem. Beállítottságom hasonlított az örök hajnal-
hoz, jobban szerettem nézni a tűzgyújtást, mint a lángtól 
megvilágított arcokat." Szerette játékszínházát s még sem 
volt a belőle nyert illúziók rabja. „Az igazi gyermek — 
ellentétben a pszichológia kikövetkeztetett gyermekével — 
nem keveri össze a valót és a fikciót; sőt. Csak szereti a 
fikciót. Megjátsza, mert még nem tudja se leírni, se elol-
vasni. De nem engedi, hogy világos belső látását elhomályo-
sítsa. Egészen tisztán tudja, mi a különbség a rabló-pandúr 
játéka és az igazi gyümölcslopás között!" Talán nem köve-
tünk el erőszakot a chestertoni gondolkozáson, ha azt mond-
juk, hogy számára a fikciónak, mint ilyennek a szeretete 
éppen olyan erős, mint ragaszkodása a valósághoz. Kétség-
telen, a képzeléí alkotó ereje és kedve csökken a felnőttnél, 
mert a valóság hatása alatt belsőleg elveszti a fikció iránti 



érzékét és csodálatát. Chesterton visszapillantva úgy látja, 
hogy jobban ébren volt gyermekkorában, mint most. Az 
érett kor félhomályához képest az ragyogó déli napsütés 
volt. Nem mintha gyermekkorát paradicsomi boldogságban 
töltötte volna. „Mint más gyermek, én is sokszor voltam bol-
dogtalan. Gyakran rosszul viselkedtem és megismertem a 
fájdalmat. De valami érthetetlen okból, amit leírni nem is 
tudnék, a fájdalom nem hagyott maga után, mint felnőtt 
koromban, olyan elviselhetetlen titokzatos sebet." 

Chesterton bevallja, hogy ifjúságában számtalan fájdal-
mas órát élt át és a bűnt a legkézzelfoghatóbb alakjában is 
megismerte. De erős szeméremérzete és az önmentegetés tel-
jes hiánya nem engedik, hogy részletes vallomásba bocsát-
kozzék. Ritka nagy lelki értéket takar a vallomásaiban meg-
nyilvánuló egyszerűsége és finomsága. Csak metafizikai ta-
pasztalásait részletezi hosszasan — és sikertelenül; ami azon-
ban nem akadályozza meg, hogy adandó alkalommal a 
szkeptikusok ellen a spiritizmust védelmébe vegye. Egész 
életében megóvta magát a materializmustól. „Amikor ateis-
ták buzgón magyarázták, hogy csak az anyag létezik, inkább 
nyugodt derűvel, mint botrányokozással hallgattam." Már ak-
kor inkább hajlott azon nézet felé, hogy csak a szellem lé-
tezik. „Az ateista ünnepélyesen kijelentette, nem hisz Isten 
létezésében. Magam pedig kételkedni kezdtem az ateista 
létezésében." Már fiatal korában érezhető megingathatatlan, 
szívben gyökeredző, Leibnitzéhez hasonló optimizmusa. A 
„bármi" a „semmihez" viszonyítva fönséges számára. Meg 
ha a nappal fénye álom lenne is, mégse lidérc. „Az egyszerű 
tény, hogy kezünket-Iábunkat mozgatjuk — vagy helyeseb-
ben mondva hajlítgatjuk a térben ezeket a kétes tárgyakat, 
melyeket lábaknak és karoknak neveznek —, elég bizonyí-
ték, hogy nem lidércjátékkal van dolgunk." Más szóval, 
Chesterton valóságot szemlélő tekintete mély hálától csillog. 
„Egy ember sem tudja magáról, mennyire optimista, mégha 
pesszimistának nevezi is magát; sohasem hatolt le adósságá-
nak mélyére Az iránt, Aki őt teremtette s megadta neki a 
lehetőséget, hogy annak nevezze magát, aminek akarja." 
„Tudatunk hátterében ott világít egy nagy fény, saját léte-
zésünk csodálata." „A művészi és szellemi élet feladata is-



mét felszínre hozni ezt az elveszett fényt; — az ember ül 
a székben s hirtelen rádöbben arra, hogy él és boldog." 

Chesterton egyik csodálatos fejezetében, amely egész 
munkásságának jellemzéséül szolgálhat, kifejti a határvo-
nalak, az érintkező pontok iránt érzett szeretetét, amely any-
nyira jellemzi a gyermeki képzeletet és amelyet egy bizo-
nyos faj ta romantika rendszeresen félreismert. „Vallom, még 
ha paradoxonnak hangzik is, hogy a gyermeknek nemcsak 
az a vágya, hogy kiessék az ablakon, vagy repüljön, vagy 
leszállhasson a tenger mélyére. Bárhová akar is menni, ez 
a bárhová mindig meghatározott hely, még ha ember addig 
nem is járt ott. A gyermek láthatóan szereti a körülzártat, 
meghatározottat. Képzelőerejét is felhasználja, hogy legalább 
elképzelt határokat, helyet állapítson meg. Robinson vonzó 
ereje nem abban van, hogy távoli magános szigetre kerül, 
hanem, hogy nem tud onnan megszabadulni. Ez adja kü-
lönös érdekességét és ízét mindannak, amit hősével együtt 
átél a szigeten: a vadászat, a papagály, a puskák, az apró 
gabona-szemek csakis az elszigeteltség, a körülhatároltság 
révén nyernek értelmet." „Egész életemben szerettem a vé-
geket, a két, néha ellentétes vonal találkozó határát. Egész 
életemben szerettem a kereteket. A legnagyobb vadon is 
még nagyobbnak látszik, ha ablaküvegen keresztül nézzük. 
Élvezem a mélységeket, a feneketlen szakadékokat és min-
dent, ami kiemeli az ellentétek finom árnyalatát. Azért sze-
rettem mindig a hidakat, mert sötét, szédítő ívük még job-
ban hangsúlyozza a mélységet, mint maga a tátongó ör-
vény." Ezen az intiucióján alapszik Chesterton hazaszere-
tete, mely a „Napoleon of Notting-Hill" és az „Orthodoxy" 
legszebb fejezeteiből sugárzik. „A világegyetemről alkotott 
szemléletem nem optimista, hanem inkább patriotista színe-
zetű. A világban elfoglalt helyünk is hazafias hűségen alap-
szik. A világ nem bútorozott szoba, amit, ha nem tetszik, 
otthagyhatunk. Ez családunk várkastélya, tornyán a családi 
lobogóval. És minél nyomorúságosabb, annál kevésbbé hagy-
hatjuk el." Ezzel elérkeztünk a chestertoni gondolkodás 
gyújtópontjához. Coventry Patmore nyomán kifejezett gon-
dolata: „Isten a végtelen és a korlátozott szintézise" magya-
rázza az imperializmussal szemben elfoglalt álláspontját. 



Felfogása különösen a búr háborúban nyert időszerűséget. 
„Megalkúvás nélkül a búrok párt ján álltam; de ugyanúgy 
elleneztem a pacifista mozgalmat is. A búroknak volt okuk 
a háborúra és nem igaz, hogy minden háborút viselő hibá-
zik." Megveti az imperializmus bírvágyó törekvéseit, sza-
badságtiprását ; ezért védi Írországot5 és a kis államokat. 
Szer in t az imperializmus, a szétszakadás, vagy a rabszolga-
ság zűrzavarát rejti magában. Chesterton egyik legmélyebb 
gondolata, hogy napfényre hozza az apró, mindennapi je-
lenségekben rejlő csodákat. Ezeket azonban csak legbelsőbb 
valóságukban, nem pedig a bíráló előtt értelmetlen külsősé-
gekben lehet megragadni. Clapham nyomorúságos lakásairól 
beszélve kiemeli lakosainak csodálatosan változatos egyéni-
ségét, kik mint varázserejű bábok, talizmánok élnek minia-
tűr, egyébként borzalmas lakásaikban.6 

Chesterton áttérése a katolikus vallásra nem hirtelen 
változás, hanem hosszú, sok esztendőből fejlődő út ered-
ménye. Lassan tudta csak szeméről lehámozni a kortól örök-
lött hitetlenség, a szekták vagy teozofista társulatok által 
lelkére tapasztott hályogot. Éppen a logika volt az az erő, 
mely a racionalizmus helyett az ortodoxiához vezette, még 
pedig azért, mert nemcsak épségben megőrzött, hanem a ke-
gyelem sugárzatában is élő természetben működhetett. 

Hogy az ember mennyire a világhoz tartozik s mégis 
szabadságával mennyire fölötte áll, azt Chesterton a szo-
cialista újság, Clarion egyik hivatali közös ebédjén így fe-
jezte ki, mikor néhány vendég kétségbevonta felelősségtuda-
tát: „Mivel adok arra, hogy felelős s ne bolondok házából 
szabadult embernek tartsanak, valami szellemi menedéket 
kerestem. Ezen a napon megszabadultam egy tévedéstől, 
amit még nálam magasabbrendű emberek sem tudtak leküz-
deni. Ez az a meggyőződés, hogy az agnosztikus a földi vi-
lágnak tartogathatja egész bizalmát, mihelyt megtud szaba-
dulni a másvilág gondjától. A férfivel vagy a nővel kapcso-
latos kérdéseire kielégítő feleletet ad a józan ész, mihelyt 

5 V. ö.: J. O'Connor: Changing Ireland. Oxford, 1924. University-
Press. 84. 1. 

6 Y. ö: E. Wolff: Literarisches Christentum. Hochland. 31. (1924) 
439. 1. 



nem kell az angyal és az arkangyal titkain tűnődnie. Milyen 
nagy tévedés! A szkeptikus kérdései az emberi lét szívéig 
hatolnak. Éppen a mi földi világunkban — függetlenül a 
másiktól — találják a legégetőbb talányt és éppen a józan 
ész az, mely legjobban vágyódik megoldására. Legki ált óbb 
példa az a determinista demagóg, aki hallgatóságának ki-
fejtette, hogy senkit nem érhet gáncs semmiféle cselekede-
téért, mert mindent változhatatlanul meghatároz az átörök-
lés és környezet. A logika ezen az alapon azt követelné, 
hogy hagyjuk el a köszönetet, ha valaki például az asztal-
nál odanyújtja a sót; mért érdemel a só átadása köszönetet,, 
ha kérésünk megtagadásáért nem jár bírálat?"7 Az iskolás 
bölcselő ilyeneket hallva, vállat von s elmegy. De vállrán-
dítása csak azt bizonyltja, hogy nem is sejti, mit jelent a 
determinizmust elítélő Ohestertonnak a szabadság, a szellemi 
földfölöttiség bizonyítéka, mely csak a külső valósággal 
vethető össze, mint annak szellemi megfelelője. „Nem szere-
tem a kikerülhetetlen győzelmeket" — mondja. Mennyire 
emberi, sőt humanista gondolat. A kifejezés „emberi" va-
lódi, teljes értelmet nyer Chestertoniiál. Napjainkban alig 
van, aki annyit foglalkozott volna az emberi élettel, mely 
végső elemzésben metafizikai, emberfeletti alapokon nyug-
szik. Chesterton humanizmusa transhumanizmusba torkollik. 
Ezért olyan gazdag, befejezett, színes. Ha a demokrácia 
eszméjének ismét vissza akarjuk adni a rosszul felhasznált 
retorika és hamis ideológia segítségével lefokozott értékét, 
Chesterton szerint ennek egyetlen módja a belső és kizáróla-
gosan keresztény eszmék újjászületése. 

Chesterton, amint a fentiekből is kitűnik, inkább szel-
lemi, lelki alakulásnak, mint életének rajzát adja. Lelki éle-
tének kiteljesedését, nagy kérdéseire a feleletet a katolikus 
Egyházban találta meg. Mlegtérésétől élete célja a katolikus 
igazságok terjesztése. Vallásáról így emlékezik meg: „Ha az 
ember egyáltalában büszke lehet egy vallásra, melynek 
gyökere az alázatosság, én nagyon büszke vagyok rá. Külö-
nösen azon tételeire, melyeket babonáknak bélyegeznek. 

7 J. O'Connor: G. K. C. only a memory. Downside Review.. 
1936. LIY. 



Büszke vagyok hogy elavult dogmák kormányoznak, hogy 
„holt" tételek tartanak rabságban, mert tudom, hogy az 
eretnek tételek a holtak s csak az észszerű dogma élhet ad-
dig, hogy elavultnak nevezhessék. Büszke vagyok arra, amit 
az emberek „papi mesterkedés"-nek hívnak. Ez is bizonyítja 
a középkori igazságot, hogy a papnak valóban mesternek 
kell lennie. Nagyon büsze vagyok Mária tiszteletünkre! Ez 
vezette be a középkor vallásos életébe a mai feminizmustól 
elferdített lovagi szellemet. Büszke vagyok, hogy a Háromság 
és a Mlise titkainak orthodox tanát képviselem. Hiszek a 
gyónásban és a pápaságban. De nem vagyok büszke arra, 
hogy hiszek az ördögben, vagy helyesebben, hogy ismerem 
az Ördögöt. Nem hat meg az a fiatalember, aki kijelenti, 
hogy nem tudja értelmét a dogma igájába hajtani. Nem tar-
tom komolynak azt, aki gyávaságnak tartja a gyónást. Biztos, 
hogy neki nem lenne bátorsága hozzá." De nemcsak azért 
szerette Chesterton katolikus vallását, mert lelkét kielégí-
tette, hanem mivel szellemének minden kérdésére kielégítő 
választ is adott. — Alaposan áttanulmányoztam az álta-
lános keresztény teológiát, amit nagyon sokan kárhoztattak, 
de oly kevesen ismertek. Hamarosan rájöttem, hogy meny-
nyire megfelel az életnek; még paradoxonjai is az élet pa-
radoxonjainak megfejtései. Minden kérdésemet odavittem az 
elé a tekintély elé, melyre végre rátaláltam. S az Egyház már 
rég megoldotta azokat, mielőtt kérdeztem volna. Ott találtam 
a puszta élet csodája iránt érzett hálát Az iránt, Aki egyedül 
tehet csodát. Lelkem a kételkedés legmélyére merült. Az 
Egyház megadta a választ, mikor a külső világ valóságát 
szentesítette. 

— Megkíséreltem az igazság szolgálatát. Védtem a kis 
nemzetek és a szegény családok szabadságát, az ember tu-
lajdonjogát, különösen a szegényekét. Azt akartam, hogy az 
ember valaminek a birtokában legyen, még ha csak a saját 
teste is az. Ha a mai anyagi központosítást továbbviszik, az 
embernek semmi tulajdona nem marad, még a teste sem. A 
láthatáron már ott kígyózik a sterilizáció, a társadalmi hi-
giénia mindenkit lekötelező ostora. Itt nem akarom a másik 
oldal „tudományos" tekintélyeit vitába szólítani. Én elég 



hatalmas tekintélyt találtam magam mellett. Minden kérdé-
semre a felelet: Igenis van kulcs, mely minden ajtót kinyit. 
Előttem ismét felmerül egy ember alakja, ki átmegy egy 
hídon s kezében kulcsot tart, mint ahogyan atyám játékszín-
házában, meseországban láttam. Most tudom, hogy akit Pon-
Ufexnek, Hídépítőnek neveztek, az azonos Claviger-rel, a 
Kulcshordozóval. Mint messze ország apró, titokzatos 
tengerének halásza olyan kulcsokat kapott, melyek a végte-
lennek kapuját nyitják és zárják." 

* 

Chesterton külső megjelenése is elősegítette hatalmas 
népszerűségét. Bernard Shaw szerint fizikailag is valóságos 
óriás, akinek félteste egészen kívül esett a vele beszélgető 
látóhatárán. Nagy szalmakalapot és hozzá romantikus kö-
penyt hordott. Arcán mindig őszinte, majdnem gyermekes 
mosoly ragyogott. Élénk, mély tekintete Dickens-hez hason-
lóan kalandot lesve kutatta a londoni utcasarkokat. Még a 
Eleet-Streeten sétáltában is tőrbotot s pisztolyt viselt. Ha 
csak a szomszéd házba akart is átmenni, kocsit fogadott. 
Szórakozottsága, vidámsága, a kocsmákról zengett dicsérete, 
a bűnügyek iránt érzett érdeklődése és még annyi más vo-
nása legendás egyéniséggé tették. 

De vájjon a legenda megegyezik-e a valósággal? Ches-
terton, ahogy ma ismerjük, egyszerű, vidám ember, aki lát-
hatóan szereti az életet s aki beszélgetésében is könyveinek 
stílusát ragyogtatja. Nincs benne semmi ünnepélyesség. 
„Olyan könnyű ünnepélyesnek lenni — mondja —, de mi-
lyen nehéz játékosnak, könnyednek! Csukja le olvasóm né-
hány pillanatra szemét és lelke titkos bírája előtt vallja meg, 
Aem szívesebben írna-e meg egy terjedelmes értekezést, mint 
rövid szellemességgel sziporkázó rajzot. Ha, amint gondolom, 
lelkiismeretes ember, bevallaná, hogy szászor szívesebben 
megírna tíz komoly cikket a Timesbe, mint egyet a Tit-
Bits-be. A szónoklatok nehéz ünnepélyességét adni a leg-
könnyebb a világon. Ezt bárki elérheti. Az elfáradt, gazdag 
aggastyánok ezért vetik magukat a politikára. Komolyak, 



mert nincs elég lelki erejük, hogy könnyedek, játékosok le-
gyenek".8 

Chesterton azonban nemcsak festői egyéniség, nemcsak 
a paradoxonok mestere, a keresztény hitvédelemre beállított 
publicista. Nagy író is. Természetesen vannak hibái is. (Ezek 
nagyrészt rendkívüli termékenységének következményei.) De 
mikor mérték a tévedések hiányával az írói nagyságot? A 
termékenység, az egyéni lélek kiáradása nem ugyanolyan 
biztos jelek? Kétségtelen Chesterton túlságosan sokat írt. 
Jó borához gyakran vizet töltögetett, de a mai írók példá-
jára sohasem keverte mesterséges festékkel. A fiatal nem-
zedék igazságtalanul bánt vele csak azért, mert neve — 
vagy inkább kezdőbetűi — túlságosan sokszor szerepeltek 
mindenütt s modora megszokottá vált. Külföldön kedvvel 
olvasták, de nem mérték le igazi értékét és — éppen úgy 
mint Angliában — nem tartották eléggé számottevőnek. Pe-
dig hazája irodalmi fejlődésében és szellemi életében olyan 
fontos szerepet játszott, hogy a jövő irodalomtörténésze nél-
küle nem fogja megérteni azoknak az ellentéteknek küzdel-
mét, amelyek az angol irodalmat annyira gazdiaggá és válto-
zatossá tették a 20. század elején.9 

Hogy Chesterton munkásságát megfelelően elhelyezhes-
sük, bele kell helyezkednünk a századvég irodalmi légkö-
rébe. Ez Os/car Wilde, Beardsley, a Sárga Könyvek, Swin-
burne, Meredith utolsó műveinek kora. Az egészen végig-
vonul Pater és a késő prerafaelisták hatása. A kor borúlátó 
esztétizmusa — vagy esztetizáló borúlátása — a legélesebb 
ellentétben áll Chesterton eszméivel, ízlésével, kifejezés-mód-
jával. A „dekadens" színezet, a normális, mindennapi élet 
követelményeinek megvetése, a ritkaság és a finomkodás 
fölmagasztalása, a l'art pour l'art elve, a francia szimboliz-
mus hatása, Des Essedntes tekintélye, a bizonyos vallásta-
lan aszketizmussal vegyített érzékiség divatja, a kacagó ne-
vetés helyett uralkodó elhúzott szájú mosoly (vö. Meredith: 
Essay on Comedy), a telt színeket felváltó nüanszok (Yerlain 

8 V, ö.: A. Maurois: Magiciens et logiciens. Paris, 1935. Grasset. 
144. 1. 

9 P. Braybrook: G. K. Chesterton. 1922. Daniel. 94. 1. 



Art poétique-je értelmében), a más korok költőit jellemző 
őszinte hangot felváltó célzások, — mindez elrettentően ha-
tott egész életében Chestertonra.10 Ez ellen emel szót írásai-
ban. Minden magyarázatnál hívebben szemlélteti gondolatát 
Manalioe című, mintegy harmincöt éve megírt könyvének 
egyik részlete. Az alábbi sorok a főhősre, Innocent Smithre 
vonatkoznak, de a fantasztikus kalandok mögött könnyű 
felfedeznünk az írót. 

„Cambridigbe küldték azzal a céllal, hogy a klasszikus 
és irodalmi pálya helyett figyelmét inkább a mórtanra és a 
tudományra irányítsák. Ég nélküli nihilizmus, ez volt az 
akkori iskolák bölcselete. Ez a nihilizmus háborút indított 
szelleme és teste között. A test lett a győztes. Amig agya el-
fogadta a homályos hitet, teste föllázadt ellene. Míg lelke 
a bizonyságot kutatta, jobbja borzalmas bűnökre oktatta. Ez 
a jobb végül is fegyvert fogott egy köztiszteletben álló sze-
mély ellen. A megtámadott az ablakon át elmenekült s kény-
telen volt a csatornanyílásban keresni óvóhelyet. Smith 
mindezt azért tette, mert a szegény tanár egyik előadásában 
a nem-lét mellett kardoskodott. Kevésbbé akadémikus vita-
módjáért Smithet kizárták az egyetemről. A revolvere elől 
menekülő pesszimizmust megvetve az élet élvezeteinek fa ' 
natikusává vált. Hadat üzent minden komolykodó társaság 
nak. Vidám volt, de nem elvakult. Optimista, de nem abban 
az értelemben, mintha az élet egész értelmét a gyönyör, az 
ivás, vagy a billiard jelentené. Vallja azonban, hogy az öröm 
az élet legkomolyabb oldala. Mi halhatatlanabb — kiált 
fel — a háborúnál és a szerelemnél, a bornál és a kockánál?! 
Az ital: a vágy, az öröm szimbóluma. A kocka: a harc, a 
győzelem jelképe". 

„A halhatatlan dolgok" védője, „az életélvezet fana-
tikusa" Chesterton. Ez ihletettségének forrása, műveinek ki-
induló pontja. Egészséges humora, harsogó nevetése, szívé-
lyes beszédmódja éppen olyan távol áll az oxfordi esztéták 
modorától, vagy a cambridgei szkeptikusoktól, mint dr. 
Johnson Walter Horatio Pátertől vagy Rabelais Maeterlinck -
től. De természetének különbözősége világnézetében, bölcse-

10 W. Weidlé: Chesterton. Vie Intellectuelle. 1937. LI. 476. 1. 
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letében és irodalmi stílusában is nyilvánvaló. Ez a külön-
bözőség erősen ható tényezővé vált az angol irodalomban. 
És ha ma ez az irodalom annyira eltávolodott a századvég 
és a jelen század elejének irányától, ez részben Chrester-
tonnak köszönhető. Természetesen hosszú harcában kima-
gasló szövetségestársakra akadt. Ezek közül kiválik Hilaire 
Belloc, de ő inkább történelmi, politikai és társadalmi ala-
pon mozog. Belloc mesterien ír, sőt talán befejezettebb mű-
vésze a prózának, mint barátja, de az angol próza történeté-
ben azt hisszük, nem lesz olyan elhatároló szerepe. Ma nagy 
vonásokban már kezdjük látni Ghesterton fontosságát s ha 
valami gátolja elismerését, az éppen küzdelmének kétség-
telen sikere. Nein mintha ellenfeleit megsemmisítette volna 
— megjegyezhetjük, hogy Cambridge szkepticizmusa nyaka-
sabb és erősebben védett, mint Oxford esztetizmusa —-, de 
az ellentábor is haditervet változtatott és az irodalmi élet ú j 
körülményeiben a fiatal nemzedékek már alig ismerik el azt, 
akinek a megújulást köszönhetik. 

Még más akadálya is van azonban, hogy Chestertont a 
neki kijáró értékelésben részesítsük. Irodalmi munkássága 
nagy részében ugyanis, sot lényegében, abban az ágban mo-
zog, amelyet nem szoktunk a szorosan vett irodalomba bele-
számítani: Chesterton újságíró. Költeményekkel kezdte írói 
pályáját s a vers mellett meg is maradt öreg koráig. Költe-
ményei gyakran igazi költőre vallanak. Akik olvasták a le-
pantói csatát dicsőítő dalát, egyhamar nem felejtik el. Na-
gyon sok regényt is írt, köztük egyik legszebb alkotása: 
The Man who was Thursday.11 Novellái, közöttük a világ-
híres Father Broron12 ciklus, az eredetinél szellemesebb Slier-
look Holmes — Angliában a század elején megjelent short 
stories legjobbjai közt szerepelnek. 

Regényírását egészen ú j formula alapján vezeti és me-
séjét összehasonlíthatatlan hévvel, leleménnyel bonyolítja. 
Mégis Chesterton sohasem tisztán regényíró vagy tisztán 
költő. Ezt le kell szögeznünk, még ha megállapításunk az-
zal a kockázattal jár is, hogy lekicsinylést érdemel ki azok-

11 Az ember, aki Csütörtök volt. 1. V. fejezet. 1. 
12 U. o. V. fejezet 6. 



nál, kik a Chestertontól szünet nélkül ostorozott szűk és kor-
látolt esztétizmust vallják. Ez az esztétika különben félre-
értésen alapul: összekeveri az írói szándékot s a befejezett 
művet. írói szándékuk szerint a Divina Comedia, a Gulliver 
Utazása, vagy a Karmasoff Testvérek szerzői egyáltalán 
nem tiszta művészek. Mégis abszolút művészi tökéletességük-
kel messze túlszárnyalták versben, vagy prózában egyaránt 
a l'art pour l'art esztétikáján ihletett műveket. Költemé-
nyeiben, regényeiben Chesterton ugyanaz: egy hitvallás vé-
dője, ellenfele mindannak, amit rossznak tart, a nyilvános-
ság embere, szónok, újságíró. 

Chesterton egész életében újságoknak írt. Mjindenki 
tudja, ez olyan hálátlan foglalkozás, amit még az övéhez 
hasonló erős természet sem képes sokáig büntetlenül gya-
korolni. Életének utolsó szakában írásai a fáradtság jeleit 
mutatják. Azzal, hogy, mint mondtuk, túlságosan sokat írt, 
együtt járt, hogy szükségtelenül ismételgeti magát. Ennél 
sokkal fontosabb azonban, hogy legnagyszerűbb alkotá-
sai újságcikkekből épültek könyvekké (Orthodoxy, Heretics, 
What's Wrong with the World, All things Considered, The 
Everlasting Man.). Ezekben találjuk meg gondolatvilágának 
hasonlíthatatlan elevenséggel paradoxonokban kifejezett lé-
nyegét. Cikkeiben (valamint Browning, Dickens, Stevenson, 
Sliaw-ról írt monográfiáiban) adja legkiválóbb irodalmi kri-
tikáit, mint pl. a Heretics (Eretnekek)-ben George Moore-
ról szóló rövid esszéjében, mely a legátfogóbb és legmélyebb, 
amit valaha Moore-ról írtak. Könyvei végül esszék soroza-
tát is nyújt ják, melyek a mai angol irodalom legtökéletesebb 
esszéi közt szerepelnek. Ez pedig nagy dolog, hiszen az angol 
művelte valamennyi irodalom között ezt a műfajt, amire 
számtalan halhatatlan példát mutat föl. A mai ízlés, mely 
csak a regényt és a novellát ismeri el az irodalmi próza kép-
viselőjéül, nem értékeli eléggé az esszét és az elbeszélő me-
sét nélkülöző más prózai formákat. Ezzel azonban igazság-
talanságot követ el az irodalmi hagyomány ellen, melyet 
nem lehet a regényes fikció hagyományába szorítani. „Tel-
jesen lehetetlen az angol irodalom fejlődését elképzelnünk 
Bacon esszéi, Thomas Browne: Religio Medici-je, Addison, 
Steele, Lamb, Hazlitt, Mathew Arnold és korunkban az esz-



széista Chesterton vagy Belloc nélkül. Nem minden nagy író 
regényíró és Nietzsche nem járt messze az igazságtól, mikor 
Goethének Eckermannal folytatott beszélgetését nevezte a 
német irodalom legnagyobb alkotásának."13 

Chesterton mestere az esszének. Annak a prózai mű-
fajnak, amelyben a logika egyesül a költészettel, a gondo-
lat az érzelmekkel, amelyben a szellemi erőfeszítés a mű-
vészi kifejezés formája. Tehát nem könnyű műfaj. Az a 
tény, hogy legszebb példái újságpapíron láttak napvilágot, 
még nem teszi egyenlőkké a riportokkal. Chesterton bírálóit, 
kik csak a tömeg szórakoztatóját, paradoxongyárost, mon-
datokon táncoló bohócot látnak benne, becsapja a látszat. 
Chesterton nyelve a szép, egészséges, erős angol nyelv. 
Semmi köze a napilapoktól elkoptatott, sápadt, közömbös, 
az angoloktól journalese-nek nevezett nyelvhez. Ékesszólása 
mindig őszinte és egyéni. A paradoxon nála a gondolat ter-
mészetes kifejezője. „Az újságírómodort használja, ahogy 
Dosztojewszky a bűnügyi regény technikáját, vagy Dickens 
a londoni boltosok száz éve kedvelt banális humorát hasz-
nálta."14 Újságcikkei költeményeknek is beillenek, tartalmuk 
pedig mindig túlhaladja mélységben az időszerűség által 
fölvetett kérdést. „A művében található ellentmondások 
csak látszólagosak és felületesek. Irodalmi munkássága tel-
jesen egységes. Ez az egység megnyilvánul minden leírt lap-
ján vagy sorában. Természetes, ha olvasás helyett megelég-
szünk átfutásával, sokszor csak művészetét csillogtató im-
provizálót látnánk benne. Ha azonban az őt megillető fi-
gyelemmel mélyedünk el benne, a legtáplálóbb szellemi él-
vezettel és tanulással jutalmaz".16 

A különböző eretnekségekkel, melyek ellen if júkora óta 
harcolt, szembeállítja keresztény katolikus ortodoxiáját. Té-
vednek kortársai, akik — hívők vagy hitetlenek — nem 
akarják őt komolyan venni. Azért még nem veszít erejéből, 
mert gondolatait nem tömörítette többé-kevésbbé merev 
bölcseleti rendszerbe, hanem csak mint koncepciót, az élet 

« W. Weidlé i. m. 
14 J. Sellmair: G. K. Chesterton. Hochland. 1937. XXXV. 382. 
15 P. Braybrook, i. m. 18. 1. 



és a világ megérzését fejezte ki. De munkásságának ezt az 
irányító intituicióját nem gyöngíti az időszerűségnek néha 
fölösleges keresése sem. Minden szellemi termék bizonyos 
értelemben alkalmi mű — ez Goethe meggyőződése is. Che-
sterton soha sem szalasztotta el az alkalmat, hogy kimerít-
hetetlen eszméit kinyilvánítsa. Mondhatnánk úgy is, hogy 
nagyszerű szónoki képességgel rendelkezik. Mindenkihez szól 
és azt akarja, hogy végighallgassák. Ezzel azonban nem 
válik az irodalom, az ember, vagy önmaga árulójává. Cik-
két majdnem mindig jelentéktelen, semmitmondó témával 
kezdi. Keze alatt azonban kifejlődik és átalakul. „Új hang-
szerek lépnek be, ú j harmónia hangzik. A nevetséges ko-
mollyá válik, míg végül a mindennapi megszokott dolgok 
fölött megnyílik az ég. Az alázatosban és szerényben is 
meglátja a nagyot. A legsemmitmondóbb motívumot is fen-
ségessé magasztosítja, míg egész zenekara ujjongó viharos 
himnuszba kezd."16 Ilyen isteni látomással fejezi be The 
Man mho mas Thursday c. regényét. Omar Khayain csodá-
latos esszéjének végén pedig az angyalok harsonáját véljük 
hallani. Tolla alatt az újságcikk is tiszta költészetté alakul. 

Álljon itt néhány, különböző műveiből kiragadott töre-
dék, hogy fogalmat alkothassunk magunknak a chestertoni-
gondol'kodás- és kifejezésmódról. Prózája telve van remekbe-
szabott, tömör maximákkal. Ezek alapján megítélhetjük, 
vájjon paradoxonjai csak könnyed játékszerek-e. 

„Humility is the mother of giants, One sees great things 
from the valley; only small things from the peak" (Inno-
cence of Father Brown. The Hammer of God).17 

„The truth is not so much that eternity is full of souls 
as that one soul can fill eternity. (Criticisms and Appli-
cations of the works of Dickens, p. 52.)18 

16 P. Braybrook: The Wisdom of G. K. Chesterton. London, 1929. 
Palmer, 79. 1. 

17 „Az alázatosság az óriások szülőanyja. Csak a völgyből látunk 
nagy dolgokat; a hegycsúcsról minden apró." (Brown Atya ártatlan-
sága, Isten kalapácsa.) 

18 „Az igazság nem annyira az, hogy az örökkévalóság tele van 
lelkekkel, mint inkább a lélek van tele örökkévalósággal." (Dickens 
műveinek kritikája és értékelése.) 



„It is not familiarity but comparison that breeds con-
tempt". (Autobiography p. 332.)19 

„A thing constructed can only be loved after it is con-
structed, but a thing created is loved before it exists, as the 
mother can love the unborn child. In creative art the essence 
of a book exists before the book or before even the details 
or main features of the book. The poet sees the colour and 
character of the whole story prior to any possible events in 
it. In one very real sense style is far more important than 
either character or narrative. A man knows what style of 
book he wants to write when he knows nothing else about 
it. So the creative writer laughs at his comedy before he 
creates it and he has tears for his tragedy before he knows 
what it is." (Criticizmus and Appr. of Dickens p. 15.)20 

„The modern humanitarian can love all opinions but 
he cannot love all men; he seems sometimes, in the ecs-
tasy of his humanitarianism, even hate them all. He can love 
all opinions including the opinion that men are unlovable." 
(U. o. 169.)21 

„It is exactly the bore who does think that his case is 
interesting. It is precisely the really common person who 
does think that his case is uncommon. It is always the dull 

19 „Nem a bensőség, hanem az összehasonlítás szüli a megve-
tést." (Önéletrajz. 332. 1.) 

20 „Valamilyen megszerkesztett tárgyat csak akkor szeretünk, ha 
már elkészült. De a teremtett dolgot már létezése előtt kedveljük, 
mint ahogy az anya már születése előtt is szereti gyermekét. Az alkotó 
művészetben egy könyv lényege már megvan, mielőtt maga a mű, 
részlete vagy csak főbb vonalai is kialakulnának. A költő előbb lá t ja 
az egész történet színét és jellegét, mint egyes lehetséges részleteit. 
Nagyon is valós értelemben a stílus sokkal fontosabb, mint akár a 
jellemrajz, akár az elbeszélés. Az író előbb tudja, milyen stílusú 
könyvet akar alkotni, mielőtt bármi mást tudna. A teremtő író nevet 
vígjátékán, pedig még nincs is meg s könnyek szöknek a szemébe, 
mikor még azt sem tudja, miről szól majd tragédiája." (Dickens. 15.1.) 

21 „A modern emberbarát minden véleményt szeret, de vala-
mennyi embert szeretni nem tudja, sőt emberbarát extázisában néha 
valamennyit gyűlöli. Minden elméletet elfogad, még azt is, mely ta-
gadja az ember szeretetre méltóságát." (U. o. 169.) 



mail who does think himself rather wild". (Divorce versus 
Democracy, p. 13.)22 

„Love does not blind, it binds; a the more it binds the 
less it blinds". (Magic, p. 89.)23 

„Without humility one cannot enjoy anything, not even 
pride". (Heretics, p. 64.)24 

Alig jellemezhetnénk jobban az alázatosságot, vagy a 
modern emberbarátot. Ugyanakkor ezek a maximák a ches-
tertoni bölcselet legrövidebb és legszemléletesebb kivonatai. 
Csatoljuk a föntebbiekhez az egyik legutolsó munkájából 
vett — halála előtt néhány héttel írta — részletet (As I mas 
saying — amint mondtam); a modern világ legégetőbb kér-
déséről ezeket ír ja: 

„A kommunizmus a kapitalizmus gyermeke és örököse. 
És mégha megölte volna is az apját, akkor is nagyon hasonló 
marad hozzá. Mégha felállítja a proletárdiktatúrát, töme-
geit ennek is ugyanaz az aprólékos gépiesség irányítja, mint 
ami mozgatta a kapitalisták rabszolgahadát. A valóságban 
mindkettő ugyanarra a torztömegre épít, mely alig őrzött 
meg valamit emberi mivoltából." (94. lap.) 

Chesterton, ahogyan küzdött a kapitalizmus ellen, 
ugyanolyan hevességgel támadta a kollektivizmust. Minden 
erejével harcol a modern civilizáció nivelláló, egy színtre-
hozó törekvései, a tisztán technikai, anyagias teljesítmények 
kultusza ellen. 

„Amikor az állam monopolista lesz, eléri a rend és nyu-
galom tespedő egyensúlyát, a nagy tömegek nem tudnak 
majd ellenállni a művészi érzék és képzelet fokozatos leala-
csonyításának. Egészen jól érzik magukat, mint ahogyan év-
századokon át megelégedtek a rabszolgaállam minden maga-
sabbrendű törekvést kiirtó rendszerében; a rabszolgaság 
szintén az egyensúly elvén nyugszik. Az egész társadalom-

22 „Csak az unalmas ember tartja saját dolgát érdekesnek. Az 
igazán közönséges ember gondolja magát rendkívülinek. A muja hiszi 
magáról, hogy izgat." (Válás a demokrácia ellenében. 13. 1.) 

23 „A szerelem nem vakít, hanem megköt és minél jobban köt, 
annál kevésbbé vakít." (Varázslat, 89. 1.) 

24 „Alázat nélkül nem örülhetünk semminek, még a büszkeség-
nek sem." (Eretnekek, 64. old.) 



iiak alsóbb szintre hozása a mai szellemi, művészi élet leg-
nagyobb veszedelme. Egyetlen orvossága a nevelés! Szok-
tassuk az embereket a tömegtől független, alkotó, bíráló cse-
lekvésre." (Culture and the Coming Peril. 12. 1.) 

A tömeggel szemben az emberi személyiség híve. Mivel 
pedig a személyiség az egyéni, tehát magántulajdonban tud 
csak kifejezésre jutni, elítélve a kommunizmust Belloccal 
együtt „distribucionistának" nevezi magát. A vagyont nem 
eltörölni, hanem megfelelően el kell osztani, hogy ki ki ma-
gához. méltóan részesedjék belőle. A kapitalizmus szerinte, 
nem a magántulajdon megvallása, hanem tagadása, miként 
a kommunizmus. A kapitalista világban a valódi értékek ál-
értékekké alakulnak; a bírás ösztöne elfajul, a pénz, 
ahelyett, hogy a csere eszköze lenne, öncélúvá lesz, vesze-
delmesen elvont fogalom, melyet a hatalmasok a gyengék 
elnyomására használnak fel. A marxista szerint ez az osz-
tályérdek egyszerű kifejezése. Ennél azonban több, mert 
nemcsak a kapitalista rendszer, hanem a marxista gazdálko-
dás alapjainak is rombadöntője. A chestertoni gondolatot 
legtökéletesebben H. Belloc fejtette ki. Különösen az Egye-
sült Államokban talált nagy érdeklődésre. „Semmi más nem 
kell olyan égetően a mai világnak, mint a független öntevé-
kenység szelleme és az a hit, hogy az egyén megkereshesse 
szabad megélhetését, a maga lábán járhasson s ne söpör-
hesse el a rendszer, melyet én a szolgaság, az idealista pedig 
a szolgálat rendszerének nevez". (Culture and the Coming 
Peril 14. 1.) 

Chesterton demokratikus szellemű. Szembefordul min-
den kivétellel, kizárólagossággal, a tiszta és egyszerű em-
beri értékek feledésével. A chestertoni demokrácia nem a tö-
meg, hanem az egyéniség uralma. Az egyenlőség pedig az 
egyszínitrehozásnak éppen ellentétje. Mindenek fölé helyezi a 
személyiség hősi erényeit. A szentség ennek a személyes hő-
siességnek keresztény megnyilvánulása. Chesterton világné-
zete nem pusztán politikai tan. Szorosan kapcsolódik mű-
vészi felfogásához, irodabni harcaihoz. Minden, ami emberi, 
az öröm, az alázat, az ifjúság odaadó lelkesedése azok az 
erkölcsi (és benn foglaltan esztétikai) értékek, melyek a 
század végén legkevésbbé találtak megbecsülésre. Chester-



ton védelmükre kelve ismét az előtérbe állította ezeket nem-
csak vitáival, hanem saját művészi példáival is. Semmi sem 
áll olyan ellentétben Swinburne költészetével, mint a lepan-
tói csata sorait sugalló szellem; semmi sem tér el annyira 
Meredith regényeitől, mint The Man who was Thursday; 
semmi sem áll távolabb Pater esszéitől, mint az Orthodoxy, 
vagy a Heretics. Harcolva s erősen állást foglalva érdemelte 
ki helyét Chesterton a mai irodalomban. 

Chesterton hatása a föntebbiek alapján inkább negatív. 
De akikre hatott, nem is jöttek tudatára. Azonban nemcsak 
a kiváltott hatás az író egyedüli mértéke. Végeredményben 
az a lényeges, hogy Chestertont olvasva — akár Amerikáról, 
a Szentföldről, akár Szent Ferencről vagy B. Shawról ír — 
mindig eleven egyéniséggel jutunk kapcsolatba. Ez az egyé-
niség máshoz nem hasonlítható, de nem annyira a kitűnni-
akarás, mint inkább a születés és a tehetség jogán. Valami 
különösen felüdítő van ennek az óriásnak írásaiban, aki 
olyan melegen szerette az embert és aki a történelmet nem 
elliagyott temetőhöz, hanem félbemaradt zsongó városrész-
hez hasonlította. Nyílt, tevékeny, gyermeteg lelke (ilyenek 
gyakrabban találhatók Angliában, mint másutt) — ellen-
állhatatlanul árad minden írásából, kedélyes, sohasem mér-
gezett vitáiból, még tárgyválasztásából és paradoxonjaiból 
is. 

„Chestertont nem irodalmi, eszmei szompontból is össze 
szokták vetni Kiplinggel, Wells-el és Shaw-al. Mind a három 
a maga módján arisztokrata. Kipling szerint csak bizonyos 
erények adnak jogot a kormányzásra; Wells az intelligencia 
kiváltságaiban hisz; Shaw a felsőbbrendű embertől (Shaw 
Caesar és Mathusalem összetétele) várja a világuralmat. 
Chesterton demokrata. A középszerű, kertjét művelő, kocs-
mában sörözgető embert magasztalja s nem nagyon kedveli 
Wells technikusait. Shaw és Wells a 19. század kudarcát 
látva a jövőben keresik az ember megváltását. Chesterton 
ugyanúgy megveti a gépiesedés társadalmát, de a szaba-
dulást a múlt tanulságaiban látja. Kipling pesszimista; 
Chesterton optimista. Kipling a hadak Istenét, Wells a sta-
tisztikák szellemét, Shaw az élet, Chesterton az evangéliu-
mok keresztény Istenét hívja. Wells és Shaw hisznek a ha-



ladásban; Kipling is bizonyos csodálattal ír a technikusok 
tanácsáról, mely egy nap a világot kormányozni fogja; 
Chesterton ragyogóan, boldogan és erősen! védi a hagyo-
mányt. Szenvedélyes csodálattal dicséri a középkort. Wells 
fantasztikus világokat rajzol, s tehetségével valódiaknak tün-
teti fel őket; Chesterton a valóságot állítja elénk és tehet-
ségével fantasztikusnak látja. A 20. század elején az angol 
szellemtörténetben Wells és Shaw modernek, Kipling örök» 
Chesterton hagyománytőrző. Mindegyik szerep fontos."25 

2B A. Maurois: Magiciens et Logiciens. 141. 1. 



IL A BÖLCSELŐ. 

Münt bölcselőt vizsgálva ismerjük fel Chestertonban az 
igazi értelemben vett embert. Egyik főcéljául az embernek, 
mint bölcselőnek, gondolkodó lénynek ismertetését és ennek 
az eszmének a terjesztését tűzte ki maga elé. 

De nem tévedtünk-e máris ellentmondásban? Valóban az 
Chesterton alapvető üzenete, hogy az embernek természete 
a bölcselet, a tudás keresése? Nem volt-e magasabb célja 
ennél? Csak a bölcselet helytelen; felfogása okozhat itt félre-
értéseket. Kíséreljük meg teljesebb fényben látni a kérdést. 
Chesterton katolikus volt — ez állandó jelzője. A domonko-
sok jelmondatát bizonyos megszorításokkal általánosan a 
katolikusokra, s így rá is kiterjeszthetjük : contemplari et 
contemplata aliis tradere. Az igazságot megismerve, szemlé-
letében elmerülni, belőle életet alakítani s másoknak is 
továbbadni, hogy a végtelen megismerésére nyiljék szemük, 
életük ebből táplálkozzék és gazdagodjék.1 Ennek megvaló-
sítására törekedett Chesterton. Minél mélyebben merült bele 
a hitigazságokba, annál komolyabb elhatározása volt ezt az 
utat mások számára is járhatóvá tenni. Világosan látta, hogy 
az út legnehezebb akadálya az emberi természet hamis, 
helytelen felfogása. Ebből pedig észszerűen következik, hogy 
az ember nem ismerheti meg Istent, mert nem ismeri ön-
magát. A teológus feladata, hogy az embert Isten ismeretére 
vezesse, viszont a bölcselőé, hogy az embert önmagával is-
mertesse meg. Beláttassa a józan ésszel a világ, az ember 
összetett, függő voltát és így előkészítse a teológus útját. 
Tehát a teológusnak szüksége van a bölcselőre.2 Chesterton 

1 V. ö.: Trethowan: Chesterton as a Philosopher. Downside Re-
view. 1936. LIV. 401. 

2 Y. ö.: W. R. Titterton: G. K. Chesterton, the great Catholic Apo-
logist. The Clergy Review. 1936. XII. 12. 1. 



nagyszerűen megfelelt ennek a szükségnek. Sohasem kizáró-
lag szórakoztató, vagy művész, Nem is egyszerűen tudós. 
Célja, hogy eloszlassa a ködöt, hogy az értelem munkájá-
nak egészséges légkört teremtsen. 

A katolikus bölcselő feladata ma nagyrészben negatív: 
eltakarítani az alapokra rakódott fölösleges terhet és így, 
a tiszta alapokra építeni az ú j Jeruzsálemet. Chesterton 
szerette Isten utcaseprőjének nevezni magát. Csak alázatos-
sága iránti tiszteletből nem nevezzük teológusnak. A hit-
védő, még lia anyaga bölcseleti is, valójában teológus. Ches-
terton, a tomista, tudja, hogy a bölcselet, mely az ember 
esetleges és az Abszolutumtól függő voltának belátására ve-
zet, kaput nyit a teológiának: a szellemet szabaddá teszi az 
Isten szavára, a kinyilatkoztatásra. A teológia viszont irá-
nyító befolyását nem szoríthatja dogmatikus, vagy erkölcs-
tani határok megállapítására, hanem az élet teljességét, 
felemelését kell szolgálnia. Chesterton bölcselete egyrészt 
alatta marad az akadémikus bölcseletnek, — ilyen értelem-
ben nem is nevezhető bölcselőnek — másrészt azonban bizo-
nyos értelemben sokkal mélyebb. Alatta marad az akadé-
mikus bölcseletnek, abban az értelemben, hogy nem rendel-
kezik bonyolult szerkezeti felkészültséggel, nem vizsgálja az 
eszmék történeti fejlődését a pontos tudományok kutató kü-
lönböztetéseivel. Mélyebb azonban a bölcseletnél, mint szak-
tudománynál: sohasem téveszti szem elől az emberi értelem 
közös tulajdonát képező örök metafizikai alaptételeket.3 

Chesterton egyszerű és mély. A bölcselet igazi tárgyá-
nak, a mindent mozgató igazságnak meglátása, észrevevése 
aszkézist kíván, amely, ha nem is annyira részletekbe menő, 
de mélyebb, mint a tudós aszkézise. Chesterton szellemi ön-
fegyelmezése végső törekvésében a gondolkodás rendezése és 
függetlenítése a zavaró alanyiságtól, kíváncsi szétszórtság-
tól mely elhomályosítja az ész erőit. Isten eszméje az, ami 
biztosítja az értelem egységét, egyszerűségét, mélységét. Az 
értelem szétszórtsága mellett ugyancsak mai, modern beteg-

3 V. ö.: G. V. Shuster: The Catholic Spirit in modern English lite-
rature. London, Cape. 1922. 149—63. 11. 



ség az akarat gyöngesége. Ez az oka az alapigazságokkal 
szemben tanúsított közömbösségnek. Az akarati lagymatag-
ság az értelmi tunyaság függvénye. Csak azt akarhatom, 
amit megismertem. Chesterton tehát az értelmi önfegyelme-
zéssel az akarat erősítését is elő kívánja mozdítani és gyó-
gyítani. 

Lássunk néhány vonást Chesterton bölcseleti gondolat-
világából!4 

Először tárgyilagosságát, objektivizmusát kell említe-
nünk. Nem ú j gondolat, de nélküle nem láthatjuk meg benne 
teles világossággal a lényedest. A józan ész hangsúlyozása, 
a tárgyilagosság alapja, annyira szembetűnő nála, hogy nem 
is kellene említenünk. — Az ember a világba a szellemi 
erőnek, az észnek a birtokában érkezik. Bizonyos értelemben 
szegény, mert az ész, mely az embert emberré teszi, nem 
kincsekkel felszerelve adatik. Mégis az egész mindenség 
örököse. Értelme olyan fejlődésre képes, amelynek határt 
nem szabhatunk. Ez a határtalan lehetőség, változékonyság 
adja az élet kalandos jellegét. A szóban felismerjük Chester-
tont. Miért különösképpen őt? Yajjon nem „nagy kaland-e" 
az élet mindannyiunk számára? A feleletet Chesterton küz-
dő harcias magatartása adja meg. A harcos ember élete 
szükségképpen kalandos, váratlan fordulatokban gazdag. 
Mivel harcol, mi ellen küzd Chesterton? 

Az alanyiság, szubjektivizmus csak annyiban engedhető 
meg, amennyiben az embernek nemesebb sorsot kínál: az 
ember sajátos természettel megáldva gazdagon születik. Jo-
gok és kiváltságok ura, amiket magáénak vall ts használ. 
Önmagában felhalmozva megtalálja mindazt, ami pályája 
alakításához szükséges. Fölhasználja a környező világ ndta 
erőket is, de azoEat is saját egyéniségéhez alakítja. Mint 
minden, ez is tartalmazhat valami igazságot, de túlhajtva a 
naturalizmus pogány bölcseletéhez jutunk: az ember egyé-
niségéhez méri, mint a pók, önmagából alakítja ki világát, 
mely értékét vesztett, elpusztítandó rossz, ha nem felel meg 

4 V. ö.: W. F. R. Hardie: The Philosophy of G. K. Chesterton. 
Hibbert Journal. 29. (1931) 415—64. 



az alany eszméinek. Ez az elgondolás, n rg többet ígér, meg-
fosztja az embert jogos örökségétől. Az emberi természetet 
a határtalanság, abszolutum fokára emelve, gúzsba köti sza-
badságát. Míg büszkeségének hízeleg, lerántja a földre s 
szemét beköti az igazi végtelen meglátása elől. Íme ez ellen 
az alanyiság ellen küzd Chesterton. Sürgeti az ellentmon-
dásnak látszó, de mély igazságot: csak a tapasztalati tár-
gyaknak való teljes alávetettségben, félretéve szenvedélyt és 
előítéletet tudjuk mangunkat kifejteni, szabadon tökéletesí-
teni. Ez valóban a tomizmus meredek útja, mely a teljes 
erkölcshöz, esztétikához, a szellemi élet kibontakozásához 
vezet. 

A tárgyilagosság tehát Chesterton jellemző magatartása. 
Ebből természetszerűleg fakad az élet tártszívű elfogadása, 
mely gyakorlatilag az Egyházhoz vezette. A szó legtágabb 
értelmében „igenlő" ember volt. Ez az igenlése, állandó tel-
jességkutatása érteti meg a féligazságok, elhallgatások, ál-
szenteskedések iránt érzett szenvedélyes megvetését. Ez a 
derűlátásnak is az alapja. Ha szellem] elfogadással, a való-
ság felé forduló lélekkitartással, szabad, önkéntes alávetett-
séggel az ember magát és környezetét felemeli, ez egyszer-
smind bizonyság arra is, hogy a valóság létezik és jó. Ches-
terton ellensége mindenkinek, aki ki akarja zárni az embert 
az élet teljességéből. Ellensége a kislelkűségnek, mely a két-
ségbe visz. 

Saját szavai szerint olyan hittel, bizalommal fogadja el 
a világot, mint a gyermek a tündérmesét. A világ csoda!5 

A csodálkozás pedig minden bölcselet alapja. A csodáló 
képesség adta a görög szellem erejét. Hiányát sínyli a mai ' 
nak gyöngesége. Chesterton hisz a tündérmesékben és cso-
dákban. Elsősorban azért, mert érzéke van a természet cso-
dájához. De azért is, mert tündérország törvénye egybe-
csendül lelkének a megfoghatatlan, a végtelen, a mindent 
kormányzó és a világot meghaladó utáni vágyával. így ír: 
„A sár embere lázad az ellen, amit nagyon is megért; tün-
dérország polgára pedig engedelmeskedik annak, amit egy-
általán nem ért. A tündérmesékben érthetetlen boldogság 

6 Y. ö. Magyar Lajos: Aki hitt a csodákban. Nemzeti Újság. 1942. 
június 11. 



megfoghatatlan föltételen múlik. Kinyílik egy doboz — 
minden gonosz menekül; elfelejtek egy szót — városok 
pusztulnak; meggyújtok egy lámpást — kialszik a szerelem; 
letépek egy virágszálat — emberek halnak bele; valaki meg-
eszik egy almát — eljátsza az örök életet". (Az eredeti bűnre 
utaló célzásával nem akarja Chesterton a kinyilatkoztatott 
igazságot a mesék sorába iktatni, hanem csak föntebbi té-
telét igazolni. Állítása így is merész és félreérthető.) 

„Figyeljük meg a tündérmesék ítéleteinek különös sza-
batosságát és igazságát. A tudomány embere így szól: 
„Vágd le a szárát, az akna leesik." És ezt olyan nyugodtan 
mondja, mintha az első állítás valóban magával hozná a 
másikat. A tündérmese boszorkánya így szól: „Fuj j kürtödbe 
és az óriások vára összeomlik." De a boszorkány egy szó-
val sem állít ja, hogy az eredmény egyedül erre az okra ve-
zethető vissza. Valószínűleg már sok lovagnak adta ezt a 
tanácsot, de nem vesztette el sem csodálkozását, sem eszét. 
Addig nem bódul meg, míg a kürt és az összeomló torony 
közt szükségszerű értelmi kapcsolatot nem képzel. De a 
tudós emberek megbódulnak, mert ilyen kapcsolatot látnak 
a fájától elváló és a földre pottyant alma között. Ügy be-
szélnek, mintha nem csupán csodás események sorozatát fe-
dezték volna fel, hanem igazságot, mely a tényeket egybe-
fűzi. Úgy rémlik nekik, hogy mivel felfoghatatlan jelenség 
állandóan nyomon követ egy másik felfoghatatlan jelensé-
get, a kettő valamiképpen felfoghatóvá válik. Két fekete 
talány ad fehér választ. Ha kérdeznék, mért lesz a tojásból 
madár és mért hull le ősszel a gyümölcs a fáról, válaszom 
ugyanaz, mint amit a tündérek anyja mondana Hamupipő-
kének, ha megkérdezné, miért változtak egerei lovakká, vagy 
miért hullt le róla ruhája éjfélkor. A válasz: „varázs". Nem 
törvény, mert nem ismerjük. Nem szükségszerűség, mert bár 
számíthatunk arra, hogy a gyakorlatban valóban így tör-
ténik, semmi jogunk azt mondani, hogy mindig így lesz. 
Nem bizonyíték a változhatatlan törvényre (mint Huxley 
képzelte), hogy mi a dolgok rendes folyására számítunk. 
Nem számítunk rá, hanem csak fogadunk. Felvesszük a 
csoda távoli lehetőségét, mint a mérgezett kalácsét, vagy a 
világpusztító üstökösét. Kihagyjuk a számításunkból nem 



azért, mert csoda, lehetetlen, hanem mert csoda, azaz ki-
vétel. A tudományos könyvekben található kifejezések: tör-
vény, rend, szabály értelmetlenek, mert belső szintézist té-
teleznek fel, ami nincs. Az egyediili kifejezések, melyek ki-
elégítettek, ha a természetről beszéltünk, a tündérmesék sza-
vai: varázs, bűbáj, igézet. Egyformán jelzik a tény esetle-
gességét és titkozatosságát. A fa azért hoz gyümölcsöt, mert 
elvarázsolt fa ; a víz azért rohan le a hegytetőről, mert meg 
van bűvölve; a nap azért süt, mert igézet tartja fogva."6 

„A tündéreszmény mélyen lelkembe ivódott és egész 
világfelfogásomat magyarázza. Előttem az élet olyan ra-
gyogó, mint a gyémánt, de törékeny, mint az üveg. Meg-
borzongtam, mikor ezt a kristályt összehasonlítottam az 
éggel. Tudtam, Isten bármely pillanatban leejtheti, s az ha-
talmas csörrenéssel megsemmisül."7 így vonul be Isten a 
tündérmesébe. Először csak mint kozmikus világistenség,, 
kinek „ködös tisztelettel" adózik. Fokozatosan bontakoztatja 
ki az eszmét: ha van csoda, varázslat, kell lenni varázsló-
nak is. És ha a megfoghatatlan boldogság érthetetlen felté-
tele egyben az élet törvénye is, akkor ezt a törvényt is a 
„Varázsló" alkotta. A világ és benne a tündérek varázslója 
pedig Isten. Mikor ezt imádó lebomlással megérteti, még cso-
dásabbnak látja a mindenséget. A világ dicsősége megrésze-
gíti. A fű, a fa növése; a patak, folyó zúgása; az arcát 
csapkodó eső; a nap, hold, csillagok tündöklése, mind csoda! 
De ez a fönséges pompa is csak keret, háttér a legnagyobb 
csoda: az ember-tündér mögött. S mindezért a csodáért 
Istené a hála. Amint Chesterton a köznapi élet minden apró 
jelenségében csodát látott, úgy a csoda mögött mindig ott 
látta a Csodatevőt is. Isten jelenléte előtte soha el nem ho-
mályosult. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a világ sok ferdesége, bűne 
elvesztette rútságát csodát káprázó szeme előtt. Mint már 
említettük, a valóságtól sohasem szakadt el s mese-elméle-
téhez is szorosan hozzákapcsolta. „A világ csodálatosan 
szép és érdekes — valóban szeretetre méltó; de szörnyen 

6 Orthodoxy. 89—91. 11. 
7 U. o. 93. 1. 



utálatos, visszataszító is — valóban gyűlöletes.8 Kereste az 
embert, ki eléggé gyűlöli a világot, hogy megváltoztassa, de 
szereti is annyira, hogy érdemesnek tartsa megváltoztatni. 
„Létezhet ember, ki fölnézve erre a „nagy jóra" kétségbe 
ne esnék?" A feleletet a keresztény tanításban találja meg: 
Van személyes, gondviselő Isten és Általa szüntelenül te-
remtett, különálló világ. 

A válasz nyomán „az egész világ, gyermekkorom vi-
lága is felderült. Igazam volt, mikor éreztem, hogy a rózsa 
sem véletlennek köszöni színét. Valaki választotta: Isten. Az 
az érzésem is, hogy a boldogság egy feltétel hajszálán füg-
gött, szintén valót jelentett: a bűnbeesés egész valóságát. El-
képzelésem, hogy a mindenség nem zavaros és üres, hanem 
kicsi és rendezett, ú j jelentést nyert. A modern bölcselők 
(Huxley, Spencer, Bradlaugh) unásig ismételték: ez a föld 
az igazi hazám, itt kell boldognak lennem, most tudom, nem 
itt van otthonom és lelkem dalol, mint tavasszal a madár".9 

Hosszú lenne lépésről-lépésre bemutatni életszemléleté-
nek katolikus fejlődését. Biztos, hogy ifjúkori olvasmá-
nyainak kétkedő Bölcselői nagy segítségére voltak. Hallotta 
a hit ellen intézett, különböző ellentmondó okokból kiinduló 
támadásaikat: Róma vallását egyik túlságosan szigorú elvű-
nek, a másik botrányosan engedékenynek: pompakedvelő-
nek, másrészt ismét önsanyargatónak nevezte. Chesterton 
látta, hogy az eretnekségek az igazság összefüggő egységéből 
kitépett morzsalékok, melyek magukra maradva tönkre-
mennek. „Láttam az Igazság napját végigvonulni a történe-
lem egén. Fényében élt a világ, de a belőle kiszakadó parázs-
darabok sötét űrbe vesztek.10 

Említettük Chesterton alázatosságát. Az igazi alázat el-
rejtőzik. Ha olykor sikerül mélyére pillantani, csodálatos 
szépségben ragyog. így villan fel egy pillanatra Chesterton 
alázatossága a Fehér ló balladájában, hol Alfréd király a 
Szűzanyához szól: 

8 U. o. 104. 1. 
9 U. o. 72. 1. 
10 U. o. 32. 1. 
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„Mother of God", the wanderer said, 
„I am but a common king. 
I will not ask w]hat saints may ask 
To see a secret th ing . . 

(„Isten anyja", szól a vándor, — „Egyszerű király va-
gyok csak — Nem kérem, mit kérhet jámbor —• Fednéd fel 
nékem t i tkodat . . .") 

Talán nem merész feltevés, ha kapcsolatot keresünk 
Chesterton alázatossága és tehetségének legsajátosabb jegye, 
mely különösképen is ismertté és szeretetre méltóvá teszi — 
vidámsága között. Ez az angol jellemvonás védekezés az 
önkeresés, öndicsőítés ellen. Chestertonban még mélyebb 
értelme is van. Olykor emlékeztet a lámpavasnak dülő, olt-
hatatlan kacagástól rázkódó Johnsonra, aki előtt bamba el-
képedéssel bámult ilyenkor barátja, Boswell. Chestertonnal 
kapcsolatban azonban inkább Claudel „grand rire divin"-
jére gondolhatnánk. Az ő vidámsága nem a jóllakottság har-
sogása, hanem Isten fiainak örömhimnusza. „Az ember in-
kább önmaga, sokkal inkább emberi, ha öröm az alapvonása 
s bánata csupán a felület hullámzása. Az öröm az izgató 
munka, mely mindent éltet. A kereszténység egyszerre és 
tökéletesen kielégíti az ember ősi, helyes ösztönét, mikor 
hitével, szeretetével az örömöt gigászi méretűvé fokozza, a 
szomorúságot pedig letörpíti. A minket körülvevő némaság 
tán inkább a betegszoba hirtelen, könyörülő csendje. A csend 
csillaggal vert sátorában ülünk, mert a mennyország kaca-
gása tán túlhangos volna nekünk. Az öröm, mely a pogány 
apró nyilvánossága volt, gigászi titka a kereszténységnek."11 

Egyik költeményének töredéke kifejezi egész, életszemlé-
letét, lelke nagyszerű békéjében felbuzgó örömét: 

„To an open house in the evening 
Home shall men gladly come, 
To thank for life all nature's King, 
Living the peace of Love . . . " 

11 U. o. 67. 1. 



(Alkonyatkor Atyjuk nyitott háza vár ja — Hazatérő 
munkásait, — Természet Királyát örömünkben áldva — 
Békét élő szeretteit.. .) 

Tárgyilagosság, megalázódás, szeretet, öröm a chester-
töni paradoxonokban kifejeződő világnézet jellemzői. Vala-
mennyi szorosan összefügg és egymásból folyik. Tárgyilago-
san szemlélve a világot megalázkodunk a mindent létben 
tartó Gondviselés előtt. Ez az alázat azonban nem tör össze, 
hanem az Atya iránti szeretet igazi forrása lesz. Az alázat 
és a szeretet közös gyümölcse pedig az öröm. 

„Aki látta a világot Isten irgalmának hajszálán függeni, 
látta az igazságot. Aki látta a tótágast álló várost, igazi, való 
helyzetben látta azt. Isten keze tart ja a létben a mindensé-
get. Aki érti ezt, az hálás a Mindenhatónak és állandó kö-
szönetet énekel, hogy fönntart és nem ejt el minket. Az örök 
hála, a fönséges megalázódás gyöngeségünk, semmiségünk 
láttán nem szólam, vagy érzelem, hanem a tárgyi valóság 
mozdíthatatlan sziklája. Nem képzelet, hanem tény. Az 
egyedüli valóság, ami mellett minden tény csak képzelgés. 
Hogy minden pillanatban, minden ízünkben keresztény fel-
fogás szerint az Istentől, agnosztikus szerint pedig a sorstól, 
a természettől függünk, nem a fantázia csalfa játéka. Ellen-
kezőleg, ez az alapvető igazság, melyet a köznapi élet illú-
zióinak függönyével eltakargatunk. így látom a világot s 
kérdem: Mi vagyok én, mi az ember? Megalázkodom. Bele-
szédülök apróságom láttán. Ugyanakkor ujjongok, hálás 
szívvel szeretek, mert Isten kezén nyugszom: „Ha így ru-
házza Isten a mezők liliomait.. ."12 

„A költő és a szent egyazon virágszálat szemlélve lát-
szatra ugyanazt mondják róla. Mindkettő az igazságot fejti, 
de nagyon eltérő igazságot. A költő számára az élet szép-
sége, öröme hitének eredménye. A költő mindenben Isten bé-
lyegét látja, a szent mindent Istenben lát. Az isteni függés 
érzése az a napfény, amelyben mindent szemlélünk. Az élet 
apró mozzanatai mind a nagy Király palotájában vezető 

12 Assisi Szent Ferenc. (Saint Françis of Assisi.) London, 1923. 
Hodder and Stoughton. 97. I. 



utak hírnökei, kiket meleg barátsággal köszönt s testvéri 
szóval Tűz bátyánknak, Yíz hugunknak nevez."13 

„így jár ja az ember mezítláb, didergő rongyosan, lát-
szatra otthon és remény nélkül az életerdő tekergő ösvé-
nyeit. Komor kép. De csodák-csodája! A nyomor embere 
dalolni kezd! Dala a mindenség zúgását túlharsogja, alakja 
megnő a végtelen Tenyéren, kezét magasba lendíti s fájda-
lombarázdálta arcán sugárzó boldogsággal zengi az istenfiak 
dicsőítő himnuszát."14 

» U. o. 105. 1. 
" U. o. 183. 1. 



III. A DRÁMAÍRÓ. 

1917 november 7-én a színházi kritikusok bizonyos két-
kedő várakozással és huncut mosollyal foglalták el helyeiket 
a Little Theatre nézőterén. A kor legkülönösebb egyénisége 
színdarabot írt és „Magic" (Varázs)1 címen ezen az estén 
került először bemutatásra. A címe fantasztikus mesét sejte-
tett farkasokká változott hercegekkel, varázsszőnyegekkel. 
A várakozó néző arra is gondolhatott, hogy talán modern 
spiritiszta drámát fog látni. A darab nagy sikert aratott. 
Még Bernard Whaw is elismerte értékeit s tapsolt, amit ed-
dig csak saját drámáival tett meg. A sajtó el volt ragadtatva 
s dicsérte a drámát „nagyszerű fantáziája és mély lelke" 
miatt. Chesterton egyetlen színre vitt drámájával egyszerre 
elismert drámaíró lett, aki megborzongatta és gondolkodásra 
kényszerítette közönségét. A „Magic" drámai köntösbe, szel-
lemes párbeszédekbe, gyorsan pergő cselekménybe és egy 
titokzatos varázsló vagy bűvész köpenye alá rejtett — teoló-
gia. „Teológián most nem a hitcikkelyeket, vagy az erkölcsi 
törvényeket, vagy egyházjogot értünk, hanem valami egé-
szen meghatározhatatlan dolgot, ami olyan egyszerű, hogy 
mindenki félreérti."2 

Chesterton szép, költői és mély drámáját többi művei-
nek elemzése elé iktatjuk, mert ez mintegy bevezetése, han-
golása egész világnézetének, bölcseletének. 

A cselekmény színhelye angol hercegi kastély.3 A her-
ceg unokaöccsével és unokahugával lakik együtt. Mindkettő 
ideges, törékeny és öröklött terheltség következtében a té-
boly jelöltjei. Az unokaöcs Amerikában nevelkedett; csak a 

1 Magic, (Varázs). London, 1913. Cassel. 
2 Braybrook: The Wisdom of G. K. Chesterton, 29. 1. 
• Y. ö.: A. Maurois i. m. 151. 1. 



tudományban hisz és a modern világ képviselője. A lány 
Írországban nőtt fel; csak a tündérekben hisz; a hagyomány 
képviselője. A hercegnek két vendége van: egy orvos és egy 
pap. (tudomány és vallás). A herceg maga eklektikus, nagy 
műveltségű és széleslátókörű irodalombarát, aki minden 
mondatát Tennysontól Sliawig vett idézetekkel fűszerezik 
Tehát a legegészségesebb lelkű ember az egész társaságban. 
Elve, minden tanításból és bölcseletből kihalászni a jót. Az 
eredmény: egyik tanítást sem ismeri igazában. Másik törek-
vése, mindenkivel jót tenni. Eredmény: nem tesz jót senkivel. 
A herceg ötven fontot adományoz a falu ú j kocsmájának 
építkezésére, de ugyanezt az összeget adja azoknak is, akik 
ellenzik az ú j kocsmát, hogy megvigasztalja őket. 

Hogy vendégeit szórakoztassa, a herceg meghív kasté-
lyába egy bűvészt. A bűvész maga is jelkép: az álcsoda 
megszemélyesítője, aki két világ, a tudomány és a vallás út-
kereszteződését őrzi. 

„A herceget lehetetlen leírni, meséli az orvos. Ha két 
tényt, vagy igazságot említsz neki, kialakít belőlük egy har-
madikat, aminek azonban semmi köze sincs a eredeti kettő-
höz. A lány tündérekről álmodozik; a fiú Amerika modern 
teremtménye. Mindkettőt idegileg az összeroppanás veszélye 
fenyegeti. A herceg azt hiszi, a bűvész majd kisegíti 
őket, mert a bűvész mutatványa megfelel a természetfelet-
tiekben hívőnek is, meg a hatásost, a meglepőt kedvelő hi-
tetlenek is. A valóságban hívő is, hitetlen is csalónak tart-
ják. A bűvész nem elégít ki senkit. Ezért elégíti ki a her-
ceget". 

Belép a fekete köpenybe burkolt bűvész. Amint kirakja 
műszereit az asztalra, a fiatal amerikai odarohan, megnézi 
s előre megmagyarázza s kigúnyolja az összes mutatványt. 
„Ezt is ismerem! .. . Ezt is! . . ." — mutat a műszerekre. Aztán 
a bűvészhez fordul s karjával az ablakon keresztül a kerti 
fasor végén világító piros lámpára mutat, „Valóban meg-
lepne azonban, ha, anélkül, hogy innen eltávozna, azt a piros 
lámpát kékre tudná változtatni . . ." Ebben a pillanatban a 
messze fénylő lámpa kékre változik. Csoda történt. 



A jelenlevők elámulnak. Moris, az amerikai i f jú re-
kedt hangja töri meg a csendet. Hevesen lélekzik s akadozva 
beszél: „Várjatok! Várjatok egy pil lanatig. . . Értem az egé-
szet, mindjárt megmagyarázom . . . Ön drótot vezetet t . . . 
Nem, ez képtelenség.. ." Az orvos próbálja lecsendesíteni: 
„Nem kell mindent azonnal megértenünk." — „Te, a tudo-
mány embere azt mered mondani, nem kell mindent meg-
értenünk ? ! . . . Mit gondolsz, sikerülhet ilyesmi tükrök se-
gítségével? Vagy talán fénykeveréssel! Zöld fényt keversz a 
pirossal?!" — „Abból nem lesz kék" feleli csendesen a 
bűvész. 

Hogyan történt a mutatvány? Az orvos könyörög a 
bűvésznek, magyarázza meg, mert rendkívül veszélyes ilyen 
izgalomba hagyni Moris amúgy is gyenge idegrendszerét. De 
a bűvész nem képes megmagyarázni a jelenséget. Maga se 
tudja, hogy történt az egész. Nagyon erősen akarta s a 
lámpa színe megváltozott. Ez már nem bűvészet, hanem 
varázslat, csoda. Mlégis, hogy a fiatalembert megnyugtas-
sák, aki már az elmezavarodottság jeleit mutatja, a bűvész 
és az orvos hamis, de látszólagosan nagyon tudományos 
magyarázattal kielégítik Morist. „Mert annyira megzavaro-
dott a modern ember, hogy megnyugtatására le kell tagadni 
a nyilvánvaló, a kézzel fogható tényeket. Nincs fanatiku-
sabb és elvakultabb ember a modern materialistánál."' 

íme Chesterton parabolája, mely előkészít bennünket a 
többi művében megnyilatkozó világ- és életfelfogására. En-
nek lényege pedig: harc a materializmus túlzásai ellen. 

A dráma nehéz kérdés elé állítja az olvasót: nem tud-
juk, Chesterton maga hisz-e a varázslatban. Ha igen, miért 
kellett a varázslónak annyira felindulnia a pszichikai erő 
megnyilvánulásán? Ha nem, akkor a bűvész csaló s még 
ragyogóbb hipnotizáló. Chesterton az orvos és a pap pár-
beszédében a dráma tanulságát szögezi le, miikor kijelenti: 
Mennyi minden jelenség van még a világon, amiről mégcsak 
nem is tudunk, nemhogy megmagyarázhatnánk." A vörös 
lámpa kékre változott „Valami, vagy Valaki" erejéből. Ez 
lehet varázslat, de lehet Isten is, vagy a Sátán. 



Chesterton drámája kétségtelenül probléma-darab. 
Valószínűleg az író maga se tudná megnevezni a „Varázs-
lót". A „Magic" elsőrendű dráma. Nem annyira a helyzetek 
bonyolítása és technikai kiválóságai miatt, mint inkább 
azért, mert minél tovább vizsgáljuk, annál nehezebb meg-
találnunk tanulságát. — Fantasztikus komédiának hirdették, 
mi inkább fantasztikus tragédiát látunk benne. 



IV. AZ ESSZÉÍRÓ. 

Chesterton ragyogó és eredeti esszéíró. Az esszé rend-
kívül tágítható műfaj. Művelői alkalomszerűen hol unalma-
sak, hol prózaiak, vagy sokszor homályosak és fárasztók. 
Az egyetlen kedvezőtlen bírálat, ami Chestertont, mint 
esszéírót érheti az, hogy nagyon gyakran — és úgy látszik, 
szívesen — homályos. Modora ragyogóan eredeti, eredetisége 
tündöklően chestertoni. Gondolatait majdnem mindig para-
doxonokban fejezi ki. Ami számára igaz tanítás, ortodoxia, 
az másoknak éretnekség; amit ő eretnekségnek bélyegez, 
mások azt az igazságnak tartják. A meglepő az, hogy rend-
szerint eltalálja a helyes utat, amikor ortodox, de akkor is, 
mikor eretnek. Az esszéíró természetszerűen más szempon-
tokkal és más kifejezésmóddal él, mint a regényíró. A 
regényíró, ha ragaszkodik műfajához^ szükségképen nem 
egy gondolatból, tételből bonyolítja meséjét. Az esszéíró 
viszont az eszmével kezdi s ezt öltözteti megfelelő ruhába. 
Természetesen Chesterton nem az általánosan használt érte-
lembe vett esszéista. Inkább eredeti gondolatainak terjesz-
tője, védője. Mtás szóval, Chesterton tanulmányaiban mások, 
írók, vagy politikusok —eszméit támadja. Helytelen volna 
Chestertont, mint Hazlittel egyenlő esszéistát dicsérni, vagy 
J. S. Mill-nél alacsonyabb rangúnak tartani. Az összehason-
lítás gyűlöletes, de éppen ezért használjuk annyira. Jelen 
esetben azonban az összehasonlítás nemcsak gyűlöletes, 
hanem hiábavaló is azon egyszerű tény folytán, hogy Ches-
tertonéhoz hasonló esszéket nem írtak. Chesterton valóban 
egyedülálló.1 

1 V. ö.: V. W. T. Scott: Chesterton and Other essayists. London, 
1912. Cape. 2—34. 11. 



Sokan vannak akik nem szeretik esszéit.2 Az ok kézen-
fekvő. Mindenkinek megvan a maga elv-rendszere, és nem 
örül, lia valaki kívül álló azt félrerugja. Következésképen 
akik olvasták Lamb, Hazlitt, Hume és E. Y. Lucas tanul-
mányait, arra a meggyőződésre jutottak, hogy nem lehet 
esszéista, aki ne követné a négy köziil valamelyiknek stí-
lusát. Nagyon meglepődtek, sőt megrémültek tehát, mikor 
megjelent egy különös egyéniség, aki nemcsak félredobta az 
esszéírás minden szabályát, hanem akit ugyanakkor az 
egész sajtó a kor legnagyobb esszéírói közé sorolt. 

Chesterton forradalmat jelent az esszéírásban. Még job-
ban kitágította és elmélyítette a műfajt , mint amilyen 
valaha is volt. Ami eddig elszigetelt jelenség, ezután nem-
zetközi kincs. Az eddig ortodoxiájában szinte teológiainak 
nevezhető műfa j katolicitása miatt majdnem eretnekké 
válik. Mi az eretnekség legjobb meghatározása? Az ortodoxia 
kiterjesztése, vagy megszűkítése. Chesterton tehát úttörő. Üj 
jelleget — azt mondhatnánk, a vázlatnak a jellegét adja az 
esszének.3 Chesterton a kiválasztott tárgyat nem tárgyalja, 
hanem a szó eredeti értelmében taglalja. Miután egy irány-
ban ízeire bontotta s meggyőződött, hogy a kibányászott 
eredmény az egyedül helyes, a legnagyobb lelki nyugalom-
mal újra, de most ellenkező irányban elemeire bontja s 
csodálkozó tekintetünk előtt bemutatja, hogy minden kér-
désnek, eszmének két oldala van. Ebben a fejezetben ki-
választottuk Chesterton esszéinek hat legjellegzetesebb köte-
tét. Ezek mutatják legvilágosabban tudásának mélységét, a 
chestertoni paradoxonok jelentőségét s ugyanakkor sejtetik 
végtelen változatosságát úgy tárgy, mint hang és modor 
szempontjából is. Az említett hat kötet alapján fogalmat 
alkothatunk az esszéíró Chestertonról. 

2 V. ö.: V. L. H. Titterton: Chesterton and other Evils. Forum. 
1928. LXXIX. 48. 

3 V. ö.: J. Freeman: English Potraits and Essays. London, 1924. 
Hodder and Stoughton. 97. 1. 



1. Heretics 

Chesterton esszé-gyűjteménye várakozásunknak meg-
felelően bevezetésében és befejezésében az ortodoxia fontos-
ságát bizonyítja.5 Sok minden van ebben a könyvben, ami 
kétségtelenül igaz; de van olyan is, ami kétségtelenül hamis. 
Nem igazságtalanság talán Chestertonnal szemben, ha meg-
állapítjuk, hogy bölcsesége néha hamis ítéletekre vezet. 
Túlságos könnyedséggel kezeli azokat a tárgyakat, melyek 
az emberek előtt annyira szentek, hogy taglalásukat, 
magyarázatukat csaknem káromlásnak tartják. Arra a feje-
zetre gondolunk, melyet MacCabe-nek, az ex-szerzetes racio-
nalistának szánt feleletül a vádjára, hogy Chesterton „de 
profundis dolgokból is" tréfát űz. Támadták például azért, 
mert kijelentette: a Bibliában az áll: „Isten nevetett és 
bólingatott — tehát a Bibliában határozottan van humor." 
Nem sértő szándékkal tette, de maga a gondolat, mely a 
Bibliát és a humort egy kalap alá vezsi, nagyon sok ember-
nek visszatetsző. 

Egyik bájos fejezetében a cselédlányok irodalmáról 
beszélget s megállapítja: a cselédek mind a főúri élettel 
foglalkozó ponyvákat kedvelik. Ebből azt az általános 
következtetést vonja le, hogy az olvasók szeretnek saját 
környezetükön kívüli eseményekkel, emberekkel foglal-
kozni. Az emberben benne van a vágy, mely mindig haj i ja 
valahová máshová. És ez jó, mert így a világ folyását soha-
sem fogja megszakasztani az általános megelégedettség. A 
megelégedés — mondták már sokan — a tökéletesség 
lényege. De ugyanúgy igaz az is, hogy a tökéletesség lényege 
az elégedetlenség, mert ez sarkal mindig magasabbra. 

Lássuk most már, milyen eretnekekről akar beszélni 
Chesterton és mit akar mondani róluk. A középkorban, 
mondja Chesterton, eretneknek számított az, aki azzal dicse-
kedett, hogy nem eretnek. Magát tartotta egyedül igaz hívő-
nek. A többiek voltak, akik eretnekséggel vádolták vallását. 
De maga az eretnek is bolondnak tartotta volna magát, 

4 Heretics (Eretnekek) London. 1905. The Bodley Head. 
c V. ö.: A. Maurois i. m. 154. 1. 



lia nem tartja igaznak saját vallását. Az újkornak kellett 
eljönnie, hogy akadjanak emberek, kik saját magukat 
tartják eretnekeknek, sőt akik büszkék kétkedésükre és azt 
vallják, nem lényeges, milyen világot alkot magának és 
magában az ember. 

„Az atheizmus túl logikus nekünk, a forradalom is 
rendszert teremt, a szabadság is csak kényszer. Nincs szük-
ségünk általános eszmékre. Bernard Shaw fejezte ki töké-
letesen ezt a véleményt egyik epigrammjában: „Az arany-
szabály az, hogy nincsen aranyszabály.'1 Mindig jobban 
hajlunk arra, hogy a művészetben, a politikában, az iroda-
lomban a részleteken vitázzunk. Érdekel bennünket, mit 
mond valaki a vasútakról, mi a véleménye Botticelliről, de 
hogy mit tart az egész világ egyetemről, ezt nem tartjuk 
fontosnak. Beszélhetünk mindenről, csak a legérdekesebb-
ről, a világról nem, mert az már vallás s akkor elvesztünk. 
Minden fontos, csak a mindenség nem." 

Az állásfoglalás viszautasításából származik a l'art pour 
l'art különleges tana. Az irodalom szándékosan kevésbbé poli-
tikus, a politika kevésbbé irodalmi lett. A dolgok viszonyát 
megállapító általános elméleteket mindkettőből kizárták. 
Megkérdezhetnők, vájjon nyertünk, vagy vesztettünk ezzel 
a kizárással? Az irodalom és a politika jobb lett azzal, 
hogy száműzte a moralistát és a bölcselőt? „Az írók Flau-
bert és Wilde óta nem a valóság alapelveiről, hanem saját 
művészetük princípiumairól beszélgetnek. Ez nem az erő 
jele. Amikor a teste beteg, akkor kezd az ember egészségé-
ről beszélni. Az erős szervezetek nem működésükkel, hanem 
cselekedeteikkel törődnek." 

Chesterton nemcsak azt kérdi az íróktól, milyen nagy 
művészek, hanem számon kéri véleményüket a leglényege-
sebb kérdésről. „Rudyard Kiplingben nem a nagy művész 
és az erős személyiség, hanem az eretnek érdekel. Az, hogy 
az élet kérdéseiről alkotott felfogása mennyiben tér el az 
enyémtől. Bemard Shawban is nem a legragyogóbb és a 
legbecsületesebb embert látom, hanem az eretneket, akinek 
tanítása tökéletesen szilárd, tökéletesen egységes és töké-



letesen hamis." Miben marasztalja el Chesterton korának 
nagy eretnekeit?6 

Wells eretneksége? Lemondott az emberiről és a jelen-
ről az utópia javára. Bölcsnek mondja magát és sokat szó-
nokol a bölcs alázatosságáról. De hol van Wells alázatos-
sága?. 

„Erőszakos látomásokkal kezdte irodalmi működését. 
Lehet ilyen ember alázatos? Mindig különösebb történetek-
kel folytatta. Az embereket állatokká alakította, az angya-
lokat mind megannyi madárként reptette az égen. Azóta 
minden káromlását fölülmúló merészségre ragadtatta magát: 
jövendölt. Beképzelte magának, hogy előre leszögezi az 
egész emberiség politikai jövőjét. S mindezt aggresszív 
tekintélyével és részletekbe menő pontosságával vitte végbe. 
Vájjon az emberi jövendő prófétája alázatos-e? Nem. Már 
pedig a való életben a nagy és merész dolgokat az alázatos 
ember végzi. Wellsben hiányzik a szellemi alázatosság, tehát 
valótlan világban igyekszik nagyot alkotni. Onnan pedig 
soha semmi sem származik. Mlinden utópia legnagyobb 
gyengéje az a tévedés, hogy sikerült az ember legnagyobb 
akadályát, az eredeti bűnt eltávolítani. A nagy akadály 
után bölcs modorossággal hozzálátnak a kisebbek eltakarítá-
sához. Először föltételezik, hogy minden lény csak saját 
részét kívánja a jóból, azután nagyon leleményesen meg-
magyarázzák, hogyan, gépkocsin, vagy léggömbön fogják 
birtokáiba juttatni. Azt hiszik, senki sem fogja megszegni az 
egyességet, melybe nagy művészettel mindent belefoglaltak, 
csak azt nem, hogy az ember ember marad. Wells szerint 
egy világállam megszüntetné a háborúkat. De azt nem látja, 
hogy egy ilyen világállamon belül borzalmas helyi és pol-
gárháborúk dúlnának. 

— Wells nagyon szórakoztató regényt írt az emberekről, 
kik akkorára nőnek, mint a fák. Ne akarjuk — mondja 
Chesterton — különleges tiszteletben részesíteni a testi nagy-
ságokat. Hogy valami felkeltse érdeklődésünket, elég lia 
talpunk alatt is elfér. The food of the Gods (Istennek táp-

6 R. Kipling, B. Shaw et H. G. Wells dans les Hérétiques de M. 
Chesterton. Rév. Universelle. 1932. nov. 15. és dec. 15. 



láléka) Hüvelyk Matyi története az óriás szemével nézve. 
S az óriás, kit Hüvelyk Matyi megölt, biztosan magasabb-
rendű embernek tartotta magát, és korlátolt, szűk 
látókörű, maradi, minden lendületet nélkülöző egyén-
nek Matyit, ki meg akarta kötni a rohanó világnak 
előrelendülő kerekét. Mint Wells, a mai világ is az óriások 
pártján áll, pedig örök paradoxon, hogy csak a gyenge lehet 
bátor. Az óriások erkölcse túlságosan könnyű és ami ennél 
fontosabb, nem a mienk. Lehet, hogy Wells óriásai tökéle-
tesek (bár nem valószínű, hisz ők is emberek), de nem isme-
rik a köznapi, középszerű embert. Már pedig a társadalmi 
kérdés nagy feladata a középszerű emberek tömegének kor-
mányozása. Az óriás itt lehetetlen. És valóban, mindig el-
bukott. 

— Shaw utópiája, látszólagos eltérése ellenére is, körül-
belül olyan természetű, mint Wellsé. Shawot mindig mint 
bámulatos akrobatát, hajlékony szellemi bohócot ábrázolják. 
A valóságban tökéletesen következetes ember, aki szóra-
koztató eszközökkel, de nagyon jól védi elméletét. Veszedel-
mes eretnek.- Shaw, aki látszólag kigúnyolta a mult hitét, 
ú j istent fedezett fel az elképzelhetetlen jövőben. Shaw, 
aki annyira megcsúfolta az idealizmust, a legtúlzóbb esz-
ményt, egy ú j lény eszményét állította fel. Az igazság az, 
hogy Shaw sohasem látta a dolgokat a maguk valóságában. 
Ha látta volna, már rég térdre borult volna előttük! Az 
emberiséget mindig olyasmihez hasonlította, ami nem em-
beri: a sztoikusok bölcséhez, a fabiánusok Homo Oeconomi-
cusához, Julius Caesarhoz, Siegfriedliez, a Felsőbbrendű 
Emberhez. Már pedig nem igaz eljárás az embert Összevetni 
valamivel, ami nem ember, hanem istenség, ki homályosan 
ködlik a jövő szürkületében. 

— Egyetlen vonás hiányzik Shaw nagyságából, egyetlen 
kifogást emelhetünk emberi kiválósága ellen: olyan ember, 
akit nagyon nehéz kielégíteni. Shaw nem tudja megérteni, 
hogy a mi szemünkben nem a Felsőbbrendű Ember, hanem 
„az" ember a legértékesebb és legérdekesebb. A söröző, val-
lásokat gyártó, harcos, bűnös, érzéki ember. Az erre a való-
ságos teremtményre épített dolgok megmaradnak örökre, 



míg a Felsőbbrendű Emberre alapítottak meghaltak azzal a 
beteges civilizációval együtt, mely életre hívta őket. Biro-
dalmak és királyságok omlottak össze örök gyengeségük 
miatt: csak az erősekre akartunk építeni, s kihagytuk szá-
mításunkból a mindent mozgató, gyengékből összetevődő 
tömeget. A keresztény Egyház gyöngeségen épült, ezért el-
pusztíthatatlan. Nincs olyan lánc, mely erősebb lenne az, ő 
kötelékénél. Shaw alapvető tévedése az, hogy az ember fel-
emelése, megjavítása helyett ú j félisteneket akar teremteni." 

A Rudyard Kipling ellen intézett támadásnak már 
jeleztük az irányát. Különben Chesterton ítéletei közt ez a 
legigazságtalanabb. Nem mintha Chesterton nem értette 
volna meg, hogy a felületes kritikusok véleménye ellenére is 
Kipling nem militarista. „Miégha a legkomolyabban értel-
mezzük is műveit, akkor sem mondhatjuk, hogy Kipling a 
katonai hivatást tart ja a legvonzóbbnak és a legfontosabb-
nak. Ugyanolyan nagyszerűen ír az útkaparókról, hídépítők-
ről, vagy az újságírókról, mint a katonákról." Ami vonzót 
Kipling a csatában talál, az nem a harc, hanem a fegyelem 
eszménye. „Kipling távolról sem hirdeti, hogy a katona, aki 
kardját adja, több tiszteletet érdemelne, mint a pék, aki 
kenyerét, vagy a szabó, aki ruháját adja a közös erőfeszí-
tésbe." 

Chesterton szerint Kipling, mint a kötelesség eszméjé-
nek megszállottja, természetszerűen kozmopolita. Példáit a 
brit birodalomból veszi, de bármilyen más birodalmat is 
felhasználhatna. „Amit megcsodál a brit hadseregben, 
ugyanazt tökéletesebb fokon megtalálja például a németben. 
Amit követel az angol rendőrségben, azt kifejletten tanul-
mányozhatja a franciában. Szellemének nagy hiányát a 
patriotizmus hiányának nevezhetnénk. Kiplingben ugyanis 
teljesen hiányzik a képesség, hogy véglegesen és tragikusan 
— hisz minden véglegesség tragikus — lekösse magát egy 
ügy, vagy egy közösség mellé. Csodálja Angliát, mert hatal-
mas, és nem azért, mert angol." Következik Chesterton 
támadása Kipling exotizmusa ellen. Az igazság, fejezi be, 
az, hogy a fölfedezések és hódítások megkisebbítik a vilá-
got. „A távirat és gőzhajó kicsinyítik, csak a mikroszkóp 
nagyítja meg a világot." 



Az exotizmus ellenében Chesterton védi a falnt és a 
várost, mint amelyek óriási előnyöket jelentenek a modern 
nagyállammal szemben. A kis közösség embere sokkal 
nagyobb világban mozog. Jobban ismeri az emberi nem el-
lenséges különbözéseit és visszavonhatatlan eltéréseit. A csa-
ládunkban, az utcánkban tudjuk igazán megismerni az em-
bert. „A modern ember kikerült utcájából. Először fel-
fedezte a higiéniát és fürdőhelyekre utazott. Aztán föltalálta 
a mondern kultúrát s most Firenzébe megy kirándulni. 
Végül megvalósította a modern imperializmust és Timbuk-
tuba látogat, de saját házának lakóit nem ismeri. Barátokat, 
ellenségeket mi szerzünk magunknak, de a szomszédot az 
Isten jelöli ki. Ezért a szomszéd természetadta lény és előny, 
amit nem szabad megvetnünk." 

Amint ez az elv áll a birodalomra, a birodalmon belül a 
nemzetre, a nemzeten belül a városra, a városon belül az 
utcára, ugyanúgy érvényes az utcán belül a házra is. A 
család intézményét ugyanazok az alapvető elvek sürgetik és 
védik, mint az államot és a várost. Jó dolog családban élni, 
mint amilyen bensőséges téli hidegben a meleg szoba. Ez a 
tapasztalat érteti meg velünk, hogy az élet nem külső, ha-
nem belső megnyilvánulás. 

Modern kritikusok támadták a család, intézményét, mert 
legtöbbször hiányzik belőle az összhang. De éppen, mert 
nem mindig van összhang, azért jó és fontos a család intéz-
ménye. Egészséges, mert olyan változatosságot és annyi 
különbözőséget mutat. Ha nem lenne család, mi tartaná 
össze az embereket? 

Az élet akkor válik regényessé, mikor az ember kény-
telen elfogadni a helyzeteket és a dolgokat. A gazdagok 
élete alapjában azért olyan lapos és eseménytelen, mert ők 
kiválaszthatják a nekik kedvező eseményeket. A gazdagok 
unatkoznak, mert mindenhatók. Nem élvezhetik a kalando-
kat, mert maguk teremthetik azokat. Az életet az a nagy 
természetes korlátozottság teszi érdekessé, mely elfogadtatja 
velünk az előre nem látott eseményeket. 

A szellemi haladás modern felfogásainak bűne, hogy 
egyetlen törekvése a XVIII. század óta: átlépni a határokat, 
lerombolni a válaszfalakat, elvetni a dogmákat. Pedig az 



ember nem élhet dogmák nélkül. Az ember olyan állat, aki 
dogmákat csinál. A materializmus a dogmája azoknak, akik 
a dogmák elvetését hirdették. Ha lehetséges a szellemi hala-
dás, ez csak az élet dogmatikus filozófiájának keretén belül 
tönténhetik. 

„Az írók, akiket tanulmányoztam, — fejezi be Chester-
ton — legalább egy jó tulajdonsággal rendelkeznek, még ha 
életfelfogásuk téves is — azzal tudniillik, hogy egyáltalán 
van életfelfogásuk. Nincs szellemi messzeség, mélység se 
Kiplingben, se Shawtban. Wells opportunizmusa dogmatiku-
sabb, mint bármilyen idealizmus." És éppen ezért nagy írók. 
A 19. század végének esztétái azt mondták, a művészet csak 
szépen megírt műveket hozhat létre; a szép-írás az egyedüli 
lényeg, az eszmék csak korlátozzák a művészi alkotást; a 
művésznek mindenek fölött tartózkodnia kell a moralizálás-
tól. Mikor ezeket az ízlés szabályokat a századforduló közön-
sége elé tárták, az engedelmes gyermekként éppen Kiplinget, 
Wellset és Shawt választotta kedvelt írójának. És mind a 
három moralista. Minden embernek szüksége van egyéni 
metafizikai rendszerre, amihez szorosan ragaszkodjék. Ne 
hallgassunk az esztétákra. Wilde ideje lejárt; a teológusok 
ideje visszajött. Kutassunk és harcoljunk mindaddig, míg 
meg nem találtuk saját, egyéni életszemléletünket, életérté-
kelésünket. 

Chesterton sokat beszél a Karácsonyról. Mlegveti azokat 
a „magasabbrendű" lényeket, kik divatjamúltnak tartják ezt 
az ünnepet. Még Swinburne és Shelley is támadták állítóla-
gos melankóliája miatt. Azt azonban elfelejtették, hogy az 
igazi karácsony éppen a szeretet és az örvendezés ideje. 
Chesterton haragszik karácsony ellenségeire s gúnyosan 
megjegyzi: „Nem hiszem, hogy Swinburne valaha is ki-
készítette volna ajándékot váró kézzel, szeretetet leső szív-
vel a cipőjét karácsony estéjén! Akkor tudná, mi a Kará-
csony." 

Ez lényegében a Heretics mondanivalója. Amint láttuk, 
tárgya nagyon változatos. Hangja néha túlságosan bővel-
kedik paradoxonokban s ezért gondolatai többször homályo-
sak. Pompás, eredeti fejezetek is találhatók benne, melyek 
mindig chestertoniasan meglepőek. 

Olajos A. fclréd: G. K. Chesterton. 



2. Orthodoxy.7 

> 

Az Orthodoxy Chesterton legfontosabb műveinek egyike. 
Egy könyv fontossága nem annyira irodalmi minőségén, 
vagy népszerűségén, mint inkább a fölvett tárgyán fordul 
meg. Chesterton előttünk fekvő kötete pedig a legnagyobb 
emberi kérdésekkel foglalkozik. 

Természetes, hogy ha valaki elítél és eretnekeknek bé-
lyegez köztiszteletnek, sőt világhírnévnek örvendő embere-
ket, az ellenfelek támadásukban követelik, hogy mutassa be 
az író saját, annyira igaznak tartott elméletét. „Akkor fo-
gok nyugtalankodni saját életfelfogásom miatt — írja az 
egyik kritikus — ha előbb nyilvánosságra hozza Chesterton, 
milyen az övé."8 Talán elhamarkodott fölszólítás volt ez 
olyan ember felé, aki a legkisebb kihívásra is egész könyvvel 
válaszolgatott. 

Az Orthodoxy apológiával kezdődik. „Sokszor támadt 
az az ötletem, írja Chesterton, hogy regényt írok arról az 
angol vitorlázóról, aki egy kissé elvétve irányát, fölfedezné 
Angliát abban a hitben, hogy egy ú j szigetet fedezett fel." 
Pontosan ez történt vele is szellemi bolyongásaiban. El-
indult, hogy fölfedezzen egy minden kérdésre magyarázatot 
adó tant és miután minden szempontból áttanulmányozta 
az ú j és érdekes tanítást, rájött, hogy újra fölfedezte a kate-
kizmust. A mai nemzedék, hogy néhány évet előrehaladhas-
son, ezernyolcszáz évvel hátramaradt. 

Mi hát a Chesterton által ú j ra fölfedezett életbölcseség?9 

a) Az ész csodálatos eszköze a gondolkodásnak, de csak 
akkor, ha földolgozandó tárgyát, anyagát a valóságból veszi. 
Ha azonban üresen jár, megbolondul. „A költők sohasem 
bolondulnak meg, de a sakkozók igen. Ha egy költő vélet-
lenül megbolondul, biztosan valami hibás volt az értelmé-
ben. Poe a bolondság jegyese volt, nem azért, mert költő, 
hanem mert analista volt. A bolond olyan ember, ki minde-

7 Orthodoxy. (Igazságot!). London. 1908. The Bodley Head. 
8 Steere: „Orthodoxy" of Mr. Chesterton. Times Lit. Suppl. 1906. 

nov. 17. 
9 Y. Ö.: A. Maurois i. m. 163. 1. 



nét elvesztette, csak az eszét nem." Az őrültnek a jelensé-
gekről adott magyarázata, bizonyos értelemben, észszem és 
kielégítő. Csakhogy az őrült be van zárva egyetlen eszmé-
nek pontos, világos kamrájába, nincs meg benne az egész-
séges ember összetettsége. Az egészséges ember a test szerint 
is él. A testben és a test segítségével pedig az elvont eszmék 
elveszítik túlzott fontosságukat és veszélyüket. 

A mai gondolkozók csodálatos ésszel, de annál korlátol-
tabb józansággal rendelkeznek. Nem gondolnak a föld való-
ságaira, a népekre, kik küzdenek; az anyák büszkeségére; a 
fiatalok első szerelmére. A dolgoktól távol, elvont szavakban 
élnek. Ha szabályul fogadnák el, hogy csak egy szótagos 
szavakkal, konkrét fogalmakban írnának, legtöbb fogalmuk 
kifejezhetetlen maradna. A matérialista például a bolondok 
egyik faj tá ja: tagadja a kézzel foghatót. A gondolatot és, a 
lelket az agyvelő mozgásával magyarázná meg, de nem 
tudja; s ha a legkisebb józansággal rendelkeznének, rájönne, 
hogy a mindent tartalmazó szellem nem foglalhat helyet egy 
maréknyi anyagban. 

A determinista szintén bolond. Az okoskodás n evében 
tagadja az akaratot. Az akarat cselekvés és ha ezt tagadja, 
akkor a determinista maga sem hihet saját rendszerében. Ha 
hinne benne, nem lenne többé joga dicsérni, átkozni, meg-
köszönni valamit, magát igazolni, létezni, megbocsátani a 
rosszaknak, elítélni az elnyomókat. Ezek a rendszerezők 
mind bolondok. Az esztelenség annyi mint az ész az űrben. 
Csak a misztika teszi szellemileg egészségessé az embert. 
Ha leromboljuk a titokzatosat, beteges állapotot teremtünk. 
Az ember jól érzi magát, mert hisz a titokban. Mindig az-
zal törődött, ami igaz, nem pedig ami logikus. Ha két ellent-
mondónak látszó igazságot talál, megragadja mindkettőt az 
ellentmondással együtt. A világnak vannak törvényei és ez 
tudomány; ezek a törvények néha felfüggesztetnek és ez a 
csoda. A Magic fiatal főhőse elfogadta ezt a két igazságot, 
nem is bolondult meg soha. 

A látszat ellenére is Chesterton nem akarja támadni 
az észt, sőt védi. Amit hangoztat az, hogy az emberi ész, ha 
így halad, önmagát pusztítja el. Determinizmus, pragmatiz-
mus, nietzscheizmus mind megannyi öngyilkossági módoza-



tok. Az ész öngyilkos lesz, ha rendszerbe akar foglalni hely-
telenül megfogalmazott szavakat, melyek nem felelnek meg 
a testi és érzékelhető valóságnak. Viszont csodálatos eszköz, 
ha a valós tényekkel dolgozik. De ha tagadja a valóságot és 
racionalista akar lenni a hagyomány, a házak és templomok 
szilárd egyeteme ellenében, akkor ártalmas és lehetetlen 
lesz. A gépezet önmagának hóhéra. Az a rossz tüzér, aki a 
nehézkedés törvényét szidja, ha nem talál a lövedék. Mert 
az ő számítása tévedhetetlen,, a hiba tehát csakis ott lehet! 

b) A valóságok, melyeket az észnek alkotásaiban tisz-
teletben kell tartania, elsősorban a hagyományok és a legen-
dák. „Mindig hittem, mondja Chesterton, hogy az egyetemes 
emberiségre nézve közös dolgok sokkal fontosabbak, mint 
az egyeseket érintő különlegességek. Egy legendát nagyobb 
tisztelettel kell kezelni, mint egy történelmi művet. A le-
genda általában a közösség nagy részének, a szellemileg 
egészségeseknek közös alkotása. A könyv egy ember műve, 
ki bolond is lehe t . . . A hagyomány a holtak demokráciája." 

Az egész emberi társadalom hagyományai közt első he-
lyen találjuk a tündérmeséket. Az emberi létezés tündérekbe 
vetett hittel kezdődik. Ez bizonyítja, hogy ez a hit valódi 
szükséglet. És lehet, hogy a tündérvilág az igazi, valódi vi-
lág. Melyek a tündérvilág törvényei? Mindenek előtt ott a 
varázslat lehetséges. Hamupipőke mostohája a tököt hintóvá, 
az egeret lóvá tudja varázsolni; a való életben a makkból 
tölgy, a tojásból madár lesz. 

— Ez utóbbi egészen más, mondaná a materialista, a 
való világnak szilárd törvényei vannak. 

— És ezért kevésbbé varázslatos? feleli Chesterton. Az 
egész mai materializmus azon a hamis gondolaton nyugszik, 
hogy a világ valami holt dolog; óramű, hol Istenre nincs 
szükség, mert önmagát ismétli gépiesen. Azt hisszük, ha a 
világmindenségét személyes Isten kormányozná, állandóan 
változtatná törvényeit. Ügy gondolják, ha a nap élőlény 
lenne, adódna reggel, mikor nem kelne fel. Pedig a megis-
métlés maga is lehet Isten hatalmának jele. 

— A nap fölkel minden reggel, de én, mondja Chesterton, 
nem kelek fel minden reggel. A különbség azonban nem 
annyira cselekedetemnek, mint inkább cselekvésem hiányá-



nak következménye. Igaz lehet, hogy a nap azért kel rend-
szeresen, mert sose fárad bele; gyakorlata nem az élet hiá-
nyát, hanem inkább az élet túláradását jelenti. Az Isten 
olyan erős lehet, hogy még az egyhangúságban is örömét 
leli. Lehetséges, hogy Istenv minden reggel „megújrázza a 
napot s minden este a holdat. Lehet, hogy ez nem automa-
tikus szükséglet, mely sorozatokban gyártja a százszorszé-
peket; lehet, hogy Isten minden százszorszépet külön alkot, 
mégse fárad bele soha. A varázs és a csoda éppen úgy létez-
nek a világon, mint a tündérmesékben." 

Második pont, ahol a mai gondolat összeütközik az em-
beri hagyománnyal: ellentétbe kerül a határok és a megsza-
bott körülmények törvényeivel. A tündérmesékben mindig 
meghatározott szabályok korlátozzák az emberi cselekvést. 
„— Nem lehet tied a királykisasszony, ha nem mutatsz 
neki egy hagymát. Ezek a feltételek nincsenek megmagya-
rázva . . . Miért kell elhagynom a táncestélyt éjfélkor? Vagy 
miért maradhatok ott éjfélig? —" Ez a párbeszéd az élet jel-
képe, Isten és az ember párbeszéde. A dialógus ú j formája, 
melyet a Teh Man mho mas Thursday-ben is megtalálunk a 
Teremtő és a teremtmény beszélgetésében. „Miért vagyok néha 
boldogtalan — kérdi az ember. — És miért vagy, felelhet-
nénk, néha boldog?" „A két kérdésre ugyanaz a felelet: ezek 
a rád kiszabott körülmények". Már most ezek a körülmé-
nyek Wells és a modernek könyveiből eltűntek. Az ember-
ből Isten lett. Ez tévedés; az ember nem Isten; el kell fo-
gadnia a tündérélet feltételeit, ami egyben az emberi élet is. 

Chesterton sóha sem tudott csatlakozni a korabeli i f jú-
ság általános lázadási hajlamához. Optimizmus, pesszimiz-
mus egyformán lehetetlen számára. Megértenénk általános 
ítéleteit a világról, ha a világot változtathatnánk, mint ahogy 
az ember lakást cserél; de csak egy világunk van s ehhez 
hűeknek kell maradnunk. A hazafiasság első követelménye 
a világegyetem szeretete. Ha pesti vagy, nem lehetsz Pest 
pártján, vagy ellene; szeretned kell Pestet. Ha földhöz vagy 
kötve, szeresd a földet. 

„Ilyenek voltak feltörő gondolataim, szellemi igé-
nyeim, ilyen a tündéri körülményekhez tapadó elfogadásom 
— ír ja Chesterton. Mikor pedig találkoztam a keresztény-



seggel, fölfedeztem, hogy ezek a gondolatok, igények, ez az 
örömteli elfogadás csodálatosan egyezett tanításával: „Ügy 
látszott, mintha gyermekkorom óta két kormányozhatatlan 
és látszatra egymástól teljesen különálló géppel, a világgal 
és a keresztény hagyománnyal harcoltam volna. A világnak 
fölfedeztem a nyitját: valamilyen módon meg kell találnunk 
az eszközt, hogy szeressük a világot, anélkül, hogy szolgáivá 
válnánk. Másrészt rábukkantam a keresztény teológia kul-
csára, arra a dogmatikus tételre, hogy az Isten személyes 
való és önmagától különböző világot teremtett. A dogma 
kulcsa nagyszerűen beillett a világ nyitjába. Magától érte-
tődően úgy készült, hogy beleilljen. És ekkor történt a kü-
lönös dolog: amint a két gépezet részei egybeilleszkedtek, 
az egész szerkezet egyszerre, fantasztikus pontossággal kez-

dett működni." 
„A kereszténység nem mindig logikus, de a világ se az. 

Ha egy kulcs illik egy zárba, tudjuk, hogy az a jó kulcs. 
A régi bölcs szerint a kereszténység a bölcs ember ú j maga-
tartása. Sokkal összetettebb, sokkal kevésbbé racionális, mint 
a görög bölcseség, de éppen ezért sokkal igazabb is. A po-
gányság márványoszlop, mely szimetrikus arányaival tartja 
fönn magát. A kereszténység hatalmas, viharvert, roman-
tikus szikla, mely ha meginog is, amint hozzá érsz, évezre-
deken át áll biztosan, mert kiugrásai tökéletesen egyensúly-
ban tartják. íme az ortodoxia romantikája." 

„Legyen, — mondja az agnosztikus. — Bebizonyítottad 
a tündér-hagyomány és a keresztény teológia egyezését? 
Rendben van. Mlegtaláltad a helyes bölcseletet a bűnbeesés 
tanában? Jó. De föltéve, hogy van is igazság ezekben a ta-
nokban, nem lehetne elfogadnunk, ami igazság, jó, erkölcsi 
érték van a kereszténységben, a dogmákat pedig elvetnünk? 
Hisz természetüknél fogva úgy is érthetetlenek!" 

„És miért nem fogadnánk el — feleli Chesterton — a 
kereszténységet a maga egészében; milyen alapon ne higy-
jünk? Egyesek visszautasítják, mert azt vélik, hogy az em-
ber az állatok törzsének egyik ága (evolucionisták). Mások 
pedig azért, mert amint tanítják, a primitív vallás a tudat-
lanság és a félelem szülötte; vagy, mert a papok keserűség-
gel és sötétséggel árasztották el a világot". — Chesterton 



hamisaknak bélyegzi ezeket az ellenvetéseket. Ha megnézzük 
az állatokat és az embereket, nem azt találjuk, hogy az em-
ber hasonlít az állatra, hanem, hogy egészen elüt tőle. „Ami-
kor tanulmányozni kezdtem a történelem előtti időre vonat-
kozó modern elméleteket, fölfedeztem, hogy a mai tudomány 
semmit sem tud a történelem előtti emberről azon egyszerű 
oknál fogva, hogy t. i. történelemelőtti. Az Örök Emberben 
(The Everlasting Man) Chesterton (mint Kipling) kimutatja, 
hogy az ember mindig ember volt. 

„Az agnosztikus nem hisz, mivel a középkor barbár volt. 
De a középkor nem volt barbár. (Chesterton megírja Anglia 
történelmét, hogy ezt kimutassa.) Kételkedik, mert bebizo-
nyították a darvinizmust, — pedig nem tudták bebizonyí-
tani: Mert csodák nincsenek; — de igenis vannak. Mert a 
szerzetesek lusták — ők adták Európa kultúráját. Mert az 
apácák szerencsétlen boldogtalanok — a valóságban örömtől 
áradok. Mert a keresztény művészet szomorú és színtelen: 
— mikor az Egyház teremtette a barokkot. Mert a modern 
tudomány eltávolodott már a természetfelettitől — ugyan-
akkor gyorsvonati sebességgel robog a természetfeletti irá-
nyában." 

Marad a természetfelettinek tárgyi megjelenése, a cso-
dába és a világnak Istentől eredő teremtettségébe vetett hit. 
„Ezekben úgy hiszek, mondja G. K., mint Amerika fölfede-
zésében. Ezeket a tényeket nagyon sok ember bizonyítja. 
Akik hisznek a csodákban, észszerűbbeknek látszanak, mint 
akik nem hisznek. Akik hisznek, elfogadják a csodákat, mert 
bizonyítékokat tudnak felmutatni. Akik nem hisznek, tagad-
ják, mert a csodákkal ellenkező tanok hirdetői. Ha azt mon-
dom bölcseinknek: „Középkori okmányaink bizonyítják eze-
ket és ezeket a csodákat", azt felelik: „A középkor embere 
babonás volt". S ha szeretném tudni, miért volt babonás, az 
egyetlen válasz: „Mert hitt a csodákban". Ugyanezen az ala-
pon azt is mondhatnánk, hogy Izland nem létezik, mert csak 
ostoba tengerészek látták; a tengerészek pedig ostobák, mert 
látni vélték Izlandot. 

Amit ma nem értek, megértem holnap! Számomra csak 
az a lényeges, hogy az Egyház az igazság élő forrása. Ami-
kor édesapánk a kertben sétáltunkban megjegyezte, hogy 



a méhek szúrnak s a rózsa illatozik, nem mondtuk, hogy böl-
cseletének csak a javát, előnyeit akarjuk megőrizni; amikor 
a méhek megcsíptek, nem találtuk véletlen összeesésnek az 
atyai foölcseséggel ; amikor éreztük a rózsa kellemes illatát, 
nem fakadtunk ki: „Atyánk durva, barbár szimbólum, de 
van benne egy mély igazság, hogy a rózsák illatoznak". 
Nem! Hittünk atyánknak. Tudtuk, hogy az igazság élő for-
rása; valóban többet tud, mint mi és holnap is éppen úgy az 
igazságot mondja, mint ma. Már pedig az Egyháznak éppen 
úgy igaza van, mint atyámnak a kertben. Mindent meg-
magyaráz nekem. Az igazság élő és kiapadhatatlan forrása". 

Ez Chesterton hite, amint azt az Orthodoxy-ban kifejti. 
A gondolat erejére és a stílus ragyogására nézve egyedülálló 
munka. Teológiáját itt nem bíráljuk. Ezzel részletesen Jo-
seph de Tonquedec foglalkozott G. K. Chesterton c. művé-
ben.10 

Dicséri a szerzőt, hogy az okoskodó észt a józanész mögé 
helyezte, de elítéli, mert a determinizmus elleni kritikájában 
az ellenkező végletbe esett. Ez a véglet az önkényesség. A 
sorsszerű és az önkényes között áll, mondja Tonquedec, a 
természetes. Isten teremthet, amit akar, de a teremtménynek 
megvan a maga természete és törvényei. Az almafa termé-
szete szerint nem hordhat tulipánokat. — Itt a teológus igaz-
ságot szolgáltat a tudománynak. 

Amint láttuk Chesterton két központi tárgy köré cso-
portosítja mondanivalóját: az egyik tündérország, a másik 
a kereszténység védelme. Nem azt akarja bebizonyítani, 
hogy vájjon igaz-e, vagy hamis-e a kereszténység, hanem 
észszerű-e vagy pedig a legnagyobb ostobaság, amivel valaha 
is becsapták az emberiséget. Chesterton hitvédő módszerétől 
megborzongana a teológus.108* A hittudományi intézetek, 
melyek kiváló fiatalemberekből kiváló papokat akarnak 
nevelni, a kereszténységet a keresztény könyvek alapján 
igyekeznek megismertetni növendékeikkel. Ezek természe-

10 Joseph de Tonquedec: G. K. Chesterton, ses idées et son ca-
ractère. Paris, 1920. Nouvelle Libr. Nat. 122. 1. 

10a V. ö.: A. Handsacre: Authordoxy: A discursive examination of 
Mr. G. K. Chesteron's „Orthodoxy", London, 1921. Lane. 121. 



tűknél fogva a kereszténységre nézve kedvező ítéleteket tar-
talmaznak. Bármilyen vallást helyesebb abból a szempont-
ból tanulmányozni, mit tartanak róla ellenfelei. Ezt az el-
járást alkalmazza Chesterton is. Áttanulmányozta a ke-
reszténység ellen indított összes támadásokat és rájött, hogy 
éppen ezek bizonyítják a legjobban a kereszténység igazát. 
A támadók ugyanis egymásnak teljesen ellentmondó alapok-
ból indulnak ki. így egyesek szerint túlságosan komor, má-
sok szerint viszont élvezethajhászó stb. Chesterton levonja 
a következtetést: A kereszténység az egyedüli észszerű val-
lás, mert megőrzi az arany középútat az észszerűtlen végle-
tek között. Nem tévedt az eretnekség könnyű útjára; meg-
maradt az igaz tanítás mellett. Egy iota kivételével ment 
maradt az ariánus materializmustól. Megőrizte magát a ke-
leti befolyásoktól, melyek elfeledtettek volna vele, hogy nem-
csak a földön de az égben is „Egyház". Előrelátó józanság-
gal megtartotta az észszerű középútat, mely a görög bölcsek 
sarkalatos erénye. 

Az Orthodoxy Chesterton legmélyebb alkotása. A leg-
nagyszerűbb tárggyal, a kereszténység észszerűségével fog-
lalkozik. Nagyon sok könyv jelent már meg a keresztény-
ség mellett, még több ellene. Chesterton apológiájának 
alapja a támadók ellentmondása. Ez az eredeti és rendkívüli 
sikeres ötlete magyarázza könyvének hallatlan népszerű-
ségét. 

3. What's wrong with the World?11 

A gyermek, aki túlsók lekvárt eszik, tapasztalja, „a jó-
ból is megárt a sok" mondás igazságát. így jár a bölcselő is, 
aki mindent átbúvárkodott és arra a szomorú meggyőződésre 
jut, hogy valami ba j van a világgal. A gyerek rájön, hogy 
nagymennyiségű lekvár nem egészséges, a filozófus pedig 
fölfedezi, hogy a világ rosszabb, mint gondolta. 

Chesterton a dolgozószobája ablakán bekukucskáló vi-
lágot szemlélve észreveszi, hogy valami baja van. S a ba j 

11 What's wrog with the World? (Mi baja van a világnak?) Lon-
don, 1910. Cassel. 



oka az a sok millió ember, akik mint hangyák sürgölődnek 
felületén. Fölveti a kérdést: „Mi baja a világnak"? Mint 
annyi társadalomtudományi tanulmány, Chesterton könyve 
is megerősíti meggyőződésünket, hogy valójában b a j van. Az 
ok az, hogy nem tudjuk, mit is akarunk a világban és a 
világgal. 

A pesszimista megveti és rossznak tartja az egészet. Az 
optimista szerint jobb nem is lehetne. Ez a két tétel a könyv 
sarkpontja. Chestertonnak megvan a maga elgondolása a 
bajról és kábító paradoxonjaival elénk is tárja. 

Abban az időben, amikor Chesterton ezt a könyvet írta, 
a feminizmus gyűjtögette hiveit, sőt lassan egészen követe-
lődzővé vált. „A feministák egyöntetűen hangoztatják, hogy 
a nőknek szégyenletes elnyomás jut osztályrészül úgy a bol-
tokban, gyárakban, mint a hivatalokban és a közéletben. Ezt 
az elnyomatást meg kell szűntetni. A feministák azonban 
a nőiességet akarják megszüntetni". Kihajszolják őket a 
világba és elvonják az otthontól. Ez a baja a nők világának: 
az otthont szűknek, a világot túlságosan határtalannak érzik. 
Pedig éppen a fordítottja az igaz: a nő az otthon lelke. 
„Régi hasonlatunk a tűzről most is a leghathatósabb. A tűz-
nek nem kell úgy világítania, mint az elektromosságnak s 
nem is kell úgy forrnia, mint a forró víznek; a tűznek a 
sajátossága éppen az, hogy jobban ragyog, mint a víz és job-
ban melegít, mint a fény. A nő olyan, mint a tűz, vagy hogy 
helyes viszonyban állítsuk a dolgokat, a tűz, olyan, mint az 
asszony. Mint ahogy a tűztől, a nőtől is elvárjuk, hogy főz-
zön; nem hogy szakácsművész legyen, hanem hogy főzzön; 
jobban főzzön, mint az ura, aki növénytani előadásokkal, 
vagy kőtöréssel szerzi meg a főznivalót. Mint a tűztől, az 
asszonytól is azt várjuk, hogy meséket mondjon a gyerme-
keknek; nem eredeti és művészi meséket, — de meséket — 
jobbakat, mint amilyeneket talán egy elsőrendű szakács 
mondana. Mint a tűztől, az asszonytól is elvárjuk, hogy vilá-
gítson és szellőztessen, nem a gondolat legragyogóbb meg-
nyilatkozásaival, vagy legszilajabb szélviharaival, de job-
ban, mint egy férfi teheti botanikai órák vagy kőtörés 
után. — De nem várhatjuk a nőtől mindezt, ha egyúttal el 
kell szenvednie a gazdasági vagy hivatalnoki verseny köz-



vetlen kegyetlenségét. Az asszony főzzön, de ne legyen hiva-
tásos szakács, tanítson, de ne legyen tanítónő; .ékesítse a 
hazát, de ne legyen dekorátor; varrjon, de ne legyen varró-
nő. Ne legyen egy mestersége, hanem legyen húszféle foglal-
kozása és ellentétben a férfivel, fejlessze ki Összes másod-
rendű hajlamait. Kezdettől fogva ez volt a célja annak, 
amit a nő kizárásának vagy elnyomásának neveznek. Az 
asszonyt nem azért tartották otthon, hogy megszorítsák kö-
rét, inkább azért, hogy kiszélesítsék. Az otthonon kívül a 
világ egész sereg megszorítás, keskeny útak hálózata, mono-
mániákusok tébolydája. Csakis a részbeni korlátozás és vé-
delem képesítette a nőt arra, hogy öt vagy hatféle foglalko-
zást űzzön és így majdnem olyan közel jusson Istenihez, 
mint a gyermek, mikor százféle játékot élvez. De a nő fog-
lalkozásai — ellentétben a gyermekkel — az élet feltételei, 
s kimondhatatlanul fontosak; olyan tragikuson valóságosak, 
hogy csakis egyetemességük és egyensúlyozottságuk veheti 
elejét annak, hogy pusztán betegségek legyenek. Ez a 
magva annak a vitának, melyet a nő történelmi helyzete 
körül megindítottak."12 

De nemcsak a no körül van ba j a világban. A gyermek 
éppen olyan heves harcok tárgya nemcsak a társadalom-
tudósok, hanem szülők, politikusok és nevelők között is. 
Chesterton szerint a mai nevelés valahol kétségtelenül 
csődöt mondott. Valahol ba j van! Valójában nevelés, mint 
tárgy vagy tudomány nincs is. A nevelés „átadás", „öröklés". 
Jelenti meghatározott életeszmény átszármaztatását nem-
zedékről-nemzedékre. Chesterton a nevelés kulcsát a dog-
mákban látja. A dogma pedig a szűkítő hajlam eredménye. 
Hosszú idők óta húzódik a tanítandó műveltségi anyag kivá-
lasztása körül kialakult vita. Egyesek hangoztat ják : a 
mai gazdaság, technika fontosabb a klasszikus nyelveknél. 
Mások szerint az antik világ lélekformáló hatása elengedhe-
tetlen a művelt ember nevelésében. Chesterton az utóbbi 
táborhoz csatlakozik. Sokan a nevelés csődjét a szülőkre 
hárítják s követelik, hogy a nevelésre alkalmatlanoktól 

12 Hevesi Sándor—Chesterton: Hagyományok és Hazugságok-
Budapest—Révai, 130—131. 1. 



vegyék el a gyermeküket. „A nagy társadalmi zűrzavarból 
egy tipikus kiáltás hangzott el, mely épp oly őrült, mint 
vétkes: „Mentsük meg a gyermekeket"! Ez természetesen 
hozzátartozik ahhoz a modern betegséghez, mely az államot 
úgy akarja tekinteni, mint azt a bizonyos végső menedéket 
a veszély idején. Ez a megrémült opportunizmus egyúttal 
eredete a szociálizmusnak s más egyéb társadalmi tervezet-
nek. Éppen úgy, ahogy összegyüjtenének és felosztanának 
minden élelmet, ami Ínséges időben szokott történi, minden 
gyermeket elválasztanának apjától, amit hajótöréskor szok-
tak megtenni. És úgy látszik sohasem jut eszükbe, hogy egy 
emberi közösség nincs szükségképen az éhinség vagy hajótö-
rés állapotában. A kiáltás: „Mentsük meg a gyermekeket"! 
magába foglalja azt a gondolatot, hogy az apákat nem lehet 
megmenteni. Más szóval benne van az, hogy sok millió felnőt, 
egészséges, felelős embert egyszerűen úgy kezelnek, mint 
roncsot s egyszerűen kiküszöbölik a vitatkozásból; iszákos-
sággal vádolják őket, mert kocsmában isznak s nem, mint 
a nagyurak, otthon; hasznavehetetlenséggel vádolják, mert 
senki sem tudja, hogyan kellene munkában felhasználni 
őket; tökfejeknek becézik, mert még ragaszkodnak a sza-
badsághoz. Pedig amíg nem menthetjük meg az apákat, nem 
nevelhetjük meg a gyermekeket sem. Csakhogy nem tudunk 
megmenteni másokat, mert nem tudjuk megmenteni ön-
magunkat. A nevelés az igazság átszármaztatása. De hogyan 
adhatjuk tovább az igazságot, ha sohasem kerül a kezünkbe? 
Lehetséges-e ideális férfiasságra tanítani másokat, mikor 
saját magunk számára sem találtuk még meg a férfiesz-
ményt"? Először neveljük meg magunkat, aztán vállalkoz-
zunk mások csiszolására. 

A teremtés koronájával, a férfivel is ba j van a világban. 
Ehhez a kérdéshez kapcsolja Chesterton elmélkedését az im-
perializmusról." Az imperializmus erkölcsileg is nehéz prob-
léma. Nem könnyű eldönteni, önzés vagy önzetlenség az 
alapja. Az utóbbi szempontból mondhatjuk például, hogy az 
angol uralom jótékony a bennszülöttekre, tehát Angliának 
meg kell tartania Indiát. De meg is fordíthatjuk a tételt: 
Angliának meg kell tartania Indiát, mert különben meg-
kaparintja más. Az imperialista politikát tehát önzetlennek 



és önzőnek is felfogadhatjuk. Chesterton az államra nézve 
is veszedelmesnek és gyöngítő hatásúnak tartja. Hamis 
idealizmussal az embereket elégedetlenekké teszi saját apró 
otthonukkal azért, hogy távoli világok, aranyvárosok láto-
mását hajszolják. 

Az üzletet Chesterton rabszolgahajcsárnak nevezi. Pihe-
nést nem enged, a testvéri érzést nem ismeri. Ezt is a világ 
bajai közé sorolja. Nem magát az üzletet ítéli el, hanem 
szellemét és módszereit. Ha egy szappangyárat nem lehet a 
testvéri közösség szellemében vezetni, egyszerűen kimarad a 
testvériség. Chesterton fordítva szeretné. Jobb szappan mint 
társadalmi közösség nélkül élni. Igaz, a társasegyüttlét szap-
pan nélkül nehezen viselhető el. De a társadalom testvéri 
érzés nélkül megszűnnék társadalom lenni. Az utópia egy 
kevés szappan, egy kevés társaság, mindkettőben egy kevés 
testvériség ízesítőül. 

Chesterton könyvének a végén megállapítja, hogy a 
fennhangon hirdetett reformok egyáltalán nem reformok. 
Minden marad a régiben, csak ú j ruhába öltöztetve. Az 
értékeket hamis elvek alapján válogatják össze. A nők míg 
e)gyenjoguságukérít küzdefnek, rabszolgáikká válnak. Az impe-
rializmus kivonja az embert meghitt közösségéből. Iskoláink 
gyengítik a nemzeti erőfeszítést; nevelésünk nem is nevelés. 
Végeredményben a rossz világot élőiről kellene kezdeni. Csak 
azt nem látjuk, hol, vagy hogyan kezdené Chesterton: élői-
ről vagy hátulról. Valószínű, mint az Orthodoxy-ban, itt is a 
biztos középutat választaná. 

4. Tremendous Trifles.13 

A chestertoni bölcselet egyik jellegzetessége a jelenték-
telen dolgok hangsúlyozása. Érdekes, hogy nem vesszük 
észre azokat az apróságokat, melyek pedig minden nap 
elénk kerülnek. Vagy talán éppen ezért nem figyelünk rájuk. 
Ebben a könyvében Chesterton a krétától a sárkány öreg-
anyjáig mindennel foglalkozik. Elitéli a modern intellektua-

13 Tremendous Trifles (Lényeges apróságok). London, 1909. The 
Bodley Head. 



lizmust, mert „a mesét köznapivá süllyesztette, a hőst pedig 
különlegessé magasztalja. A tündérmesékben épp ellenkező-
leg a hős mindennapi, a mese a különleges". 

Leginkább ebben a kötetben mutatkozik meg Chesterton 
szellemi hajlékonysága, rugalmassága. Tévesen áIlíto|tták 
egyesek, hogy Chestertonban nincs semmi pátosz. Aki olyan 
csodálatosan kezeli a humort, az lehetetlen, hogy ne ismerje 
a pátoszt is. Hiszen a kettő sokszor egészen közel áll egy-
máshoz. Ha pátoszt keresünk, olvassuk el azt a rövid esszé-
jét, amelyben leírja, hogyan utazott el egy alkalommal egy 
halott társaságban, kiről nem is tudta, hogy halott. 

„A legélvezetesebb szzórakozások egyike zsebeink kifor-
dítása — a legkülönbözőbb elfelejtett emlékek kerülnek nap-
világra. Az egyiknek látásától elszorul a torkunk, a másikétól 
örömben ragyog a szemünk. Az viszont bosszantó, hogy mikor 
megérkezünk valamilyen állomásra és kérik a jegyet, elő-
kerül zsebeinkből az elmúlt húsz esztendő minden emléke, 
csak az utazásra jogosító jegy nem akar semmiképen jelent-
kezni". Ez például egyike a legélvezetesebb chestertoni 
esszéknek. 

Egy nap, meséli Chesterton, elhagyta Batterseat. A kér-
désre, hogy hova megy, nyugodtan válaszolta: „Battersea-
be". Mindnyájan így vagyunk. Hogy hazajuthassunk nagyon 
sokszor megkerüljük az egész földet, pedig csak néhány lé-
pést kellene tennünk. Csak amikor a földet megkerülve ju-
tunk haza, akkor érezzük, mit jelent az édes otthon. Az 
utazó láthat csodás országokat, gyönyörű vidékeket, meg-
halni mégis hazamegy, mégha a legnyomorúságosabb, a leg-
sivárabb is az otthona. 

Megkötözött fegyencek látása adja az ötletet, hogy a 
börtönökről írjon. A börtön a bűnbeesés legkiáltóbb emlék-
jele. Vájjon a börtön a hibás, vagy pedig a társadalom ter-
meli a bűnözőket? — A fegyenceket megkötözik nehogy 
a szökésért járó még súlyosabb büntetési vonják magukra. —• 
Ma még sajnos ugyanolyan szükség van az államnak bör-
tönökre, mint a csecsemőnek a tejre. Végzetes hibájuk az, 
hogy a bűnöző emberből bűnöző ördögöt csinálnak. 

Beaconsfieldi otthonában csodálatos játékszínháza van 
írónknak. Egyik esszéjében ennek a rajzát adja. A játék-



színháznak filozófiája van. „Hatalmas eseményeket tud be-
mutatni apró kis térben. A japáni földrengés éppen úgy lát-
ható benne, mint az utolsó Ítélet". Higyjünk Chestertonnak. 
Lehet, hogy a játékszínház semmivel sem járult hozzá a böl-
cselet fejlődéséhez. Mint színház nem múlja felül a világ-
híres színpadokat. De megmutatta, hogy az életben az apró 
jelenségek is érdekesek és gyakran óriási kihatással bírnak 
az egész világra. 

5. The Defendant,14 

Ez a kötet védelme mindannak, amit mások támadnak. 
Bátor ember legyen, aki vállalkozik a filléres ponyva védel-
mére. Chesterton megkísérli. Védi a bennük megnyilvánuló 
szédületes képzelőerőt. Sexton Blake, a ponyvák detektivje, 
a legbonyolultabb gyilkosságot is kinyomozza, a leg-
nehezebb, még a hivatásosokat is kemény próbára tevő 
lélektani kérdéseket is megoldja. 

Chesterton védi a csontvázat. „Az igazság az, hogy az 
ember nem a halálfélelem miatt retteg a csontváztól, hanem 
mert a csontváz emlékezteti arra, hogy megjelenése szégyen-
teljesen groteszk. Pedig semmi okunk a szégyenkezésre. 
Miiért nem tetszik húsnélküli vázunk? Még mindig szebb, 
mint a béka vagy a víziló, pedig ezek is gyönyörűek a ma-
guk nemében." 

Chesterton védi a gyermekszeretetet. „A gyermek a leg-
komolyabb s éppen ezért a legboldogabb lény. A gyermek-
kacagás a legszorosabb kapocs, mely a világot összefogja". 

A Defendant látszatra könnyebb csevegések gyűjte-
ménye. A valóságban mély gondolatot rejteget. Ki akarja 
mutatni, hogy minden értékes, ami csak egy hajszálnyit is 
előbbre viszi a bölcsek és hittudósok által öröktől kutatott 
kérdésnek, a gonosz kérdésének megoldását. Talán nincs is 
rá felelet — mondják a bölcsek. Ez a felfedezés azonban 
éppen a bölcsekre nézve lenne a legvégzetesebb. A kérdést 
tehát minden évben továbbadják, válaszolni senki se mer. 
Pedig a válasz már kétezer év óta ismerős s benne van az 

14 The Defendant (A védő). London, 1901. Hodder and Stoughton. 



elemisták katekizmusában. Chesterton az esszéíró sohasem 
unalmas; bölcsessége nem prózai. Egyetlen hibája, hogy 
néha bölcsebb a kelleténél s ilyenkor nehéz megérteni, mit is 
akar mondani. Mindvégig hű marad azonban önmagához 
s önmagában igazolja a paradoxont: Chesterton, az óriás apró 
jelenségekben is meglátja az élet csodáját. 

6. The Superstition of Divorce.16 

Házassági tragédiákról szóló fejezetében Chesterton 
megjegyzi: „ Az úgynevezett felvilágosultak hangosan ki-
fakadnak, ha látják, hogy keresztény ember nem vehet ma-
gának annyi feleséget, amennyi tetszik, mert esküje egyhez 
köti, s ezt nem szegheti meg. A házasság isteni intézmény 
s mint ilyen a családi és nemzeti, de egyben az emberi élet-
nek is biztosítéka. A válás ezt a biztosító köteléket rombolja 
szét s ezzel az egyetemességnek is kárára válik." 

A család intézményét mindenkinek a lelkére kell köt-
nünk, mint a nemzet intézményét és a város intézményét. A 
családi élet megérteti az emberrel, hogy az élet nem külsőség, 
hanem bensőség. Hangsúlyozza, hogy az igazán elbűvölő élet 
már természetétől fogva olyan valami, ami akaratunk ellenére 
is fennáll. „A modern írók, akik nyíltan vagy burkoltan rossz 
intézménynek bélyegzik a családot, végül sok gúny, kese-
rűség és kellemetlen tapasztalatok után rájönnek, hogy a 
család nem rossz, de nem mindig rokonszenves. Természetes, 
hogy éppen azért jó, mert ellenszenves. Azért egészséges, 
mert annyi széthúzás és változatosság van benne. Afféle kis-
királyság és mint ilyen mindig önmagában hordja az anar-
chiát. Azok a férfiak és nők, akik okkal vagy ok nélkül a 
válás mellett kardoskodnak, az emberiség ellen lázonganak. 
Akik helyesen vagy helytelenül ki akarnak lépni a család-
ból, egész határozottan szűkebb világba kívánkoznak. Elszo-
morítja és elrémíti őket, hogy a család milyen nagy és mi-
lyen változatos. Egy pillanatig sem állítom, hogy ez a szűkebb-
körű életbe vágyódó menekülés egyénileg nem lehet helyes 

16 The Superstition of Divorce (A válás babonája). London, 1920. 
Chatto and Windus. 



dolog; mint hogy helyes az is, ha valaki kolostorba menekül. 
De állítom, hogy ezeket az embereket nem szabad meghagy n-
ia rosa önámításukban, mintha elhagyva családjukat tágabb, 
változatosabb világba jutnának . . . A család regényes, mert 
lutri. Regényes, mert valóban olyan, amilyennek ellenségei 
festik. Regényes, mert önkényes. A kaland a létezéssel kez-
dődik, mert a kaland kívülről ér bennünket . . . A tündérmese 
ragyogó színének kell tündökölnie a családon és minden vele 
való vonatkozásunkon, — amíg csak életben vagyunk." 

„A családot joggal nevezhetjük alapvető emberi intéz-
ménynek. A társadalom sejtje és központja a család. Ez alól 
csak olyan társadalmak kivételek, mint Lakedemónia, mely 
kizárólag csak „érvényesülni" akart; el is pusztult, nyom 
nélkül eltűnt. A kereszténység, bármily óriási forradalommal 
járt is, nem változtatta meg ezt az ősi és „szilaj" szentséget, 
hanem csak megfordította. Nem tagadta az apa, anya, gyer-
mek háromságát, csak éppen visszafelé olvasta: gyermek, 
anya, apa. De így már nem is családnak, hanem Szent 
Család-nak hívjuk, mert sok dolog megszentelődik azzal, 
hogy fejtetőre állítjuk. Korunk bölcsei támadást intéztek a 
család ellen, amikor helyesnek hirdették a válást. De táma-
dásuk egyben a Szent Család támadása is és vigyázzanak 
nehogy úgy járjanak, mint a gyermekgyilkos Heródes".18 

16 V. ö.: Hevesi Sándor—Chesterton: Hagyományok és Hazugsá-
gok. Budapest—Révai. 
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Y. A REGÉNYÍRÓ. 

A történelemire», keresztény apologéta, esszéíró, költő, 
kritikus, bölcselő Chesterton lényegében elsősorban regény-
író, ha a regénynek eredeti, az Arthur-cikklus, Rabelais is 
Swift szerinti értelmét vesszük. Ez a mindig emberi, mindig 
eleven elbeszélő magával ragadja olvasóit s szinte saját életét 
közli velük. írói készségét, termékeny, káprázatos tehet-
ségét az igazság, az élet, a keresztény világnézet szolgála-
tába állítja. Különös érdeme, hogy rendkívüli erővel és 
kitartással arra törekszik, hogy az igazságot az átlagértelem 
számára is hozzáférhetővé tegye. Mindig azt az intelligenciát 
tartja szem előtt, amely — ahogy mondani szokta — egyformán 
megvan a bölcsben és a bolondban, a szentben és a bűnöző-
ben. Rá is vonatkoztathatjuk, amit Dickensrői írt: „Olyan 
világosan ír, hogy még a porosfejű „pedánsok" is megért-
hetik". Amit Chesterton mindenütt keres és ami állandó 
tárgya, az a teljes ember, az egész ember minden lapossá-
gával, hibájával és eredményeivel együtt.1 Ezért vet el min-
dent, ami az igazság szemszögéből nézve eretnek, külön-
leges, az általánostól eltérő. Chesterton kedvelt főhőse, 
Innocent Smith fejezi ki írója gondolatát a legszebben: 
„Innocent nem elégedett meg fél-eredményekkel, neki az 
egész kellett"; ez a „halhatatlan csavargó", kit hol gyilkos-
sággal, hol rablással, szökéssel, vagy többnejűséggel vá-
dolnak, aki állandóan félrerugja a társadalmi szokásokat, 
sohasem vét a Parancsolatok ellen. 

Bármennyire hűséges kutatója a lényegnek és mint 
megingathatatlan híve a dogmáknak, könyörtelen üldözője 
az eretnekségeknek, Chesterton mégis alapjában paradox. 

1 V. ö.: G. Cattaui: Chesterton romancier. Vie Intellectuelle. 1937. 
21. 1. 



Bergson szerint ugyanezt mondhatjuk az Evangélium 
erkölcstanáról, mely gyakran a paradoxont, sőt az ellentmon-
dást súrolja, még legpontosabb követeléseiben is. De a pára-
doxon eltűnik, az ellentmondás Összhanggá változik, ha a 
parancsok szándékát nézzük. Ez pedig a lélekalakítás, a 
lelki szokások kinevelése. „A lélekkitárás kitágítja és a szelle-
miség magaslatára emeli a szabályokba zárkózott, szinte el-
anyagiasodott erkölcsöt. Szókratész a gúny fegyverét hasz-
nálja az elmélkedéssel ki nem mélyített elméletek ellen 
s egymással ellentmondásba keveri, hogy megszégyenülje-
nek". Ilyenek Chesterton párbeszédei is. Lelkeket akar meg-
nyerni, saját lelkesedését, lángját szeretné mindenkivel kö-
zölni. Chesterton tapasztalatból tudja, hogy nagy a távol-
ság az ész meghajlása és az akarat megtérése közt. Számára 
csak a teljes visszatartás nélküli odaadás létezik.2 Különösen 
a Manalive-ben érezteti ezt a felfogását. Chesterton az uni-
verzalista, az optimista elsősorban a lét bölcselője. Előtte az 
eszmék akkor értékesek, ha tettekben megvalósulnak, ha 
éltetik, cselekvésre késztetik a test és vér emberét. Ezért mond-
hatjuk, hogy az esszéírót, a gondolkodót, az elméletgyártót 
megelőzően Chesterton, Balzachoz és Dickenshoz hasonlóan, 
regényíró. The Ball and the Cross c. regényében kifejti, hogy 
ellentétek azért léteznek, hogy összhangba olvadva magasabb 
igazságot szolgáljanak: ez az, amit összeférhetetlen elemek 
szükséges és termékeny együttélésének neveznek. Még stílu-
sának külső megjelenésében is érezteti a legszokatlanabb 
összekapcsolások kedvelését. Egyesek szerint tehetségének 
lényeges vonása, hogy közönségesnek tüntesse fel a finom-
kodást. Van valami a bohócból Chestertonban, aki a bölcsek 
képében tetszelgő bolondok előtt bolondságba öltözteti bölcses-
ségét. Annyi léha tudóskodó és komolykodó közt Chesterton 
kacagó bölcs. Életigenlése szinte zabolátlan. Az életnek és 
az örömnek ilyen átérzése vitte őt olyan közel Dickens-hez, 
kihez nem egy vonásban hasonlít is. Mindkettőben a legma-
gasabb fokban él az angolszász regényírók jellegzetes tehet-
sége, amellyel megszólaltatják, átlelkesítik, Összes fél-

2 V. ö.: v. P. Bray brook: Philosophies in modern Fiction. London, 
1929. Daniel. 84. 1. 



hangjaival együtt érzékeltetik az emberi sorsok ezernyi 
hangváltozat át. ök az emberiség, az emberi szív zenéjének 
művészei. Vezetésükkel átéljük a teljes, minden ízében em-
beri életet. Chesterton varázsújjaival megtapogatja az ember-
hangszer végtelen skáláját. Mint csintalan gyermek, kinek 
tetszik a játék, széles kacagásba kezd, amelyből azonban 
kicsendül a megértés és együttérzés melegsége is. Nevet, 
együttérez velük, de itél is. 

Chesterton nagysága az, hogy a gyöngékben is felkelti 
az erő érzetét. „Vannak emberek, mondja, akik mellett 
hangsúlyozottan érezzük kicsinységünket". Chesterton mel-
lett nagyságunknak, erőnknek tudatára ébredünk. De ez az 
erő a lélek kiáradása és semmi köze sincs az értelem felsőbb-
rendűségéhez. Ezt eléri, sőt túlszárnyalja, de minden kere-
settség nélkül. Ha a különleges embert a hit „az" emberek 
közé helyezi, megfordítva az is igaz, hogy a középszerű ember-
ben a rendkívüli ség tudatát kelti.3 Carlyle-el ellentétben Ches-
terton a természetből kiemelkedő hősök üres és képzeletbeli 
nagyságának tömjénezése helyett az igazi alázatosság ha-
talmában látja naggyá tevő erőnket. Ez a hatalmas testű, 
józanságáról híres író, aki testileg Sancho Pança és Pantag-
ruel rokona, a mai kor Don Quichotteja, a keresztény lova-
gok késői utóda, de talán egy ú j lovagkor előhírnöke is. 
Szent Ferenc tanítványa, de Rabelais társa is, „kinek harsogó 
kacagása annyira emberi, annyira felvidító". Mint meste-
réről, Chestertonról is elmondhatjuk, hogy túláradó, de min-
den rosszakarattól mentes vidámsága „az őszinte természet" 
kifejezője. A kispolgári származásával büszkélkedő angol 
külsejére, de szellemi rugékonyságára is Sir John Falstoff és 
Samuel Johnson mása: gyűlöli a flegmát, a Viktória kor 
képmutatását, mindazt, amit mi angol jellemvonásoknak 
hiszünk, de amit Chesterton, hol a skótoknak, vagy íreknek, 
hol a kálvinizmusnak vagy a zsidóságnak, hol Amerikának 
vagy Poroszországnak tulajdonít. Chesterton épp ellenkező-
leg a középkor játékossága, derűs őszinteségét, meggyőző-
déses hitét értékeli. Regényeiben a mai London társadalmát, 

3 Y. ö.: P, Braybrook: Some Catholic Novelists. London, 1931. 
Burns and Oates, 56. 1. 



divatjamúlt ruhákat, elfelejtett szokásaikat hordozó különc-
ködő, fantasztikus hősök jelenítik meg. Megveti a vegetáriá-
nusokat, a léha pacifizmust, a vénlányok és Robert Cecil 
Angliáját. Hiszi, hogy vannak összeütközések, melyeket csak 
erőszakkal lehet megoldani: The Ball and the Cross-ban be-
mutatja Evan Mac lant, a hitvalló fiatal katolikus skótot, 
aki be akarja törni az istentelen Turnbull fejét, mert meg-
sértette a szent Szüzet. „Ha ezt mondta volna édesanyámról 
vagy feleségemről, jelenti ki Mac Ian a bíró előtt, biztosan 
megbocsájtaná, mégha nyílt utcán vertem volna is el". Ches-
terton szemében a gyilkosság bün, mert igazságtalanság, 
nem pedig, mert erőszak. 

Chesterton szereti a romantikát, az élet szépségét, a 
kalandot, a kockázatot, a fantasztikust, a lelkesedést. Kedveli 
a tündérekéhez hasonló életet, amelyben a fordulatok és a 
kifejlet előre nem láthatók. Szereti a minden várakozást 
meghaladó természetfelettit és a csodát. Elbeszélései élénk-
színű freskók, melyeken a mindennapi élet Breughel kom-
pozícióihoz hasonló tolongásban zajong. A népi ujjongásnak 
és misztikának ugyanaz a keveredése, ugyanaz a varázsszerű 
realizmus» az életnek ugyanaz a csodás kifejezése érződik 
regényeiben, mint a flamand mester „Betlehemi népszám-' 
lálás", vagy „A napkeleti bölcsek imádása" c. képeiben. 
Pedig mi ez a földi élet a másikéhoz viszonyítva? „Nem 
értitek, mondja egyik hőse, hogy itt minden befejezetlen, 
hiányos, mert mi mindennek csak baloldalát látjuk; az igazi 
kép el van rejtve. Ha átmehetnénk a másik oldalra és meg-
láthatnánk az arcot is"! Chesterton szerint ez a világ minden-
ség titka. A tengerből kiemelkedő nap a tökéletes világ győ-
zelmes előhírnöke, ahol minden érthetővé válik, ahol testünk 
kristályosan átlátszó lesz, mint a katedrálisok színes ablak-
hősei. 

Chesterton komoly, jóakaratú humora nem csak magá-
valragadja, de meg is indítja az olvasót. Ez a néha komor-
ság alá rejtőző humor gyengédséget takar. Francia anyjától 
örökölte ez, a különben annyira jellegzetes angol költő a 
franciákra jellemző szellemességét és melegségét. Chesterton 
katolikus lelkülete letompítja az Ítélkező ész támadásainak 
élét. Ugyanakkor átfogó szemléletet, termékenyebb biz-



tonságot és emberiesebb valóságérzéket kölcsönöz. Ez teszi a 
The man who was Thursday, Manalive, The Ball and the 
Cross testvéreit is nemcsak élvezetes, művészi, hanem értékes 
és mély regényekké is. 

Amikor a középszerű angol nem érti meg a francia forra-
dalmat, mert nem képes felfogni a józan ész nevében indított 
csaták eszményét — hisz számára a „józan ész" a megalkuvást 
és az uralkodó körülményekhez simuló alkalmazkodást 
jelenti —, Chesterton örökségéből kifolyólag is a szellemi pár-
viadalok és az elvonások mestere. Híresek Bernad Shaw-val, 
Wells-sel és a többi „eretnekkel" vívott harcai.4 Chesterton a 
modern szellemi haladás eszméjében a hibát ott látja, hogy 
a haladás feltételét a hagyományok kötelékeinek elvágásá-
ban, a dogmák elvetésében látják. Pedig a szellem igazi növe-
kedésével együtt jár a dogmák számának növekedése, kibon-
takozása. „Csak az a haladó, aki egyszersmind a doktrínák 
embere." Kétségtelenül a művészeknél találjuk meg az igazi 
tanítást; de maga az élő és megújuló művészet is tanít. Azon-
ban az ész, melynek jogait védi vitatkozónk a regényei-
ben, nem a száraz logika, hanem az élet intuitiója, felsőbb-
rendű józan ész, „szellemi hatodik érzék", mely szemben áll 
a tudósok és bölcselők következtető okoskodásával. „A mű-
vészet és a költészet nem bolondítanak meg; de a matematika 
és a sakk igen." A világ legnagyobb kincse tehát nem a száraz 
descartesi vagy jacobinus igazság, hanem az érző szív igaz-
sága. Amíg a demokrácia tévesen a tömegben kereste a 
bölcset, addig a Manalive szerzője a merészebb és boldogabb 
kereszténységet állítja elénk, amely a tolvajban is meglátja 
a becsületes embert, mint ahogy Krisztus meglátta a jobb 
latorban. 

Chesterton egyik-másik hőse valóságos detektív, aki 
kinyomozza a szellemi világ gonosztevőit, betegeit. Brown 
atya előre megérzi ia veszélyt és belelát a jövőbe. Bizonyítani 
semmit sem tud; a meggyőződés ösztöne vezeti. Hasonló-
képeíi „Syme érzékeny a rossz erkölcs szimatjára". Regénye 
televan természetfeletti, fantom-szerű alakokkal: Beatrice 

4 V. ö.: „Do we agree?" címen kiadott vitáját B. Shaw-val. 



Drake, „az érdekes asszony", Lucifer professzor, „Vasárnap, 
az alaktalan, színtelen emberkolosszus, az élő kocsonya." 

Szereplői szimbolikus jelentőségűek : Turnbull az isten-
telenség; Míae Ian a misztika; Lucifer a gőgös materialista 
tudomány megtestesítői. De teremtményei nem homályos el-
vonások csupán. Mindegyik egyéni, valós életet él. Kár 
Chestertonban Proust vagy Mauriac lélektani finomságai 
után kutatnunk. Chesterton jellemzője a nagy primitívek, 
Homeros és a Kerekasztal-mondák tömör, drámai, színes 
lélekrajza. A chestertoni regény visszatér őseihez, az eposz-
hoz, a legendához, a meséhez. Az angol géniuszhoz méltó 
továbbfejlesztése ez a detektívregényeknek és a kelta eposz-
nak; Chesterton hőseiben ugyanis egyformán megtalálhatók 
Perceval és Galahad, Scherlock Holmes és Edgar Poë hőseinek 
jellemvonásai. Ezek az elbeszélések bizonyos értelemben 
apologiák és parabolák is. 

A Voltairetől Chestertonig terjedő kor jelzi a meta-
fizikai elbeszélés visszatérését misztikus, keresztény ere-
detéhez. Már nem vagyunk messze az Arthur mondáktól. A 
szimbólum itt apokaliptikus arányokat ölt. „A szűkkörű 
emberszimbolizálás túlnő a szerzőn, egészen uralmába hajt ja, 
míg az egész világmindenséget átfogja". Chesterton olyan 
mélyen regényes és romantikus, hogy az Orthodox y-ban be 
akarta bizonyítani, hogy az Egyház hívei számára „átélt, cse-
lekvésbjen megnyilvánuló regény, mely kielégíti költészet 
és kaland után vágyódó cselekvő és képzeletvilágukat; el-
vezet a csodák országába, az Atya Házába, igazi hazánkba". 
„Az ember, ki szoros kapcsolatban él Egyházával olyan, 
mint aki minden nap számít arra, hogy másnap ebédnél 
Shakespeare-rel és Platonnal fog társalogni". „A lét csak a 
Mindentudó lábánál találja meg teljes jelentőségét és ter-
mékeny teljességét". 

Az esszéhez hasonlóan a regény is rendkívül rugalmas 
műfaj, mely rendszerint képzeletbeli események és hősök 
leírását jelenti. Ezen belül az egyes történetek sarki távol-
ságokra állhatnak egymástól. Ha klasszikusokat keresünk, 
Thackerayt és Dickenst emlegetjük, szerelmi történetekben 
Dell, romantikusban Corelli, kalandokban Joseph Conrad a 
típus képviselője. 



Neon hisszük túlzásnak, ha azt mondjuk, hogy Ches-
terton egy lépéssel továbbvitte a műfaj t s rugalmasságát még 
jobban kiterjesztette. Helytelen azonban azt állítani, hogy 
Chesterton népszerű író. Túlságosan egyéni ahhoz. Széles 
körökben olvassák, de nincs Charles Garvicehoz hasonló 
milliós tábora. A milliók, kik Garvicet megértették, Ches-
terton! nehéz olvasmánynak találnák. A valóságban Ches-
tertont az intellek tualistáknak nevezett választottak olvas-
sák elsősorban. Modern egyháziak katolicitása, világiak para-
doxonjai és világnézete miatt kedvelik. A nagy tömeg azon-
ban, mely nem ér rá elmélyedni és vezetésével végighar-
colni egyéni világnézetét, értelmetlenül áll előtte. 

Chesterton regényeinek egyik sajátossága: ügyes cím-
választása. Már ezzel is jelzi témáinak eredetiségét. Ha 
egy-egy újságcikk fontosságát kilenctized részben a címe 
dönti el, ugyanez áll a regényre is. A cím vagy előre jelzi 
a könyv természetét vagy olyan, hogy fölkelti bennünk az 
olvasási vágyat. Chesterton ez utóbbit választotta. Regény-
címei olyan fantasztikusak, hogy azonnal fölkeltik érdek-
lődésünket. így The Man who was Thursday (Aki csütörtök 
volt) semmi lehetséges magyarázatot nem ad a tartalomra 
vonatkozóan, de sejteti, hogy valami érdekes dolgot lehet 
megtudni arról az emberről, akit Csütörtöknek hívtak; The 
Flyng Inn (A repülő kocsma) lehetne az alkoholtilalom meg-
jövendölése, de lehetne a jövő század regénye is, amikor a 
kocsmák a föld egyik pontjáról a másikra fognak repülni, 
hogy ellássák a szomjas tömegeket; The Napoleon of Notting 
Hill (Nottinghilli Napoleon) fölkelti bennünk a gondolatot, 
hogy London ezen városrészének eddig ismeretlen történe-
tével fogunk megismerkedni, mely méltóvá teszi arra, hogy 
a város első földalattijának egyik állomása legyen. 

Nem akar juk kisebbíteni Chesterton alkalmazkodó ké-
pességét, de meg kell állapítanunk, hogy a szó köznapi értel-
mében vett regényt nem tud írni. A lehetetlen, fantasztikus 
helyzeteket sokkal nagyobb könnyedséggel kezeli, mint a 
mindennapi tárgyakat. Ezért tettük azt a megállapítást, 
hogy Chesterton, a regényíró nem olyan népszerű, legalább 
is Angliában, mint Chesterton az esszéíró vagy kritikus. 
Mint regényíró egészen különálló helyet foglal el. Nem mintha 



felülmúlná kortársait, hanem mivel könyveit egyikkel sem 
lehet összevetni. 

Chesterton leghíresebb regényeit választottuk ki vizsgá-
lódásunk tárgyává. Nem mindig könnyű megérteni. Néha 
ellentétes szempontokat, eszméket állít látszólagos össz-
hangba. Éles megfigyelések, gúnnyal kevert humoros részle-
tek teszik színessé elbeszéléseit. Kétségtelenül sok bennük a 
fantasztikus, de egytől-egyig mind szellemesek, sőt mélyek. 

1. The Man who was Thursday.5 

Vannak előnyök, amiket drágán kell megfizetni. Ches-
terton jelen regénye első művei közül való. 1908-ban írta, 
amikor még távol állt attól az európai hírnévtől, ami inkább 
csak a háború után érte utol. Vájjon ennek az idő előtti meg-
nyilatkozásnak kell-e tulajdonítanunk, hogy későbbi regényei 
annyira felülmúlták népszerűségben ezt az elsőt? Nehéz pon-
tosan megítélni egy régóta forgalomban levő könyv elterjedt-
ségét. De egészen valószínűnek tartjuk, hogy vannak még 
Angliában is irodalmi emberek, akik nem olvasták a könyvet, 
vagy akik csodálkoznak, ha a nagy regények közt emlegetik. 

Viszonylagos ismeretlenségének azonban más oka is van. 
Az első az, hogy irodalmilag ez a regény a szó legszorosabb 
értelmében egyenesen elképesztő. Ellenállhatatlanul a leg-
elképzelhetetlenebb helyzetekbe, fantasztikus örvényekbe ra-
gadja az embert, szinte megakasztja lélekzetünket. „Ha ol-
vasni kezdjük, írja egyik bírálója,6 villámvonatban érezzük 
magunkat, mely Őrült rohanásával érezteti az utazás lázát. 
Hamarosan rájövünk, hogy álomvonatban ülünk, mely nem 
is megy semerre és nem is érkezik meg sehová. Mer t . . . 
semmi sem fejeződik be." 

„Van utolsó lapja a regénynek, de nem értjük, miért 
nincs még egy száznyi utána. Az események fonala nincs 

5 The Man who was Thursday. (Aki Csütörtök volt.) London. 1908. 
The Bodley Head. 

6 C. Ch. Bry.: „Der Mann der Donnerstag war." Hochland, 22 
(1925) 342. 



végiggombolyítva, a történetnek nincs értelme, a szimbólu-
mok áthatolhatatlanok maradnak." 

Nem idéztük voina ezt az Ítéletet, ha nem emelte volna 
ki ilyen jellegzetesen azt a hatást, melyet a Csütörtök első 
olvasásra gyakorol a különben elmélyülő, értelmes olvasóra, 
aki nem is viselkedik ellenségesen a komoly és a mulatságos 
vegyítésével szemben, ami a chestertoni humor fő jellemző je. 
De az első benyomások hamarosan eltűnnek és csak mint 
emlékek élnek tovább. Az eddig „áthatolhatatlan szinbolum 
a legmélyebb és a legvilágosabb igazságok kifejezőjévé válik. 
Nem a hamis mélységet jelző zárt igazságokra, hanem 
az igazi költészetet, a szerelmet és az élet többi titokzatos-
ságát jellemző kimeríthetetlen bölcsességre bukkanunk, 
melyet nemcsak tagadni, de meghatározni sem lehet." És 
milyen életbevágó témához kapcsolódik mindez! Nincs Che-
stertonnak még egy munkája, amelyben a mese bohósága 
alatt ilyen hatalmas és patetikus látomást rajzolna. A könyv 
igazi tárgya lényegében a világ misztériuma. Ennek a misz-
tériumnak legnagyobb kérdése pedig a szenvedés, amire olyan 
korán megtanítja az embert az élet és amelyre, végső elem-
zésben minden visszavezethető. A Csütörtöknek célja éppen 
ennek a kérdésnek kibogozása, megoldása. Ne ítéljük el 
a szerzőt, ha válasza külső alakjában váratlan és előrelátha-
tatlan, tartalmában pedig egészen hagyományos. Vájjon nem 
az ilyen kettősség jellemzi-e mindig a lángészt és azokat, akik 
Chesterton szavával élve, megkapták „az élet ajándékát".7 

A Csütörtökről nem beszélhetünk annak ismerete nélkül. 
Tartalomismertetés mindig hálátlan feladat, mert csalódást 
okoz azoknak, akik már ismerik, viszont megfosztja a meg-
lepetésektől azokat, akik még nein olvasták. A mű jelentő-
ségét enélkül azonban szinte lehetetlen bemutatni. 

Chesterton elképzelése szerint a költő, Gabriel Syme, aki 
költőibbnek tartja a rendet, mint a rendetlenséget, a rend-
őrség szolgálatába áll. Mindez olyan szerény és titokzatos 
körülmények közt történik, mint ahogy végbemegy egy 
lélek kegyelmi újjászületése. Egy nap a Temze partján sétál-

7 V. ö.: H. Rambaud: „Le nommé Jeudi." Vie Intellectuelle, 1937. 
483. 1. 



gatva megáll beszélgetni egy rendőrrel, aki azt tanácsolja 
neki, csatlakozzék az anarchistaellenes bölcselők brigádjához. 
Elfogadja az ajánlatot és követi társát a Scotland Yardra. 
A rendőrfőnököt azonban nem láthatja. Senki sem látta még 
soha. Csak hallhatja. Bevezetik egy szobába, „melynek töké-
letes sötétsége olyan hatással van a szemre, mint a vakító vi-
lágosság", A következő különös komolyságú párbeszéd alakul 
ki, amélynek valódi értelmét csak később látjuk meg: 

— ön az ú j jelentkező? — kérdezte egy erőteljes hang. 
És titokzatosan, noha a sötétségben még árnyékát sem lát-
hatta valamilyen emberi alaknak, Syme két dolgot tudott 
biztosan: az egyik, hogy a hang tulajdonosa hatalmas, erős 
ember, a másik pedig, hogy háttal áll feléje. 

— Ön az ú j jelentkező? — ismételte meg kérdését a 
főnök. — Rendben van. Fölveszem. 

Syme, aki úgy érezte, hogy lába fölmondja a szolgálatot, 
elhalóan védekezni kezdett a visszavonhatatlan kijelentés 
ellen. 

— Őszintén szólva semmi tapasztalatom sincs — 
dadogta. 

— Senkinek sincs semmiféle tapasztalata az armagge-
doni küzdelemről — válaszolta a hang. 

— De. . . tökéletesen alkalmatlan vagyok. 
— önben megvan a jóakarat és ez elég. 
— Bocsánat, d e . . . eddig semmilyen mesterségről nem 

hallottam, ahol a jószándékkal megelégedtek volna. 
— Én ismerek egyet: a vértanúság. Én önt halálra 

ítélem. Jó napot". 
Több szó nem hangzik el. De az élet feláldozásához 

nincs szükség magyarázatra. Üj hivatásának bizonyítására 
Syme egy kék lapot kap ezzel a felírással: „Az utolsó keresz-
tes hadjárat." így lesz a költőből detektív a nélkül, hogy 
megszűnne költő lenni. 

Syme tapasztaltságát helyettesítő jószándékának kipró-
bálására hamarosan alkalmat adnak. Egy februári éjszakán 
a rendőrségi élet egyik legváratlanabb és legmeglepőbb ka-
landjába keveredik. A körülményeket fölhasználva sikerül 
eltitkolni detektív-mesterségét. A londoni anarchisták kisze-



melik, hogy Csütörtök néven képviselje őket az európai 
anarchisták központi ülésén. 

A leigmeglepőbb kalandok peregnek le szemünk előtt 
ebben a modern, fantasztikus keretben. A Központi Anar-
chista Tanács hét tagból áll s a hét napjának neyét viselik. 
Vasárnap az elnök, az elképzelhető legkülönösebb ember. 
Alig van raj ta valami emberi, pedig nem aránytalan a teste. 
De az arányai is egészen eredetiek s jellemzők. Syme, mikor 
először megpillantotta (őt is háttal, mint a rendőrfőnököt), 
hatalmas húshegynek látta. Erkölcsileg a szerző mint „Európa 
legnagyobb emberét" mutatja be, „kinek kezei közt Caesar 
vagy Napoleon apró csecsemők". Mindéin törekvése az, hogy 
ne beszéltessen, magáról. Különben amilyen félelmes, ugyan-
olyan humoros (is. Nagyszerű tréfái vasnnak s az ember 
sohasem tudhatja, mikor süti el őket, mert eszméi, gondolatai 
trópusi bőségben burjánzanak: „mindig találók, mint az 
epigramma és gyakorlatiak, mint az Angol Bank". Ez az 
az ember, aki ezt a félelmetes összeesküvést irányítja, mely-
nek célja az egész világ lángbaborítása. 

A detektív tehát az anarchisták tanácsának tagjává 
lesz, bárány a farkasok közt, hogy kikutassa tjerveiiket. 
Az ülést megnyitják, de Vasárnap nem szól egy szót sem, 
mert tudja, hogy kém van közöttük. Syme remeg is, azt hiszi, 
fölfedezték. Ekkor éri az olvasót az első meglepetés: a meg-
vádolt áruló egy Gogol nevű lengyel — alias Kedd — aki föl-
fedezve mást nem tehet, mint az asztalra dobva kék lapját 
és álszakálát, csöndesen eltűnik s lemond az összeesküvő 
szerepéről. De kizárása nem oldja meg a helyzetet. Vasárnap 
sejtve, hogy még egy kém rejtőzik a Hét Nap Tanácsában, 
elnapolja az ülést. 

Az élesszemü olvasó ezzel meg is találta a Csütörtök 
első talányának a nyitját, azaz felelni tud a kérdésre, ki is 
az a Csütörtök. Változatos jelenetek sorozata következik, 
melyet fölösleges részleteznünk, de amelyben a szerző 
egyetlen témának hihetetlen művészettel kidolgozott variálá-
sával és a folyton válogatott eszközök ezernyi fajtájával el-
kápráztatja az olvasót s kijátsza minden számítását. Az 
álomból ébredő szem ködös világához hasonlóan, mely lassan 
világosabb lesz, majd a látszat eltűnik a titokzatos valóság 



elől, ugyanígy Chesterton meséjének első képe egészen el-
lenkezőjére változik. Az álarc mindenütt eltűnik, s alattuk 
emberi arcok jelennek meg. Az anarchisták titokzatos társa-
ságában Syme az egyetlen detektívnek hitte magát. A való-
ságban mind az öt társnapja is megjárta a titokzatos sötét 
szobát, hallotta ugyanazt a hangot, megkapta ugyanazt a 
kék lapot. Tehát valamennyien a szent ügy szolgálatában áll-
nak. Testvérek voltak és mint ellenségek lesték egymást. 
Dühösen, életük kockáztatásával is harcoltak egymás ellen. 
Aztán hirtelen, mikor az egész világ ellenük támadt, mikor 
becsületüket kivéve mindenüket elvesztették, a kétségbe-
esés és a legnagyobb hűség órájában a sötétség félelmetes 
emberében megismerik a jóbarátot, ki megoldja a rejtélyt: 
„Sohasem létezett Anarchista Tanács, csak ostoba rendőrök, 
kik egymás kémlelésével vesztegették idejüket". Csak Va-
sárnap . . . 

Ha a regény itt befejeződne, már így is jelképekben gaz-
dag értelmet .nyerne. Lehet-e jobban kifejezni az ellentétek 
alatt rejtőző emberi testvériséget, mely megtilt minden el-
lenséges szándékot a felebaráttal szemben? De a hétköz-
napok közül egyik sem igazi hőse a mesének. MRndnyájuk 
fölött áll vezérük, Vasárnap. S a regény célja valóban az ő 
titkának felfedése. 

A föntebb vázolt események során csak néhány rövid, 
komoly szó esik róla. Egészen a kölcsönös felismerésig két 
érzelem tart ja fogva a detektíveket: az egyik az, hogy bármi-
lyen veszedelmesek is egymásra nézve, Vasárnap az egyet-
len ellenségük, akit életük árán is ártalmatlanná kell ten-
niük; a másik hogy Vasárnapot legyőzni lehetetlen, mert 
hatalma minden emberi erőt meghalad. „Négyen voltunk 
három ellen" — kiált fel egyikük kölcsönös egymásraismeré-
sükkor. „Nem" — szólal meg a másik — „nem négyen három 
ellen, hanem mindnyájan egy ellen!" Ez ellen az Egy ellen 
pedig folytatni kell a harcot. Igaz, a siker legkisebb reménye 
nélkül; de legalább hűségesek maradnak a sötétszoba urá-
hoz. Tudják, hogy bukásuk biztos; olyan biztos, mint maga 
a halál; de legalább megmentik becsületüket. 

A rendőrök egyesülésével az események megváltoznak. 
A részlettitkok megoldódnak, de a legnagyobb titok megma-



rad. Az annyi fáradsággal és veszedelemmel megszerzett 
részletmegoldásokra ránehezedik a legnagyobb talány. Mi 
ez a talány? Ha mind ártalmatlan detektív, mi akkor a Va-
sárnap? Ha célja nem az egész világ rendjének felborítása, 
akkor hát milyen lehetetlen kalandba sodorta őket? 

Ezt a talányt, a titkok titkát érzik, de nem tudják ki-
nyomozni. Legjobb tehát megkérdezni ő t magát, aki mind-
nyájuk irányítója, mi a szándéka, vagy Syme szavaival: „mi 
valamennyi ók szándéka". Ezzel kezdődik a regény második 
része, melyben fokozatosan kozmikus, de egyszersmind fön-
séges harmóniába olvad az első rész minden kérdése. 

„— Amint látom, feleli kérdésükre Vasárnap, azt kérik, 
mondjam meg, ki vagyok, mik önök maguk, mi ez az asztal, 
mi a Legfelsőbb Tanács, sőt talári még azt is, milyen lesz 
a világ vége. Rendben van! A titkok egyikére válaszolok. 
Szeretnék tudni, mik maguk. Megmondom! — Fiatal maj-
mok, akiket a legjobb szándék vezet. 

— És ön? — kérdezte Syme előrehajolva. Ön kicsoda? 
— Én ki vagyok? ordította Vasárnap. Akarják tudni, ki 

vagyok? Bull, ön tudós, tanulmányozza a fák gyökérzetét 
és kutassa föl rejtett eredetét. Syme, ön költő: nézze a haj-
nali felihőket, mondja meg nekem titkukat. De ne fáradja-
nak; mégha felfedik is a fák és a felhők titkait, az enyémet 
még meg sem közelítették.. Ha mégértették a tengert, én 
még akkor is talány maradok; még ha tudják is, mik a csil-
lagok, engem még akkor sem ismernek meg. A világ kezdete 
óta minden ember engem kerget, mint a farkast a királyok 
és bölcsek, a költők és törvényhozók, az egyházak és a böl-
cselők. Soha eddig el nem értek. Az egek összeomlanak, 
mire utóiérnek. Jól megfuttattam őket! Most folytatom! 

Mielőtt megmozdulhattak volna, a hatalmas ember, mint 
valami óriás majom, átvetette magát a balkonon. De mielőtt 
eltűnt volna, mégegyszer felhúzta a testét az ablakpárkányig 
s ünnepélyesen kijelentette: 

— Még valamit szeretnék tudomásukra hozni: — Én va-
gyok a sötétszoba ura s én vettem fel önöket a rendőrség 
kötelékébe. 

Meglepő nyilatkozat, ami azonban csak növeli a sötét-
séget. Miért akarta Vasárnap, hogy emberei egymás ellen 



küzdjenek addig, míg fel nem ismerték azonos helyzetüket? 
Miért küldte őket veszélyekkel teli, különben is csak kép-
zelt vállalkozásokra, mikor egyszerűbb lett volna egyesült 
erővel harcolni? — Hogy kicsoda Vasárnap, azt most már 
valamennyien tudjuk. Nem adott azonban választ arra, 
miért olyan fájdalmasan megosztott a világ. Nem lenne váj-
jon méltóbb a Mindenhatóhoz, ha megakadályozná gyerme-
kei civódását? Mire való ez az állandó kettősség? 

Némi fényt vet kérdésünkre a hat filozófus-rendőr 
beszélgetése, melyet Surrey-ben egy zöld domboldalon foly-
tatnak, miután Vasárnap léggömbre szállva ismét megmene-
kült előlük. Mivel nem akarták szem elől téveszteni a meg-
értés egyetlen lehetőségét hordozó léghajócskát, árkon-bokron 
keresztül követték, míg lerongyoltan, mocskosfáradtan össze-
roskadtak. Szemükkel követve a távolodó utast megkísérlik 
megmagyarázni életük irányítóját. 

Különös: bármennyit szenvedtek is Vasárnap miatt, 
egyikük sem tudja gyűlölni. „MSndig rokonszenvet éreztem 
iránta, bármit tett is velünk" — mondja egyikük. „Ügy áll 
előttem, mint egy gyerek, egy nagy gyerek. Minden, amit 
csak tett, valami vidámságot tükröz. Mintha boldog újságot 
hirdetne állandóan. . . Nem ágy éreztük-e mindig magun-
kat közelében, mint csodás tavaszi reggelen? A természet 
is játszik velünk, de a tavaszi reggel meglepetése min-
dig kellemes".... Egy másik, mint szórakozott óriást 
látja maga előtt. „De a szórakozott általában derék ember. 
Ha szórakozottságában ráébred jelenlétére, bocsánatot kér." 
Mindnyájuk közül a költő az, aki legmesszebb halad a 
titok bogozásában. És valóban nincs fölségesebb nép annál, 
amelyben megvetve minden bölcselkedését, Syme, kinek 
már nincs vesztenivalója, megrajzolja a titokzatos Arc 
ismert vonalait úgy, amint azt szegény gyermekei fájdalmas 
éjszakáik álmaiban látják! Az ember nem tudja, mit cso-
dáljon inkább: Chesterton ügyességét, mellyel elkerüli az 
Istenábrázolás veszedelmét, az antropomorfizmust (ez ugyan 
erősen kísért az egész regényen keresztül), vagy pedig azt 
a művészetét, mellyel kihangsúlyozza a világ egyetlen nagy 
kérdését: „Barátunk az Isten, vagy ellenségünk? Mi Vasár-
napnak igazi arca?" 



„Syme tekintete a távolodó gömböt követte, mely az 
esti fényben pirulva külön világnak, a miénknél szebb, ró-
zsaszínűbb világnak látszott. 

— Nem vettétek észre, mondta, mi a legkülönösebb le-
írástokban? Mindegyiktek a maga módján, a másikétól egész 
eltérően látja Vasárnapot, Mégis valamennyien ugyanahhoz 
hasonlítjátok: magához a világmindenséghez. Bull Vele kap-
csolatban a tavaszról; Gogol a déli napról; a titkár az alak-
talan protoplazmáról; Ratcliff a járatlan erdőkről; a tanár 
az ég változásáról beszél. Nem különös? Én magam is úgy 
gondolkozom az Elnökről, mint a világról. 

— Gyorsabban Syme, sürgette Bull, ne nézd azt a 
gömböt. 

— Vasárnapot először csak hátulról láttam, folytatta, 
lassan Syme, és a hátát látva az a gondolatom támadt, hogy 
ez a leggonoszabb ember. A tarkóján, a vállán éreztem egy 
isten félelmetes kegyetlenségét, amilyen csak egy majom 
lehet. Fejének hajlása inkább az ökörhöz, mint emberhez 
hasonlított. Az a lázadó gondolat jutott eszembe, hogy nem 
is ember hanem emberi ruhákba öltöztetett állat áll előttem. 

— Folytasd, unszolta Bull. 
— És akkor valami történt, ami egészen megnémított. 

Az utcáról láttam a hátát, mikor Vasárnap a balkonon ül-
dögélt. Néhány pillanattal később előtte álltam s az arcába 
néztem, mely teljes fényben úszott. Ez az arc megrémített; 
de nem azért, mert hegyetlen és rossz volt. Megrémített, mert 
szép volt és a jóságot sugározta. 

— Syme! — kiáltotta a titkár —, megbolondultál? 
— Mjagamban angyalhoz mértem, ki igazságot szolgál-

tat véres csaták alkonyán. Szemében mosoly bújkált, ajkán 
becsületesség és szomorúság ült. Ugyanazt a hajat, ugyan-
azokat a vállakat láttam az utcáról. Hátulról állatnak néz-
tem, élőiről azt hittem, istent látok. 

— Pán, — mormogta a tanár mintegy álmában. — 
Pán isten volt és állat egyszerre. 

— Akkor és azóta is, folytatta Syme szinte magában, 
ez volt számomra Vasárnap titka. Márpedig a világnak is 
ez a titka. Mikor félelmetes hátát látom, meg vagyok győ-
ződve, hogy nemes arca álarc. Ha viszont arcát nézem, tu-



dom, hogy a hát csak tréfa, látszat. A rossz annyira rossz, 
hogy a jóban csak véletlent látunk. A jó olyan jó, hogy 
érezzük a bizonyosságot: a rossz megmagyarázható. De 
mindezek a gondolatok, hogy úgy mondjam, csúcspontra 
jutottak tegnap, mikor üldözés közben állandóan mögötte 
voltam. 

— Volt időd akkor is gondolkozni? — kérdezte Ratcliff. 
— Annyi időm volt, hogy belém villanjon ez az egyet-

len, félelmetes gondolat: Vasárnap koponyájának háta az 
igazi arca — borzalmas arc, mely szem nélkül szüntelenül 
engem néz. Elképzeltem, hogy ez az ember valójában hátra-
felé szalad, és szaladtában táncol. 

— Borzalmas, szakította félbe Bull. 
— Borzalmas, csak enyhe kifejezés: pontosan életem 

legrosszabb pillanata volt. És mégis néhány pillanattal ké-
sőbb, mikor kidugta fejét a gépkocsiból és csúfolódón ránk-
mosolygott, olyan volt, mint az apa, ki bújócskát játszik 
gyermekeivel. 

— Éppen elég régóta tart már ez a játék, jegyezte meg 
homlokát ráncolva a titkár szomorúan szemlélve az üldözés-
ben ronggyá szakadt nadrágját. 

— Ide figyeljetek! kiáltott fel izgatottan Syme, megfej-
tem nektek a világ titkát! Mi a világnak csak a hátát lát-
juk! Mindent hátulról nézünk, s ezért előttünk minden csúf! 
Ez itt nem egy fa ; csak a fának a háta! Az nem felhő; csak 
a felhőnek a háta! Nem értitek, hogy minden hátat fordít 
nekünk és elrejti az arcát? Ha egyszer átmehetnénk a má-
sik oldalra s megláthatnánk az arcot! 

„A világ titka?" Nem, a kifejezés nem túlzás. Első pil-
lanatban meglepődünk Syme meghatározásán. De vájjon 
nem ugyanazt mondta-e a költő nyelvén, amit Szent Pál a 
korinthusiakhoz írt levelében? „Videmus nunc per speculum 
in aemigmate; tunc autem facie ad faciem. Nunc cognosco 
ex parte; tunc autem cognoscam, sicut et cognitus sum . . . " 

De még nem érkeztünk el a végső megoldáshoz. „A jó 
olyan jó, hogy érezzük a bizonyosságot: a rossz megmagya-
rázható." A magyarázat bizonyossága azonban még nem 
magyarázat. Nem több, mint a hit megnyilvánulása, mely 
az Apostol szerint egy nap majd eltűnik a reménnyel együtt 
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a látás teljességében, hogy helyet adjon a szeretetnek. Mi-
ként a hat nap fáradozása csak a hetedik békéjében találja 
meg nyugalmát, úgy a hat detektív nyomozása csak a kéz-
zelfogható imádásában oldódik meg. 

A költők merészségével, mely a kisgyermekéhez ha-
sonló, Chesterton továbbhalad abban a birodalomban, hon-
nan még senki sem jött vissza. Abban a pillanatban, mikor 
Syme kifejezte óhaját, hogy „átmehessen a másik oldalra'" 
és végre „lássa az Arcot", melyet senki sem szemlélhet csak 
a halál után, vágya meghallgatásra talál: a léggömb le-
száll. A mezőkön keresztül hozzájuk közeledik nem Vasár-
nap maga, hanem követeként egy udvari ruhába öltözött 
magas férfi és mély tisztelettel á tadja közös urunk meghívá-
sát. A tréfák ideje lejárt: büszke, ünnepélyes tartású szol-
gáktól vezetett nagyszerű fogatok állnak elő, amilyeneket 
csak nagy királyok udvarában láthatunk. Mivel pedig 
estére álarcos bál készül, pihenni küldik hat bölcselőnket. 
Majd rongyaikat felcserélve, valószínűtlen küzdelmeik 
ideje alatt viselt, nevüknek megfelelő díszes ruhába öltözte-
tik őket. Syme például, mint Csütörtök, pávakék dominó-
ban találja magát, mellén csillagokkal, üstökösökkel körül-
vett aranyos nap ragyog: annak az első csütörtöknek emlé-
kére, amikor a Genezis szerint Isten a napot; holdat és a 
csillagokat teremtette. És bármilyen különös is jelmeze, soha 
sem érezte magát ilyen természetesnek, könnyednek, mint 
amilyen most, mikor „a trubadúr hősies ütemével" lépeget. 
„Mert ez a jelmez nem leplezett semmit. Sőt fö l fedet t . . . ; 
életében először hasonlított igazán önmagára és senki 
másra." 

A bálnak vége, az utolsó táncosok is eltűntek. Vasárnap 
még visszatartja hat üldözőjét. Örökre beléptek uruk örö-
mébe. Nincs többé idő. De még hátra van annak megértése, 
mi volt az idő, mi volt a küzdelem és hősiesség korszaka, mi 
a fenyegető pokol, mi a hit és a remény, melyet a sötétség 
minden támadása ellennére is töretlenül megőrzünk. És 
Vasárnap megmagyarázza: 

— „Harcba küldtelek benneteket. Magam a sötétben 
maradtam, hol nincs teremtett lény. Számotokra csak hang 
voltam, mely bátorságot és természetfölötti erényt parancsol. 



Hallottátok ezt a hangot a sötétségben, aztán soha többé 
nem hallottátok. A nap az égeri, maga az ég és föld, az 
emberi tudomány, mind tagadta, meghazudtolta ezt a han-
got. Magam is elhallgattam, mikor a nap fényében nektek 
megjelentem.. . De emberek voltatok, megőriztétek becsü-
letetek titkát, pedig az egész teremtés kínzóeszközzé válto-
zott, hogy elragadja tőletek." 

Bármilyen biztos is legyen ez a magyarázat, nem elégíti 
ki azokat, akik annyit szenvedtek. Megerősítheti hűségük 
tanúságtételét, de mégsem érteti meg velük, miért kellett 
igazában annyit szenvedniük. Nem világítja meg, hogyan 
küldhette Vasárnap őket a vértanúságra, míg maga boldog-
ságának biztonságában maradt. A magyarázat meghagyja 
„az Ür békéjének" megbotránkoztatását. 

Egymás után mind a hat hallatja panaszát. „Ha a sötét-
ség embere voltál, mondja az első, mért lehettél Vasárnap 
is, a fény teljessége? Ha először atyánk és barátunk voltál, 
hogyan lehettél legkegyetlenebb ellenségünk?" Szolgáinak 
félelmes szorongásai s könnyei hogyan tudnák megbocsáj-
tani Vasárnap békéjét? Syme, a költő a többiekkel ellentét-
ben hálás fönséges urának nemcsak a cél eléréséért, hanem 
„a szép kalandokért" és az út sok nagyszerű küzdelméért 
is! De azért ő sem ért többet társainál. Végül is Gogol a 
gyermek teljes őszinteségével megkérdi: „Szeretném tudni, 
miért szenvedtem annyit." 

A választ nem Vasárnaptól kapják. Alighogy Gogol be-
fejezte beszédét, megjelent egy csaknem elfelejtett ember. 
Az, aki hajdan Symenek alkalmat adott, hogy beférkőzzék 
az anarchisták Nagytanácsába. Ez azonban nem rendőr, 
hanem igazi anarchista, aki lázadásában megrögzötten, pok-
lának fenekéről nézi Vasárnap oldalán trónoló ellenfeleit, s 
feléjük kiáltja Vasárnap, a mindenség, az ő immár semmitől 
sem fenyegetett boldogságuk iránt érzett gyűlöletét: „Ti 
sohasem szenvedtek!" Syme fölugrik: 

„— Mindent látok! — kiált fel, mindent értek! Mért kell 
a földön mindennek állandó harcban állni mindennel? Mért 
kell minden lénynek, még a legkisebbnek is küzdeni a min-
denség ellen? Mért kell még a légynek is hadat üzennie a 
világnak? Mért kell az aranyrúdnak harcolnia? Ugyanazon 



ok miatt, mely engem egyedüllétre ítélt a Hét Nap Taná-
csában. Azért, hogy minden a törvényhez hűséges lény ki-
érdemelhesse az anarchista dicsőségét elszigeteltségében. 
Hogy a törvény és a rend minden egye^ őre olyan hős lehes-
sen, mint a robbantó és merénylő. Hogy a Sátán hazugsága 
visszaüssön saját arcába. Hogy az elviselt szenvedések és a 
kihullatott könnyek jogán visszavághassunk ennek a 
káromlónak: Hazudsz! Drágán megfizettük, kegyetlen szen-
vedésekkel vásároltuk meg a jogot, hogy vádlónknak vála-
szolhassunk: Mi is szenvedtünk! — Nem igaz, hogy ben-
nünket nem törtek össze, összetörtek a kínzókeréken. Nem 
igaz, hogy sohasem szálltunk le trónjainkról. Leszálltunk 
egész a pokolba. Még most is fá jnak felejthetetlen szenvedé-
seink, amikor ez idejött, hogy szemtelenül boldogsággal 
vádoljon bennünket." 

Végére jutottunk? Megtaláltuk a végső megoldást? 
Még nem! Mündeimek végső megoldása az Isten. A regény 
most zseniális hirtelenséggel Isten ellen fordítja a vádat, 
akitől egyedül jöhet minden kétkedést bíráló válasz s akin 
túl nincs semmi. 

Amíg beszélt, Syme nem tudta elűzni a gondolatot, hogy 
válasza a hat rendőrt illetően ugyan megföllebbezhetetlen, 
de nem a játék irányítójára, Vasárnapra vonatkozóan, 
kinek a regény folyamán egy pillanatra sem láttuk a szen-
vedését, vagy csak kényelmetlenségét. Syme tehát feléje for-
dul és „hirtelen úgy látja, hogy Vasárnap arca furcsán 
mosolyog." 

„— Szenvedtél Te valaha? — kiált fel Syme félelmetes 
hangon. 

Vasárnap arca hirtelen félelmetes arányokat öltött. Vég-
telenül hatalmasabb és félelmesebb lett a Memnon-szobrok-
nál, melyeknek látása annyira megrémítette Symet gyerek-
korában. Az arc mindig nagyobb lett. Elborította az eget. 
Aztán minden sötétségbe borult. 

Syme azonban mielőtt elvesztette volna öntudatát, a 
sötétség mélyéből feltörő távoli hangot hallott, mely ezt a 
régi szót, ezt az elhasznált közhelyet ismételte, melyet már 
hallott valahol: 

— Ki tudod inni a kelyhet, amit én kiiszom? 



Most már befejeződhetik a regény: a titok megoldást 
nyert. Az ember szenvedésére feleit az Isten szenvedése, ki 
nem akarta magára hagyni az embert nyomorúságában, ha-
nem megosztotta azt vele, nehogy az emberi élet nem isme-
résével vádolhassa valaki. 

Chesterton önéletrajzában így ír regényéről: 
„Még mindig szinte lesújtott a szellem és az anyag taga-

dásának lidérce. Saját titokzatos értelmem és testem súlyá-
val együtt rámnehezedett a rossz beteges képzelete. Arra 
törekedtem, hogy egészségesebb fogalmat alakítsak ki 
magamnak a kozmikus életről, mégha az egészség kárával 
lehetne is esak. Ezeket a küzdelmeket vetítettem le The 
Man mho mas Thursday c. regényemben." 

„Vasárnap, kit durvának, de ugyanakkor jóakaratúnak 
is rajzoltam, nem annyira Isten, a szó vallásos, vagy vallás-
talan értelmében, mint inkább a Természet, ahogy azt a 
pesszimizmustól szabadulni igyekvő panteista látja. Mesé-
met a legmélyebb ponton gyötrődő világ képével kezdtem 
s lassan vezettem fölfelé a gondolatot, hogy a kép mégsem 
olyan sötét, mint amilyennek festik." 

„Célom volt, hogy ú j optimizmust keltsek, de nem a leg-
több, hanem a legkevesebb jóra alapozva. Túlságosan sokat 
tudtam ahhoz, hogy a rossztól egészen szabadulni akartam 
volna. Csak a regény végén mutattam be egy szereplőt, aki 
valóban teljes tudatossággal tagadja és megveti a jót." 
( Autobiography, 101.) 

Váratlan jelenség, hogy detektívregény a hetedik nap 
pihenésével és pompájával fejeződjék be. De megjegyezhet-
nénk még, hogy a derűs és a patetikus elemek vegyítésével, 
humorával és költészetével ez a csodálatos regény korunk 
keresztény olvasói számára ugyanaz, mint a virágos, széle-
sen hömpölygő eposzok az elmúlt századok közönségének. 
A Csütörtökiben a fantasztikusnak ugyanaz a kedvelése, a 
lelkesedésnek és lángésznek ugyanaz a túláradása tapasztal-
ható, de a gondolatoknak egészen más mélységével. 

Chestertonnak sokan szemére vetették, hogy kalandjai-
hoz, tréfáihoz egyáltalán nem illik Isten magasztos eszméjé-
nek hozzákapcsolása. Bár Chesterton, mint föntebb láttuk, 
Vasárnapban nem Istent, hanem a Természetet festi. De még 



ha úgy lenne is. — Két különböző típusú ember tartja 
magát távol a mélyebb értelemben vett kereszténységtől 
ellentétes tévedéseik alapján: egyesek, kik bölcselőknek 
vallják magukat, összeegyeztethetetlennek tartják a benne 
megnyilvánuló humanitást a végtelen Léttel; mások éppen 
ellenkezőleg csak az emberi vonásokat látják, és többé-
kevésbbé félreismerik az istenieket, amelyeknek egyesülése 
a mi természetünkkel a természetfölötti kegyelem titka. 
Mlagától értetődik, hogy az isteni és emberi természetnek 
egyesüléséről regény keretében nem írhat Chesterton hit-
tudományi pontossággal és részletességgel. Annál figye-
lemreméltóbb, hogy írásában egyik irányban sem szenve-
dett eltolódást. Hibás ugyanis azt állítani, hogy erősen an-
tropomorfizált Istent fest. Vasárnap, ahol csak megjelenik 
— és Chesterton vigyázott, hogy ne halmozza ezeket a meg-
jelenéseket — egyáltalán nem antropomorf. Soha sem 
felejti el kisarkítani az emberivel összemérhetetlen vonásait 
és a kettőt elválasztó szakadékot mindvégig — noha ön-
tudatlanul — érzi is az olvasó. Sőt még arról sem feledke-
zett meg, hogy kiemelje istenábrázolásunk egyik legerősebb 
vonását: hogy t. i. az emberi képesség a kimeríthetetlen lét 
valóságát átfogni nem képes: „Mindenki a maga módján 
látja Vasárnapot s látási módja egész más, mint szomszéd-
jáé." De ugyanakkor ez a végtelen Lét atya is: „atya, ki 
bújócskát játszik gyermekeivel; megérti és megosztja még 
játékukat is; gyermekei bizalommal közeledhetnek hozzá, 
saját nyelvükön gőgiesélhetnek." És ez a pont magyarázza 
meg a könyv minden tréfáját, komikumát. Kifejezi azt a 
nagy szent bensőséget, amelyet az elmúlt nemzedékek tisz-
teletnek nevezett eltávolodása után most kezdünk ismét 
értékelni. Ma már megértjük, hogy szeretet nincs bensősé-
ges bizalom nélkül. S ez vonatkozik az istenszeretetre is. 

Ha már bírálgatjuk Chesterton munkáját, mi a hibát 
egészen más oldalról keresnénk. Bármilyen nagy alkotás is, 
bármilyen bölcs és mély is a tanítása — és ezt mint igen 
nagy értéket, meg kell ma becsülnünk —, nem egészen biz-
tos, hogy az utolsó szót is kimondta a szenvedés kérdésére 
adott feleletében s ahhoz semmi hozzátenni valónk nincs. 

Ki mondja meg a szenvedés végső okát? Hallottuk a 



Sátán hazugságával becsületében megsértett Syme magya-
rázatát. De még mélyebben, a lét mélységeiben, ahol a 
kesztyű és a csók egy villanásban olvad össze, vájjon nem 
ott kell-e elsősorban meglátnunk a szeretetnek legnagyobb 
bizonyítékát? Vájjon a kereszt nem a legbensőségesebb, leg-
bizalmasabb férőhely? Egyszer a sötétszobában hallottuk 
Vasárnap hangját s azóta is számos fénycsóva írta életünk 
egére, mennyire józan és mennyire saját érdekünk kívánja, 
hogy megőrizzük bizalmunkat. Szükségünk van a hitre, a 
látás nélkül különösen. „Az „idő" mindig minden sebet be-
gyógyít. És azok is, akik nem látják, hogy a hit, a szenve-
dés ideje is a szeretet ajándéka, lassan megértik; nincs 
nagyobb hűsége senkinek annál, aki az éjszakában is meg-
őrzi azt s nincs nagyobb szeretete senkinek annál, aki életét 
adja barátaiért." 

2. The Napokon of Notting Hűl.6 

A regény megjelenésekor kritikusai megállapították, 
hogy a könyv rendkívül érdekes és művészi, de nehéz meg-
állapítani, mit jelent. Az egyik még azt is hozzátette, hogy 
talán maga a szerző se tudja egész pontosan, mit akart 
mondani. Valóban nehéz kihámozni az értelmét. Lehet sza-
tíra, de lehet komoly értekezés, jövendölés, tréfa, sőt 
regény is! Az említett elemek ugyanis mind megtalálhatók 
benne, Kiinduló pontja az a gondolat, hogy egy király el-
mesél egy anekdotát, egy ismeretlen költő pedig igaznak 
tartja* Az események száz év múlva játszódnak le s az író 
el akarja hitetni olvasóival, hogy London nem sokat válto-
zott, Egy tiszteletreméltó urat királlyá koronáznak minden 
különösebb ok nélkül. Notting Hill királyságában él egy 
költő, kinek verseit senki sem olvassa. Romantikus ifjú, ki 
úgy szereti hazáját, mint a rómaiak Rómát, vagy a zsidók 
Whitechapelt. Az ú j király tréfából megjegyzi, milyen nagy-
szerű lenne Londont középkori alakjában visszaállítani. . . 
„Claphamnek lenne városőrsége, Wimbledonnak városfala, 

8 Napoleon of Notting Hill (Nottinghilli Napoleon). London, 1904 
The Bodley Head. 



Surbiton harangjaival ébresztené polgárait. " A költő, Adam 
Wayne Notting Hillnek polgári értelemmel föl sem fogható 
dicsőségéről álmodozik. Elhatározza, hogy a zöldségesekkel 
és a borbélyokkal karöltve megvalósítja ezt a dicsőséget. A 
szomszédos király szemet vet Notting Hill egyik utcájára. 
Ez az alkalom jó ürügyet szolgáltat a költőnek, hogy hatal-
mas hadseregét gyűjtsön. Mint Notting Hill Napoleonja a 
sereg élére áll s megindul a küzdelem. Kensington és Bays-
water tartományaiban óriási csaták dúlnak. Végül is Not-
ting Hill hadseregét szétverik, Napoleonja pedig visszatér 
a múzsákhoz. A fűszeresek közben romantikusokká, a bor-
bélyok pedig fanatikusokká léptek elő. 

A tartalomból is látjuk, Chesterton regénye komikus 
utópia. Arany János „Nagyidai cigányok"' c. komikus epo-
szával vethetnők össze. A helyzet- és jellemkomikumot egy-
aránt felhasználja. A látszat mögött azonban, mint Chester-
ton műveiben általában, mély értelem húzódik. A mai el-
tömegesedett, szabad akaratától megfosztott ember helyett, 
ki ugyan megfelelő jólétben, de az egyéni szabadság nyoma 
nélkül él, vissza akarja hozni a középkor emberét, aki szin-
tén társadalomban, céhekben, szűkebb közületekben, de 
személyes szabadságában, emberi méltóságának teljes tuda-
tában él. Ez az ember nem léleknélküli gép, aki sorozatban 
gyártott közhasználati tárgyak egy-egy alkatrészét készíti 
el élete végéig, hanem művész. Egyéni elgondolásai vannak, 
azokat megvalósítja s ezzel hozzájárul a közösségi élet szí-
nessé tételéhez is. Notting Hillben minden egyéni, minden 
változatos és alkotó lelket tükröző. Ez nem jelenti a közös-
ségi érzés hiányát. Éppen mert van, ami kösse őket szűkebb 
hazájukba, szeretettel védik azt. A magántulajdon, a családi 
élet, más művészi alkotásainak megbecsülése bírja őket 
arra, hogy hazájukat megvédjék minden ellenséggel szem-
ben. Ebben a közösségben mindenkinek megvan a maga 
helye. Senki nem törekszik olyan állásokra, melyeket képes-
ségével, tudásával nem érdemel meg. Életük egyéni, nem 
pedig a tömegember egyszintre hozott, minden kirívót le-
nyesegető élete. Kormányzatuk nem a gépállam diktatúrája, 
hanem egyenlő jogú polgárok önkormányzata. Chesterton 
könyve a lokálpatriotizmus dicsőítése. De hogy ez kialakul-



hasson, ahhoz éppen a mai világból hiányzó egyéniségekre, 
saját felelősségük tudatában élő és értékes embervoltukróí 
meggyőződött egyedekre van szükség. Mindezt Chesterton a 
komikum palástja alá rejti s az olvasó, aki egyébként nem 
ismeri írásait, csak mint ilyent kezeli s ha elolvasta, leteszi 
azzal a tudattal, hogy nagyon szellemes, érdekfeszítő köny-
vet olvasott, mely egészen jól elszórakoztatta. Mélyebb gon-
dolatok, társadalmi kérdések eszébe sem jutnak. Csak ami-
kor felhívják rá a figyelmét és ú j ra kezébe veszi, döbben 
rá, milyen gazdag és milyen komoly, életbevágó kérdések 
fölött siklott el figyelmetlenül első olvasásakor.9 

3. Manalioe.10 

( 
A bűnöző lelki világának megértése egyike a legnehe-

zebb feladatoknak. Annyira Összetett, hogy a társadalom 
sohasem tudta megérteni. Igaz, nem is nagyon igyekezett. 
A büntetések semmiféle faj tája nem tudta kiirtani a bűnöző-
ket. Nincs újító, bármilyen lelkes is, aki meg tudná szaba-
dítani a világot azoktól, akik az erőszakból élnek, erőszak-
ból gyilkolnak és erőszak által is halnak meg. Ha a bűnözés 
betegség, esetlen dolog a bűnözőket büntetni. Ha minden 
gyilkos őrült, őrültség őket felakasztani. De viszont, ha a 
gyilkos józan, akkor a józanság veszedelmesebb, mint az 
őrültség. 

A Manalioe-t talán a bűn indítóokát kutató bölcseleti 
munkának nevezhetnénk. Lelhet az is, hogy álfilozófia — 
minden esetre nagyon érdekfeszítő —, de ezt sem lehet el-
mondani minden komolynak nevezett kísérletről, melynek 
szerény célja a világmindenség újabb átöntése. Az ilyen 
rendszereket a következő bölcselő úgyis érvényteleníti. A 
regény hatalmas viharral kezdődik. Egy Innocent Smith 
nevű ember, ki nagy művészettel tud a fején állni, mene-
déket keres egy fogadóban. Megérkezése forradalmat idéz 
elő az egész házban. A lakók egy része holdkórosnak, a má-

a J. Sellmair: G. K. Chesterton. Hochland. 1937, XXXV. 389. 1. 
10 Manalive (Az élő ember). London, 1912.. Arrowsmith. 



sík józannak tartja. Mindenesetre beleszeret házigazdája 
leányába. Szerencsétlenségére a pletyka bűnözőnek bélyegzi 
hősünket. Bizonyítékokat gyűjtenek s az ügy bíróság elé 
kerül. Többnejűséggel, gyilkossággal, betöréssel vádolják. 
Smith rendkívül kényelmetlen helyzetben van. Az esküvő 
természetesen a jövő ködébe vész. 

A könyv második része a Smith ellen emelt vádakkal, 
viselkedésével és bűneinek motívumaival foglalkozik. Che-
sterton jó ügyvédhez illően kimutatja, hogy a bűnök indító 
okai nemcsak a törvényt érdeklik, hanem ú j fényt vetnek 
a mai kriminológiára is. A gyilkosságot, mellyel Smith-t 
vádolják, a tanúk vallomása szerint a vádlott még tanuló 
korában követte el. Egyik tanárára rálőtt. Nem akarta meg-
gyilkolni, csak azt szerette volna megtudni, hogy „az élet 
kiküszöbölésének szükségességét" bizonyító elméletét magára 
is érvényesnek tartja-e. Nem tartotta érvényesnek. Amint 
közeledni látta az annyira kívánatosnak hirdetett elmúlást, 
egyedül azt kívánta, hogy életben maradhasson. Smith tette 
tehát tökéletesen igazolható: a legegyszerűbb módszert 
választotta a katedráról hirdetett tanítás kipróbálására. 

Smith-t bigámiával vádolják. De akivel elkövette, az 
saját felesége. Smith ék ugyanis egymás után különböző 
helyeken laktak. — Smith betörő. Ez sem igaz, mert saját 
házát rabolta ki. Nem is akar lopni, mert van, mivel kielé-
gítenie kívánságait. Chesterton tehát ezen az alapon föl-
menti a vádlottat: A regény végén ismét megjelenik a vihar 
és Smith Mary vei eltűnik. 

Bármilyen éles elmével és különböztetéssel oldja is még 
Chesterton a bűnöket, valószínűleg senkinek sem jut eszébe, 
pisztolyt fogni egy tanárra csak annak bemutatására, 
milyen kívánatos is az élet; nem fogjuk kirabolni saját 
ebédlőnket a puszta izgalom kedvéért s nem utazik senki 
Londonból Singaporeba, onnan Bagdadba csak azért, hogy 
két-, vagy többnejűnek képzelhesse magát. Inkább otthon 
ülünk és elgondoljuk, miért is nem lehet olyan könnyen 
megoldani a bűneseteket és Chestertonnal megállapítani, 
hogy tulajdonképen nem is bűnök. 

Egyesek, talán már megszokásból is, Chesterton jelen 
regényében is mélyebb értelmet keresnek. Kissé erőltetett 



belemagyarázással iigy következtetnek, hogy az író célja 
volt bemutatni, a bűntett akkor bűn is egyúttal, ha lelki-
ismeretben is megsérti Isten törvényét; különben nem az, 
tehát nem is büntethető. A gyilkosság például nem azért 
bűn, mert erőszakos, hanem mert igazságtalan. Az ember 
nem veheti el mástól azt, amit nem adhat s aminek nem 
ura. A kérdés azonban nemcsak lélektani, hanem büntető-
jogi is s nem valószínű, hogy Chesterton, ki olyan tisztán 
szeretett mindent megoldani, ilyen egyszerűen elintézte 
volna. 

4. The Ball and the Cross.11 

Általános vélemény, hogy a hittudományi vitatkozás 
unalmas, prózai foglalkozás, hittudósok és racionalista böl-
csek kenyere. Igaz, hogy vannak unalmas hittudósok, de 
ezek általában nem is tudják, mi az a teológia. Racionalista 
tudósok ugyanígy lehetnek unalmasok, de inkább akkor 
boldogtalanok, ha nem kísérleteznek Isten megértésével. Ez 
egészen reménytelen igyekezet. Hogyan ismerhetnék meg 
az Istent, mikor az Embert egyáltalán nem, a Sátánt pedig 
csak kevéssé ismerik. 

Chesterton regénye teológiai regény. Egyike legragyo-
góbb műveinek. Egy keresztény hitvédő és egy becsületes 
istentelen vitája. Az istentelenek, ha őszinték, a legjobb úton 
haladnak a kereszténység felé; a keresztények, ha nem 
őszinték, hamarosan istentelenekké válnak. A könyv teoló-
giai vitával kezdődik, melyet egy tanár és egy szerzetes foly-
tat a levegőben. A vita azonban annyira untatja a tanárt, 
hogy a szerzetest a Szent Pál templom keresztjén hagyja 
lógni, maga pedig eltűnik ezüstös léghajóján. A barát vala-
hogy lemászik a kupoláról, de mint holdkórost letartóztat-
ják és a bolondok házába zárják. Közben nagy izgalmat 
kelt London egy másik városrészében egy istentelen szer-
kesztő lapja, mely (a Krisztus ellen szokásos vádakkal meg-
tűzdelve) az istentelenséget hirdeti. Szűz Mária ellen inté-

11 The Ball and the Cross (Gömb és Kereszt). London, 1909. Gard-
ner—-Wells. 



zett, különösen erős támadása annyira felbőszíti a katoliku-
sokat, bogy egyikük kővel dobálja meg a káromló ablakát. 
Mind a kettőt bíróság elé állítják s ott elhatározzák, hogy 
párbajt vívnak. Ettől kezdve a könyv kettőjük hitvitájának 
leírása, melyet meg-meg szakítanak, hogy kézitusában dönt-
sék el az igazságot, Végre különös kalandok után ezek is a 
bolondok házába kerülnek. Ott is maradnak s csak a ház 
leégésekor szabadulnak ki. Most tud juk meg, hogy az inté-
zet főorvosa Lucifer professzor, aki a barátot a székesegy-
ház keresztjén hagyta. Lucifer repülőszerencsétlenség áldo-
zata lesz és elég. A katholikus és az istentelen pedig befeje-
zik kalandjukat. 

A regény nagyszerű fejezetekben gazdag. Mlesteri mó-
don mutatja be úgy a katolikus, mint az istentelen állásfog-
lalását. A bírósági jelenet megszólalásig utánozza a tárgya-
lások menetét. Chestertoni gúnnyal támadja a sajtót, külö-
nösen a lapvezéreket. A könyv egyik legszellemesebb feje-
zete az, melyben a szerző a francia katolikus lány és az 
istentelen Turnbull vitáját mutatja be az átlényegülésről. 
Nagyszerű bizonyítása az Oltáriszentségnek. 

— „Biztos, kiáltotta Turnbull, Isten nincs!" 
— „De van, felelte nyugodtan Madelaine; hisz ma reg-

gel is érintettem a Testét." 
— „Egy darab kenyér volt, amit érintettél" — folytatta 

Turnbull. 
— „Azt hiszed, egy darab kenyér volt?" — mondja a 

lány. 
— „Tudom, hogy csak kenyér", válaszolta hevesen 

Turnbull. 
— „Akkor miért utasítod el magadhozvételét?!" 
Ha az Orthodoxy Chesterton legjobb esszéje Brow-

ning legkiemelkedőbb tanulmánya, The Ballad of the 
White Horse legsikerültebb költeménye, akkor nyugodtan 
állíthatjuk, hogy különös teológiai műve The Ballad and 
the cross a The Man who was Thursday után legmélyebb 
regénye. A racionalista és a keresztény, az eretnek és az 
igazhívő álláspontját egyformán világosan mutatja be. 
Mindkét felet egyformán szóhoz juttat ja s így a keresztény-
ség győzelme annál meggyőzőbb. Ellenfelei nem panaszkod-



hatnak, hogy vádjaikat megcsonkítja vagy nem ad rájnk 
kielégítő választ. A regény legszebb bizonyítéka Ohesterton 
vallásosságának és hitbeli tudásának. 

5. The Flying Inn.12 

Chesterton ismét vigasztaló próféta. De amit jövendöl, 
szomorú. Verses regényének színhelye Anglia. Itt található 
az utolsó kocsma. Képzeljük el, hogy a borivást tiltó moha-
medán törvényt Angliában is életbe léptették. Szomorú álla-
potok, mikor 

„The wicked old women who feel well-bred. 
Have turned to a teashop the Saracen's Head."1* 

A könyv legbájosabb részlete az a költemény, melyet 
az ír kapitány szaval el Pumpnek, a korcsmárosnak. Pump 
az egyetlen, aki minden rendelet ellenére megvédi cégtáb-
láját s teli tölti az üvegeket. Az egész költemény kicsit el-
nyújtott, de az azért van, mert Chesterton elég hosszasan tár-
gyalja a keleti szokásokat, tüzes vitát folytat a vegetáriá-
nusokkal.1 De ha fárasztók is ezek a vitatkozások, fáradsá-
gunkat bőségesen megjutalmazzák az alábbihoz hasonló 
szellemes gúnyolódások: 

„For I stuff away for life, 
Shoving peas in with a knife, 
Because I am at heart a vegetarian."14 

De nemcsak az utolsó kocsma van veszélyben. Lord 
Ivywood, a miniszterelnök higiénikus, egészséges társadal-
mat akar teremteni. Az alkoholrendelet csak ártatlan elő-
játék. Végtelen tisztasággal és tökéletes renddel megalkotott 
ú j világot akar. A kocsmák után eltörli a laktanyákat, a 
vallás után a művészeteket. Siralmas állapotok uralkodnak 
az egész országban. Ivywood műve azonban nem tartós. 

12 The Flying Inn (Repülő kocsma). London, 1914. Methuen. 
13 A jóllakott gonosz öregasszonyok, 

Teakiméréssé alakították át a Saracén fejét (kocsma neve). 
14 Életemre teletömöm magam, 

Babot lapátolva késemmel, 
Mert szívemben vegetáriánus vagyok. 



Rövidesen összeomlik. Egyrészt saját büszkesége okozza 
romlását, másrészt kiderül, hogy tökéletes rendje „belső 
bomlást" takart. Most tudjuk meg ugyanis, hogy az egész 
tilalmi rendelet alatt magának a miniszterelnöknek házában 
is pezsgőztek, a londoni patikákban pedig orvosságos üve-
gekben árulták a likőrt. 

Visszaállítják tehát a régi rendet és újra megnyitják 
az ivókat. 

But who will wtrite us a riding song, 
Or a fighting song or a drinking song, 
Fit for the father of you and me, 
That knew how to think and thrive? 

But bring me a quart of claret out 
And I will write you a clinking song 
A song of war and a song of wine 
And a song to wake the dead.15 

6. Father Brown.16 

A Father Browin-ciklus detektívtörténetek sorozata. Fő-
hőse Sherlock Holmes megfelelője, de itt a detektív Brown 
atya, katolikus pap, ki a legbonyolultabb eseteket is meg-

16 De ki ír nekünk lovagló dalt, 
Vagy harci dalt, vagy bordalt, 
Mely kedves legyen atyáinknak, 
Kik tudtak gondolkozni, küzdeni. 

De hozz nekem egy pint jó bort, 
Én majd írok koccintó dalt, 
Harci dalt és bordalt 
És holtakat támasztó pezsgő dalt. 

16 The Innocence of Father Brown (Brown Atya ártatlansága). 
London, 1911. Cassel. 

The Incredulity of Father Brown (Brown Atya hitetlensége). 
London, 1926. Cassel. 

The Wisdom of Father Brown (Brown Atya bölcsesége). Lon-
don, 1914. Cassel. 

The Secret of Father Brown (Brown Atya titka). London, 1927. 
Cassel. 

The Scandal of Father Brown (Brown Atya botránya). London, 
1935. Cassel. 



oldja, mert egyszerű lélekkel közeledik hozzájuk. Brown 
csak álnév. Chesterton ihletője és mintája John O'Connor, 
aki egyike volt legjobb barátainak és megtérésében is nagy 
szerepet játszott. Barátja külsejét azonban megváltoztatta a 
regényben, amint önéletrajzában be is vallotta: „Brown 
atya mindennapos külsejének rajzával az volt a szándékom, 
hogy a külsőt ellentétbe állítsam belső éberségével és éles-
látásával. Nem volt ügyetlen, hanem jól forgolódó és lelemé-
nyes, kellemes társalgó. Érzékeny, gyorskezű ír, fajának 
gúnyolódó jellegzetességével és ingerlékenységével." (Auto-
biography. 323. 1.) Chesterton maga így jellemzi detektív-
regényét: „Vígjáték, melyben egy pap látszólag nem tud 
semmit, a valóságban pedig többet tud a bűnről, mint 
maguk a bűnözők." (U. o. 327. 1.) 

Brown atya a rend őre. Chesterton detektívregényeiben 
is bebizonyítja, hogy nem a száraz logika és az okságok 
sorozata kormányozza a világot. Ezért — és nemcsak a 
paradoxon kedvéért — pap a detektívje. A kicsi, jelenték-
telen Brown atya minden ember iránt érzett megértésével 
és megfigyelőképességével sokkal többre megy, mint Sher-
lock Holmes okoskodásával. A kis reverendás ember minden 
meglepő felfedezése, kinyomozása inkább a megérzés, az 
emberismeret, a megfigyelés eredménye. Nem gondolkodó 
gép, aki vaslogikával kikövetkezteti az okokból az okoza-
tokat. Az emberi élet sem vaslogika, tehát nem is lehet ezt 
minden esetben sikeresen alkalmazni. Az élet nagyon sok-
szor a logikával éles ellentétben álló eseménysorozatokat 
mutat fel. Brown atyának tehát legnagyobb ereje meg-
érzése és élettapasztalata. Egy titokzatos, egymással össze-
függő cselekvéssorozatra három teljesen logikus magyarázat 
is található, mégis mindegyik téves. A puszta logika tehát 
tévedésre vezet; de a puszta megérzés is. A kettő egyesítése 
adja a helyes megoldást. De hát honnan veszi Brown atya 
élettapasztalatát, emberismeretét? „Nem gondoltál soha arra, 
kérdezte Brown atya barátjától, hogy az, aki jóformán 
mást sem tesz, mint hallgatja az emberek bűneit, az való-
színűleg többet tud az emberi gonoszságról, mint más." 
(Innocence of Father Brown. 28. 1.) De Brown atya nem-



csak az emberi bűnöket látja, hanem a minden rossz osoka, 
a Sátán ellen harcol, „aki mindent megtesz, hogy megtörje 
azt a hatalmat, melyet a Kereszt babonájának nevez." 
(Innocence of Father Brown. 58. 1.) Nem azért vállalja a 
detektív szerepét, hogy a bűnösöket börtönbe vagy halálra 
adja. Célja a bűnös megtérítése, emberi méltóságuk és 
helyes életszemléletük visszaadása azoknak, „akik önelég-
ségeseknek tartják magukat, kiknek nem kell az Isten, kik 
nem ismerik el a bűnt. Akiknek egyetlen otthonuk és mene-
dékük a megsemmisülés. Céljuk pedig mindennek és min-
denkinek elpusztítása." (U. o. 169—170. 1.) Brown atya 
detektívmunkája nem a börtönökben fejeződik be. Lehető-
leg visszaadja bűnözőit az életnek és a társadalomnak. Az 
ő foglyai már emelt fővel viselik el méltó büntetésüket, 
mert visszanyerték hitüket az Istenben és az életben. Ezek 
már tudnak küzdeni a gonosz ellen. „Én ismerem az isme-
retlen Istent, tudom a nevét: Sátánnak hívják. Az igaz 
Isten emberré lett és köztünk lakott. Azt mondom nektek, 
bárhol találtok embereket, kiket a titokzatosság irányít, az 
ő titokzatosságuk a bűn misztériuma. Ha az ördög túlságo-
san borzalmast mutat, bátran és jól nézd meg; ha túlságosan 
félelmest súg, hallgasd meg; ha elviselhetetlen igazságot 
hirdet, viseld el." (Wisdom of Father Brown. 180 1.) 

Brown atya számára a megoldás tehát nem a börtön, 
hanem a megtisztulás, az ú j életkezdés. „A csillagos ég alatt 
hosszú órákig sétálgatott a hóborította dombokon egy gyil-
kos társaságában s amit egymásnak mondtak, azt nem tudja 
meg soha senki." (Innocence of Father Brown. 133. 1.) Che-
sterton regénye mélyreható tanulmány, mely a konvencio-
nális angol társadalom minden típusát felöleli. Éleslátását 
nem a külső ügyességnek és gyakorlottságnak, mint inkább 
az önismereten alapuló megértésnek köszönheti. Ezek a bűn-
ügyi regények azonban nemcsak lélekelemzések, hanem az 
angol társadalom és kultúra kritikája is. Megszólal Chester-
ton katolikus haragja, mely elveti azt az irányzatot, mely 
mindent az állam és a nép külsőségeivel igyekszik meg-
oldani. Támadja az egoizmust, még ha szép szavak alá van 
is rejtve és a szocializmus ruhájába öltözködik is. Követ-



kezetlenséggel vádolja az ú j istentelenséget, mely tagadja 
az Istent és mégisi „Adieu"~vel köszön. ..Ka valóban vallják, 
amit tanítanak, az „Adieu" köszöntést el kell törölniök a 
nyelvből, sőt büntetniük kellene még „magánhasználatát" 
is." (Wisdom of Father Brown. 61. 1.) A túlzott antimilitaris-
táknak. ha száz százalékig követni akarják elveiket, azt 
tanácsolja, vezessék be kezdetnek azt a rendszert, hogy az 
általános lefegyverzésre a katonák lőjjék agyon a tiszteket, 
azután Önmagukat. — A modern társadalom képe tükröző-
dik az egyhangú bérházsorok lehetetlen tömegén. Milyen 
jóleső érzés egy múltból ittfelejtett apró kis kocsmára 
akadni ebben a háztengerben. ..Még kopottsága is különös 
vidámságot lehel, jelentéktelensége is a fölszabadultság ér-
zését kelti az emberben. Olyan ott a szürke kőóriások lábai-
Dal, mint a törpék kivilágított kedves kunyhója." (U. o. 
157. 1.) Élesen kikel a társadalom és a sajtó finomkodó szó-
használata ellen. Nem merik nevén nevezni a gyereket s 
ezért álszeméremből hibának keresztelik a bűnt. Tetteik 
azonban meghazudtolják szavukat s az udvariasság mögött 
soha nem hallott bűnök, erkölcsi csatornák húzódnak meg. 
„A szerkesztő nem használja Isten nevét, helyette „körül-
ményeket" emleget. A „házasságtörést" durva kifejezésnek 
találja s „illetlenségnek" nevezi. A „zsidó" számára „ide-
gen"; a „természetfeletti" pedig „csodálatos". A „kivégzést" 
„biztonságbahelyezésnek" mondja. A „pap" szót nem ismeri, 
s ha mindenképen meg kell nevezni az illető férfiú hivatá-
sát, hát „spiritualistának" címzi." (U. o. 176. 1.) 

Ha Chesterton detektívregénye tele is van bölcseleti, 
társadalomújító gondolatokkal, ezeket nem hosszú, a cselek-
ményből kirívó monológokban szav altatja el valamelyik 
szereplővel. Egészen észrevétlenül, szerényen húzódnak meg 
az izgalmas események hátterében. Meseszövése mesteri, 
alakjai nem a detektívregények megszokott szereplői, hanem 
felejthetetlen egyéniségek. Ilyen például Flambeau, az 
egész világon körözött gonosztevő. Flambeau nem betvár-
elegánciával, alvilági durvaságaival tűnik ki, hanem élet-
erejével, szellemes humorával, ötletes gaztetteivel. Brown 
atya hatására megjavul s a papdetektív jobbkeze lesz. 
Ettől a pillanattól kezdve azonban egészen háttérbe szorul. 

Olajos A. Elréd: C. K. Chesterton. r 



passzív szerepet játszik s többet nem érdekli az olvasót. 
Chesterton itt hibázott. Azt kellett volna bemutatnia, hogy 
a megtért, becsületessé vált ember is mennyire ki tudja elé-
gíteni tettvágyát és ez a kielégülés is nemesíti, fölemeli. 

Chesterton ügyesen egyesíti a tömegből kirívó embere-
ket (s ezek adják regényeinek is a színt), de igaza van 
Anclré Mauroisnak, mikor megjegyzi: „Különös jelenség, 
hogy Chesterton, aki annyira szereti a középszerű embert, 
regényeiben még sem tudja megrajzolni. Majd minden sze-
replője bölcselő, vagy liittudós, maga a regény pedig csak 
széljegyzete valamilyen tannak."17 

1T A. Maurois, i. m. 151. 1. 



VI. DICKENS. 

Ha hibát akarunk keresni Chesterton Dickensről irt 
mesteri tanulmányában,1 azt kellene megemlítenünk, hogy 
könyveinek egyik-másik része nem elég világos, legalább is 
első olvasásra nem. Hogy azonban valóban hibájának róhas-
suk fel, az attól függ, mit kíván az olvasó egy kritikai tanul-
mánytól. Biztosan csalódás éri, ha felületes olvasással akarná 
Chestertont megérteni. Chestertont kezünkbe temetett arccal 
kell olvasnunk, azzal az elhatározással, hogy paradoxonokba 
öltöztetett gondolatait minden áron ki akarjuk aknázni. 

Chesterton nemcsak mély kritikus, hanem megfontolt 
magyarázó is. A kettő közt alapvető különbség van. A ma-
gyarázó a kritikustól lefektetett alapokra épít. Nemcsak 
leszögezi valamilyen könyvről, vagy szerzőről alkotott 
egyéni véleményét, hanem az előző kritika eredményeit föl-
használva halad tovább. Ezt a módszert alkalmazza Che-
sterton Dickensre is. Megírta Dickens lélekrajzát,2 életrajzá-
val nem foglalkozott. Nem is volt rá szükség. Sokkal lénye-
gesebb irodalmi munkásságának vizsgálata. Életét, mely 
ugyan döntően befolyásolta írásait, már annyian megírták, 
hogy Chesterton nyugodtan építhetett a másoktól lerakott 
alapokra. Könyve tehát sokkal eredetibb alkotás, mint a 
Browningról írt kritikai tanulmánya. 

Browninghoz hasonlóan Dickens a francia forradalmat 
követő zavaros idők szülötte. Chesterton különös hangsúlyt 
helyez gyermekkorára, mely valószínűleg egész művészetét 
döntően befolyásolta. Az egészségileg majdnem végzetes 
gyárimunka volt Dickens irodalmi életének elindítója. 

1 Criticizms and appreciations of the works of Dickens. London, 
1911. Hodder and Stoughton. 

2 Charles Dickens. Paris, 1906. Delagrave. 



Dickens abban a lélektani pillanatban született, amikor ter-
mészetes képességeit a legelőnyösebben használhatta fel. A 
kor háttere a lehető legjobban megfelelt egyéniségének. En-
nek a kornak éppen úgy szüksége volt Dickensre, mint 
ahogy a pogány világnak, minden görög bölcselője ellenére, 
kellett Krisztus. 

Chesterton tanulmányát a lehető legalaposabb korrajz-
zal kezdi. „Ebben a világban mindenki tetszése szerint cse-
lekedhet. Angliában is az irodalomban Dickens volt ennek 
a szellemnek eleven képviselője. Lehetetlen elképzelnünk 
Dickenst és életét, ha nem vetünk számot a közemberek 
iránt érzett bizalmával". Ez a bizalma magyarázza csodála-
tos művészetét, amellyel a világi értelemben vett jelenték-
telen szereplőit jellemezte. Chesterton erősen hangsúlyozza 
Dickensnek ezt a jellemvonását, mert szerinte ez alakította 
ki optimista világnézetét. Ugyanezt a jelenséget tapasztalhat-
juk Browningnál is. Az emberi lélekbe vésett isteni képmás 
elvetése szüli a cinikusokat és a pesszimistákat. 

Swift gyűlölte az embert, mert, noha képessége meg-
volt hozzá, mégsem tudta megvalósítani magasabb eszmé-
nyeit. Dickens tudta, hogy az ember király, még ha közön-
séges ember is. Az eredmény: Dickens szerette az emberisé-
get. A lélektannak különös megnyilvánulása, hogy ugyan-
az az eszmény két embert, mint Swift és Dickens, a szeretet 
és gyűlölet két ellentétes sarkpontjára vezethet. 

Bizonyos értelemben Dickens nemcsak író, hanem világ-
alakító is. „Nemcsak könyvet, hanem világegyetemet akart 
alakítani". Egyesek ezt a törekvését különös és sötét kleri-
kalizmus-nak nevezik, népiesen kifejezve menekült a nyúl-
lal, de együtt üldözött a kutyákkal is". A valóságban azon-
ban hősies erőfeszítés megnyilvánulása, hogy a kérdést min-
den oldalról megfontolja, nem pedig olcsó népszerűség haj-
hászása. Dickens számos kritikusa kifogásolta is egyetemes-
ségre törekvő hajlamát, mely még a művelt és kezdetben 
kedvezően hangolt szellemeket is befolyásolni igyekezett. 
Chesterton sem helyesli Dickensnek ezt az álláspontját és 
bizonyos lekicsinyléssel hangjában ezt meg is mondja. „Az 
irodalom Whiteley-je akart lenni, az egész világegyetem 
szállítója." Dickens valóban mindenről meg szerette mon-



dani véleményét és ebben egészen hasonlított hozzá Chester-
ton. Diekens beállítottságának egyik legértékesebb ered-
ménye: Dávid Copperfield. Chesterton klasszikus írásnak 
nevezi, mert valójában a szerző önéletrajzát adja benne. 
Copperfield Dávidban Dickens megvédi egyik-másik mun-
kájában megnyilvánuló túlzásait és bebizonyítja, hogy leg-
nagyobb regénye saját élete. „Dávid Copperfield a regény-
író válasza a realisták vádjaira. Egy helyen Dávid fel-
kiált: „Azt mondjátok, Dickens meséi túlságosan rózsaszí-
nűek ahhoz, hogy igazak legyenek! Pedig mindez valóban 
megtörtént velem, sőt számomra még rózsaszínűbbnek látszó, 
mint bármelyik olvasónak." Azzal vádolták, hogy hősei túl-
ságosan csinosak és diadalmasak! „Ariosto egyik hercege 
sem lehet olyan szép és diadalmas, mint az a fiú, aki előttem 
sétált a napsütésben." „Dickens gonosztevőit túlzottan sötét 
alakoknak tartjátok. Nincs az ördögnek olyan fekete tintája, 
mely méltóképen lefesthetné mostohaapámat, akivel egy fe-
dél alatt kellett élnem". — Chesterton különösen hang-
súlyozza, hogy Dickens szereplői nem túlzó képzelet alko-
tásai, mert jóllehet a könyv lapjain mozognak is csak, ere-
deti mintái vaióban éltek a földön, a szerző kortársai voltak, 
akiket írásai számára kisajátított. Chesterton a kritikusok-
kal szemben a leghatásosabban visszautasítja a dickensi túl-
zásokat hangoztató vádakat. Hatásos, mert igaz. Igaz, mert 
Dickens azt írta, ami rejtve mindig emlékében élt: munkás-
életének nyomorúságát. Chesterton ezért szentel olyan nagy 
figyelmet Dickens azon életszakaszának, melyet a gyárban 
töltött. A fülsiketítő zaj, a közönséges, durva beszédmód, 
a kegyetlen hajsza tönkretették az i f jú Dickens egészségét, 
de ugyanakkor lángra lobbantották írói tehetségét. A gyár 
volt a mag, amiből a világ egyik legismertebb írója kinőtt. 
Chesterton helyesen bírálja Dickensi. Megérti nyomorúságai-
nak lelki és ezen keresztül irodalmi életére gyakorolt hatá-
sát. Megérti, miért szerette Dickens annyira a közönséges 
embereket, akikkel lépten-nyomon találkozunk, de keveset 
emlegetjük őket, mert nagyon helytelenül csak gépemberek-
nek számítanak a társadalomban. 

Dickens gyermekéveiből Chesterton átvezet a halhatat-
lan Pickrvick születéséhez. Pickwick a tipikus angol, aki 



még azok előtt is közmondásos, akik egyébként Dickenst 
alig ismerik. Pickwick születését éleshangú civódás előzi 
meg, „mely csak ártott az írónak. Ilyen veszekedés sajnos 
elég gyakori volt életében". Pickvick Chesterton szerint 
Dickens egész életének legnagyszerűbb alkotása. Nagyon 
nagy szó, különösen, ha nem feledjük el, hogy Dávid Cop-
perfield is Dickens tollából kelt életre. Helytelen dolog azon-
ban a kettőt összehasonlítani. Pickwick szoros értelemben 
véve nem is regény. Copperfield viszont az, mégha önélet-
rajz is. Pickwick írása közben Dickens nagy fölfedezést tett: 
egyforma művészettel tudja tükröztetni a mindennapi életet; 
tud Pickwickben tündérkirályt, és Dávid Copperfieldet te-
remteni; minden kelléke megvan, hogy a próza Shakespea-
reja válljék belőle. „Pickwickben Dickens nem annyira 
regényíró, mint inkább mitológus: az embereket istenekként 
szerepelteti. De istenei házi istenek, éppen olyan kedves is-
merősök, mint Shakespeare hősei." 

Chesterton Dickens egyik kimagasló vonására különösen 
föl szeretné hívni figyelmünket: Dickens mindenek fölött 
jellemalkotó.3 Könyveink színtere olyan színpad, amelyben 
a környezet változik, de a jellemek lényegükben ugyanazok 
maradnak. Áz egész mesét szinte alárendeli a főhős rajzá-
nak! A lélekboncolgató mai regényírók ugyanezt teszik. A 
nagy különbség ott van, hogy a dickensi jellemek saját útju-
kon járnak s nem törődnek a körülöttük zajló események-
kel. Természetesen a mai regény sok tekintetben messze el-
marad Dickens mögött, de talán mégsem érdemli meg Che-
sterton kemény szavait: „A modern regény a gyönge fiatal 
hivatalnok zavarát festi, aki nem tudja eldönteni, melyik 
asszonyt vegye feleségül, vagy melyik vallásnak higyjen. És 
ezt a tehetetlen bábot ma is hősnek nevezik." Chesterton túl 
szigorú ítéletében. Mla is vannak azért egészséges regények 
és hőseik se mindig bábok. Néha nagyon éles meglátással 
rajzolják a szereplő küzdebnét, aki — ha éppen házassági 
darabról van szó — nehezen választja ki végleges élettársát. 
Chesterton megveti a modern regényírókat, pedig maga is 
közéjük tartozik; igaz, csak időrendben. 

3 Y. ö.: • V. G. Cattui: Chesterton le Critique. Vie Intellectuelle. 
(1939) 168. 



Ebben az időben, amikor Pickwick örökre biztosította 
szerzője hírnevét, érdekes megvizsgálni, mi is okozta Dickens 
óriási népszerűségét. Chesterton szerint „Dickens nagy je-
lenség nemcsak az irodalomban, hanem a történelemben is." 
Népszerűsége olyan volt, hogy mi a 20. században már nem 
is tudjuk megérteni. Chesterton annyira megy, hogy kije-
lenti: igazán népszerű írók ma nem is léteznek. Ez is túlzás. 
A népszerűséghez nem tartozik hozzá, hogy az illető író 
könyvei milliós példányszámban kerüljenek piacra. Népsze-
rűség az is, ha bizonyos társadalmi osztály szívesen olvas 
valamilyen írót, még akkor is, lia tárgya ellenszenves. 
Dickens egészen más népszerűségnek örvendett: közönsége 
mohón olvasta és azt sóhajtozta, bárcsak sohase lenne vége. 
Szerették könyveit, de hőseit még jobban. Mit törődtek az-
zal, hogy a fő-történet mellett egész sereg mellékesemény 
húzódott! A közszeretet a főhőshöz kapcsolódott. Hőseit tör-
ténetükből kiemelve is ismerték. És ez még a másodrangú 
szereplőkre is áll. Legalább is olyan hírnévnek örvendtek, 
mint ma Sherlock Holmes. Csakhogy ma nem emlegetik 
Conan Doyle mellékszereplőit, mint ahogy Dickens idejében 
emlegették például Smiket. 

Chesterton azután áttér Dickens karácsonyi írásainak 
elemzésére.4 Scrooge-nak, ennek a nagyszerű és tipikusan 
dickensi hősnek alakját egészen félremagyarázza. Scrooge 
egyetlen erénye állhatatossága. Győlölte a karácsonyt, mint 
ahogy gyűlölt mindent, ami nem illeszkedett bele életfelfogá-
sába. „Boldog Karácsonyt" ostobaságnak tartotta, mert nem 
tudta a módját, hogyan lehetne boldog. Hideg, cinikus agg-
legény, de nem romlott, vagy színészkedő. Chesterton azon-
ban eredetieskedésében képmutatónak állítja be, aki egész 
életében jó ember volt, csak önmagának tetszelgett kiilső 
ridegségével. „Berozsdásodott jóságos agglegény, aki, úgy 
gyanítom, mindig csak pulykát ajándékozgatott." Ilyen meg-
világításban Scrooge egész viselkedése értelmetlen pózolás, 
ami nevetségessé teszi, a „Karácsonyi Éneket" (Christmas Ca-
rol) pedig megfosztja igazi értékétől : Scrooge csodálatos meg-

4 C. Cl). Bry.: Das Dickensbuch Chestertons. Hochland. 22 
(1914) 350. 



térésének melegségétől. Chesterton nem is tartja sokra a ka-
rácsonyi történetet, „hiszen Scrooge bánata nagyon való-
színűtlen.*" Ha igaz Chesterton föltevése, hogy Scrooge titok-
ban mindig jó volt, akkor nincs is értelme a bánatnak. De 
az az érzésünk, hogy Chesterton téved. Sikertelenül titkos 
értelmet akart beleesempészni ebbe az egyszerű, szép tör-
ténetbe. 

A „Chimes" (Harangjáték)-ben Dickens a kétszínűséget, 
álszenteskedést. mesterkéltséget ostorozza — mondja Che-
sterton. Tiltakozott minden gyűlöletes elnyomás ellen. Küz-
dött az önreklámozás ellen, mely kényszeríti a szegényt, 
hogy meghallgassa a gazdagot, nem mert a gazdag a tör-
vényhozó, hanem mert a jelenlegi társadalmi berendezkedés 
ezt így követeli. Dickensnek tetszett a szegények magatar-
tása a karácsonnyal szemben. Éppen ez a magatartás bizo-
nyítja, hogy alapjában véve az emberiség nagyon szeretetre 
méltó. Chesterton teljesen osztja Dickens nézetét: „Mennyire 
elítélik a szegényt, aki ünnepeinek bensőbbé tételére nagy 
összegeket költ. Pedig a szegénynek igaza van". 

Dickens karácsony hangulatát a kandaló melegéhez 
gyűlt vidám társaságban véli fölfedezni. „The Cricket on 
the Hearth" c. kedves történetében beleszövi mindazt, ami 
az embert a karácsonyhoz, a „kandalós karácsonyhoz" köti. 
Chesterton mégis Dickens legkevésbbé sikerült meséi közé 
sorolja, mert csak hangulatot ád, de a fölséges ünnep lénye-
gét, a Szeretet születését még csak nem is említi. Chesterton, 
kedves írójához hasonlóan, nagyon szereti a karácsonyt, de 
nem annyira az ilyenkor divatos kedves szokások, dalocs-
kák, vacsorák, mint inkább az ünnep vallási, történelmi, tár-
sadalmi jelentősége miatt. 

Chesterton leírja Dickens bevonulását az újságírás ér-
dekfeszítő, rendkívül összetett világába, ahol rövid ideig 
mint a Daily News kiadója működött. A környezet azonban 
nem felelt meg egyéniségének. Dickenst is elfogta az a kü-
lönös nyugtalanság, mely előbb vagy utóbb minden író em-
bernek osztályrésze. Erre az időre esik a „Dombey and Son" 
(Dombey és I^ia) születése. Chesterton szerint Dickens láng-
esze tökéletes kifejezésre talál ebben a regényben, mégha 
a tárgy-kezelés egyes helyeken kissé groteszk is. „Ezt a 



könyvet nyugodtan nevezhetnénk hittudományi értekezés-
nek is: különbséget tesz az apa durvább, pogány vonzódása 
és az anya meleg, keresztény szeretete között." 

A tárgykezelés groteszksége éppen olyan természetes, 
mint Browningé. Dickens csakis azon az úton járhatott, mely 
legjobban megfelelt lelkének. Megrendelésre nem tudott írni. 
Chesterton egy nagyszerű paradoxonban így nyilatkozik 
a „Dombey and Son"-ról: „Florence Dombey története való-
színűtlen, de igaz/" Ez az, amit a legtöbb ember a keresz-
ténységgel szemben érez. „Dombey and Son' Dickens lei-
kének lecsapódása, mely egy groteszk beállítású patetikus 
eseményből műremeket alkot. „Dickens — ahogy Chester-
ton kifejezi az ő utánozhatatlan stílusában — a lélek leg-
belsőbb szentélyébe jutott, de úgy, hogy leereszkedett a ké-
ményben." Ezzel akarja jelezni a pátosz és a humor, a ko-
mikus és a tragikus rokonságát. 

Kritikusai számos hibával vádolták Dickensi Chesterton 
elutasítja a vádakat, de elismeri, hogy valóban elhangzottak 
Dickens ellen. A legelterjedtebb kritika túlzással vádolja. 
A legtöbben nem tudják elhinni, hogy a valóságban is létez-
het olyan ember, mint például Little Nell. Chesterton azon-
ban úgy véli, hogy Dickens valóban ismert egy hasonló ter-
mészetű lányt s hősét róla mintázta. Little Nell nem való-
színűtlenebb személy, mint Eric, „Dean Farrar" híres hőse. 
Ezt pedig egész bizonyosan élő fiúról festette. 

A mai felvilágosodott idők embere jámborul megbotrán-
kozik azon a rengeteg ivás-jeleneten, amit Dickens lépten-
nyomon regényeibe ékel.. Jól nevelt, de azért az italt ked-
velő hölgyek is megborzongtak olvasásakor és kijelentették, 
Dickens nagyon kedvelhette a Bacchanáliákat.5 Valóban 
kedvelte, de nem azért, mert szerette az ivást, hanem mivel 
— Chesterton szavaival élve — „az ivás a vendégszeretet jel-
képe, mint ahogyan az angol lelkészlakban a vasárnapot 
a ropogós sült jelképezi." Dickens az angol társadalom ké-
pét adta. Nem hagyhatta tehát ki egyik legjellegzetesebb 
vonását, s nem borzonghatott azon, hogy „ a piros bor a jó 
öreg Angliát bíbor-vidámra festette." 

5 E. Blair: Chesterton on Dickens, New Adelphi. 1933. dec. 



Túlzás lenne Dickensi szocialistának nevezni. Látta az 
emberiség tömegeit és azt, bogy a politikai pólusok hogyan 
igyekeznek azt a tömeget kihasználni. Nem támadta a pár-
tokat sem, amíg azok az emberiség érdekeinek szolgálatában 
álltak. Chesterton biztosra veszi, hogy Dickens nem volt szo-
cialista. Nem toborzott híveket az utcasarkon, vagy nem ren-
dezett titkos ebédeket a Ritzben. Nem zengte lépten-nyomon 
a jelszót: „minden ember egyforma, csak én vagyok egy ki-
csit jobb*'. Szocialista volt, azonban abban az értelemben, 
hogy gyűlölt mindenfajta elnyomást. A „Harci Times" (Ne-
héz Idők)-ben már majdnem agitátori hangokat penget. 
Bounderby képét azért rajzolja túlzottan rikító színekkel, 
mert ellenszenves számára. A dickensi jellemek kétségtelenül 
aszerint alakultak, amilyen mértékben meg tudták nyerni 
terem tőjük tetszését, vagy sikerült fölkelteni Ök ellenszenvét. 

Ebben az időben Dickens nála egészen szokatlan regényt 
írt. A francia forradalomról szólt és The Tale of Two Cities 
(Két város története) volt a címe. Chesterton véleménye sze-
rint Dickens nem értette meg igazában ennek az óriási meg-
mozdulásnak, amilyen a francia forradalom volt, a lényegét; 
sőt vele szemben tanúsított magatartása egészen téves. Hi-
szen még Carlyle sem látta át igazi jelentőségét. Mindketten 
nagyon helytelenül, véres lázadásnak minősítették. Hogy 
miért nem látta egyikük sem, annak Chesterton szerint egy 
oka az, hogy angolok voltak. De a regény lényege nem is ezr 
hanem az a művészi pátosz, mely az olvasót végigkíséri. 
Hogy Dickens megértette-e a forradalmat, vagy sem, ez 
csak a szakembert érdeklő mellékkörülmény. 

A „Hard Times"-ben és „The Tale of Troo Cities'-ben 
Dickens már komolyabb tárgyakat érint. Még inkább a 
„Great Expectations" (Nagy várakozások)-ban. Ezt a törté-
netet Dickensnél szokatlan következetesség és nyugodtság 
jellemzi. Erkölcsi célzatú regény: a reflektor fényben áthajlon-
gott élet nem mindig a legboldogabb és a legjobb. A regény 
hőse valóban alávalóan viselkedik. Valószínűleg Dickens 
nem szerette s azért állította be így. 

1864, folytatja Chesterton, vidámabb hangulatban ta-
lálja írónkat és megírja „Our mutual Friend" (Közös Ba-
rátunk) c. elbeszélését, melynek főszereplője „egészen emberi 



hős és egészen emberi gonosztevő." „A regény az időlopó 
néposztály szeszélyeinek és gyönyörhajhászásának rajza." A 
megjegyzés azonban nemcsak a lusta gazdagokat foglalja 
magában. A dolgozó közép- és munkásosztálynak is ugyan-
úgy megvannak a maga szeszélyei és igényei, csak nincs ak-
kora lehetősége a megvalósításának. 

Amint már jeleztük, Dickens regényírásának nem az 
események, a mese szövése a legfontosabb eleme. Figyelmét 
az író elsősorban a jellemrajzra fordítja.6 Lássuk, mi Ches-
terton véleménye erről a lényegbevágó kérdésről. „A dicken-
si gondolatvilág lényege, írja, az, hogy közönséges emberek-
ből királyokat farag; azokból, akik ennek a különös, érdek-
feszítő világnak egyszerű polgárai, akik nem követelnek ma-
guknak helyet a csillagok közt, akiknek haláláról legfeljebb 
csak a helyi lap emlékszik meg két sorban, akik közönsége-
sek, de sohasem közhelyek."" Chesterton kiemeli a közönsé-
gest és a közhelyt elválasztó óriási különbséget. A halál min-
den ember közös sorsa, tehát közönséges, de nem közhely. 
Lényegénél fogva jelentős, nemes tényező, mert bizonyítéka 
közös emberségünknek: előtte Pápa és kéményseprő egyen-
rangúak; a lap vezér nem különb a rikkancsnál. A közön-
séges ember az, aki nem válik ki különösebben a többi kö-
zül: egyetemek nem versengenek érte, nevét csak egész kis 
körben emlegetik. Ezekről írt Dickens. ,.A magánéletben ta-
láljuk a nagy jellemeket — írja Chesterton." „Túlságosan na-
gyok ahhoz, hogy a nyilvánosság világába beleférjenek.". 
Természetes emberek. Ezt a természetességet egy magas-
rangú hivatalnok sem tudja utánozni. Dickens csakis termé-
szetes emberekről tudott írni, írt tehát a közönséges ember-
ről: „Vele találkozunk a pénztelen kereskedelmi utazóban, 
Micawberben; őt látjuk viszont a bolondos hivatalnokban, 
Swivellerben; ő a sikertelen színész, Crumples; az ügyetlen 
orvos Sawyer; amit a gazdag, híres embereknél szoktunk 
keresni, azt Dickens a szegényeknél találta meg." De 
Diekens választott jellemei nemcsak közönséges emberek, 
hanem „nagy bolondok" is, mert Chesterton elhiteti velünk, 
hogy tökéletesen nagy csak az lehet, aki tökéletesen bolond. 

ß G. Cattni i. ni. f>3. 1. 



Lelki síkon ezt fejezi ki Szent Pál is, mikor megjelöli az, ér-
demszerzés feltételét: „a világ szemében bolond, de Isten 
szemében bölcs." „Mjr. Toots nagy, mert bolondos." Nagy, 
mert lelke megdicsőíti gyönge, bolondos testét. Tehát nem 
azért nagy, mert ipso facto bolond. Dickens írásainak, Ches-
terton szerint örök értéke ez: „Ha okulást, példákat kere-
sünk, Dickensnél a legszebbekre és legmélyebbekre aka-
dunk. Mindennapi életünkben kell keresni a lényegest, a cso-
dást. És ez áll nemcsak életünk állandó szereplőiről, a fele-
ségről, a férjről, a napot kitöltő bolondról. Minden órában 
vakon megyünk el a Toots-ok és Swivellerek, a Guppyk és 
Joblingok, Simmeryk és Flasli er ok mellett. Ez Dickens evan-
géliuma: az emberi szabadság és változatosság kimeríthetet-
len lehetőségeinek föltárása. Amikor kinyitjuk saját házunk 
kapuját és belépünk titkos ajtónkon, az óriások birodal-
mába jutunk." 

Mi lehet Chesterton álláspontja a „Mystery of Edwin 
Drood"-al szemben? Ez a regény egyike azoknak az irodalmi 
titkoknak, amelyek megoldása sok embert megfosztana 
egyetlen örömétől, az elméletgyártástól. A regényt egy me-
leg júniusi éjszakán hirtelen félbeszakította szerzőjének ha-
lála. Chesterton szerint „Dickens legtöbbet ígérő könyve le-
hetett volna." Nem követi a dickensi hagyományokat, mert 
értéke kizárólag a meséje s nem a jellemrajza. Kidolgozása 
mesteri. Egyszerű detektivtörténet a „Bleak House' (Puszta 
ház) stílusában, de jóval nehezebb bonyodalommal. „Mintha 
Dickens még egyszer, utoljára, de már tántorgó léptekkel 
meg akart volna jelenni a színen, mielőtt véglegesen legör-
dült volna a függöny." „Sok Dicikens-t ismerünk — írja 
Chesterton — van szorgalmas Dickens, van közösségi érzés-
től fűtött Dickens, van társadalomjavító Dickens, van gyer-
mek Dickens, de legnagyobb Edwin Drood Dickense. A hí-
res sírkőfelirat: „Tudsz-e utánozni?" Dickensnél komoly és 
valódi értéket nyer." 

Dickens jó néhány évtizede meghalt. Vájjon milyen 
lesz. irodalmi jövője? Chesterton nem kételkedik egy pi Ha-
llatig áem, hogy értéke örök. „Éppen olyan halhatatlan, 
mint Shakespeare. A föld királyai meghalnak, de műveik 
élnek; a fejedelmek eltűnnek, de emlékük megmarad; az 



írók írnak, aztán aludni térnek; de köztük is vannak, akik 
a halhatatlanság bélyegét viselik." Dickens halhatatlan ép-
pen azért, mert Dickens. Másik oka az, hogy bebizonyította 
azt, amit az egész világ hangoztatott: az emberiség szent 
dolog. Chesterton szavával: „Megadta a világnak azt, amit 
az nem tudott magának megadni." Dickens a költészet örök 
tárgyait teremtette újra, tehát maga is örök. Chesterton be-
fejezésül ezeket írja: „Többet nem zavarnak senkit a törpe 
művészek siránkozásai, akik túlságosan józannak és vilá-
gosnak találták írónkat. Igaz, hosszú útat kell bejárnunk, 
hogy tökéletes megértéséig eljussunk. Az út kanyargó, hullá-
mos angol út, Pickwick utazásainak mérője. De az út az 
örökkévalóságba vezet. A végén kocsmába torkollik s benne 
Dickens halhatatlan hőseinek, a közönséges embereknek 
vidám társasága. Köztük találjuk a mestert is s legközelebb 
nagy kancsókkal koccintunk majd a világ végének vigas-
ságán." 

Melyik Ohiesterton Difckensről írt tanulmányának lé-
nyeges része9 Mindenesetre nem az életrajz. De világos és 
okos feleleteket ad a felmerülő kérdésekre: ki volt Dickens, 
mit írt, miért írta egyes regényeit, miért van egész külön 
helye az irodalomban. Chesterton könyvének vannak hibái. 
Néha úgy érezzük, mintha lángesze elnyomná éleslátását. 
Különösen szembetűnő volt ez Scrooge jellemének említett 
félremagyarázásánál. De ez is csak azt igazolja, hogy Dik-
kens egyedülálló, mert tökéletesen senki sem érti meg. 

Chesterton könyve a nagy író tisztelgése szellemi ro-
kona és őse előtt; nagy emberek, összetett egyéniségek érint-
kezése az idő korlátai fölött. Mindenek fölött a küszöb sze-
relmesének tisztelgése az előtt, aki a „küszöböt" és az utcát 
égbevezető ösvénnyé változtatta, mert járókelőit halhatat-
lanokká tette. 

Majd amikor Dickens kritikusai találkoznak az emlí-
tett kocsmában, a mester jobbján Chesterton kap helyet. 



VII. THACKERAY.1 

• 
A legtöbb ember, aki a nevén kívül jóformán semmit 

se tud róia, hevesen tiltakoznék, ha azzal vádolnák, hogy 
nem ismeri Thackerayt. Arra emlékeznék iskolai tanulmá-
nyaiból, hogy egyike a legnagyobb angol regényíróknak, 
sőt talán még azt sem felejtette el, hogy Dickens kortársa 
volt, de műveinek egyetlen sorát sem olvasta. Kisebb fok-
ban Dickensről ugyanannyit tudnak a modernek, akik a 
legújabb irodalmat ismerik csak el. Ennek a népszerűtlen-
ségnek megvan a maga oka, csak általában nem vesszük Fi-
gyelembe. Azt szokták mondani. Dickens és Thackeray el-
avultak, idejük lejárt s a repülőgépek korszakába nehezen 
illeszthető bele a döcögő postakocsi. Ez a felfogás teljesen 
téves. Azt hiszi, az emberi érdeklődés is együtt változik a 
közlekedési eszközökkel; hogy Squeers ma nem érdekel sen-
kit, mert ha érdekelne, a .,Royal Scotch"-on utazna Edin-
burghbe és a postakocsi helyett az étkezőkocsiban ebé-
delne. Olvasatlanságuk igazi oka az, hogy senki sem báto-
rítja, senki sem hívja föl ezekre a modern ember figyelmét. 
Evéssel jön meg az étvágy. Legjobban úgy lehet a mai vi-
lággal megszerettetni Thackerayt, hogy minél többet olvas-
tatunk belőle. Aki egyszer kezébe vette az örökre barátja 
marad. 

Thackeray az irodalom nagy mestereinek sorában foglal 
helyet. Chesterton tanulmánya egyike a legalaposabb és leg-
teljesebb Thackeray-kritikáknak. Először élvezetes életrajz-
ban mutatja be írónkat, azután legszebb fejezeteit bon-
colja. Ez a népszerűsítésnek leghatásosabb módja. A mai 
embernek csak akkor van lelki ereje leülni és végigolvasni 
egy Thackeray-regényt, ha válogatott szemelvények már 

1 Thackeray. London, 1903. Hodder and Stoughton. 



előzőleg meggyőzték, hogy a mű értéke minden fáradságot 
meghalad. Ebben a fejezetünkben különös figyelmet 
szentelünk Chesterton tanulmányának bevezetésére, mely 
tulajdonképpen Thackeray lélek- és életrajzát adja, az 
általa kiválogatott részeket pedig röviden érintjük. A 
legnehezebb feladatok közé tartozik szemelvényeket ki-
ragadni valamelyik nagy író műveiből. A kiválasz-
tásnak rengeteg szempontja lehet: a szerző írói tulaj-
donságai, drámaalkotó ügyessége, szellemi-lelki gondolat-
gazdagsága stb., vagy kiragadhatunk részleteket csak úgy 
találomra, hogy a részlet aztán beszéljen maga helyett. Ezek 
a kérdések Chesterton előtt is mind felmerültek. 

Thackeray kifejezett kívánsága volt, hogy ne írjanak 
életrajzot róla. Óhaja kifejezhet túlzott szerénységet vagy 
gyávaságot, de gőgöt is. Bárhogy legyen is. kérését nem tel-
jesítették. Az olyan tehetség, mint Thackeray nem élhet, 
hogy a világ előbbreviteléhez valamiképen hozzá ne járul-
jon. Helyes tehát, hogy akik személy szerint nem, azok leg-
alább egy könyv segítségével ismerkedjenek meg vele. Ches-
terton kimutatja, hogy az az ember, aki minden életrajz 
ellen tiltakozott, megírta saját önéletrajzát regényeiben. 
Természetesen ezen nem azt kell érteni, mintha regényei 
végeláthatatlan önfeltárások sorozatai lennének. Die érté-
kes irodalmi alkotásainak alapja mindig a személyes élmény, 

Chesterton elmeséli, hogy Thaickeray 1811-ben született, 
tehát már egy éves volt, amikor két másik tehetség érkezett 
a világra; ugyanolyanok voltak, mint a többi, csak a nevük 
volt más: Dickens és Browning. A félelem reszkető korszakát 
élte a világ. Napoleon karbatett kézzel várt, hogy valahol 
lecsaphasson. Európa sápadtan húzta be a nyakát. A kato-
nai hatalom olyan magasra hágott, hogy onnan már csak le-
felé lehetett menni, vagy zuhanni. 

Thackeray Calcuttában született, de ízig-végig angol 
volt s szerette távoli hazáját. Keleti származását azonban 
sohasem felejtette el. „Élményeibe mindig valami elmosó-
dott keleties vonás vegyül. Szeretett dicsekedni keleti tapasz--
talataival, ember- és világismeretével." Nemcsak látta, ha-
nem át is érezte, be is fogadta keletet. Ha nem is találkozott 
Ulysses egyszemű óriásával, de viszont ismerte a kétszemű 



hindukat. Gyermekkora azonos az angol-indus szülők fiai-
nak életével. Iskolába került, „ahol egy lány összetörte a 
szívét, egy fiú pedig az orrát, — és fölfedezte, hogy az orrá-
nak több időre volt szüksége a gyógyuláshoz, mint szívének.4" 

„Cambridgeben — írja Chesterton — megtanulta azt is, 
hogy a legkönnyebb dolog a világon leülni és egyetlen este 
1500 fontot veszteni a kártyán, amit húsz egyetemi fokozat-
nál is többre értékelt." Trinity College volt az otthona. 
Társai előtt azzal büszkélkedett, hogy Európa valamennyi 
nyelvén tud ebédet rendelni. 

Egyetemi életének befejeztével a törvényszékre kerül. 
Közben cikkeket, tanulmányokat ír azzal a reménnyel, 
hogy valamelyiknek talán sikerül elkerülnie a papírkosarat. 
Chesterton megemlíti azt az érdekes hagyományt, amely 
szerint ebben az időben Dickens regényeinek illusztrálását 
szerette volna vállalni. Ajánlatát elutasították „a saját és 
Dickens regényeinek szerencséjére." Hogy találkozott-e 
valaha Dickens-sel, nem sokat számít; „az elgondolás festői 
s ugyanúgy foglalkoztatja a képzeletet, mint a cár találko-
zása Napoleon nal." 

Chesterton fölöslegesnek tartja a vitát, mely kutatja, 
vájjon cinikus volt-e Thackeray. A kérdést nem lehet föl-
vetni azon az alapon, hogy Thackeray először gonosztevő-
ket kezdett rajzolni s csak később hősöket. A gonosztevők 
mindig érdekesebbek, mint a hősök s így könnyebben is le-
írhatók. Cinikus az, aki nem vesz magának annyi fáradsá-
got, hogy a jelenségek és események indítékát kutassa; ma-
gától értetődőnek tartja, hogy ezek az indítékok mind önző 
jellegűek. Azt állítani, hogy Thackeray cinikus volt csak 
azért, mert gonosztevőket alkot, annyi mintha Swiftet; ciniz-
mussal vádolnák, mert szatírákat írt. Thackeray gonoszte-
vőkről is írt, mert hősökről is akart írni. Swift szatírákat 
írt, mert látta, hogy kortársai ostobák, mikor bölcsek is le-
hettek volna. Cinikusok a mai írók, akik mindenkiben ala-
csony indítékokat látnak; akik a szerelmet kéjjé változtat-
ják, akik nem törődnek azzal, mit írnak, a lényeg, hogy az 
élet sötét, titkos indítékait fölfedjék. 

Thackeray első irodalmi szereplése a „Fraser s Maga-
zine" lapjain történt Michael Angeln Titmarsh álnév alatt. 



Ezekre a jelentéktelen cikkekre alapították a cinizmus vád-
ját. Futtában megemlíti Chesterton, hogy Thackeray házas-
sága katasztrofálisan végződött: feleségét az őrültek házába 
szállították. „Szívesen végigcsinálnám és végigszenvedném 
mégegyszer, csak vele lehessek — mondja Thackeray —, 
és ez egyik legemelkedettebb, leghősiesebb gondolata" — teszi 
hozzá Chesterton. A „jóban és rosszban" hősies vállalása. 
„Ma is példa, amikor csak a „jobbat" vállaljuk olyan bátor-
sággal." 

Chesterton egyszerre az író szívébe vezeti az olvasót 
és megismerteti két könyvével amelynek szerzőjük világ-
hírét köszönheti. „The book of Snobs" (Nagyképűek könyve) 
azon irodalmi ritkaságok közé tartozik, melyek már címük-
ben is elárulják a lángészt. Senki sem szereti, ha nagyképű-
nek nevezik, de mindenki szeret olvasni róla. Thackeray a 
nagyképű klasszikus képét adja. Sokat írtak már a gaz-
emberekről, sokat a hősökről és a bolondokról. Most meg-
jelent az irodalomban a mindenütt annyira elterjedt ember-
típus, a nagyképű. „Szükség volt erre a könyvre, de nem 
vártuk, hogy ilyen mesteri lesz." „Az ünnepélyes bölcseleti 
keret a nagyképűségnek tudománynak álcázott kezelése 
eredeti és egészséges gondolat, mert a nagyképűség valóban 
társadalmunk egyik betegsége." Chesterton elég enyhén 
nyilatkozik a nagyképűségről. Ha betegség lenne csak, men-
teni tudnánk, mert elkerülhetetlen lenne, mint maga a beteg-
ség. De nem az, hanem tudatos mérgezés, mely az Egyház-
tól a sportegyletig minden közösségben kifejti romboló mun-
káját . 

„Thackeray a Victoria-kor szűk látókörében arra a 
következtetésre jut, hogy az arisztokráciában több a nagy-
képűség, mint a demokráciában. Igaz, ma is vannak sokan, 
akik nem tudják, hogy a bolsevista, vagy az ágyra-járó 
éppen olyan nagyképű lehet, mint a kastélyok urai. A nagy-
képűség nem társadalmi osztály kiváltsága. Minden réteg-
ben megtalálható az az alacsony gondolkozás: jobb nagy-
úrrá „válni", mint becsületes emberként élni." „A nagyképű-
séget Angliában annak köszönhetjük, hogy nem mertünk 
állást foglalni a francia forradalom egyik oldala mellett 
sem." 

Olajos A. Elréd: G. K. Chesterton. 8 



A „Vanity Fair" (Hiúság vására) címe szinte sugallat-
szerűen hat. A vásárok diszharmóniájának gondolatát kelti 
az olvasókban. Pedig a cím az oda-nem-illőség mintaképe. 
Chesterton szerint a könyv igazi címe a Newmannek tulaj-
donított jelmondat lehetne: „A gonosz elbukik, mert túllő 
a célon; a jó, mert rövidebbre szabja a célig érő távolságot." 

Chesterton szerint Thackeray bírálói igazságtalanul 
jártak el, amikor Amelia Sedley jellemét gerinctelennek, 
gyöngének mondták. Chesterton velük szemben azt állítja, 
hogy a lány valójában bolond volt; a bolondságnak pedig 
logikus velejárója a jellemgyöngeség. De Amelia gyöngesége 
bájos, mosolygós; „minden érzelmet, megindultságot átenge-
dett lelkén, úgy, ahogy jöttek. Amelia bolondsága bölcse-
ség, mert megőrizte az igazi boldogság vágyát, míg a kemény 
és akaratos Rebecca a pokolba került, mert minden be-
fogadó képességét elzárta nemcsak a rossz, de a jó elől is." 

Ismét vissza kell térnünk a cinizmus vádjára. „A ba j 
az — jegyzi meg kritikusunk —, hogy elvont fogalmat aka-
runk konkrét jelenségre alkalmazni. Minden attól függ, mit 
jelent a cinizmus. Ha a kényelem üldözését értjük rajta, 
akkor Thackeray örök érdemére cinikus volt. Ha az erények 
kiirtását jelenti, akkor pedig a cinikusnak éppen ellentétje. 
Thackeray célja az, hogy megértesse: a bolond jóság többet 
ér, mint az okos gonoszság." Az egész vád gonosztevő-alak-
jain alapul. Ezek miatt nevezték cinikusnak olyanok, akik 
ninicsenek tisztában a fogalom jelentésével, vagy nem látják, 
hogy a rosszak festésével sokkal hangsúlyozottabban ki 
lehet emelni a hősök erényeit. 

E két monumentális, minden ízében eredeti, talán 
irányzatosnak is nevezhető regénye után Thackeray meg-
írta „Pendennis c. művét. „Regény, amelyben nincs semmi, 
csak a hős, és ez a hős sem nagyon hősies. De annál embe-
ribb, tehát érdekesebb is. Pendennis azonban több, mint em-
ber: típus, jelkép." „A középkor titokzatos tragikusa, a Min-
denember (Jedermann). Az egyetemes embert énekli dicsősé-
ges bukásaival és dicsőséges erényeivel. Pendennis szerelme 
Miss Fotiheringay iránt különbözik a férfinek a nő iránt ér-
zett szerelmétől. Inkább úgy mondhatnánk, hogy Mündenférfi 



szerelmének jelképe Mindennő iránt. Az isteni betegség láz-
görbélye, mely az ifjúság egészségének tartozéka." 

A középkor Miradenembere „az" ember szimbóluma. 
Chesterton szerint a Mindenemberre ható külső erők csakis 
abnormálisak lehetnek — például az a gondolat, hogy a 
Halál csontos —; tehát az Arthur Pendennis életébe bele-
avatkozó jelenségek mind; allegorikus jelentőségűek. Chester-
ton nem fejti ki jobban kissé homályos elgondolását s így 
tetszés szerint magyarázható. 

„Pendennis ' nem az erő, hanem az emberi gyöngédség 
eposza. Pendennis őrnagy jellemrajzába Thackeray fontos 
tanulságot rejt: a világ fiainak élete nem olyan vidám és 
gondtalan, ahogy a regényben megjelenik. „Csak a vallásos 
ember lehet gondtalan. Nem kicsinyli le az életet, de min-
dent igazi értéke szerint mérlegel és becsül. A római aréna 
oroszlánjaival szemben álló vértanú tudta, mi az élet igazi 
értéke; de fogalma sincs a helyes értékrendszerről annak a 
nagyvilági nőnek, akinek egyetlen életcélja az előkelő társa-
ság. A vértanúknál keresd a gondtalanságot. A világfinak 
ezer gondja van, hogy kiharcolt helyét megőrizhesse; csak 
a „túlvilági i" lehet gondtalan. Csak a vallásos ember ismeri 
a világot; a világ fia semmit sem tud róla." 

A „Pendennis" szerzőjét regénye azok közé emelte, akik-
nek ú j munkájuk megjelenésekor már nem kérdezi senki: 
„Ki is lehet ez az író?" Thackeray „beérkezett" ember lett. 
Van valami igazság abban a mondásban, amely szerint a 
beérkezett író írhat, amit akar, és ahogy akar. Csak az a 
nagy veszély, hogy hatása tűnőfélben van. 

„Nemcomes" c. regényében Thackeray megrajzolta 
Newcome ezredes alakját. Ez a hőse a legnagyobb irodalmi 
kitüntetésben részesült': a regénytől függetlenül is él. Ahogy 
szinte öntudatlanul beszélünk Micawberről, vagy Scrooge-
ról, anélkül, hogy Dickens regénye egyáltalán eszünkbe 
jutna. Thackeray regényéről Chesterton így nyilatkozik: „A 
közönség elfelejtette a többi Newcome-ot. Az ezredes azon-
ban kilépett a könyvből s elfoglalta helyét Don Quixote, 
Uncle Toby és Pickwick társaságában." 

Chesterton úgy érzi, Thackeray is beleesik az írók kö-
zös hibájába: ismétli önmagát. Ez természetes is, hiszen az 



emberi értelem is, mint a történelem, körökben mozog. 
Az ok az, hogy Thackeray megunta Barnes Newcome-ot. 
Az eredmény pedig: az igazi, meggyőző gazemberből a 
levegőbe lövöldöző, szökevény gazfickó típusa válik. 

Ha Thackeray hanyatlott is a „Newcomes"-ban, hibá-
ját jóvátette „Esmond". Thackeray „hanyatlása" igazában 
csak abban állt, hogy észrevette, semmi sem olyan rugalmas 
és nyújtható, mint a regényhős, akár gazember, akár hős. 
Chesterton szerint „Esmond" művészi alkotás a szó mai 
értelmében, azaz, bárki és bárhol élvezheti. Romantikus 
mesébe ágyazott szomorú történet. Anna királyné korának 
regénye, melyen végigvonul a gyászos gondolat: a királynő 
meghalt. A bonyolult cselekmény magja egy i f jú szerelme 
anya és lánya iránt. Yégül is az anyát veszi el. Chesterton 
azt írja, hogy a regény egyike lehetett Thackeray legnehe-
zebb feladatainak. Nehéz, mert a történet egyes helyzetei a 
bájos és az illetlen lehetőségei közé ékelődnek. Nem nehéz 
egészen tiszta, vagy egészen illetlen könyvet írni. De óriási 
feladat a kettőt egységbe hozni. „Thackeray úgy játszik az 
események és helyzetek húrjain, hogy egy-egy tollvonással, 
egy-egy odaillő szóképpel mindig megmenti az összhangot.' 

Különös, de a folytatás mindig elmarad az első kötet 
mögöt. „Tom Brown's Schooldays" (Tom Brown iskolai élete) 
c. regényében Thackeray az iskolás fiú örök típusát alkotja 
meg. Folytatása „Tom Brown at Oxford" (Tom Brown Ox-
fordban) egészen szegényes munka, mely távolból sem érti az 
oxfordi életet. Az író azonos tárgyhoz kétszer alig kap ihle-
tet. Az istenek szűkmarkúan mérnek; ajándékaikat nem 
szórják eső módjára. 

„Esmond" folytatása, „The Virginians" szintén „méltat-
lan utód." Nem fércmunka, de szükségtelen. „Mégis, írja 
Chesterton, alig hallottunk ércesebb, művészibb hangot 
Thackeray szájából, mint mikor megénekelte Castlewood 
grófnőjét." 

Két azonos állomás van Dickens és Thackeray életében. 
Mindketten lapszerkesztők voltak. Dickens a Daily Neros, 
Thackeray a Cornhill Magazine élén. Mindketten befejezet-
len művet hagytak hátra. Dickens „Edwin Drood", Thacke-
ray pedig „Denis Duval" c. regényét, 



Thaicheray utolsó munkája, „Lövell the Widower" (az 
özvegy Lövell) „leleményes rajz, de meséje már meg-
szokott." 1863-ban Thackeray meghalt s így két évvel meg-
előzte nagy kortársát, Dickenst. 

Chesterton bevezetésében vázolta Thackeray regényei-
nek főbb jellemvonásait. Nem könnyű dolog néhány sorba 
összesűríteni egy-egy nagy műnek a lényegét és Chesterton 
se tartozik a röviden, tömören író emberek közé. Most lás-
suk Thackeray főbb vonásait és Chesterton róluk alkotott 
véleményét. 

Chesterton előre bocsátja, hogy egy írótól sem olyan 
nöhéz szemelvényeket kölcsönözni, mint éppen Thackeray-
től. Thackeray ugyanis a „stílus bőségéből" ír. Ha vala-
melyik hőséről gúnyrajzot akar készíteni, előbb föltárja 
lelkének belsejét s csak aztán írja meg szatíráját. Kétség-
telenül ez a szatíra leghatásosabb módszere. Sok író gúnyo-
lódik anélkül, hogy előbb bemutatná az alapokat, melyek 
erre följogosítják. A jó szándékkal készült szatíra építő 
munkát végez, de ha keserű cinizmus gyümölcse, akkor öl. 
Tehát ha szemelvényeket keresünk. Thackeray legrejtettebb 
regényszögleteit is át kell kutatnunk s csak akkor vesszük 
észre, hogy a látszólagos oda-nem-illőségek mennyire szer-
ves részei az egész munkának. 

Ha a groteszk alkalmazása erőt jelent Browningnál 
(amint Chesterton néhány kritikussal szemben állítja), 
akkor, amit Thajckeray bírálói gyöngédségnek tartottak — 
például az említett nem-helyénvalóság — az Chesterton 
szemében éppen az erejét bizonyítja. „A fölhozott hiba 
rendkívül finom és szellemes irodalmi fogás. Thackeray 
művészetére vall, hogy nem leírással, vagy összegezéssel, 
hanem megközelítéssel alakítja ki a helyzetet s a kört addig 
szűkíti, míg az olvasó is, a hős is érzi, hogy kibontakozás 
csak egy úton lehetséges." „Nincs regényíró, aki ilyen töké-
letesen meg tudta volna mondani gondolatait anélkül, hogy 
kimondta volna őket." Nem azt meséli el, milyen helyze-
tekbe került a hőse, hanem azt, miként változtak körülmé-
nyei. „Nevezheti valaki a házasságot a mézeshetek ellentét-
jének; — mondja Chesterton — Thackeray sem mondja ki 
nyíltan, hogy a szóbanforgó házasság sikertelen, hanem ki-



fejti, hogy semmiféle boldogság sem tartós a földön, vagy 
nincsen rózsa tövis nélkül. így sokkal költőibb, mintha 
kereken kimondaná, miről van szó. Hatásosabb egy csirke-
fogónak a becsületről beszélni, mint nyíltan csirkefogónak 
nevezni." 

Életének vége felé Thackeray többször ismételte ön-
magát. Megtartotta kacskaringós stílusát, de, amint várható 
volt, eltévedt benne. „Bebújt az idézőjelbe, de kijönni már 
nem tudott. Elöregedett." Föntebb említettük, hogy Thacke-
ray cinizmusáról szóló vád helytelen felfogáson alapult. 
Körülményességét szintén gyöngeségnek tartották azon meg-
gondolás alapján, hogy a legjobb az egyenes út. „Az életben 
és a kritikában ez helytáll, de az irodalomban és háború-
ban nem." 

Thackeraynek van egy tulajdonsága, ami miatt sok 
vádat kellett eltűrnie. „A régmúlt örökös idézése." A mult 
hánytorgatása lehet önteltség jele is, de lehet, hogy a mult 
valódi élményt jelent az írónak. „Thackeray azért idézte 
annyit a multat, mondja Chesterton, mert tudatosítani 
akarta olvasóiban az igazságot: semmi sem ú j a nap alatt, 
még a napszúrás sem." Chesterton is elismeri, hogy Thacke-
ray néha túlzásba vitte ezt a hajlamát. „Mindig hang-
súlyozni akarta, hogy a legrégibb dolog a világon az if jú-
ság. Ha divatos fogadás, táncestély leírásába fogott, talált 
azonnal valami klasszikus idézetet s hozzátette: „Mennyi 
első-bálozó került már ki Homeros óta az élet igazi forga-
tagába." „Milyen különbség van azonban a püspök és az isko-
lásfiú klasszikus idézetei közt. A püspök talán azért idéz, 
hogy éreztesse, doktori oklevele mögött van azért tudás is. A 
tanuló pedig idézi Horatiust, mert ha nem tenné, nádpálca 
következne. Az előbbi esetben a klasszikus szöveg a nagy-
képűség legyezője, az utóbbiban életszükséglet. Thackeray 
szerette a multat, mert a jelent is kitöltötte." 

Összefoglalva tehát, a kritikusok három vádat emelnek 
Thackeray ellen: a mesébe nem illő elemek alkalmazása, 
kacskaringós stílusa és a mult szükségtelen idézése. Chester-
ton kimutatja, hogy ezek nem gyengéi, hanem éppen ellen-
kezőleg erősségei írónknak. Túlzások nála is vannak. Sok-
szor elvesz szövegbetétjeiben, stílusa érthetetlenné homályo-



sul, az ősi idézetek pedig többször bosszantják az olvasót. 
„Thaickeray elsősorban receptív típus. Elfogadta, amit a 
világ nyújtott. Vele ellentétben Dickens a világgal fogad-
tatta el, amit ő nyújtott." „A lélek mindnyájunk éltetője. Ha 
gyönge, elesünk, ha erős, kitartunk." Thackeray szerette a 
szabadságot; nem azért, mert nem kellett neki a törvény, 
hanem mert újító volt. Minden hatást befogadott ; nem azért, 
mintha nem lett volna egyéni álláspontja, hanem mert 
szeretett válogatni. Nyílt szemmel járt, de tudta, mikor kell 
szemethúnyni. 

Chesterton a szemelvényeket a legnagyobb gonddal 
válogatta ki. Ügyelt arra, hogy jellegzetes helyek legyenek 
és lehetőleg sűrítve Thackeray valamennyi tulajdonságát 
bemutassák. Bátran állíthatjuk, hogy szemelvények össze-
válogatása ritkán szokott olyan sikerrel járni, mint amilyen-
nel Chesterton tudta megoldani a maga feladatát. Alig akad 
élő kritikus, aki ma úgy ismerné Thackerayt minden kiváló-
ságával és hibájával együtt, mint Chesterton. Tanulmánya 
sikerrel megállja helyét a teljesebb Browning, vagy Dickens 
magyarázata mellett is. 



VIII. BROWNING.1 

Célunknak legjobban megfelel, ha hűségesen ragaszko-
dunk Chesterton könyvének menetéhez. Browningról még 
terjedelmes könyvben is nehéz ítéletet mondani. Feladatunk 
nem lesz egyszerűbb, ha egy fejezet keretében akarunk bírá-
latot alkotni Chestertonnak Browning-kritikájáról. Két úton 
közelíthetjük meg feladatunkat: vehetjük a tanulmányt tel-
jes egészében, általános ismertetést adunk róla. Ez a mód-
szer azonban akárhányszor felületességre vezet. Vagy feje-
zetről-fejezetre végigelemezzük s a részletkritikákat egy-
ségbe foglaljuk. Vizsgálódásunkban az utóbbi eljárást 
választottuk. Nem annyira Chesterton módszerét nézzük, 
amellyel Browning művészetét megközelítette, nem keressük, 
hogyan sikerült a kritikusnak kimutani Browning életé-
nek hatását műveire; inkább kritikai megállapításait vesz-
szük szemügyre. 

A kritikus előtt első pillanatra világos alapvető különb-
ség választja el Browningot Dickenstől. Dickens, amint a 
róla szóló fejezetben említettük, kedvező lélektani pillanat-
ban született. Browning a 19. század koraszülöttje. Talán 
megfelelőbb lett volna számára a 20. század. Ifjúsága, 
Dickensétől eltérően, eseménytelen, szürke volt. Ez azonban 
nem befolyásolta károsan művészetét. Ha Dickensnek jutott 
volna hasonló élet osztályrészül, valószínű, hogy irodalmi 
alkotásai a középszerűségen alig emelkednének magasabbra. 

Browning családjáról nincsenek különleges föl jegyzé-
seink. A család a középosztályhoz tartozott s annak hagyo-
mányaként a normális, az adott helyzetbe beleilleszkedni 
tudó lelkületet tartotta irányadónak. Ezért szerette meg 
később Browning a groteszket, amit sokan helytelenül az 

1 The life of Browning. London. 1903. Ihe Bodley Head. 



abnormálissal azonosítanak. A groteszk különös lelki be-
állítottság; az abnormális túlzásba vitt individualizmus, 
mely néha az esztelenségig fajúi (ha ellentétjét egészséges 
jelenségnek tekintjük). Chesterton fontosnak tartja, hogy 
egy-két pillantással 'megismerjük Browning otthonát. Leg-
többször az otthon adja meg a jövő élet kiindulását. Ez a 
mag, ha rejtetten is, de megvan és éppen ez teszi a kritikus 
előtt olyan érdekessé a lángésznek kifelé talán színtelen, 
mindennapi életét. „Browíning tipikusan középosztálybeli 
angolnak született s az is marad haláláig." A Camberwell 
utcáin sétálgató, a játszadozó gyermekeket figyelő angol 
még nem a Victoria-kor kiváló költője, hanem „a többi ezer 
és ezerhez hasonló fiatalember, aki közömbösen megy el a 
Shelley nevét hirdető könyvesboltok mellett." 

Browning ifjúsága a francia forradalmat követő korra 
esik. melynek optimizmusát Chesterton szerint még maga 
Carlyle sem tudta egészen megérteni. Ez az optimizmus 
méltónak tartotta az embert a' szabadságra és vérrel tanús-
kodott hitvallása mellett: az emberi természet nem rab-
szolgaságra van teremtve. Míg Browning egyhangúlag per-
gette napjait Camberwellben, Dickens a gyárban robotolt. 
Chesterton szerint Browningban, a camberwelli ismeretlen 
fiatalemberben ifjúságától kezdve lassan, de biztosan nőtt a 
költői ösztön. Browning már ekkor egy politikai drámával 
kísérletezik, amit Chesterton a legnehezebb irodalmi felada-
tok közé sorol. Browning drámája, Strafford" az angol 
történelem egyik vitatott korával foglalkozik, amikor kirá-
lyokat végeztek ki a Whitehallban saját parlamentjük tud-
tával, sőt parancsára. Chesterton Straffordot a legnagyobb 
angolok közé állítja. A dráma azonban megbukott. Amint 
várható volt, a közönségnek csak kis hányada értette meg 
igazán. De legtöbbször éppen az bizonyítja a leghangosab-
ban a művészi alkotás igazi értékét. „Strafford" mégis sike-
resnek mondható, amennyiben belevitte a köztudatba, hogy 
Browning tehetséges író, sőt ami még több, tehetségét föl is 
tudja használni. Browning megjelent az irodalmi élet pere-
mén; a világ kezdett tudomást venni róla. 1840-ben meg-
jelenik „Sordello" c. költeménye. A közönség megzavaro-
dott. Nem tudták, mély lelki benyomás tükrözője, vagy 



tiszta ostobaság-e a mű. Ezt a kiilönböztetést ma is kevesen 
tudják megtenni Browninggal kapcsolatban. 

A költemény fogadtatása az irodalmi világban mutatja, 
hogy abban az időben „divatos volt azzal kérkedni, hogy 
valamit nem értünk". A költemény tehát vagy mély, vagy 
túlságosan ostoba. „Nem is költemény, mondták a kriti-
kusok, hanem a szellemi gőg, és hiúság lecsapódása." Brow-
ning azonban sokkal nagyobb ember volt ahhoz, hogy ilyen 
alacsony indítékoktól engedte volna vezetni magát. Chester-
ton szerint a vers Browning szellemének homályából pat-
tant ki, a lángész természetes visszahatása a jelenségekre. 
MHnden Browning-kedvelő előtt állandó kérdés: Mi a költe-
mény magyarázata? Mit akar kifejezni? Hol a lelke? 
Chesterton eredeti és igaznak látszó feleletet ad: Browning 
műve a „sötétség borzalmának" a rajza, mely különösképen 
nyomasztóbban hat a fiatalokra, mint az öregekre. A homá-
lyosság, mellyel vádolták, mély és világos szellemének védő-
bástyája. Különösen áll ez olyan költőre, aki annyira saját 
egyéni írói világában él, hogy elfelejti: a számára világos 
és magától érthető eszmék elmosódottak a convenciókban 
élő világ előtt. A bordello" igazi problémája, hogy az olasz 
történelemnek egészen homályos, de Browning által jól 
ismert korát, a középkori Olaszország belső küzdelmeit 
mutatja be. Ez nem tudálékos, hanem természetes homá-
lyosság. Szent János evangéliumában több fejezet homá-
lyossága szintén természetes, mert Szent János lelke „a 
mélységeket kutatta, mint ahogy Browning a groteszket." Az 
eredmény ugyanaz. Mindkettőnek tolmácsra van szüksége, 
mindkettő bővelkedik a leggazdagabb gondolatokban, mind-
kettő viseli Isten újjának bélyegét. Bármennyit vitáztak is 
azonban a „Sordello"-n, hatása kétségtelenül nagy volt, s 
Browningnak egész iskolát teremtett. Chesterton érdeme, 
hogy igyekezett megtalálni a különös költemény igazi jelen-
tését. 

Következő költeményében Browning rádöbben, hogy 
nem Robinson; azaz hogy önmagán kívül mások is élnek a 
földön. Az embertársak nagy száma ellenére is hajlandók 
vagyunk kizárólag önmagunkat tekinteni. Ez nem önteltség; 
inkább világosan igazolja a tényt, hogy minden ember külön 



világ, még ha végtelenül apró része is a világegyetemnek. 
A „Pippa Passes"-ban megnyilatkozik a költő emberszere-
tet e. A vers öntudatlan hatás szülötte, amiről azonban érezte 
a szerző, hogy a jó és nemes emberi élet kulcsa. „A költe-
mény eszménye, hogy „Pippa Passes' teljesen idegen a 
nagyvilági osztály számára, melyet fölkavar és átalakít." 

Browning költészete delelőjére ért. A „Dramatic Lyrics" 
í 842-ben jelent meg, amikor Dickens visszatérőben lehetett 
diadalmas Amerikai útjáról. A költemények két jellem-
vonása Chesterton szavával: „a szenvedély és a szépség". 
Pedig éppen ezt a kettőt szokták leggyakrabban elvitatni 
Browningtól. A gyűjtemény megcáfolja a Browningban 
pusztán filozófus-költőt látó kritikusokat. Mintha költőn-
ket egyedül a hasznossági szándék vezette volna. A „Drama-

_ tic Lyrics" jelzi az igazi Browning beköltözését az iroda-
lomba. Chesterton Browning legművészibb alkotásainak drá-
mai lírikus költeményeit tartja. 

Kritikusai állítása értelmében Browning költészetéből 
hiányzik a szenvedély és az emberi természet legmagasz-
tosabb érzelme, a szerelem. Chesterton éppen ellenkezőleg 
Browningot a világ egyik legnagyobb szerelmi költőjének 
mondja. Az övé valódi szerelmi költészet, mert valódi, nem 
eszményi emberekről énekel. Nem szépséges hercegről és 
tündér-királylányokról álmodozik, hanem a feleséget zengi, 
aki a ház kapujában tárt karokkal, jó ebéddel várja urát. 
Az érzelmeket is a valóságra kell alapoznunk, ha azt akar-
juk, hogy éltessenek. Ez Chesterton szemében Browning 
szerelmi költészetének erőssége. 

Browning következő jelentős munkája a „Return of the 
Druses" (A drúzok visszatérése). Mutatja a költő érdeklő-
dését a különös keleti vallások iránt. Szerette keletet, a 
világ „fantasztikus jelenségeinek hazáját", mely mindent 
átalakító vallást adott Nyugatnak, „maga ellenben továbbra 
is ellenkező irányba nézett." Chesterton lélektani költemény-
nek nevezi. Az emberi életről akar számot adni. A világ 
legnehezebb feladata, mert minden oldalról úgy sem tudja 
megragadni a kérdést. Főhőse Djubal, kiben isteni erények 
és emberi bűnök keverednek. Első azok közül a jellemek 
közül, akiken bemutatja, milyen nemesek és értékesek még 



a látszatra rossz emberek is. Chesterton szerint Browning 
Krisztus példáját követte, amikor „fölkereste a bűnösöket, 
akiket még a gonosztevők is kivetettek maguk közül." 

Browning ismét a drámához fordul, de mindig „elhanya-
golt drámaíró" maradt. „Darabjai nem lendítették, inkább 
neki kellett darabjait lendíteni." „A Blot on the „Scutcheon" 
csak azért érdemel figyelmet, mert irodalmi harcot indított 
szerzője és Macready, a különcködő színházi nagyság kö-
zött. Chesterton az egész vitát pénzügyi ellentétekre vezeti 
vissza. Browning ezt természetesen nem vette észre; a világ 
fia volt költeményeiben, de életében nem. — Érdekes meg-
figyelnünk, mit mond kritikusunk Browningnak házasságát 
megelőző életszakaszáról: „Sokan nagyképűnek tartották 
Browningot. Szerette a pompát és a társaságot. Úgy cso-
dálta, mint a sivatagból világvárosba került gyermek. Annyi 
köze volt a nagyképűhöz, mint az igaznak a farizeushoz: 
megdöbbentő hasonlóság, mely örök ellentétet takar." 
Chesterton itt Krisztus után a farizeusnak legvilágosabb és 
leghatásosabb meghatározását adja. Pontosan így érezte 
mindenki, csak nem tudta senki ilyen találó paradoxonban 
kifejezni. 

Chesterton az utolsó, aki tagadni akarná Browning 
hibáit. A nagy embereknek is éppen úgy vannak hibái, mint 
erényei. Minél súlyosabb a hiba, annál hősiesebb a vele 
szemben álló erény. Ez érvényesül Browningban is, akinek 
„fékezhetetlenül durva beszédmodorához" a legmélyebb és 
legtermészetesebb embertisztelet társult. 

Browning házasságáról írt fejezete Chesterton könyvé-
nek legbensőségesebb részlete. Meghazudtolja a kritikuso-
kat, akik tagadták, hogy Chesterton közel tudna férkőzni 
az emberi szívhez, vagy sikerülne könnyet csalnia szemébe. 
Myaga a mód, ahogyan leírja két nagy ember szerelmét, 
házasságát, apró viszályait, különös melegséget kölcsönöz 
írásainak. — Egyszerűségében is mélyen megrázóak azok a 
sorok, amelyekben bemutatja, milyen hatással volt Brow-
ningra felesége halála. — Elég annyit megállapítanunk, 
hogy költőnk házassága, ha nem is mentes ellentétektől, de 
boldog volt. Nagy írók és költők családi élete nem mindig 
példásan szép. Swift házassága nem mondható eszményinek 



— legalább is konvencionális síkon nem. Milton felesége 
tökéletesen félreértette ura tehetségét. Dickens nem élvez-
hette a házasélet örömeit. Shelley nem bízott a nőkben. 

Browning és felesége soha sem különböztek életérdekei-
ket illetően. Mindketten költők, bár különböző értékűek. 
Amiben nem tudtak megegyezni, az az egész emberi nem-
nek is állandó kérdése: a spiritizmus. Browning nem ellen-
sége a spiritizmusnak, de a spiritisztáknak igen. A különb-
ség óriási. A spiritizmust tanulmányozói üres halottidézéssé 
alacsonyították, amely teljesen ellentmond a lélektani kuta-
tásoknak. Felesége betegeskedése miatt Browning aggódott, 
hogy a spiritizmus káros hatással lesz egészségére. Tehát 
be akarta szüntetni. Más kritikusok állítása szerint Brow-
ning azért idegenkedett a spiritizmustól, mert elvesztette a 
lélek halhatatlanságába vetett hitét, ami lehetetlen elkép-
zelés. Spiritizmus és halhatatlanság közt nincs szükségszerű 
kapcsolat, bár az előbbi a halál utáni életre épül. Browning 
indítéka azonban, amint Chesterton hangsúlyozza, nem ez 
volt. Csakis az a meggondolás vezette, „ha nem lép közbe 
felesége első idegrohamánál, könnyen az őrültek házába 
kerülhetett volna." 

Mivel Browning életének nagy részét Olaszországban 
töltötte, lássuk Chesterton szerint, milyen lehetett felfogása 
a tenger és az ég kékjében fürdő országról. „Olaszország 
— írja Chesterton — Browning és felesége számára nem-
csak faragott díszes kripta, ahogy a „művelt" angolok lát-
ják, akik bár ott élnek, mégis mélységesen megvetik máso-
dik hazájukat. Ők élő nemzetet, egy egész kontinens vallásá-
nak és politikájának a bölcsőjét, a nyugati történelem Ősi, 
lángoló szívét, Európa Európáját látják benne." Browning 
olaszországi élete meglehetősen eseménytelen. Találkozott ott 
élő honfitársaival, verseket írt, az író és megértő hitvese 
családi otthonát élvezte. 

Hirtelen szakadt rá a csapás, mely egész életét ketté-
törte. 1861-ben meghalt a felesége. 

„Browning beteszi maga mögött a halottasszoba aj taját 
s ezzel eddigi élete is lezárul. Ezentúl már nem a földön és 
a földnek, hanem magasan a világ fölött egy más világ-
ban él." 



Még felesége életében alakult ki lelkében nagy müvé-
nek, a „Ring and the Book" c. költeményének terve. Közbe-
jött hitvese halála s költőnk egyedül maradt. Chesterton 
világos képet rajzol Browning felesége halálát követő élet-
szakaszáról. „Browning szerette a társadalmi életet, a moz-
galmas estebédeket, a vitákat, a vendégjárást, mely oly 
nagy szerepet játszik az ember életében. Nagyszerű társal-
kodó volt, mert mindig akadt mondani valója.'' Chesterton 
egyik legnagyobb hibájául rója föl előítéleteit. „Az előítélet 
az ösztön öntudatlan engedelmessége; néha figyelmeztetés. 
A legtöbb esetben azonban teljesen észszerűtlen. Browning 
előítélete abban nyilvánult meg, hogy egészen ismeretlen 
embereket, jelenségeket minden ok nélkül gyűlölt. Beállí-
tottsága aránylag veszélytelen volt. A gyűlölet akkor vesze-
delmes, ha ismert dolog ellen irányul. Browning előítélete 
azonos bizonyos dolgok iránt érzett megvetésével. Ezekről 
csak „kocsma-nyelven" nyilatkozott." 

Ebben az időben jelent meg Prince Hohenstiel-
Schmangu, Saviour of Societyfí (H.—Seh. herceg, a társada-
lom megmentője) c. műve. „Ez Browning iegfestőibb apolo-
getikus monológja." III. Napoleon önvédelmét írja le. „Ismét 
magához öleli a bűnösöket, kiket a gonosztevők is kitaszí-
tottak." 

Két évvel később — értesít Chesterton — kiadja legjel-
legzetesebb munkáját „Night-cap Country" — (Hálósapka-
ország)-t. A francia forradalom sötét oldalát és a francia 
vérmérséklet érzékiségét rajzolja. Ez Browning költészeté-
nek legjellegzetesebb korszaka. „Elérte középkorúságát, 
mikor az if júság lámpája kialszik s kigyullad az öregkor 
mécsese." Chesterton írásaiban szokatlan nyugodt egyenes-
séggel jellemzi ezt az életszakaszt. Kétségtelen, kritikai 
művei közül a Browningról írt a legkevésbbé chestertoni. 
A megjegyzést nem lekicsinylésnek szántuk. Inkább annak 
a ténynek a megállapítása, hogy ezt a könyvet bármelyik 
életrajzíró megalkothatta volna, aki jól ismeri Browning 
műveit és belátja, hogy kritikusai nagyon mostohán bántak 
a költővel. Chesterton egy pillanatig sem tételezi fel, hogy 
Browningnak „természetességén" kívül más hibája is volna. 



Ez nyilvánul meg darabos stílusában és szeretetet takargató 
eredeti groteszk modorában. 

Ezek után lássuk Browning legnagyobb alkotását, „The 
Ring and the Book" (Gyűrű és könyv) c. költeményét és 
hallgassuk meg, mit mond róla Chesterton. 

„A híresztelés torzított igazság; nem egy esetben 
ugyanaz a jelenség különböző megvilágításban. így például 
az ember mondhatja felebarátjáról, hogy jó ember, csak 
gyakran kér kölesönt; egy másik szerint ugyanaz az ember 
túl sokat beszél; — a harmadik rendetlen külsejére harag-
szik. A vádak alanya ugyanaz az ember, de kritikusai hár-
mat csinálnak belőle, illetőleg három eltérő szemszögből 
vizsgálják. A „Ring and the Book" egyetlen tárgynak kilenc 
oldalról készített festménye. Browning egymást követő 
monológokban bemutatja, mennyire különböző utakon és 
milyen változatos színekben jelenik meg valami a világban. 
Bebizonyítja a logika teljes hiányát éppen azoknál, akik 
legalább is dialektikusoknak vallják magukat. így nagyon 
sok ember árt jó ügynek, nem a propaganda hiánya, hanem 
a hamis bizonyítékok miatt." A kritikusok megtagadták 
ettől a költeménytől a halhatatlanság jogát. Chesterton sze-
rint ezek durván félreértették az egész művet. Kritikusunk 
szemében éppen az a munka értéke, amit támadnak: a kör-
nyezetrajz. „Browning egyszer s mindenkorra leszögezi, 
hogy az apró és szerény jelenségekben olyan kincsek és 
mélységek rejtőzhetnek, melyek ismeretlenek a világ nagy-
ságaiban." „Piszkos törvényszéki eset köré fonódnak az ese-
mények. A költemény a 19. század eposza, mert az egyszerű 
dolgok fontosságának dicsőítése." Browning írja: „Bemuta-
tom az ember viszonyát az éghez, mert elmesélem egy pisz-
kos olasz könyv legalávalóbb és legfeledettebb bűntárgya-
lását." 

Ekkor vette észre Chesterton, hogy nem költeménnyel 
áll szemben, hanem egy nagyon mély gondolattal: 

Az egyszerű dolgok uralmának elismerésével. Ugyanez 
az eszme láttatta meg Dickens-sel a közemberben is a 
királyt; ugyanezt fejezi ki az evangélium hajszálról szóló 
hasonlata. Meghazudtolja a népszerű tévedést, hogy csak az 
fontos, ami nagy. Browning is vallja: „A kis kődarab éppen 



olyan fontos, mint a hegy, melynek csak parányi része." 
A „Ring and the Book" az anyagiban is megnyilatkozó szel-
lem, a piszkos történetben is föllelhető jóság kifejezése. 
Korunk eposza, .,mert rongyos köntösben az élet gazdag-
ságáról mesél. A legnagyobb elismeréssel jutalmazza a létet; 
bármit választhat belőle, mind jó, mert lét." De még más 
okból is korunk eposzának nevezhetjük a költeményt. Min-
den embernek van szempontja. Mindenki szempontja, leg-
alább is részben, különbözik a másikétól. Mindegyikben 
van valami jó, tehát minden ember véleményét meg kell 
becsülnünk. 

„The Ring and the Book" Chesterton összefoglalásában 
„a ma eposza; a kis dolgok szeretetének himnusza; mély 
igazságok kibontakozása; az emberiség megbecsülése még 
végtelen változatú véleményeiben is; kimutatása annak, 
hogy még a börtön moesokjában is világít a lélek: egy szó-
val, a költemény találkozás az Istennel, de nem a hegyormo-
kon. vagy a mély völgyben, hanem a Mindenember mellék-
utcájában." 

Chesterton éles ítélőképességgel nyilatkozik Browning 
két legértékesebb tulajdonságáról, vonásáról. Browning lel-
kének ezt a két alkotó elemét így nevezhetnénk: Browning 
a művész és Browning a bölcselő. Vizsgáljuk előbb a 
művészt. A bölcselet természeténél fogva inkább összefog-
laló jellegű. A költő filozófiáját könnyebben megérthetjük, 
ha már mint költőt ismerjük. Legalkalmasabbnak látszik 
tehát Chesterton módszerét követve Browning bölcseletét 
fejezetünk végére hagyni. 

A kritikusok Browningban költőt és logikust keresnek 
egyszerre. Azt akarják, hogy költő legyen és haragszanak, 
ha logikus; máskor meg a logikát keresik, s vádolják, hogy 
költő. Tény az, hogy Browning művésze az irodalomnak, 
tehát szimbolista. Költészetének gazdagsága nyelvében rej-
lik. Nem a „mit", hanem a „hogyan" a hangsúlyos. Monda-
tait úgy tudja elhelyezni, hogy a cselekmény is, a hangulat 
is a legjobbkor érje el tetőpontját. Browning szándékosan és 
öntudatosan művész. Chesterton egészen tévesnek bélyegzi 
azt a kijelentést amely szerint Browning egyáltalán nem 
törődött a formával. Éppen olyan, mintha valaki azt állí-



taná, hogy Napoleon nem törődött a szerelemmel, vagy hogy 
Nero utálta a gombát. Browning minduntalan változtatta a 
formát, de ez még nem jelenti mellőzését. Egy néhány kri-
tikus azt állítja, hogy a művészi forma zárt, határolt tulaj-
donság. Éppen ellenkezőleg: végtelen lehetőségek tárháza; 
nem köti a kifejezésmód; annyira rugalmas és nyújtható, 
hogy a műbíráló követni sem tudja. Van, aki azzal a vád-
dal támad, hogy Browningnak van ugyan formaérzéke, de 
rossz. Hogy valamilyen művészi forma jó, vagy rossz, azt 
csak megállapított mértékkel lehet meghatározni. Browning 
esetében ez lehetetlen, mert minden formája eredeti s így 
kicsúszik a jó és rossz általánosan elfogadott értékmérője 
alól. 

Chesterton sem tagadja, hogy Browning írt rossz köl-
teményeket is. Minden költő ilyen. De ezekért nem elítélés 
jár, hanem egyszerűen meg kell állapítani, hogy ez és ez 
a vers nem sikerült. A megítélés a mesterművek alapján tör-
ténik. Browning művészetének különös jellegzetessége a gro-
teszk kedvelése. Ez — mint fejezetünk elején említettük — 
nem azonos az abnormálissal. Más szóval, Browning durva 
és darabos. De durvasága éppen olyan természetes, mint 
Ruskin csiszoltsága, Swift cinizmusa (optimista értelemben), 
vagy Chesterton paradoxonjai. A durvaság is egyik meg-
nyilvánulása a szépnek, bár nem tartozik az általánosan el-
fogadott kategóriái közé. A hegy durva és szép; az arányos 
test szép, de egészen más esztétikai elv alapján. Ugyanez áll 
a költészetre is. Yan szépség a durvában is (amint Brow-
ning példája is bizonyítja) ; lehet valami „szépen durva." 

összegezve tehát: Browning eredeti művésze a tollnak. 
Nem kötötte le magát semmilyen formához. Költészetének 
szépsége groteszk külsőben megjelenő durvaságán is átüt. 

Elérkeztünk végül Browning bölcseletéhez és ennek 
chestertoni tolmácsolásához is. Amint igaz, hogy minden 
embernek vannak szempontjai, ugyanúgy, bár nem mindig 
tudatosan, van bölcselete, világnézete is. A bölcselet ugyanis 
szintén szempont; nem szükségkép elvont akadémikus állás-
foglalás, vagy a végső célok tudományos meghatározása. 
Legtöbb esetben tapasztalás útján szerzett és egyénivé tett 
szempontok láncolata. A Browninghoz hasonló szellemek 

Olajos A. EJréd: G. K. Chesterton. 9 



azonban a szó szoros értelmében vett bölcselettel élnek. 
„Browningnak éppen úgy voltak véleményei, mint ruhái, 
vagy szavazólapjai. Véleményeit késedelem nélkül ki is 
mondta. Bölcseletének egyik fontos tétele az emberi véle-
mények értékének tisztelete." („The Ring and The Book") 

A világegyetemet két felfogással igyekszik megmagya-
rázni: az egyik magyarázat az emberben még tökéletlensége 
ellenére is élő remény; a másik az a merész kijelentése, mely 
sokakat megbotránkoztatott: az Isten valahogyan nem töké-
letes, mert féltékennyé lehet tenni. Nem is kell mondanunk, 
mennyire hamis felfogás; mégis ezrek igyekeztek ezen az 
alapon megmagyarázni a kereszthalál szükségességét: a ke-
reszt az isteni féltékenység kielégítése. Chesterton szerint 
az ilyen súlyos gondolatokat elvetik mind azok, akik szeret-
nek elmélkedni, de azt nem tűrik, ha más elmélyed. Browning 
különös teológiai álláspontját a „Saul"-ban fejti ki. 

Chesterton véleménye majdnem mindig ellenkezik a 
többi kritikuséval. Abban azonban megegyezik velük, hogy 
Browning optimista volt. Ezt mutatja világ- és emberérté-
kelése is. Optimizmusát a gyakorlatra, tapasztalatra épí-
tette. 

Említettük már, hogy Browning a spiritizmus ellensége 
volt. De nem ez az ellenszenve iratta meg vele „Sludge the 
Medium" (Sludge a médium) c. költeményét. Sőt kimutatja, 
hogy a spiritizmus néha hasznos, még akkor is, ha a médium 
hazudik. A vers megértése egyúttal több más költeményének, 
például „Bishop Blougram s Apology" (Blougram püspök apo-
logiája)-nak, vagy a „Ring and The Book" nem egy mono-
lógjának is a kulcsa. Ez a kulcs pedig: „az ember mindig 
mond valami igazat, még amikor szándékosan hazudik, ak-
kor is." Lehet, hogy ez a költemények helyes megfejtése, 
de véleményünk szerint Browning valójában inkább azt sze-
rette volna hangsúlyozni, hogy a hazúgságnak valamikor vége 
szakad; más szóval, a hazugság negatív és időleges, az igaz-
ság azonban pozitív és örök. 

Browning nyomorékjait így jellemzi Chesterton: „A 
föld minden zúgát lakják. Viselkedésük félénk és bizony-
talan. Magukkal hordozzák a világ minden bűnét és undok-
ságát. Ajkuk remeg, szemük révetegen lesi a nyomort, a 



pusztulást. Ez az ember. De arca hirtelen változni kezd, 
megkeményszik; szeme lángban ég; agy agalakja ragyog; 
megszólal és hangja az Istené, ki rajta keresztül hirdeti örök 
igéjét." Ez a Browningi jelmondat: „Bármilyen mélyen, de 
Isten arca lakik az emberi vonások mögött." 

Chesterton Browning-tanulmánya világosság, mélység 
tekintetében párját ritkítja. Kezünkbe vehetjük a könyvet 
úgy, hogy Browningról nevén kívül semmit sem tudunk. Mire 
befejezzük, mindent megtanulunk róla; ki volt, mit alko-
tót, hogyan alkotott. Chesterton mesterműve egyszeriben 
megszeretteti magát olvasójával. Amikor pedig szemünk elé 
varázsolja a haldokló felesége fölött virrasztó, a legnagyobb 
fájdalmakat átszenvedő költőt, még a legkeményebb ember-
nek is elszorul a torka. 



IX. G. B. SHAW.1 

A katholikus Chesterton kimerítő biográfiát írt szabad-
gondolkodó, szocialista ellenfeléről, George Bernard Shaw-
ról. Könyvében a legnagyobb tisztelettel elismeri Shaw írói 
és emberi nagyságát, de támadja egész világnézetét és ezt 
mindenütt nyíltan, őszintén meg is mondja. A két ellenfél 
nemcsak írásban, de személyes vitatkozásban is kifejtette 
nézetét.2 Megegyezni természetesen sohasem tudtak. Shaw 
relativista — Chesterton az abszolút hirdetője. Shaw rea-
lista — Chesterton romantikus; Shaw nem iszik — Chester-
ton a bor dicséretét zengi; Shaw a nemzetköziség híve — 
Chesterton patrióta; Shaw pacifista — Chesterton harcos 
lovag; Shaw a visszavonultság — Chesterton a lármás de-
magógia ellensége. Mindkettő teljes erővel, egész szellemi 
gazdagságával védi a maga álláspontját. Elgondolásában 
egyik sem áll meg az eszménél; meg is akarja valósítani, 
az életbe átültetni. A világot és az emberiséget fölemelni, 
megjavítani, ez a céljuk, ezért küzdenek. Egyformán óva-
kodnak elhamarkodott szintézisek fölállításától s nem ál-
modoznak arról, hogy egyetlen összefoglaló könyvvel meg 
lehet váltani a világot. Nemcsak bölcselők és írók, hanem 
munkások, kik dolgoznak is azon, hogy elgondolásaikat 
valóra váltsák. Ott kezdik a küzdelmet, ahol a bölcselők 
abbahagyják. Shaw is, Chesterton is utcai agitátorokként 
terjesztették elveiket. MÜndketten életükkel is megmutatták, 
hogy komolyan akarják, amit vallanak. Chesterton életveze-
tése nyílegyenes és töretlen. Shaw többször váltogatta néze-
teit, sőt élete vége felé mintha megtalálta volna az Istent.3 

1 George Bemard Shaw. London, 1909. The Bodley Head. 
2 „Do we agree?" London. University. 1938. 
s Y. ö.: K. Bry: Shaw und Chesterton. Hochland, 23. b. (1915) 574. 



Chesterton önéletrajzában így nyilatkozik a közte és 
Shaw közt meglévő ellentétekről: „Kezdettől vitáztam Shaw-
val a világ minden lehető tárgyáról. Megvédtem a család 
intézményét platonista állam-elképzelése ellen. Megvédtem 
a húsevést és a sört vegetáriánus és antialkoholista szigorú-
sága ellen. Megvédtem a nacionalizmus régi liberális eszmé-
nyét új, szocialista nemzetköziségével szemben. Megvédtem a 
Szövetségesek ügyét a pacifistáknak a Központi Hatalmak 
militarizmusával szemben érzett kedvezésük ellenében. Meg-
védtem az ember szent határoltságát Felsőbbrendű Emberé-
nek végtelenségével szemben. . . Shaw hívei éppen úgy 
hisznek az evolúcióban, mint a régi imperialisták hittek 
a terjeszkedésben. Ők valami nagy, növekvő fában keresik 
az igazságot, én a virágban és a gyümölcsben hiszek, mert 
ezek kicsinyek, tehát van határuk, korlátozottak. Az emberre 
alkalmazva ez azt jelenti, hogy az Ember szentebb, mint 
bármilyen Felsőbbrendű Ember, vagy Felsőbbrendű Mjajom; 
éppen korlátozottsága miatt, mely immár otthonává lett; 
a sziklaodú miatt, hol az Isten olyan picike volt."4 

Van egy mondás, amely szerint egyesek a nagyságra 
születtek, másokra rákényszerítették, ismét mások úgy ve-
rekedték ki maguknak. Kétségtelenül Chesterton is, Shaw 
is nagyságra születtek, de különböző irányban haladtak 
a nagyság útján. A közönség kapva-kapott Chesterton kü-
lönleges egyéniségén és alig mult el nap, hogy ne szerepelt 
volna a sajtóban, vagy a karikatúrák sorozatában. Yele el-
lentétben nem a közönség fogta meg Shawot, hanem Shaw 
ragadta meg a közönséget, elkápráztatta sziporkázásával; 
máskor megvetésével sújtotta, szidalmazta a színpadon és 
az előadó asztal mellett, elkábította szellemességével. Kö-
zönsége pedig elfogadta, mint bölcselőt, aki lángésznek lát-
szott, aki úgy beszélt, mint a forgószél, magát nagyobbnak 
mondta Shakespearenél, a 20. század Molièrjének vallotta 
magát s addig mutogatta magát, míg szokásává lett s el is 
várták tőle. 

Chesterton nem pózol. Ha Cobbettról tart előadást és 
háromnegyed órán keresztül azt meséli, hogyan fúj ta le fe-

4 Autobiography. 226—227. 11. 



jéről a szél a kalapot, ez nála nem póz, hanem természetes 
következetlenség. Ha Shaw meghívást kap ebédre és vissza-
ír, hogy ő nem ebédel s nem törődik azzal, ha mások nem is 
tesznek mást, csak ebédelnek, ez Shawnál pózolás. De azért 
teszi, mert elvárják tőle. 

Shaw és Chesterton, amint mondtuk, majdnem min-
denben ellentmondanak egymásnak. De mindketten valami-
képpen újítani akarnak. Shaw ostorozza a világot és ha-
ragszik; Chesterton nevet és megkérdezi, mi a baj ; ha ki-
találja, megjavítja. Shaw nem javítani akar, hanem ú j vi-
lágot alkotni a Felsőbbrendű Ember számára. 

Shaw és Chesterton az újítást különböző módszerekkel 
igyekeznek keresztülvinni.6 Chesterton különös regényekben 
és paradoxonoktól hemzsegő esszékben hirdeti gondolatait; 
Shaw eszméit a shawi jellemeknek ismert szereplői szájába 
adja; elveit a színpad tolmácsolja tízezres tömegeknek, kik 
nem hallgatnák meg egyébként, ha a szószékről mondaná 
el ugyanazt. Ha tehát ki akarja mutatni, hogy a házasság-
nak nincsenek törvényei, a témát színdarabba önti és a vá-
lás kiterjesztését követeli. Chesterton viszont isteni eredetű-
nek tartja a házasságot, a válást pedig babonának bé-
lyegzi. Shaw szerint az otthon összeszűkíti az életet, elveszi 
a fér j és a feleség egyéniségét. Chesterton pont az ellenke-
zőjét vallja: az otthon a végtelen lehetőségek színhelye s a 
világ a kicsi, a szűkülő. Talán mindkettőnek igaza van. Egye-
seknek az otthon kevés, az egész világ otthonuk; másoknak 
a világ kevés s vágyaik túlszárnyalnak rajta; ismét mások-
nak a világ túlságosan nagy — olyan nagy, hogy végtelen-
ségétől nem tudnak szabadulni. 

A vallást illetően Chesterton felfogását ismerjük. Shaw 
viszont túlságosan rugalmas embernek tartja magát, sem-
hogy egy pillanatra is összekapcsolja a vallást egy, sze-
rinte tisztán politikai szervezettel. Nem hiszi el, hogy az 
isteni erő, a kegyelem a földre árad egy ember szavára azért, 
mert ez az ember a püspök előtt térdelt és pappá lett. Shaw 
más utat választ. „Mint ateista kezdi, mely a lehető legjobb 
alapja a teizmusnak." Majd panteistává lesz és hirdeti, hogy 

6 V. ö. P. Braybrook i. m. 113. 1. 



az Isten valamiképpen benne van az egész mindenségben. 
Élete vége felé pedig mintha közelednék Chesterton Istené-
hez. 

Ha van valami, amiben Shaw és Chesterton megegyez-
nek, az az a különös jelenség, hogy a mindennapi életbe 
egyik sem tud belehatolni. Egyik sem tud regényt írni a szó 
mindennapi értelmében, mert a közemberek megszokott kis 
életét nem tudják megragadni; vagy ha megragadják, ha-
talmas bölcseleti kárpitot vonnak mögéje. Chesterton min-
dent fejtetőre állítva lát. Ha Notting Hill lakója zsibongó 
piacteret lát, Chesterton napoleoni harcteret keres benne. 
Shaw viszont azért nem látja a hétköznapok jelenségeit, 
mert megveti őket. Chesterton sikertelenséggel vádolja a ne-
velést, mert megszokott módszerei bosszantják. Shaw szerint 
a nevelés nem neveli, hanem csak „gyúrja" az embert. 

Skimpole Shawról írt tanulmányában6 kijelenti; „Ches-
terton alapvető hibája, hogy romantikus." De mióta írják 
az ember rovására, ha idealista? „Chesterton nem érti meg, 
írja Skimpole, hogy a reális és az ideális világnézet 
közt az a nagy különbség, hogy míg az ideális állandó és 
változatlan, mint az angyal, addig a reális a változások vég-
telen köreit követeli." Skimpole viszont azt nem tudja föl-
fogni, hogy az ideális nagyon sokszor egybeesik a reálissal. 
Ha Chesterton bizonyos ideális intézményt öröknek is-
mer el, például a házasság szentségi voltát, legalább is any-
nyira igaza van, mint Shawnak, aki a házasságot a korszel-
lemhez alakítja, még akkor is, ha isteni eredetűnek mondják. 

Chesterton minden földi dolognak meglátja égi jelen-
tőségét. Shaw erre képtelen. Ha erre azt mondjuk, hogy 
Chesterton veszedelmes romantikus, aki a tündérország la-
kója, akkor Shaw ugyanolyan veszedelmes eugenikus, aki 
a Felsőbbrendű Ember megszállottja. És nem olyan biztos, 
hogy Chesterton tündére kevesebbet ér, mint Shaw etikája. 
Kétségtelenül nem annyira felnőtt. Ha Shaw bölcselő, nem 
e világból való; külön shawi világ lakója. Ha Chesterton 
bölcselő, jobban megérti a mi világunkat, még fejtetőre ál-
lítva is, mint Shaw rendes helyzetében. 

6 H. E. Skimpole: G. B. Shaw. London, 1920. Allen and Unwin. 



Végső elemzésben Chesterton és Shaw ellentéte abban 
nyilvánul meg, hogy míg Chesterton meg akarja őrizni az 
embert lényegében úgy, ahogy van, csak fokozatosan meg-
javítani, addig Shaw megelégelte az embert és Felsőbbrendű 
Embert akar kialakítani.7 Shaw tehát elismeri az ember 
tehetetlenségét, hogy környezete fölé emelkedjék. Chester-
ton nemcsak hiszi, hogy igenis az ember fölül tud emel-
kedni, hanem írásaiban be is bizonyítja. így, ha valaki is-
tentelen, kimutatja, hogy idővel istenhívő lehet. Shaw min-
den hősét a pokolból ráncigálja elő, hogy belőlük Felsőbb-
rendű Embert alakítson. Chesterton számára „az Ember" 
a Felsőbbrendű Ember, míg Shaw Felsőbbrendű Embere 
már nem is Ember. Ez magyarázza, hogy Shaw valójában 
pesszimista, Chesterton pedig optimista. 

Alig kétséges, hogy Chesterton sokkal fontosabb sze-
mélyiség, mint Shaw. Könnyedén ki tudja ugyanis válasz-
tani azt, ami számít; sohasem rosszakaratú és nem gúnyol 
ki senkit. Bárhogy csodáljuk is Shaw szellemes sziporkázá-
sát, nem tagadhatjuk le cinizmusát. Shaw szereti kinevetni 
az embereket és gúnyt űzni a vértanúkból. Nem hisszük, 
hogy Shaw kitartana eszméi mellett, ha e miatt halállal fe-
nyegetnék, mint néhány évszázaddal ezelőtt a római vér-
tanúkat. De Chesterton akkor sem tagadná meg a házasság 
isteni eredetét, ha az oroszlánok elé dobnák is. Shaw egész 
bölcseletét és színdarabjait is minden fönnálló intézmény 
megvetésére építi föl. Chesterton az övét a természetre és a 
valóság tiszteletére alapítja. Ezért mondják, hogy Shaw 
nem járult hozzá annyira a modern gondolkozás helyes fej-
lődéséhez, mint Chesterton, mégha az utóbbinak összes elért 
eredménye csak az lenne is, hogy kimutatta a keresztény 
vallás észszerűségét. 

Chesterton szerint Shawnak általában három jellemző 
vonását szokták emlegetni: darabjai probléma da rabok; Shaw 
a paradoxonok embere és Shaw szocialista — „Az érdekes az, 
ír ja Chesterton, hogy mikor Shaw bölcseletét vizsgáljuk, 
egyik vonást sem találjuk meg nála. Először is Shaw szín-

7 V. ö.: R. Kayser: Chesterton und Shaw. Neue Rundschau. 40 
(1939) 168. 



darabjai nem probléma-darabok. Probléma ugyanis csak 
ott lehet, ahol mind a két ellentétes véleményt egyenloké-

, pen érvényesülni engedjük. Hamlet például probléma-dráma, 
mert a végén megmarad az emberben a kétely, vájjon Ham-
let több, mint ember, vagy kevesebb. Shakespearenél való-
ban mindennapi az egészséges kétkedés, amely nemcsak az 
íróban, hanem az olvasóban is fölmerül. De Shaw túlságosan 
puritán ahhoz, hogy a szerinte lényeges pontokban kétke-
dést engedélyezzen. „Niagyszerű propaganda-drámákat ír, 
de a probléma-darabokhoz nincs tehetsége. Nem tudja meg-
osztani értelmét s mind a két meggondolást függetlenül is 
szóhoz juttatni. Például a Major Barbaraban a görög tanár 
a sajnálatot emlegeti. Undershaft így válaszol: „Sajnálat! 
A nyomorúság utcaseprője!" Ha nekem szólt volna a meg-
jegyzés, én visszavágtam volna: „Ha már metaforával aka-
rod kifejezni gondolatodat, mondd meg, mi kifogásod van 
az utcaseprők ellen." A tanár ellenben csak annyit mond: 
„Jó, hát akkor szeretet." Mire Undershaft hevesen kijelenti, 
nincs szüksége a tanár szeretetére. A tanár ezt válasz nél-
kül hagyja. Én azonban megjegyeztem volna: „Hogy tud-
nád megakadályozni, hogy szeresselek, ha nekem ez így tet-
szik?" 

Amint Shaw számára nem létezik a probléma, éppen 
úgy nem ismeri a paradoxont. Mi a paradoxon? Az a szó-
használat, amelynek ellentétes értelme, vagy látszólagos kö-
vetkezetlensége eléggé világosan megnyilvánul a szövegben. 
Vagy rövidebben, a paradoxon az ellentmondó alakban ki-
fejezett gondolat. Itt például a mondás: „Aki elveszíti éle-
tét, megtalálja azt", a legszebb paradoxonok egyike. Általá-
ban a paradoxonban valamilyen ellentét van a látszólagos 
és valódi tartalom között. Ha ilyen értelemben vesszük a 
paradoxont, Shawnál, mondhatnánk, alig találkozunk vele. 
Sőt Shaw meg sem érti a paradoxont. És mi több, az egyet-
len dolog a világon, amit nem ért meg. Shaw meglepő gon-
dolatai onnan erednek, hogy az alapelvekben messzebb 
megy, mint eddig bárki. Lássunk egy példát. Shaw a neve-
lésről értekezve kijelentette, ne mondjunk a gyermeknek 
semmit anélkül, hogy az ellenkező lehetőséget is ne említe-
nénk. Tehát, amikor Tomyt rendreutasítjuk, hogy ne bántsa 



húgát, ugyanakkor nem szabad eltakarnunk előtte a nietz-
schei meggondolást, amely szerint tette az alkalmatlanok 
kiküszöbölését is szolgálhatná. Nem tudjuk, mi lenne a shawi 
elveken felnevelt gyermekből. Shaw elvei valóban elég va-
dak és meglepőek ahhoz, hogy gazdájuknak az első helyet 
biztosítsák az újságírók, demagógok és népi szórakoztatók 
sorában. Kijelentése tökéletes paradoxon, ha paradoxon 
alatt a meglepőt értjük. De nem az az ellentmondás értel-
mében. Nincs ellentmondás, hanem ellenkezőleg kiáltó kö-
vetkezetesség. A szabad gondolkodás elvének olyan túlhaj-
tása, amire épeszű ember nem vállalkoznék. Paradoxonok 
iránti érzéketlensége egész látását elhomályosítja. Nem érti 
a házasságot, mert nem látja a házasság paradoxonát: Az 
asszony annál inkább az otthon, minél kevésbbé a feje an-
nak. Nem érti a hazafiságot, mert nem fogja föl paradoxo-
nát: az ember sokkal emberibb, ha nem csak az emberiséget 
szereti. Nem érti a kereszténységet, mert paradoxona túl 
magas számára: csak úgy érthetjük meg igazán a „mítoszo-
kat", ha tudjuk, hogy egyikük igaz. Shaw nem érti az életet, 
mert nem fogadja el ellentmondásait. 

Az sem áll, hogy Shaw szocialista. Legalább is etikai 
értelemben nem. Shaw nem tekinti élő valóságnak a tömeget, 
de még a közösséget sem. A közösség hagyományait nem 
ismeri el. Legtisztább paradoxonja az a következtetés, hogy 
ami nemzedékeket tudott kielégíteni, az téves. Pedig a ha-
gyományokon alapuló közösségek mindig élő valóságok. 
Shaw számára közösség nincs, csak egyén. A hagyományok 
elvetése magyarázza Shaw nemzetköziségét, sőt még drá-
mai alkotásait is. Shaw nem ismeri el a drámai hagyomá-
nyokat. Sem a szerkesztésben, sem a tárgyválasztásban. 
Kiveti nemcsak a klasszikus hármas egységet, hanem a ro-
mantikus drámáik komoly technikáját is. Kikel például az 
esküvővel, happy end-del végződő darabok ellen és magát a 
házas életet viszi színre. Pedig az egészséges házasélet nem 
alkalmas színpadi tárgy, mert nincs benne drámaiság. Azt 
mondaná erre valaki; hát a régi családi tragédiák? Azt 
azonban nem veszi észre, hogy ezek megegyeznek a szerelmi 
drámával, amennyiben a cselekmények itt is lassan fejlődnek 
bizonyos csúcspont felé. A különbség az, hogy míg a szerelmi 



drámában a csúcspont az „igen", vagy „nem", addig amab-
ban a halál vagy a házasságtörés. Ezek pedig nem az egész-
séges, hanem az elrontott házasság jellemzői. Müvei tehát az 
igazi házasélet nem eléggé drámai, Shawék majdnem min-
den esetben a betegest viszik színre. 

Ugyanilyen beteges Shaw kozmikus világnézete. Scho-
penhauer szerint az élet észszerűtlen. Az ész, ha pártatlan 
lenne, a megszűnést tanácsolná. De vak ösztöne tovább hatja 
az embert, hogy észszerűtlensége ellenére is tovább vállalja 
az életet. Schopenhauer jelmondata: „Az élet észszerűtlen; 
annál rosszabb az életnek." Shaw alapelve pedig így hang-
zik: „Az élet észszerűtlen; annál rosszabb az észnek." Az 
élet az, amit követnünk kell. Shaw szerint tehát, ha az ész 
azt mondja, hogy az élet irracionális, az élet azt feleli, az 
ész pedig élettelen. Az élet a fő s ha az ész ellene fordul, el 
kell taposni és működését megszűntetni. Shaw azt követeli az 
embertől, hogy mindenek fölött az élethez ragaszkodjék. Ne 
legyen gondolkodó, vagy művészi lény, hanem „élő"-lény. 
Tehát elsősorban állat, csak aztán ember. De ne gondoljuk, 
hogy Shaw életimádása eleven és gyönyörteljes életöröm. 
Shaw nem látja, hogy a Természet parancsának nemcsak 
engedelmeskednünk kell, de élveznünk is lehet azt. Shaw 
számára az élet csak kötelesség. A lehető legfeketébbre 
festi, aztán kötelességünkké teszi elviselését. 

Shaw Major Barbara (Barbara őrnagy) c. drámájában 
kijelenti: a szegénység bűn. Eddig az ellenkezője volt érvény-
ben: a szegénység nem szégyen. A szegénység tehát bűn, 
melyet el kell viselnünk, sőt megelégedetteknek kell lennünk 
vele. A szegénység a kegyetlenségnek, a romlottságnak, a féle-
lemnek szülőanyja. A mai embernek tehát nem hazafias-
ságra, művészíetre, vallásra, erkölcsre, vagy szociológiára 
van szüksége, hanem egyedül és kizárólag csak pénzre. A rossz 
nem a tudatlanság, a bűn, vagy pessimizmus: a rossz a sze-
génység. „Mennyire téved Shaw! Azt hiszi talán, hogy a gaz-
dagokat a pénz teszi becsületesekké? Én inkább azt mon-
danám, hogy pénzüket becstelenségeik palástolására fordít-
ják. A pénz nem ad egészséget, legfeljebb puha párnát a 
beteg feje alá. Shaw tanítását, hogy a nyomor lealázza a 



szegényt, arra használják, hogy tehetetlenné tegyék a kol-
dust, nem pedig, hogy meggazdagítsák." 

Man and Superman (Ember és Felsőbbrendű Ember) c. 
drámájában Shaw Nietzsche követője lesz. A német böl-
cselő egyik legkevésbbé meggyőző mondatában azt kívánta, 
hogy miként a majom kialakította magából az embert, úgy 
alakítsunk ki mi is magunkból valamit, ami több mint em-
ber. A válasz könnyen adódik: a majom nem sokat törődött 
azzal, hogy ember lesz-e belőle vagy sem. Akkor miért tör-
jük magunkat azért, hogy az emberből Felsőbbrendű Embert 
hozzunk létre? Ha ez a Felsőbbrendű Ember természetes 
kiválasztódás út ján jelenik meg, miért ne bizzuk az egészet 
a természetre? Ha pedig emberi kiválasztáson múlik, milyen 
alapon válogassunk? Az egyetlen út, amelyen elérhetjük, 
az, hogy igazabbak, hősiesebbek, megértőbbek leszünk. Ha 
nem ezt, hanem valami mást várunk tőle, mi az a más és 
miért kell az a más inkább, mint az eddig elismert erények? 
Shaw nem hisz a haladásban. „Az elmúlt századok alatt 
semmit sem haladt az emberiség. Ennek egyetlen oka pedig 
a nevelés. A nevelés nem ér semmit. El tudja valaki kép-
zelni, hogy lehetséges lenne neveléssel vadászkutyát, vagy 
versenylovat kitenyészteni? A jövő emberét nem tanítani, 
hanem tenyészteni kell." De ha Shaw úgy akarja tenyész-
teni az embereket, mint a disznókat, akkor is szüksége van 
kondásra, aki legalább olyan magasan áll a többi fölött, mint 
a pásztor a disznók fölött. Ilyent pedig hogyan talál? — A 
tisztább, büszkébb f a j kitenyésztéséhez — fejtegeti Shaw —-, 
s végül a Felsőbbrendű Ember létrehozásához szükséges pedig 
az asszony. Innen magyarázható a shawi drámában a nő 
elsőrendű szerepe. „Shaw életimádatában elvesztette azt, ami 
emberré tette, az eszét." 

Chesterton Shawnak három rossz és három jó hatását 
sorolja fel. A rossz hatásokkal kezdi: 

Először: Shaw elősegítette a kor kényeskedő magatar-
tását. Ez magyarázza a romantika ellen érzett megvetését. 
Shaw szerint a romantika durva és alacsonyrendű. Sokan 
kifogásolták elszakadását a valóságtól; Shaw ellenkezőleg 
túlságosan is reálistának tartja. Shaw érzékenysége azon-
ban meddő, mert az ő szempontjába helyezkedve mindent 



kifogásolhatnánk. Az élet tele van groteszk jelenségekkel, 
az újszülött csecsemőtől az emberi járásig. Valójában akkor 
fogunk igazán megfinomulni, ba ismét porrá válunk. Shaw 
tehát határozottan ártott, amikor hamis szégyenkezést kel-
tett az ember nagy, de legtöbbször groteszk megnyilvánulá-
sai iránt. Shawnak nagy hatása van a fiatalságra, de nem 
abban az irányban, hogy megőrizze fiatalságát. Senki sem 
tudja elképzelni, mint lüktető harci dalok, vagy szerelmi 
énekek költőjét. Pedig az imádság után ezek a legnemesebb 
emberi megnyilatkozások. 

Másodszor: Shaw növelte a gondolat anarchiáját, lerom-
bolását célzó modern irányzatot. És mindezt a haladás ál-
arca alatt tette. Manapság a legtöbben félnek fölemelni 
szavukat valamilyen eszme ellen, mert azt hiszik, esetleg az 
lesz a jövő s nem akarnak maradiaknak feltűnni. Ha valaki 
elsüti, hogy a tehenek szárnyasok, vagy Shakespeare darabjait 
valójában Bacon írta, az kortársainak megvető elítélését, mint 
a jövő nemzedék helyeslő bizonyítását fogja elkönyvelni. Az 
elv tehát: Mondj bármilyen ostobaságot és túlihaladtad ko-
rodat. Ez az irányzat helytelen és romboló. Az a demagóg, 
aki a még meg nem született csecsemőre hivatkozik, rosz-
szabb, mint az őseit előráncigáló arisztokrata. Az egész di-
vat a gyönge szellemek menedékvára. Ezek természetszerű-
leg a jövőben élnek, mert azt kedvük szerint alakíthatják. 
Történelmünk következő lapja még üres és olyanra festhetik, 
amilyenre tetszik. A mult szemléséhez és tanulságainak levo-
násaihoz azonban erő kell, mert a mult tele van megváltoz-
tathatatlan tényekkel és nálunk bölcsebb egyéniségekkel. 
Egyikünk se tudná megírni az Iliászt, de bárki kijelentheti, 
hogy az övé a jövő költői stílusa. 

Harmadszor: Shawnak köszönhető részben a kérkedés ki-
fejlődése különösen azokban, kik megosztják vele az írók 
szemtelenségét, de erényei nélkül. Shaw öndicsérete azonban 
természetesen humoros, sőt mondhatnánk alázatos; a hiúság 
beismerése alázatosság. Nem így sokkal sekélyebb, jelenték-
telen követői. Ezek szemtelen könnyedséggel, de őszinteség 
és szellem nélkül utánozzák mesterüket. Az önzést nagyon 
hamar megtanuljuk. Alacsonyabb kiadásában hasonló ahhoz 



a katonai cselfogáshoz, mely bejelenti a diadalt, mielőtt ke-
zében lenne. 

A rossz után most lássuk Shaw munkásságának jó, építő 
oldalát : 

Először: A világ hálás Shawnak, mert nemcsak értelmes, 
hanem érthető is. Népszerűvé tette a bölcseletet. A bölcselet 
mindig népszerű volt, kivéve a mi különösen romlott, oligar-
chikus korunkat. Mjagunk mögött hagytuk a demagóg korát, 
kinek ugyan kevés a mondanivalója, de azt ordítva közli. 
Ma a népmegváltók korát éljük. Ezeknek semmi mondani-
valójuk nincs, azt viszont halkan, titokzatosan s így rendkí-
vül hatásosan adják elő. A józan ész mindkettőt önreklámo-
zásnak nevezi. De a demagógnak legalább van, mit reklámoz-
nia, a másik azonban jobb híjján csak magát mutogathatja. 
Shaw egyformán felemelte szavát az ordítozó és halkszavú 
titokzatosság ellen. Megvédte a bölcseletet, mely nemcsak a 
hittudósok és nagyok útja, hanem mindenkié, aki a születés-
ből elindul a halál felé. Ha a mindennapi ember nem ala-
kíthatná ki véleményét a létről, milyen alapon kívánjuk 
akkor, hogy éljen? Konkrét részletkérdésekben igenis a szak-
emberekhez fordulunk, de az emberiséget érintő dolgokban 
az emberiségnek kell tanúságot tennie. Csak az emberiség, 
mint ilyen döntheti el például azt, jó-e az élet. Shaw meg-
hallgatta az emberiség válaszát és feleli „igen". 

Másodszor: Shawnak kedvező hatása van az előző tétel 
átalakításában is: A bölcseletet népszerűbbé tette és ugyan-
akkor a népi szórakozásokat pedig filozófikusabbakká mélyí-
tette. Ez nem egyenlő az unalmasabb jelzővel. Ellenkezőleg 
érdekesebbek, változatosabbak lettek. Korunk jele a kérdő-
jel. Mindenki és minden tele van vele. Shaw felelni akar a 
kérdésekre. Hol felelhetne jobban, mint a színpadon. Ez je-
lenti azt, hogy Shaw bölcselkedőbbé tette a szórakozást. Visz-
szahozta az angol drámába a színjátszás valamennyi, ma már 
drámaiatlannak mondott elemét. Ezek Shakespeare idejében 
még meg voltak, de azóta eltűntek s csak Shawval kerültek 
ismét vissza. Shaw Shakespearehez hasonlóan, kit minden 
érdekelt, minden lehetőt beleilleszt darabjaiba. Shaw been-
gedte a világot, a mai rohanó, változatos világot a színpadra. 
Szereplői egészségről, gyermekekről, öregekről, zenéről és fő-



zésről, lovasságról és apácákról, vallásról és bölcseletről be-
szélgetnek. Shaw megragadta és színpadra gurította a világ-
mindenséget. 

Harmadszor: Shaw eltüntette a korára nehezedő fásult-
ságot. Előtte az emberek egyetlen mértéke a jó modor volt. 
A jó modor lényege pedig az ásítás elfojtása. Az egész világ 
egy nagy ásítás volt, amellyel elnyelték a mindenséget, mint 
a rossz orvosságot, aztán nyugovóra tértek. Ma ismét idealista 
a világ s ez jórészt Shawnak köszönhető. A tehetelenség ér-
zése eltűnt. Mint minden nagy bölcselő, Shaw is megátkozta 
a gyümölcstelen fügefát. A lehetelen kivételével semmi sem 
lehetelen. 



X. SAINT FRANCIS OF ASSISI.1 

1 

Chesterton Szent Ferenc életrajzában olyan könyvet ad 
kezünkbe, amilyet eddig még nem írt. Szent Ferencről szóló 
tanulmányát majdnem tankönyvnek nevezhetnénk. Tan-
könyv, mert a mindennapi élet emberét megakarja ismertetni 
egy eszményképpel, Assisi nagy és alázatos szentjével. De 
regény is egyúttal, sőt romantikusabb regény, mint az ilyen 
jelzővel ellátott elbeszélések legtöbbje. 

Szent Ferencről írt értekezésében Chesterton, szokása 
szerint, nagyon sok és változatos kérdésről tárgyal. Leírja a 
katonai dicsőségre vágyó Ferencet, hirtelen és gyökeres vál-
tozását, amint az emberölő katonából embermentő Krisztus-
katona lesz. Átéljük Szent Ferenc életének annyira emberi 
mozzanatát, amikor ellopja apja pénzét, hogy templomot 
építhessen. Csodálatosan szép leírását találjuk a ferences 
szegénységnek. Ez az az erő, mely legyőzi a világot, mert 
— amint Chesterton oly sokszor hangoztatta — a világ nem 
tudja legyőzni a szegénységet. 

Mégtaláljuk Szent Ferenc korának rajzát, ami nélkül 
egész élete érthetetlen. Feleletet kapunk az annyiszor fel-
merült kérdésre: mi Szent Ferenc viszonya Krisztushoz. És 
mivel ez Chesterton könyvének legfontosabb része, ezzel 
kezdjük tárgyalásunkat. 

Ha valaki repülőgépen fölszállhatna az égbe, messze 
maga alatt ezernyi vallás tarka, zűrzavaros tömegét látná. 
Ott pislákolna a legelképzelhetetlenebb lehetőségekkel ját-
szadozó, de ugyanakkor a káromlásig menő komédiákkal 
tömegeket kápráztató Spiritizmus fénye. Mellette egy másik 
„vallás" prófétája azt hirdetné, hogy a milliók halhatatla-

1 Saint Francis of Assisi (Assisi Szent Ferenc). London, 1923. Hod-
der and_ Stoughton. 



nok. Ugyanakkor egyik követője, egy a millióból, Amerikába 
utazása közben meghal. A repülőgép utasa azt is látná, bogy 
egyik-másik „vallás-szín" egyszerre csak eltűnik, vagy bele-
olvad a másikba és ú j színt hoznak létre. De találna egyet, 
amelyik nem változik, mindig ugyanaz. Ez az állandó, meg 
nem ingó vallás a Katolikus Egyház. Chesterton nem törő-
dik azzal, hogy az olvasó szereti-e ezt az Egyházat, vagy 
pedig ellensége. A tény mindenképpen megmarad, hogy ez 
az egyetlen változatlan az egész zűrzavarban. Attól a pil-
lanattól kezdve, hogy Szent Ferenc visszaadta lelkét Terem-
tőjének, egészen a mai napig sokan akadtak, akik a hamis-
ság egész lelkesedésével bejelentették, hogy Szent Ferenc ú j 
vallást, ha úgy tetszik, „Ferencességet' alapított. 

Chesterton véleménye szerint alig lehetne rosszakara-
túbb, hazugabb feltevést elképzelni, mert „nem valószínű, 
hogy a hit szabadságának birtokában akadna élő ember, 
aki beleesne a késő, elfajzott ferencesek (Fraticelli) üres és 
felfuvalkodott túlzásába, mely mindent Szent Ferencben 
összpontosít, akit második Krisztusnak, az ú j evangélium 
hirdetőjének tart". A gondolat azonban nemcsak rosszaka-
ratú, hanem Szent Ferenc esetében logikátlan is és a Szent 
egész életét következetlennek állítja be. Ahogy a tenger 
hulláma eltünteti a pocsolyát, úgy söpri el Chesterton azt 
a lehetetlen állítást, mintha Szent Ferenc valami ú j Meg-
váltó szerepében akart volna tetszelegni: 

„Valójában az ilyen faj ta elképzelések értelmetlenné 
teszik Szent Ferenc életének minden indítékát. Senki sem 
szokta tiszteletből nagynak tartani és követni azt, akinek 
fölváltására érkezett. Márpedig Szent Ferenc végtelenül 
nagyra tartotta s egész életében követni igyekezett Krisztust, 
Viszont a pápai bölcsesség mentette meg a világ és Egyház 
számára a nagy Ferences mozgalmat. Nélküle másodrendű 
szektává, ú j vallássá süllyedt volna." 

A lehető legnyomatékosabban hangsúlyozza Chesterton, 
hogy míg Szent Ferenc Krisztus szerint alakította egész éle-
tét s mindenben követni akarta Urát, maga látta a legvilá-
gosabban a köztük tátongó hatalmas távolságot. Chesterton 
mesteri rövidséggel és ragyogó világossággal így fejezi ki 
ezt a különbséget: 

Olajos A. Elréd: G. K. Chesterton. 10 



..Krisztus és Szent Ferenc között az a különbség, ami 
a Teremtő és a teremtett között." 

Hogy még jobban kisarkítsa a gondolatot, Chesterton 
jelképet használ, mely megmutatja az egész kérdés lénye-
gét. Merész paradoxonban fölveti az eszmét, hogy Krisztust 
Szent Ferenc fényénél ismerhetjük meg: 

„Szent Ferenc Krisztus tükre, ahogy a hold a napé. 
A hold sokkal kisebb, mint a nap, de sokkal közelebb van 
hozzánk. Fénye sokkal gyengébb, tehát jobban látható. 
Hasonlóképen Szent Ferenc is közelebb áll hozzánk s mivel 
magunkhoz hasonló ember csak, könnyebben tanulmányoz-
ható." 

Ez rövid összefoglalása Chesterton nézetének Krisztus 
és Szent Ferenc viszonyáról, Alig akad két bölcselő a mai 
világban, akik megegyeznének Krisztusról, vagy Szent 
Ferencről alkotott véleményükben. Chesterton az Egyház 
álláspontját képviseli a tömegek előtt, melyek Szent Feren-
cet csak kevéssé, Krisztust pedig egyáltalán nem értik meg. 

Chesterton könyveiben néha olyan képzeletbeli leírá-
sokat ad, hogy eláll az ember lélekzete a csodálkozástól. 
Leírásai hasonlók a ködből hirtelen elénkdobbanó hegy-
óriáshoz, vagy az égbe kapaszkodó székesegyházhoz; így 
írja le Szent Ferenc megérkezését a küzködő, nyomorult 
világba: 

„Még borongó félhomály uralkodott mindenütt, mikor 
csendben és hirtelen megjelent a, városka fölötti dombon a 
derülő sötétséggel hátamögött egy alak. Hosszú, szomorú 
éjszakának, a virrasztás csillagokkal vígasztalt éjjenek haj-
nala közelgett. Kezét égnek tárva állt, mint annyi szobron 
és képen. Körülte dalos madarak serege. Mögötte a hajnal 
hasadása. Középkor — Szent Ferenc." 

Valamivel később, mikor Szent Ferenc olyasmivel ke-
rült szembe, amitől igazán megijedhetett, Chesterton leíró 
művészetének legszebb alkotását nyújt ja . Ez a leírás a ha-
rag és a csalódás könnyeit csalja szemünkbe; mért nem 
találkozhatunk mi is bélpoklossal az úton, hogy Szent Fe-
renchez hasonlóan nyakába borulhassunk és ^«gölel-
hessük? 



„Csöndesen poroszkált lován a nyílt mező elhagyatott 
útján. Hirtelen megpillantott egy embert. Szembejött vele 
az úton. Ferenc mégállt. Egy bélpoklos jött feléje. Érezte, 
hogy bátorságát harcra szólították. Nem a világ kihívása 
volt ez, hanem Azé, Aki az emberi szívek titkait vizsgálja. 
Nem Perugia drámai zászlói közeledtek. Ezektől nem ijedt 
meg soha. Nem Szicília koronájára vágyó seregek kürt je 
zengett. Ez a bátor ember veszélyérzeténél többet nem je-
lentett. Bernardone Ferenc a félelmet látta közeledni. A fé-
lelmet, mely nem kívülről, belülről támad. Pedig fehéren, 
összetört betegen, verést váró szenvedő tekintettel, a Kereszt 
nevében állt ott az úton." 

Szent Ferenc életének forduló pontja. Chesterton egy-
szerű elbeszélő stílusban folytatja a történetet. Mögötte 
azonban hatalmas kereszt, véget nem érő zarándoklás árnya 
húzódik: 

„Életében először rövid pillanatra megállt a szíve. 
Aztán fagyos zsibbadtságát a mozgás villáma vágta ketté. 
Leugrott lováról s a pokloshoz rohant. Viharosan megölelte. 
Azóta hivatása lett a poklosok szolgálata. Mind magához 
ölelte. Ennek odaadta pénzét, fölült lovára és elvágtatott." 

Csak most jön az események csúcspontja: 
„Nem tudjuk, meddig vágtatott. Azt sem, mit érzett 

szívében. De azt mondják, mikor vágtában visszafordult, az 
út üres volt, nem állt ott senki . . 

Chestertonban is megvan bizonyos mértékben a miszti-
kus világmegvetés, vagy inkább a világ esztelenségeinek 
megvetése. Ez a beállítottsága írásaiban is világosan tük-
röződik. Chestertonnak Szent Ferenc iránt érzett nagy és 
kitartó szeretetét jórészt éppen annak kell tulajdonítanunk, 
hogy Szent Ferenc nem törődött a világgal, jóllehet, egyszer 
régen nagyon nyomorultnak érezte magát, mert a világ nem 
vett tudomást róla. Chesterton, mikor azt az aszkézist és 
önsanyargatást vizsgálja, mely akkora szerepet játszott 
Szent Ferenc életében, erre a világmegvetésre mutat rá, 
mely nemcsak megóvta, hanem magasan a föld fölé is 
emelte. A világ gyűlöli azokat, akikhez nem ér fel bántó 
keze; akik nem olvadnak bele színvonalába; gyűlöli azokat, 
akik szerető gyöngédséggel távol tartják magukat tőle, mert 



a világ összezúzza azokat, akik harcba szállnak ellene, de 
tehetetlen a gyengédség és az alázatosság fegyvereivel szem-
ben. Chesterton nagyszerű megfigyelések sorozatában mu-
tatja be Szent Ferencet, aki elhagyja a világot. A világ 
pedig dühöng és lázong, mert nem *tudja legyőzni azt, aki 
pedig olyan gyöngének, törékenynek tűnik fel, mint eddig 
semmilyen ellenfele. Az erősek külsőre sokszor gyengék. 
Szinte álcázásnak nevezhetnénk. Nem mintha Szent Ferenc 
is álcázta volna erejét. Szigorú, kemény életmódjában 
eléggé megnyilatkozott az. 

„Nem lehet kiéheztetni azt, akinek állandó eledele a 
bojt. Nem lehet tönkre tenni, koldusbotra juttatni olyant, 
aki jószántából lett koldús. Nagyon sivár kielégülést szer-
zett azoknak, akik a verésre fanyalodtak. Szent Ferenc tán-
colt és dalolt örömében, míg ütötték, mert egyetlen méltó-
sága volt a méltánytalanság. Kantárt tettek fejére — dics-
fénnyé változott." 

Ilyen rövid fejezetben csak sejteni lehet néhány idé-
zett támogatásával Chesterton könyvének mélységeit. Műve 
száz százalékig eléri célját: aki elolvassa, megszereti s talán 
követni is próbálja Assisi nagy szentjét. A szerző nem akart 
kimerítő tanulmányt írni és nem is meríti ki tárgyát. Az 
életrajzban szinte két stílust lehet megkülönböztetni: az 
egyik Chesterton magyarázó, elemző stílusa, mely olyan 
csodálatosan tárja fel Szent Ferenc lelki világát; a másik 
az elbeszélő írásmódja, amely a Szent életének tényeit, 
korának mesteri rajzát adja. A katolicizmus ellenségei rossz 
néven veszik Cliestertontól annak az erős kihangsúlyozását, 
hogy Szent Ferencek kizárólag csak a Katolikus Egyházban 
találhatók. De aki tanulmányozza a világ történelmét, an-
nak be kell vallania, hogy Szent Ferenc nem lehetett volna 
az, ami volt a Katolikus Egyház nélkül. Szentek nélkül 
nincs Egyház, Egyház nélkül nincs szükség szentekre. 

Chestertonnak sok mondanivalója van Szent Ferenc 
annyit támadott csodáival kapcsolatban is. Álláspontját 
hadd világítsuk meg saját szavaival: 

„SzJent Ferenc csodáinak háromnegyed részét már 
„megmagyarázták" a pszichológusok. Nem úgy, ahogy a 
katolikusok, hanem ahogy a materialisták. Szent Ferenc 



csodáinak egész külön osztálya van: gyógyításai. Milyen 
alapon vetik el ezeket a „felsőbbrendű" kritikusok, akik 
vakon hisznek „a hit alapján álló szuggesztió" csalhatatlan 
hatásában?" 

Chesterton igenis vallja, hogy Szent Ferenc csoüatat 
művelt. Szent Ferenc maga is csoda volt. Mért ne ismétel-
hette volna meg önmagát? 

Chesterton kedves szentről szép könyvet írt. A Kato-
likus Egyházban sok szépség van. Legszebb ékességei közé 
tartoznak a szentek. Szent Ferenc közöttük a legfestőibb. 
A nem katolikusok is jobban ismerik bármelyiknél. Ches-
terton könyve a bizonyíték: egy szent életrajza sokkal ér-
dekesebb olvasmány, mint a legművészibb regény. Szent 
Ferencről írva Chesterton olyanról mesél, akit szeret. Talán 
azért szereti, mert nem fordult vissza ott, az úton, mikor 
a leprás elébe toppant. Vagy talán azért, mert Szent Fe-
renc talány és gondolkozásra kényszeríti még azokat is, 
akik sohasem képzelték magukat vallásosaknak: „Milyen 
ember lehet ez, kit a világ nem tud legyőzni, milyen Egyház 
lehet az, amelyik ilyen pilléreken pihen, ki lehet az, akinek 
szavait még a madarak is némán hallgatják?" Chesterton 
megadja a feleletet: Ez az ember Szent Ferenc. 

„Szent Ferne elsősorban adakozó. Főként az adakozás 
legmagasabb faj táját gyakorolja, a hálaadást. Neki köszön-
hetjük a világ ébredését és a hajnalt, melynek világánál 
minden alak, minden szín, ú j fényben ragyog. A keresztény 
műveltség lángeszű építői úgy jelennek meg a történelem-
ben, mint szolgái, utánzói. Az emberek iránt érzett lángoló 
szeretete hevítette a gazdagok gőgje és kegyetlensége ellen 
hozott középkori törvényeket. Ma is fellelhető a keresztény 
Szocializmus és a Karitász eszméiben. Senki sem állítja, 
hogy ezek a művészeti és társadalmi eredmények nem szü-
lettek volna meg Szent Ferenc nélkül. De igaz az, hogy sem 
a művészetet, sem a társadalmat nem tudjuk elképzelni a 
nélkül a Szent Ferenc nélkül, aki élt és aki átalakította, 
Krisztusibbá tette a világot." 



XI. A TÖRTÉNETÍRÓ. 

Chesterton saját bevallása szerint azért írja meg Anglia 
történetét,1 mert eddig csak az állam történetét ismerjük, 
a nép életét még nem írta meg senki. Ha igaz állítása, rend-
kívül hálás lehet a tudomány a könyvért. Csakhogy Ches-
terton téved. A történelmet mindig a nép valamelyik tagja 
írja meg, következésképen önmagát és a népet tükrözteti, 
de nem népi módon. Ez f á j Chestertonnak. Meg akarja írni 
mindannak a történetét, ami kimaradt a történelemkönyv-
ből. Ismerjük a fejedelmek kiváltság- és szerződés-leveleit, 
de nem ismerjük például az ácsok okmányait. Ezek meg-
ismertetését tart ja az igazi népi történelemnek. Panaszkodik, 
hogy a népet mellőzik. Pedig ha vádja igaz lenne, a törté-
netírók nem érdemelnék meg nevüket. Chesterton szerint 
Anglia egész történetét félreismertük, de majd ő segítsé-
günkre siet és elmondja, mi is történt valójában. Az iskolai 
történettanulás időlopás volt; Green történelem ellenesen 
írta meg hazája életét. A rómaiak például nem a rég-mult 
hősei, hanem a mai Angliának is kialakítói. Chesterton nem 
veszi észre, hogy a történetírók mindig is elismerték az angol 
civilizáció római eredetét. Senki sem él abban a hitben, hogy 
az antik Róma hatása kimerül az építészeti maradványokban 
és az úttöredékekben. 

Chestertton különös figyelmet szentel a középkornak, 
mellyel olyan mostohán bánt nem egy történetíró. Ezzel 
szemben fölöslegesen túlzott érdeklődéssel kísérik a Stuartok 
korát. Chesterton arra kéri olvasóit, úgy nézzék a történel-
met, mintha az iskolában nem tanultak volna semmit s most 
egészen ú j jelenségekkel ismerkednének meg. Az iskolában 
úgy sem az igazán lényegest tanultuk, hanem csak annak 

1 A short history of England. London. 1917. Chatto and Windus. 



külső megnyilvánulásait. Egyáltalán nem az a fontos, hogy 
Vilmos 1066-ban legyőzte Haroldot, hanem az, hogyan vi-
selkedett, mint hódító. Ezt pedig ritkán tanítják. De ha az 
olvasó meg is fogadná Chesterton tanácsát s elfeledné, amit 
tanult, nem tudná értékelni írónk munkáját, mely egészen 
átalakítja a greeni történelmet. Chesterton történelme any-
nyira telve van meglepő magyarázatokkal és olyan hatal-
mas területet ölel föl, hogy fejezetünkben csak a lényege-
sebb szempontjait tudjuk érinteni. Ezek alapján lehet majd 
megállapítani történetfelfogását. Olvasója első pillanatra 
észreveszi, hogy bármennyire különbözik is munkája az el-
ismert történetírókétól, teljesen értelmetlenné válik, mihelyt 
mellőzni akarjuk a tanult tényeket. 

Az egész angol történelem két sarkpont körül mozog:2 

az egyik Harold halála Senlac mellett, a másik a VIII. Hen-
rik által megindított reformáció. A kettő között Húzódik az 
annyira félreismert középkor. A gondolat ú j kérdéseket vet 
fel írónkban: Részesítették-e valaha is kellő figyelemben az 
angol történelmet? Vájjon kellő arányban foglalkoztunk a 
lényeges és az érdekes "részletekkel? Chesterton részletesen 
boncolgatja ezeket a problémákat, amelyekkel azonban itt 
nem foglalkozhatunk. 

Chest ertönt bosszantja, hogy sokan a felsőbbrendűség 
bélyegének veszik normán származásukat. Ez a divat téve-
sen értelmezi a normanok szerepét. „Vilmos addig volt hó-
dító, amíg meg nem hódította Angliát. Attól kezdve kicsú-
szott a kezei közül. Autokráciát akart teremteni és monar-
chia született. Hódító Vilmosból Hódított Vilmos lett. A tör-
ténettudósok ezt nem veszik észre. Legfeljebb csak sejtik, 
amikor megállapítják, hogy a Györgyök korában még nem 
létezett a hűbériség." 

A történelem legszínesebb fejezete talán az a kor, 
amelyben a tengeren át Európa felé tekintgető szem hatal-
mas keresztet látott. A kereszt hívogatta a lovagokat, mint ké-
sőbb a titokzatos hang Jeanne d'Arcot. A keresztes háborúk 
idején szent ügy volt a harcolás, mert szent célért történt. 
„Hatszáz esztendő telt el a kereszténység születése és világ-

2 V. ö. P, Braybrook i. m. 90. 1. 



vallássá növekedése óta, amikor megjelent másolata és leg-
nagyobb ellenfele: a Mozlim vallás. Bizonyos értelemben az 
lzlám keresztény eretnekség." A történetírók, ismétli meg 
vádját Chesterton, nem értették meg a keresztes háborúkat. 
Arisztokratikus felfedező utaknak tartják, pedig az egész 
nyugatot egybefogó fölkelés volt. A Szentföld sorsát minden 
keresztény úgy szívén viselte, mint saját otthonáét. Chester-
ton, az idealista nem akarja elfogadni, hogy nem minden 
keresztes hadjárat választotta kizárólagos céljául a Keresztet 
és a Szentföldet. 

A középkort elemezve kifejti Chesterton azt a nézetét, 
hogy a történelem megértésének legcélravezetőbb módja 
visszafelé haladni. „Tehát ha a Magna Chartát akarjuk 
megismerni, előbb Mária királynővel kell foglalkoznunk. 
Ha a 12. század intézményeit vizsgáljuk, akkor látjuk meg, 
mi volt maradandó értéke, ha kikutatjuk, mi él még belőle 
a 14. században." Valóban kiváló módszer, mert szétválasztja 
a történelmi elemeket a helyi, ideiglenes jelenségektől. — A 
középkorral kapcsolatban megemlékezik a szerzetesi intéz-
ményről: „Maga a szerzetes szó is forradalmi, mert azt je-
lenti, hogy a magány közösséggé, sőt társadalommá vált. Az 
egyén közösségbe menekült, hogy egyedül lehessen. Min-
denki előtt ismeretes a közhely: a szerzetesek elvégeztek 
mindent, amit senki sem akart elvégezni: az apátságok ve-
zették a világ naplóját, a betegségekre gyógyszert kerestek; 
először tanították a mesterségeket; megmentették a pogány 
irodalmat; a szeretet úthálózatát építgették és visszatartották 
a szegényt a modern korban ismét fenyegető kétségbeeséstől. 
Ma is szükségét érezzük az emberbaráti intézményeknek, de 
olyanokra bízzuk, akik magukat gazdagokká tették, nem 
pedig azokra, akik maguk is szegénységben élnek. Végül az 
apátok helyét választással töltötték be. Ezzel első ízben 
nyújtottak példát a képviseleti kormányzásra. Az angolszász 
Anglia története teljesen egybefonódik kolostorainak törté-
netével." 

Becket a történelem azon különleges alakjai közé tar-
tozik, akik félig papok, félig államférfiak voltak. Uralko-
dója félig király, félig zsarnok. Münden iskolásgyermek is-
meri Becket Tamást s érdeklődéssel olvassa menekülését és 
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halálát Canterbury-ben, ahol később zsarnoka is életét vesz-
tette. „Lehet, hogy Becket túlzottan idealista volt, aki mint 
földi Paradicsomot védelmezte Egyházát, melynek atyai 
törvényeit az égből eredeztette. De olyan király ellen küz-
dött, aki ezeket a törvényeket Tündérország szeszélyeinek 
nézte." Becket történetének leghatásosabb részlete az, hogy 
II. Henrik megostoroztatta magát a sírjánál. „Tette olyan 
volt, mintha Cecil Rhodes megengedte volna, hogy egy búr 
jól elverje, mert igazságtalanul kivégezte néhány honfitár-
sát." Chesterton rendkívül szellemesen magyarázza ezt a kis 
történetet, de a tanuló jobban megérti, mit jelent egy ki-
rályt megkorbácsolni, ha tudja, hogy a király mindenkit 
megkorbácsoltathatott és kiszúrathatta a szemét annak, aki 
királyi vadra mert lövöldözni. 

A középkor nagy részét kitöltik a franciaországi hábo-
rúk, melyek nyomorba döntötték a népet, de nagy hatalomra 
juttatták a királyt. A háborúk oka az volt, hogy az angolok 
„a kereszténységet nagyon is helyhez kötött, sőt egyenesen 
Angliához kötött jelenségnek magyarázták. Tehát az idegen 
nem is keresztény. Ekkor kezdte az angol megvetni a kül-
földieket. Ettől kezdve a külföldi előtt minden angol gőgös 
teremtmény, mert az angoloknál még a gyerekek is nyelvü-
ket nyújt ják idegen tanáraikra." A francia háborúk tehát 
az idegenek megvetéséből fakadtak, „melyet még a bábeli 
toronynál örököltek a népek." Természetesen politikai okok 
is szerepelnek. „Az egyik az volt, hogy Franciaország nem-
zet, sőt vallás lett, mert vezére egyszerű lány, kit égi su-
gallat vezet s aki legyőzött hazáját fölemeli." Chesterton a 
francia háborúnak nemcsak a vázát adja, hanem a rejtett 
rugókat, a lélektani mozgató erőket is felszínre hozza. 

„A nemzeti gyűlöletből indított francia háborúk hama-
rosan Angliát is éppen úgy sújtották, mint Franciaországot. 
Angliát tönkretették győzelmei; a társadalom két pólusán a 
dőzsölés és nyomor annyira túlzásba ment, hogy a közép-
kor hátrahagyta egyensúly teljesen felborult. Az eredmény 
Wat Tyler lázadása lett. A lázadásnak Tyler halála és a 
gyermekkirály közbelépése vetett véget. A király lecsillapí-
totta a veszedelmes tömeget. Ez volt a középkori értelemben 
vett szent királyi hatalom utolsó megnyilvánulása." 



A királyi trón többé nem az Isten adománya. Bárki 
harcolhat érte. A rózsák harca már ezt az ú j szellemet je-
lenti. „A fehér és a piros rózsa nemcsak a koronáért küz-
dött. Eszmei ellentétek is elválasztották az ellenfeleket. Lan-
cester a parlamenttől és a hatalmasoktól függő uralkodót 
akart; York a középkori szellemben nem akarta, hogy bárki 
is betolakodjék a király és népe közé." 

A középkornak Tudorokba hajló alkonyán áll III. 
Richárd érdekes alakja. Chesterton így nyilatkozik róla: 

„Nem vérengző óriás, mégis bíborfelhő borul emlékére. 
Lehet jó, vagy gonosz ember, de mint király határozottan 
jó volt, sőt népszerű. Mindvégig megmaradt a vallás és a 
szeretet út ján. Művészet- és zenepártolásával megelőzte a 
renaissance-ot." Chesterton szerint Richárd az utolsó közép-
kori király, kinek halálakor Anglia már elfelejtette, mi a 
hűség; a nemesek a veszély első jelére menekültek a király 
mellől. Az ország belépett az újkorba. Richard jellemzése 
talán legszebb része Chesterton könyvének. Biztos, hogy 
sokkal többet nyújtott, mint a történelemkönyvek néhány 
soros megjegyzése. 

A Renaissance Anglia történetének egyik legfontosabb 
fejezete. „A racionalizmus napjának hajnala, mely sokak 
előtt valóban sötétségbe borította a középkort." A kor hátte-
rét VIII. Henrik jelleme festi. Támadják, mert kedvét lelte 
a „házasélet változatosságában." Mint fiatalembernek, so-
kat megbocsátottak neki, mert nagy királynak Ígérkezett. 
Két vonás emelkedik ki uralkodásából: házassági kalandjai 
és a kolostorok kérdése. Henrik Kékszakái lett, mert szeren-
csétlenül választotta feleségeit. „Majdnem olyan boldogtalan 
volt feleségeivel, mint azok vele." Henrik becsületét igazá-
ban a válás kérdése tette tönkre — írja Chesterton. Azt 
hitte, hogy a pápa barátsága az Egyház álláspontját is meg-
változtathatja. „Henrik Leó párnájára akart támaszkodni 
és Péter sziklájába ütközött." Henrik tehát szakított a pápa-
sággal s ezzel, azt hitte, örökre lerázta nyakáról. Maga lett 
a nemzeti Egyház feje. „A borzalmas csapás lesújtotta Mo-
rus Tamást, a legnemesebb humanistát, aki vidáman, szent-
ként halt meg.' A kolostorok kérdését az az egyszerű tény 
magyarázta, hogy a királynak pénz kellett; tehát a kolos-



torokat föl kellett oszlatni. Yajjon lehet-e igazolni Henrik 
cselekedeteit? Chesterton szerint Froude talált valami ment-
séget Henrik bűneire; azt ugyanis, hogy a király erős nem-
zeti monarchiát akart teremteni s ez vezette minden tettét. 
Chesterton visszautasítja az elméletet az erkölcs szavával: 
„bűnös módon nem lehet és nem szabad még csak akarni 
sem a jót, különösen, ha olyan ketes jóról van szó, mint a 
íliktátura." Henrik uralkodása megmutatta, mit érhet el egy 
uralkodó, vagy inkább, mit nem érhet el. Bukása olyan je-
lentőségű, hogy akkor nem, csak később éreztette hatását. 
Élete a bizonyíték, hogy a pápa több, mint az angol trón 
barátja — egyházi fegyelemben fölötte áll. „Anglia reme-
gett a király ördögi jogara alatt, de ugyanakkor sütkérezett 
az ú j tan fényében, mely hivatva volt eloszlatni a középkor 
sötét ködét." 

Általában Máriát gonosz uralkodónak tartják, mert 
megégette azokat, akik oktalanul még papíron sem akartak 
katolikusok lenni. A történetírók „véreskezűnek" keresztel-
ték, pedig inkább fanatikusnak mondható. „Ellenségei téved-
tek jellemében: — írja Chesterton — bizonyos határok közt 
jó asszony volt." Mária őszinte fanatikus s mint a fanatiku-
sok általában, rendkívül korlátolt és tudatlan. Nem látta 
be, hogy az eretnekek megégetésével minden reménye elve-
szett, hogy országát a katolikus Egyházba visszavezesse. 

A történetírók véleménye szerint Erzsébet királyné nap-
jaiban ébredt rá Anglia igazi nagyságára. Chesterton éppen 
ellenkezőleg meg van győződve, hogy Anglia akkor tuda-
tosította először, milyen kicsi. „A spanyol hajóhad sorsa 
ugyanazt jelenti Angliának, mint Bannockburn a skótoknak, 
vagy Majuba a búroknak — a győztesek csodálkoztak 
legjobban győzelmükön." A spanyolok rájöttek, azóta mások 
is, hogy a csatát nem mindig a számbeli fölény dönti el. 

„Erzsébet kora sok vonásban inkább a középkorra, 
mint az újkorra emlékeztet. Erzsébet erős volt s úgy uralko-
dott, mint a középkor királyai. Ha nem ilyen lett volna, a 
spanyol Fülöp ült volna Anglia trónjára és Stuart Mária 
nemcsak fenyegette volna az országot. Más történelmi hát-
térrel maga mögött máskép uralkodott volna." 



Chesterton áttér a puritánok korának jellemzésére. „A 
puritánokat kezdetben valami tiszta vallásnak nevezett 
eszmény hevítette. Alapgondolatuk az volt, hogy az emberi 
értelem közvetlen összeköttetésben áll Isten értelmével; te-
hát szentségekre semmi szükség. Nemcsak egyházi ügyek-
ben, hanem tanításban is kálvinisták: Isten az embereket 
kárhozatra, vagy üdvösségre teremti. Tehát áldozatra* vagy 
szentségekre ismét nincs szükség, az eredeti bűn és a meg-
testesülés pedig értelmét veszti." Chesterton szerint Anglia 
soíhasem volt igazán puritán. „Ha az lett volna, ma nem 
létezne." 

Chesterton történelmi tanulmányában számos, az álta-
lában elfogadott állításokkal ellentétes nézet jut kifejezésre, 
vagy kap eredetibb megfogalmazást.3 Véleményünk szerint 
a könyv nem tartozik Chesterton legsikerültebb alkotásai 
közé. Nem mintha nem lennének eredeti meglátásai, — eb-
ben Chestertonnál soha sincs hiány — hanem, mert olva-
sása előre föltételezi az angol történelem alapos ismeretét. 
Tehát inkább történelmi kommentárt írt. Címül választhatta 
volna: „Anglia történetírásának története és hibái." 
Chesterton szerint visszafelé kell olvasnunk a történelmet, 
hogy megérthessük. Ez valóban rendkívül érdekes és szem-
nyitogató kísérlet lehet, de csak annak, aki azt már alapo-
san ismeri előre is. 

3 V. ö.: P. Bravbrook: Pefeps at the Mighty. London, 1927. Cape. 
94. 1. 



XII. THE EVERLASTING MAN.1 

Ghesterton könyvében két, sokat hangoztatott tárgyról 
ír: az ember eredetéről CS emberről, aki Krisztus" volt. 
Ragyogó stílusában eddig hallatlan módon tárgyal a világ 
lehetőségéről és lehetetlenségeiről. A fölvetett kérdés mind 
régi probléma, de chestertoni megvilágításban egészen ú j 
színt s így ú j fontosságot is nyer. A kopott, ködös igazságok 
ragyogók és világosak lesznek. Az író célja az volt, hogy 
bemutassa, milyen meggyőző erejű a keresztény történet és 
milyen kevéssé meggyőző az az Egyház nélkül. A könyv má-
sodik része bizonyos értelemben apológia. Az Egyháznak 
ugyan nincs szüksége apológiára, megvan saját tanúsága, 
de Chesterton éppen azoknak ír, akik ezt a tanúságot nem 
tudják, vagy nem akarják elfogadni. 

Míűvének elején Chesterton elveti az evolúciós gondola-
tot, mintha az ember és egész kultúrája a természetből nőtt 
volna ki lassú átalakulással. „Helytelenül gondolkodunk, ha 
azt hisszük, hogy az emberiség múltja beleolvad a termé-
szetbe, a civilizáció a barbarizmusba, a vallás a mitológiába, 
a kereszténység a többi vallásba. Nem igaz, hogy történelmi 
vázlatot úgy készítünk, hogy a múltról kiradírozzuk a je-
len vonalait. Sokkal közelebb áll az igazsághoz, ha a világ 
keletkezését egészen egyszerűen, primitív mitosz alakjában 
fogjuk fel: volt valaki, aki alkotta a napot és a csillagokat 
s volt egy isten, aki beleköltözött a majomba. 

A nap fényétől megvilágosított egyik csillagon sok és 
sokféle élő és élettelen dolog létezik. Él ott egy különleges 
f a j is, ami a többihez viszonyítva istenek . fajának látszik. 
A tényt csak megerősíti, hogy viselkedése néha éppen ellen-

1 The Everlasting Man. (Örök ember.) London, 1925. Hodder and 
Stonghton. 



kezőleg a démonok fajára emlékeztet. Teljesen elüt környe-
zetétől. Annyira elüt, hogy ezt a különbséget tagadni is 
tudja. Igaz, az emberek, ennek a föld-csillagnak istenei sok 
és erős kötél által kapcsolódnak környezetükhöz. Ez azon-
ban ugyanazon igazság, csak más szempontból. A másodla-
gos adottságok — úgy nőnek, mint a fű, úgy járnak, mint 
az állatok — csak kiemelik az elsődleges különbségeket. 
Ugyanaz az eset, mintha azt mondanánk, hogy a varázsló-
nak is emberi külseje van; vagy még a tündérek sem tud-
nak táncolni lábak nélkül. Az utóbbi időben divat lett ezt 
a másodrendű hasonlatosságot hangoztatni és kiemelni, nűg 
az elsődleges tény feledésbe merült. Szeretjük hangsúlyozni, 
hogy az ember hasonlít a többi teremtményhez. Igaz; de ezt 
a hasonlóságot egyedül az ember képes észrevenni. A hal 
nem kutat ja a madarak alakjának hasonlóságát a halakéhoz; 
vagy az elefánt és az emu nem hasonlítják össze csontvázai-
kat. Az ember beletartozik a világba, de mégis teljesen kü-
lön világ. A nagy egységnek része, de mégis kiválik belőle. 

Ez az ember, értelmének fénye mellett, mely olyan 
egyedülálló, mint a tűz, melyet föltalált, körülnéz és a lát-
ható világot „láthatóvá" teszi, eszébe fogadja. Maga körül 
meghatározott típusú és stílusú világot talál. Bizonyos tör-
vények, vagy legalább ismétlések szabályai szerint történik 
minden. Zöld épületet lát, mely látható kezek nélkül alakítja 
önmagát, de nagyon pontos minta és terv szerint, mintha 
csak valami titokzatos kéz előre a levegőbe rajzolta volna 
alakját. Nem elmosódott, homályos forma, amint manapság 
mondogatják. Nem vak növekedése, vagy tapogatódzása az 
életnek. Minden bizonyos célra tör. Még a kopott mező százszor-
szépje, vagy fűvirága is dicsőséges, nagyszerű célirányosság 
szerint él. Még az alakjuk is nemcsak a növekvő életet, ha-
nem a befejezettséget, a célhoz érést sejteti. A mienk a koro-
nák világa. Ez a benyomás, akár látszólagos, akár nem, olyan 
mély hatást gyakorolt a gondolkodóknak és az anyagi vi-
lág uralkodóinak fajára, hogy legnagyobb részük külön né-
zetet alkotott a világról. Megállapították, talán helyesen, ta-
lán tévesen, hogy amint a fa, a világ is bizonyos terv sze-
rint halad. Van célja és koronája, mint a virágnak. Amig 
a gondolkodók faja valóban tudott gondolkodni, addig min-



dig világosan állt előtte, hogy a cél eszméjének elismerése 
egy másik, félelmetes gondolatot is magában foglalt: van 
valami más, idegen, láthatatlan lény, aki a világ jelensé-
geinek a tervét megrajzolta s a célt megvalósította. Ez az 
idegen úgy látszik, barátjuk. Titokzatos jótevő, aki már 
előttük is létezett, hiszen hegyeket és erdőket készített jöve-
telükre, napot gyújtott melegítésükre, mint ahogy a szolga 
tüzet rak urának. A világnak értelmet adó szellem eszméje 
mindig jobban megerősödött az emberek között. Hosszabb 
és mélyebb elmélkedésekbe, tapasztalatokba került, mint a 
világ külső térvének meglátása, észrevevése. A legtöbb em-
ber, elsősorban a bölcsek, arra a következtetésre jutottak 
tehát, hogy mivel a világnak van célja és iránya, van cél-
adója és első oka is. Amikor azonban megállapításuk követ-
kezményein kezdtek gondolkodni, sokan elszakadtak a böl-
csektől. Ettől kezdve két úton, kettős stílusban kezelték az 
említett eszmét. Ez a kettős út adja a világ vallástörténeté-
nek egész fejlődését. 

A többségnek is, a kisebbségnek is egyaránt megvolt 
az érzéke a jelenségek mélyebb értelme iránt. Tudtak a kü-
lönös hatalmasság létezéséről, aki a világ titkait kimérte. 
A többség azonban, a tömeg természetesen inkább arra haj-
lott, hogy az egész kérdést a pletyka szellemében kezelje. 
Ez a pletyka is, mint valamennyi, sok igazságot, de tévedést 
is tartalmazott. A világ kezdett meséket, történeteket mon-
dani az Ismeretlen Lényről, vagy fiairól, szolgáiról, követői-
ről. A mesék egy része nagyanyó történeteit mintázza; a 
világ hajnaláról csak nagyon távoli emlékként regéltek. így 
keletkeztek a mítoszok a csecsemő-holdról és a ki-nem-siilt 
hegyekről. A mesék másik csoportja a mai utazási történe-
tekre emlékeztet; különös, de korszerű élmények a tapasz-
talás fölfedezetlen végvidékeiről. Ilyenek a csodás gyógyítá-
sok s a halottak sorsáról suttogott rémtörténetek. A míto-
szok, mesék jórésze valószínűleg igaz. Legalább is annyi, 
ami szükséges, hogy a józan emberben megőrizze a kozmikus 
függöny mögött rejlő csodálatos, de egyszersmind valósá-
gos titok létének tudatát. Mindez azonban bizonyos értelem-
ben csak külső jelenségeken alapul. Még akkor is, ha a je-
lenségek jelenésekké válnak. Mbgjelenések és eltűnések 



körül alakul az egész kérdés. Ezek az istenek legnagyobb 
részt szellemek, azaz árnyak. Sőt a nagy többség az árnyak-
nak is csak a pletykáihoz férkőzhet hozzá. Az egész világ 
megtelik híresztelésekkel, amiknek többsége bevallottan is 
csak képzelődés. Az istenekről, szellemekről, a láthatatlan ki-
rályokról szóló mesék, ha nem is magáért a meséért, de a 
tárgy érdekességéért keletkeztek. Bizonyítják a téma örök 
érdekét. Mást nem is akarunk és nem is lehet belőlük kiol-
vasni. A kötetlen mitológia és költészet formájában jelent-
keznek.2 

Közben a kisebbség, a bölcsek, a gondolkozók külön-
vonultak és megkezdték munkájukat. Terveket rajzoltak a vi-
lágról, amiről mindenki hitte, hogy jól megalkotott terv 
szerint halad. Komolyan nekiláttak kikutatásához és fölmé-
réséhez. Értelmüket igyekeztek hozzáilleszteni ahhoz az 
ismeretlen értelemhez, amely a titokzatos mindenséget kigon-
dolta. Vizsgálgatták ennek a szellemnek a természetét és 
mozgató végső célját. Néhányan közülük személytelenebbé 
tették, mint az emberiség általában gondolta. Mások majd-
nem üressé egyszerűsítették. Voltak olyanok is, akik egészen 
kételkedtek benne. A beteges képzeletűek gonoszt és ellensé-
get látnak benne. Az elfajzottak démonokat kezdtek imádni 
istenek helyett. A többség azonban teista maradt. Nemcsak 
a természetben vettek észre erkölcsi tervet, hanem az embe-
rek számára is fölállították azt. Ezek igazi emberek voltak 
és jó munkát végeztek. Emlegették és különféle módon tisz-
telték őket. Ezeket írástudóknak nevezték s írásaik többé-
kevésbbé megkülönböztetett kegyeletben részesültek. A böl-
csekből lettek a törvényhozók. Hagyományaik nemcsak tör-
vények, hanem szertartások alakjában is fönnmaradtak. 
Mondhatnánk isteneknek kijáró tisztelet volt osztályrészük, 
éppen úgy, mint a nagy királyoknak, vagy hadvezéreknek. 

Egy szóval, ahol a népi szellem, a legendák és a plety-
kák szelleme érvényesülhetett, ott a mítoszok titokzatos lég-
körébe burkolta a nagyokat, a vezetőket. A népi költészet 
a bölcsekből szenteket csinált. De ez volt minden, ezen túl 

2 J. B. Priestley: Chesterton's „Everlasting Man." Saturday Rev. 
140 (1925) 480. 



sohasem mentek. Sohasem felejtették el, hogy a bölcsek és 
a törvényhozók is emberek, akiket ugyan istenekké tettek, 
de csak a hősök kategóriájának megfelelő értelemben. Az 
„isteni Piaton", mint a „Divus Caesar" csak cím s nem 
dogma. Ázsiában, ahol a légkör mitologikusabb színezetű 
volt, az ember is mitikusabb jelmezbe öltözött, de ott is em-
ber maradt. Különleges társadalmi osztályt, vagy iskolát al-
kottak, kiknek az emberiség részéről nagy tisztelet jár. Ez 
volt a filozofikusok, bölcselők osztálya. Komoly feladatul 
tűzték ki maguk elé a látszólagos káoszon túl is megkeresni 
és megismerni az élet rendjét. A világ mögött álló szellemet 
nem képzelt híresztelések, távoli hagyományok és különleges 
tapasztalások alapján igyekeztek megérteni. Mintegy a priori 
próbálták kivetíteni az első ok keresztmetszetét. Papirra 
vetették a világ lehetséges tervét, mintha a világ még nem is 
lett volna megalkotva. 

Mindezeknek a jelenségeknek a kellős közepén egy 
óriási kivétel tornyosul. Teljesen egyedül álló dolog. Valami 
olyan végső jelenség, mint az ítélet harsonája. Egészen kü-
lönlegesen nagyszerűt hirdet. A hír olyan jó, hogy szinte nem 
is lehet igaz. Hangosan kiáltja, hogy a világ titokzatos alko-
tója személyesen is meglátogatta a világot. Kijelenti, hogy 
valóságban, sőt nem is olyan régen a történelmi időkben a 
világra jött ez a titokzatos lény, akiről a bölcsek elméleteket, 
a mitológusok mítoszokat adogattak kézről-kézre. Az ember, 
aki a Világot alkotta. Hogy a valóság mögött ilyen magas 
személyiség létezik, azt nemcsak a csodás szépségű legendák, 
de a bölcselők is mindig elismerték. De ilyen megjelenésre 
nem számítottak. Tévedés azt állítani, hogy a bölcsek és a 
hősök magukat tartották volna annak a titokzatos úrnak 
és alkotónak, akiről az egész világ álmodott és vitatkozott. 
Egyikük sem, az osztályokat és szektákat is beleértve, soha 
sem állította ezt magáról. A legtöbb, amit vallásos próféta 
magáról hirdetett, az volt, hogy ennek a lénynek igaz szol-
gája. A legtöbb, amit a látnokok mondtak, az, hogy néha 
észrevehetjük dicsőségének egy-egy fénysugarát, vagy szem-
lélhetjük alacsonyabb szellemi teremtményének nagyságát. 
A primitív mitosz is csak annyit sejtett, hogy a Teremtő je-
len volt a teremtésnél. De hogy a Teremtő Horatius estélyeit 

Olajos A. Elréd: G. K. Chesterton. 11 



követő időkben megjelent, vámszedőkkel, kormányhivatalno-
kokkal beszélgetett s beleilleszkedett a Római Birodalom 
mindennapi életbe s bogy ezt a tényt az emberi civilizáció 
több, mint ezer éve bizonyítja — mindez egészen hallatlan, 
az egész természetet fölülmúló tünemény. Ez volt az ember 
legnagyobb és leglényegesebb kijelentése, mióta megtanult 
beszélni. Egyedülálló jellegét bizonyítékul használhatják fel 
ellene is, mellette is. Könnyű megtámadni, mint elszigetelt 
őrültséget. De porrá zúzza és megsemmisíti az összehasonlító 
vallást. 

Az Alkotó látogatását, apokaliptikus megjelenését ro-
hanó küldöncök jelentették a világnak. És nem túlzás, hogy 
a küldöncök még mindig rohannak. Ami a legjobban meg-
zavarja a világot, bölcselőit és pogány költőit, az az, hogy 
a katolikus Egyház papjai és hívei ma is úgy viselkednek, 
mintha hírnökök lennének. A hírnök nem álmodozik, nem 
vitatkozik, mi az a hír, amit visz. Tovább adja úgy, ahogy 
kapta. Nem elmélet, vagy képzelgés, hanem tény. Nem lehet 
célunk, hogy itt kifejtsük a hír ténybeliségét. Csak kiemel-
jük, hogy a hírnökök úgy kezelték, ahogy az ember a té-
nyeket kezelni szokta. Mindaz, amit a katolikus hagyo-
mányban, tekintélyben, dogmatizmusban, a visszavonás, mó-
dosítás megtagadásában elítélnek, csak természetes viselke-
dése az embernek egy tényen alapuló hírrel szemben. Min-
den vitát el akarunk kerülni, ami elhomályosítaná ennek 
a különös történetnek egyszerű vonalait. Inkább ki szándé-
kozzuk emelni a főbb vonalakat s megállapítani a nagy el-
választó határsávot. A világ vallása nem a miszticizmus fi-
nom árnyalatainak összeszovődése, vagy a mitológiának 
többé-kevésbbé racionális megnyilvánulása. A világvallást 
két részre osztja a hírvivőket és a jóhírt még nem ismerő, 
vagy benne még nem hívő embereket szétválasztó határ-
vonal. 

Ha azonban ennek a különös történetnek kifejezéseit 
lefordítjuk a mai konkrétabb, összetettebb terminológiára, 
olyan nevekkel és emlékekkel találkoznunk, amelyeknek 
még ismeretessége is hamisítás. Például, amikor azt mond-
juk, valamilyen országban ennyi és ennyi muzulmán él, a 
valóságban azt értjük, hogy ugyanannyi monoteistája van. 



Ez pedig azt jelenti, hogy ennyi ember alkotja lakosságát, 
akik megtartották a régi ember felfogását: — a láthatatlan 
alkotó láthatatlan maradt. Ez a hit határozza meg kultúrá-
juk szokásait és törvényhozójuk rendelkezéseit. Ugyanúgy 
élnének azonban, ha nem Miahomet, hanem Lycurgos, vagy-
Solon lenne törvényhozójuk. Valami szükséges és nemes 
igazságot vallanak, de ez sohasem volt ú j igazság, mert az 
emberiség mindig tudott a láthatatlan úrról. Hitük nem hoz 
ú j színt; csak semleges mindennapi árnyalat, mely a tarka 
emberi élet háttere. Mahomet nem talált ú j csillagot, mint 
a mágusok. Egyéni ablaknyílásán keresztül csak az ősi csil-
lagzatok halvány képe szűrődött be hozzá. Amikor tehát bi-
zonyos számú konfucianistát, vagy buddhistát jelentenek 
valamelyik országban, az ugyanannyi pogányt jelent, akik-
nek prófétái egy más, homályosabb magyarázatot találtak a 
láthatatlan hatalomra, akit nemcsak láthatatlanná, hanem 
személytelenné is torzítottak. Nekik is vannak templomaik, 
bálványaik és visszatérő ünnepeik. De ez is csak azt mu-
tatja, hogy pogányságuk van annyira emberi, hogy engedé-
lyezi a pompa, a képek, az ünnepek és a tündérmesék né-
pies elemeit. Tehát a pogányoknak helyesebb érzékük van, 
mint a puritánoknak. Ami azonban isteneik lényegét, pap-
jaik tanait illeti, abban semmi különös nincs, mint volt pél-
dául a hírnökök Evangéliumában. Ezeken a hírnökökön kí-
vül senki sincs az igazi „jó hír" birtokában. Azon egyszerű 
oknál fogva, hogy senki sem tud semmiféle hírt hozni. 

Az Isten futárjait megedzi rohanásuk. Századok múlva 
is úgy beszélnek, mintha most történt volna valami. Semmit 
sem veszítettek erejükből és gyorsaságukból. Nem bágyadt 
el a szemtanúk tekintete. A katolikus Egyházban, mely en-
nek a jóhírnek őrzője, ma is gyakoriak a szentségnek „fejest 
ugró" cselekedetei, melyek a rohanásnak, a minap-átéltség-
nek bélyegét viselik. Önmegtagadása megdöbbenti a világot, 
mint az öngyilkosság. Pedig nem az; nem pesszimista. Ma is 
olyan optimista, mint a virágok és madarak Szent Ference. 
Szellemben frissebb, mint a legújabb bölcseleti iskolák. Min-
dig ú j diadalok küszöbén áll. Ezek a hírnökök olyan anyát 
szolgálnak, ki annál szebb lesz, minél több nemzedéket ne-



vei. Az Egyház annál fiatalabb lesz, minél öregebbé válik 
a világ. 

A csoda legnagyobb bizonyítéka: valami egészen ter-
mészetfeletti ennyire természetessé lesz. Ami kívülről nézve 
egyedülálló, az belülről szemlélve egyetemes. Nem kisebbí-
tettük a csoda nagyságát néhány, magukat bölcsnek 
mondó teológushoz hasonlóan. Sőt szándékosan kiemeltük 
azt a hihetetlen megszakítást, mely kettévágta a történelem 
gerincét. Megértem a monoteistákat, akár mohamedánok, 
akár zsidók, akik káromlást látnak benne; káromlást, mely 
megrázhatja a világot. Pedig nem megrázta; ellenkezőleg, 
megszilárdította. Minél tovább vizsgáljuk a tényt, annál 
valódibb s annál különösebb. Igazságosnak tartom a/inak 
a merész hitvallásnak a követelését, amit minden hitetlennel 
szemben felállítanak. Elismerem, ez olyan kívánság, aminek 
teljesítése még a hívőt is megrázza, ha valóban rádöbbent 
egyszer saját hitére. A hívő azonban nem retten meg. Annál 
jobban a hitetlenek. Félelmükben az etika és a pszichológia 
ellentmondó túlzásaiba keverednek. A pesszimizmus és az élet 
tagadása, a pragmatizmus és a logika elvetése lesz mene-
dékük. A hit jegyeit lidércfényekben, kánonjait ellentmon-
dásokban keresik. A jón és a rosszon túlmenő dolgok távoli 
látása is megborzongtatja szívüket s különös csillagokról 
susognak, ahol a kettő meg kettő ötöt eredményez. Közben 
pedig ez a külsőleg olyan forradalminak ható jelenség belső-
leg szilárd és egészséges. A mániákat eloszlatja. 

Megmenti az észt a pragmatistáktól, ahogy megmentette 
a nevetést a puritánoktól. Belsőleg harcos és dogmatikus jel-
legű. A csodálatos az, hogy ilyen meglepő, forradalmi taní-
tás hogyan lehet ugyanakkor természetes és megszokható. 
Nyugodtan mondhatnánk, csak így magában tekintve, az 
ember, aki Istennek nevezi magát olyan, mint, aki azt hir-
deti magáról, hogy üvegből van. De az üvegember nem üve-
ges is egy időben, aki beablakozza az egész világot. Évszá-
zadok múlva nem marad meg fényes kristályalaknak, aki-
nek a fényében minden világos és tiszta. 

De ez az „őrültség" egészséges marad; még akkor is, 
mikor minden más megőrült. Ebbe az őrültek-házába évszá-
zadok multán is visszatérnek az emberek, mint otthonukba. 



Ez a rejtvénye megőrződik. Hihetetlen, hogy olyan hirtelen 
és abnonnis hely kedves, lakályos otthon legyen. Nem ért-
jük, hogyan állhat meg egy égbenyúló torony alapok nélkül. 
Mjég kevésbbé azt, hogyan válhatott az ember otthonává. 
Ha megjelenése után eltűnt volna, talán emléke megmaradt 
volna, mint a mitológia végső túlzása, amikor az értelem 
eléri az eget és összezúzódik. De ez az értelem nem zúzódott 
össze. Sőt ez az egyetlen ép az egész összetört világban. Ha 
tévedés lenne, az ilyen tévedés egy napot sem élne túl. Ha 
puszta extázis, az ilyen extázis egy óráig sem tarthat. Ez 
pedig már majd két ezer évet kibírt. A benne élő világ pe-
dig ragyogóbb, kiegyensúlyozottabb, reményeiben észsze-
rűbb, ösztöneiben egészségesebb, a halállal és a sorssal szem-
ben humorosabb és vidámabb, mint a kívüle, körülötte re-
csegő egész mindenség. Mert a kereszténység a lelket kapta 
a hihetetlen Krisztustól. És ennek a léleknek alapja a józan 
ész. Nem merünk arcára tekinteni, de látjuk gyümölcseit. 
Gyümölcseiről ismerjük meg a fát. Ezek a gyümölcsök való-
ságosak s a gyümölcstelenség nemcsak metafora. Szomorú 
világunkban sehol sem vidámabbak a gyermekek az alma-
fán, seholsem zengenek hangosabban a szüretelők, mint en-
nek a hirtelen, elviselhetetlen, állandó fénynek a világánál. 
„A villám állandósult, mint a fény." 

íme ezekben foglalhatnánk Össze Chesterton könyvét az 
Örök Emberről. Alig akad az irodalomban ehhez hasonlóan 
nehéz olvasmány. Telistele van mély gondolatokkal. Való-
ban szétzúzhatjuk a fejünket s egyik-másikat akkor sem 
tudjuk megfejteni, még teológiai és bölcseleti felkészültséggel 
sem. Ha tiszta képet akarunk magunknak alkotni az Ever-
lasting Afarc-ről, legjobb lesz összevetni másik apologetikus 
írásával, „Assisi Szent Ferencével." Tegyük föl, egy szkep-
tikust fölkérnek a két könyv elolvasására. Tegyük fel azt is, 
hogy munkája végeztével felvételét kérné az Egyházba. Vé-
leményünk szerint megtérését a St. Francis of Assïsï-nek 
köszönhetné. Ez csodálatos szépen megírt, mélységesen egy-
szerű életrajz. Az Örök Ember sohasem szép, sohasem egy-
szerű, mindig mély. Ezért kérdezhetnénk, melyik az érté-
kesebb: a szép és egyszerű, vagy a mély és nehéz olvas-
mány? Nagyobb érdeme annak van, amelyik nagyobb ered-



ményt tud felmutatni. Említettük, hogy mindkét mű kato-
likus propaganda-irat. Nos, Szent Ferenc többet használ az 
Egyháznak, mint az örök Ember, mert olvasásakor könnyes 
lesz a szemünk, míg a másikat csak csodáljuk. A könny 
pedig hamarabb vezet megtérésre, mint a csodálat. Szent 
Ferenc inkább a szívhez, mint a fejhez szól; az örök Ember 
éppen fordítottja. És ismét a szív könnyebben befogadja az 
igét, mint a fej. Legalább is az egyszerűbb embereket a szí-
vük vezeti. Szent Ferenc szerette a mindennapi embereket; 
ezek pedig szerették a Poverellot. 

Amikor Chesterton a Szent Ferencet írta. Egyháza szent-
jeinek nagyszerű seregére gondolhatott. Az Örök Ember írása 
közben pedig megjelenhetett előtte az a tudomány-tömeg, 
amit az Egyház elpusztítására halmoztak össze. Szíve meg-
keményedett, csak értelme lángolt. 

„Szent Ferencet" csak egyet írhatott Chesterton. Az 
örök Ember egyes részleteit azonban már előzőleg is földol-
gozta valahol. Ez a „valahol" pedig az „Orthodoxy." 



XIII. „THE NEW JERUSALEM."1 

Négy [féleképen utazhatik valaki Jeruzsálembe: mehet, 
mint vallásos zarándok; mehet, mint turista; mehet, mint 
modern keresztes lovag; s mehet, mint katona, vagy poli-
tikus. „Az ú j Jeruzsálem" Chesterton utazásának lecsapódása 
s a szent város lelkének tükre. Nevezhetnénk a Szentföld 
filozófiájának is. Érinti a zsidókérdést és a cionizmust. Ér-
dekes fejezetekben tárgyal az ördögről és a démonokról, 
akikről a Szentírás a gadarai disznó történetében emlékezik 
meg s akik „most is léteznek a lelkek Holt-tengerében." 

A könyv egyik legelevenebb fejezete a „turisták filozó-
fiájáról" szól. Természetesen mindennek van filozófiája, 
mert a filozófia mindent magában foglal. „A tojásfőzésnek 
éppen úgy, mint a lóversenynek, vagy az időnek külön böl-
cselete van. A filozófia bazárjában minden kapható." Sokan 
tiszteletlenségnek tartják a „szentföldi turista" elnevezését. 
„Pedig valószínű, hogy a világ legnagyobb áldását hordozó 
Kereszt lábánál szorongó tömeg jórésze éppen olyan látvá-
nyosságot kereső „szabadnapos" volt, mint húsz évszázaddal 
későbbi utódja." Chesterton igenis vallja, hogy a világlátás-
nak is van filozófiája. Figyelmeztették, hogy Jeruzsálemben 
csalódni fog. Nem csalódott. Érdeklődéssel hallgatta bennszü-
lött vezetőjét, aki kijelentette, hogy „ Jézus Krisztust 
keresztre feszítették, nehogy valaki azt higyje, hogy lefejez-
ték." „Látta, hogy a jeruzsálemi kereszténység az ezeréves 
török elnyomás után is él; pedig mindennap meghal." Érde-
kesnek, mély lelkületűnek találja a várost, de „megérti azo-
kat is, akik csak távolról szemlélik, nem mernek közelebb 
jönni, mert akkor látniok kellene és sírni." 

1 The New Jerusalem. (Az ú j Jeruzsálem.) London, 1920. Hodder 
and Soughton. 



Hosszú fejezetben tárgyalja a zsidókérdést.2 Krisztus 
követői közül sokan felejtik, bogy a Megváltó népének is 
joga van az élethez. A negyedik evangélium a keresztények 
ellenségének nevezi a zsidókat s ezért sok keresztény lett 
üldözőjük. „Elfelejtik, hogy Krisztusban nincsenek sem 
zsidók, sem pogányok." Chesterton kívánatosnak tartja, hogy 
a zsidók saját törvényeik szerint különválasztva éljenek. 
Tehát, hogy nemzetet alkossanak. Chesterton maga is kétel-
kedik azonban, nem lenne-e ez káros az egész világra. Ká-
ros, ha keresztények közt élnek; káros, ha egy tömegben 
élnek. Mit lehet itt tenni? Bizzuk a kérdést a Gondviselésre. 

Van valami különleges jellegzetessége Chesterton úti 
könyvének? Vagy csak egy író csodálatos tapasztalatainak 
és benyomásaink gyűjteménye, aki átkelt a tengeren és 
a sivatagon, hogy lássa a várost, mely régebb, mint a törté-
nelem s mégis mindig új? Chesterton valóban benyomásait 
ír ja le, de átszövi a különös város értékelésével, amelyet 
Szentnek nevezünk. Lehetne utikalauz is, de ennek rossz. 
Leíró részletei homályosak, nehezen elképzelhetők. Nem 
Szent János látomásainak Szent Városáról ír, hanem a 20. 
század ú j Jeruzsálemjéről, mely azonban mégis Szent, mert 
Isten nem tekintette méltatlannak, hogy utcáin járjon. 
Számos problémával küzdő város, mely érezte a hódítók el-
nyomását és mégis örökre az emberfölötti, a kicsinyességében 
is fenséges, a szenvedésben is királyi vonások jelképe, az 
Isten szimbóluma maradt. 

2 V. ö.: Schumann: Chesterton's „The New Jeursalem" aad his 
Jewbaiting. London, 1921. Cape. 



XIV. A KÖLTŐ-1 

Chesterton számos képessége között egy különösen ki-
válik — rendkívüli hajlékonysága. Ez azonban nem válik 
mindig az író előnyére. A túlságos hajlékonyság nem egyenlő 
az értékességgel. Egész sereg író van, aki sikertelenül igyeke-
zett mindenben nagyot alkotni. Mindez Chestertonra nem áll. 
Esszéírásban kiváló, de mint történész is megállja helyét. 
Kifejezésmódja a paradoxon, de e nélkül is tud változa-
tosan, élvezetesen fogalmazni. Mestere a könnyű szatírá-
nak, de a komoly kritikára is értékes példákkal szolgál. 
Gyakran mondták, hogy a jó prózaíró ritkán jó költő is. 
Bizonyos mértékben igaz lehet, de az ellenkezője gyako-
ribb: a kiváló költő nagyon sok esetben igen gyenge a pró-
zában. Ennek meg is van az oka: a költőnek egészen más 
a szellemi beállítottsága, mint a prózaírónak; a poéta köl-
tői szemmel nézi az életet ós a természetet; a gyümölcsfa 
számára nemcsak természeti tárgy, hanem szimbólum is, 
míg a prózaíró csak a tájat diszítő elemeket látja benne. 

Chesterton mindig költő, még prózájában is.2 Ember, 
kiben az élet olyan sürgető, olyan túláradó, hogy beszélni 
nem, csak énekelni tud róla, mint ahogy a gyermek éne-
kel. Olykor kényszeríti magát, hogy szavakban is megszó-
laltassa ezt, a szó igazi és teljes értelmében vett életet. De 
ezek a szavak élnek, eleven ritmusokban olvadnak fel, is-
mét dallá alakulnak. Példa rá majdnem minden prózai 
műve. Akár Browning tolmácsolása, Brown atya valame-
lyik kalandjának bemutatása, akár Európa szellemi képé-
nek rajza az Örök Emberben (Everlasting Mian), vagy saját 

1 Olajos E.: Chesterton a költő. Pannonhalmi Szemle. 1942. I \ . 
2 V. Watts: Chesterton as a poet. Downside Rev. 1936. LIV. 



lelke feltárása az Igazságot! (Orthodoxy)-ban, mind írójuk 
költővoltáról tanúskodnak. 

Költészetét életszemlélete magyarázza. Számára az élet 
keresztesbadjárat, annak minden nemes, lovagi, néha talán 
kifakult kalandvágyával. Szeme tágranyílt csodálkozással 
mered a világba. Az élet ilyen felfogásának megfelelő har-
cias, merészen vágtató ritmust pedig nem lehet összefog-
laló elbeszélés, vagy folyamatos előadás keretébe szorítani. 
Még a Fehér Ló Balladáját (Ballad of the White Horse) 
prózai változatban kifejtő Örök Ember (The Everlasting 
Man), vagy a Vad Lovag (The Wild Knight)-ról szóló köl-
teményt elbeszélésben taglaló Csütörtök (The Man who was 
Thursday) c. művében is nyelve csapong, táncol álliterá-
ciókból és asszon áncokból szőtt tarka köntösében. Minden 
mondata érezteti az alábbihoz hasonló dübörgő ütemű dal-
lamot. 

„The sages have a hundred maps to give 
That trace their crawling cosmos like a tree. 
And all these things are less than dust 
Because my name is Lasarus and I live. (The 

Convert.)3 

Ellentéte pedig a Shrapshire Lad ezüst-szürke összhangja: 
Now, and I muse for why and never find the reason, 
I pace the earth, and drink the air, and feel the sun.4 

A legyőzetés panaszos hangja ez az előbbi ütemével 
szemben. Mégsem mondhatjuk borúlátónak. Chesterton sze-
rint a defetistának nevezett csüggeteg ember az idő elron-
tott gyermeke, aki, noha minden kor és minden gazdaság 
örököse, mégis széttapossa, összetöri gyermekszobája padló-
ján heverő drága játékszereit. A győzelmi ember, még ha 
szűk sikátorok gyermeke is, élvezni tudja piszokban, durva 
botokkal és szemétdarabokkal játszott métáját és ruhája 

3 A bölcsek száz képet nyújtanak, 
Hogy mint fát mutassák vonszorgó világukat. 
De mindez kevesebb, mint a por. 
Mert nevem Lazarus, és élek. (A megtért.) 

4 Elmerengek a miérten s az okot nem találom, 
Járom a földet, élem a léget, érzem a napot. ; 



lengő rongyainak akadályozásával mitsem törődik. Szívében 
eleven erő, a küzdelem vágya, a diadal ébsége él. 

Chesterton költő és — bölcselő.6 Költészete és bölcselete 
természetszerűen egybeolvad. Erkölcsi normái és verstani 
szabályai elválaszthatatlanok. Életértékelését az életet da-
loló, zúgó köríteményeinek hangja közvetíti. Ha szereiett 
versmértéke a daktilus, ez azért van, mert minden gondo-
lata, álma daktilikus lejtésű. Az In Memóriám, c. versének 
eszménye, hangulata egyúttal az In Memóriám hangja is; 
a Rubaiyat, más mértékben írva egészen más Rubaiyat lenne. 
Mennyire illeszkedik például versformája az utolsó kíván-
ságát kifejező költemény kissé szomorkás, mégis vidám han-
gulatához : 

People, if you have any prayers, 
Say prayers for me: 
And lay me under a Christian stone 
In that lost land I thought my own, 
To wait till the holy horn is blown 
And all poor men are free.6 

Forma tekintetében nem hoz semmi újat. Régi nyomo-
kon jár, csak témája chestertoni. Nem ragaszkodik egy 
versképlethez sem. Rímelése, ritmusa a tárgy hangulatának 
megfelelően változatos. Bizonyos értelemben Chesterton 
költészete mégis egyhangú; a kifejezés nem egyenlő értékű 
az unalmas jelzővel. Csak annyit jelent, hogy a harc, a da-
cos kihívás hangján kívül mást alig szólaltat meg. Ifjúsá-
gában a kilencvenes évek lázadásai ellen küzdött; férfi ko-
rában dacosan megvetette mások dacosságát; maró gúnnyal 
végezte ki a Huxley, Eliot-féle írók gúnyolódásait. Csü-
törtök c. regényének ajánlásában Whitmant és Stevesont 

5 Y. ö.: Hagiwara Kyokei: Mr. G. K. Chesterton as Poet. Studies 
in English Lit. 1934. XIV. 4-9 1. 

6 Emberek, ha van még imádságtok, 
Könyörögjetek értem; 
És keresztény kő alá fektessetek 
Az elvesztett világban, melyet sajátomnak tartottam, 
Hogy ott várjam, míg megfújják a szent harsonákat 
És minden szegény ember szabad lesz. 



jelöli meg, mint akik megmentették „a csüggedés és unalom 
sárga-piszkos ragályától". De lia valóban segítették is egész-
séges, tiszta költészetének kialakulását, stílusát nem ők ala-
kították. Chesterton költészete egyéni, a való és az eszményi 
élet látomásának hangszerelésében. De minden költő, le-
gyen még olyan egyéni is a világgal közlendő üzenete, szük-
ségképpen felhasználja az elődökben rendelkezésre bocsá-
tott hangszereket, mégha témájuk elüt is az övétől. 
Nincs költő, aki gondolatvilágában annyira távol állna 
Ohestertontól, mint Swinburne vagy Kipling. Mégis tőlük 
vette zenéjét, technikáját. Semmi sem ellenkezik a chester-
toni világgal annyira, mint Swinburne fagyos köztársaság-
eszméje vagy Kipling merev imperializmusa. Mégis mind-
kettőben van olyan hang, mely visszhangra talál Chester-
tonban. Eltanulja tőlük a szerkesztést, de ezzel együtt át-
veszi gyengéiket is. Rekedté, túlterheltté, hamishangúvá 
válik, szinte parodizálja mestereit. Erőteljes költészete néha 
tartalmas mag híjján puszta retorika. Ilyenkor szikrázó 
szavakat lenget fejünk felett s elkábítással fenyeget. Költe-
ményei mindig harciasak. De miként a harcos, Chesterton is 
olykor civakodóvá, kapkodóvá válik és szóáradata azt a be-
nyomást, vagy inkább sejtésszerű gyanút kelti az olvasóban, 
hogy itt most valaki teljes fegyverzetben valamit szétzúzni 
készül. 

Ez a megérzés nagyon is megalapozott. Chesterton a 
rombolás és lázadás költője. Talán paradoxonnak hangzik, 
de az igazságot fejezi ki: Chesterton rombol, hogy építsen. 
Amit rombol, maga a rombolás, ami ellen lázad, maga a lá-
zadás. Az ember önmaga és földje imádatában elmerülve 
Isten ellen lázad és elveti törvényeit. Ezt a vak képzelgést 
akarja Chesterton elfojtani, hogy helyébe építhesse az Is-
tentől függő, általa létező világrendet. Megfordítva a tételt 
azt is mondhatjuk, hogy Chesterton az elfogadás költője: 
örömmel fogadja az életet, ahogy azt Isten tervezi és irá-
nyítja. De nem fogadja el, gúnyosan taszítja el magától kor-
társai „elfogadásait", eszméit, egész világát. Az emberiség 
vakon jár az isteni fényben. Lelke, az egész természet, a 
világegyetem, minden a helyes függést, az állandó terem-



tettséget hirdeti, de az ember eszének kölcsönzött pislákoló 
fénye fölé hajolva kizárja a napot, minden fény forrását. 

The world grows terrible and white, 
And blinding white the breaking day. 
We walk bewildered in the light, 
For something is too large for sight, 
And something much too plain to say.7 

Költészete élete végéig kitart harcos kihívó magatartása 
mellett. Kifejezése ez ama meggyőződésének, hogy a gonosz, 
ami ellen küzd, örök, egyre megújul, újraéled az emberek 
nemtörődömsége, belenyugvása, hidegsége miatt. De kell az 
átalakulás, a javulás soha sem pihenhet, a küzdelem nem 
lankadhat. Ez legnagyobb költeményének, a Fehér Ló Bal-
ladájának (Ballad of the White Horse) messzenéző látomása: 

If you would have the horse of old, 
Scour the horse anew.8 

A Gonosz földi uralmának, a barbárságnak pusztító ké-
pét így festi Alfréd király dalában: 

By thought a crawling ruin, 
By life a leaping mire 
By a broken heart in the breast of the world, 
And the end of the world's desire; 
By god and man dishonoured, 
By death and life made vain, 
Know ye the old barbarian, 
The barbarian come again.9 

7 Világunk rettentő és kihalt 
Vakítón fehér hajnalunk 
Kábultan járunk a fényben, 
Mert valami, túl nagy a szemnek, 
És valami túl egyszerű a szónak. 

8 Ha vágyod lovad régi fényben látni, 
Keféld meg újra ló lovad. 

9 Elméje porladó rom, 
Élete fröccsenő sár, 
Világ keblében szíve összetörve, 
Világvágya a puszta vég, 



És a barbár visszatér. Még a kiválasztottakban, a köl-
tőkben is. A ma költői mindig jobban hajlanak a szatíra, 
a gúny felé. Sztoikusokká válnak: fénytelen szemmel nézik az 
életet, mint valamit, amit meg kell vetni, roskadt háttal el-
viselni. Chesterton már ifjúságában látta a világnak ezt a 
kiöregedését, mert megértette, hogy a gúny és a sztoicizmus 
mindig az aggkori pusztulás jegyei. Ő azonban nem takarta 
el tekintetét az igazi, az örök fény elől. Kereste a világot, 
az igazságot, a mindent mozgató titkot. Megtalálta és meg-
értette, elfogadta és követte: a világ valójában sugárzóan 
szép, csak ember kell, aki lássa. Egész életével hirdette, 
mutatta sötét egünk legszebb ragyogását, a hontalan gyer-
mek jászla fölött kigyúlt csillagot. Költészetének diadalmas, 
száguldó zenéjével a felettünk tündöklő napra igyekezett 
irányítani tekintetünket : 

O light uplifted from all mortal knowing, 
Send back a little of that glimpse of thee, 
That of its glory I may kindle glowing 
One tiny spark for all men yet to be.10 

Chesterton nagyon sok verset írt. Mindegyiket költői-
nek nevezhetnénk. De csak egy igazán jelentős költői műve 
van. Egy ballada, mely két okból fontos: gyökeresen angol 
tárgyú és stílusa szempontjából is valóban gyönyörködtető. 
Ez a költemény a már idézett Fehér Ló balladája (The 
Ballad of the White Horse). Fehér ló van bőven, de A Fehér 
Ló egy wiltshirei hegyoldalban áll és gyászoló tekintettel 
szemlélte végig a múló évszázadokat. 

A Fehér Ló jelképezi azt, amit már maguk az angolok 
is elfelejtettek, a régi angol ünnepségeket, mulatságokat, 
melyek olyan vidámmá tették Angliát s melyek történel-

Isten és embernél becse veszve, 
Halál és élet üressé téve, 
Az ősi barbár így tér vissza. 
Az ismert barbár itt van újra. 

10 Fény, ki halandó tudás fölött ragyogsz, 
Küldj ragyogásodból egy szikrát nekünk, 
Hogy dicsőségedből újra kigyúthassam 
Minden eljövendő ember reménysugarát. 



mét színes legendákba fűzték s Alfréd király neve alatt 
útnak eresztették. A Fehér Lovat mégis elhanyagolják. A 
A „Tom Brown's Schooldays". (Tom Brown iskolai élete) 
c. mű szerzője siratja, hogy a mai ember nagyszerű gép-
kocsiján tudatlanul száguld el a Fehér Ló mellett. Ha élne, 
ma még jobban szomorkodhatna azon, hogy angol urak és 
hölgyek még csak föl sem néznek rikító kötésű regényük-
ből, mikor a Fehér Ló mellett elsuhannak. Chesterton ezt 
sohasem tenné. Inkább költeményt ír róla. 

A Fehér Ló völgyével három hagyomány is kapcsolatos. 
Az egyik szerint Alfréd király egyik nagy csatájának szín-
helye; azután, hogy a nagy király az itt álló dán táborban 
hárfázott; s végül hogy Alfréd rossz szakácsnak bizonyult 
egy itt lakó szegény asszonynál, mert az őrzésére bízott sü-
teményét elégette. Ebből a három hagyományból szövi 
Chesterton költeményét. Hogy történelmileg igazolhatók-e, 
lényegtelen. Az kétségtelen, hogy a völgynek valamilyen 
köze volt Wessex királyához és hogy a néphagyomány Al-
fréd nevét nemzeti legendává magasztosította. 

Mikor Chesterton a király látomásáról ír, saját látomá-
sát vetíti elénk azokban az eseményekben, melyek a vezé-
rek összehívására vezettek. A dánok mint sáskaraj vetették 
magukat Angliára. Az idők nagy nemzeti hőst követeltek. 
Érdekes jelenség a történelemben, hogy a nagy hősök min-
dig a legnagyobb szükség idején támadtak. Már a dánok 
neve is rémületet keltett; Wessex romlásnak indult. 

For earthquake following earthquake 
Uprent the Wessex t r e e . . . 11 

Wessex királyai fáradtak, kedvtelenek: tűz és rablás 
letarolta a vidéket, ahogy csak megszállók tudnak pusztí-
tani: 

There was not English armour left, 
Nor any English thing, 
When Alfred came to Athelney 
To be an English king.12 

11 Földrengés földrengés után ./. Tépte Wessex faját. 
12 Nem maradt több angol páncél, 

De semmi, ami angol, 



Ez volt Alfréd király látomása, ki maga köré gyűjtötte 
a vezéreket, hogy győzzön s valóban király lehessen. 

Nemzeti hősök nyomában mindig megjelentek a nép-
mondák; ezek a hősök emberi tulajdonságait mutatták be. 
Napoleonról tudjuk, hogy birodalmakat foglalt el. A Hagyo-
mány azonban azt sem felejtette el soha, hogy egyszer 
megkegyelmezett egy őrszemnek, kit alva talált őrhelyén. 
Wellington katonai lángesze megnyerte a waterlói csatát. De 
a nép azt is tudni véli, hogy cockney-kifejezéseket használt, 
mikor a gárdát Napoleon Grande Armée-ja ellen vezé-
nyelte. Alfréd királynak majdnem szentnek tisztelt neve 
köré is sok és változatos hagyományt fontak. Ezek közt sze-
repel lantjának története is. Chesterton költői erővel színezi 
a szép hagyományt. 

A költemény elmeséli, hogy Alfréd király bolyongásá-
ban elérkezett a Fehér Lóhoz. De ez, talán a nagy szomo-
rúságtól — 

The great White Horse was grey" 

Mint a fergeteg zúdultak a dánok lefelé a hegyoldalban 
s magukkal ragadták Alfréd királyt is, kinek mint nagy-
szerű zenésznek a híre még a betolakodókhoz is eljutott: 

And hearing of his harp and skill 
They dragged him to their play.14 

A dánoknak tetszhetett a király éneke, de mulatságuk 
sírásra fordult, amint Alfréd befejezte dalát: 

And the king with harp on shoulder 
Stood up and ceased his song; 
And the owls moaned from the mighty trees, 
And the Danes laughed loud and long.16 

Mikor Alfréd Athelneybe jött, 
Hogy angol király legyen. 

13 A nagy Fehér Ló szürke volt. 
14 Hallva lantos-ügyességét, 

Magukkal hurcolták játszani. 
15 És a király lantjával vállán 

Fölállt és abbahagyta dalát; 
A baglyok huhogtak a hatalmas fákon 
És a dánok nevettek hosszan, hangosan. 



A költemény kellemes ütemű, világos és érthető. Ches-
t er ion megragadta annak a kornak vad, romantikus hátte-
rét, amikor Anglia királya hárfázott ellenségei táborában; 
amikor dalával újra harcra tudta buzdítaiii megfélemlített 
harcosait; amikor a szegény asszony a királyra bízhatta 
süteménye őrzését s megszidta, amikor a finom csemege 
odaégett. Alfréd király és a szegény asszonynak ezt a jele-
netét örökíti meg az egyik legnépszerűbb legenda. Chester-
tont is legbájosabb sorainak megírására ihlette. Alfréd ki-
rály a szegény asszony kunyhójához érkezik. Szállást kap 
s cserébe megígéri, vigyáz a tésztára, oda ne égjen. De — 

The good food fell upon the ash, 
And blackened instantly.18 

Az asszonyt természetesen bosszantotta, hogy az isme-
retlen vándor elrontotta ételét: 

Screaming, the woman caught a cake 
Yet burning from the bar, 
And struck him suddenliy on the face, 
Leaving a scarlet scar.17 

A sebhely ott maradt a király homlokán, kit ezrek kö-
vettek minden veszélybe: 

A terrible harvest ten by ten 
As the wlrath of the last red antumn — then 
When Christ reaps down the king.18 

A költeményhez írt előszavában Chesterton az enthan-
dunei csatával foglalkozva ezt írja: „Azt hiszem Alfréd 
állama (Wessex) nagyon vegyes népű volt; képzeletbeli ró-
mainak, keltának és szásznak is részt juttattam a csatából." 

16 A jó étel hamuba esett ./. S rögtön megfeketült. 
17 Sikítva az asszony a tésztát megragadta % 

Úgy tüzesen a rostról. 
Hirtelen mind az arcába vágta 
Piros sebet hagyván nyomában. 

18 Borzalmas aratás tizesével, 
Mint az utolsó vörös ősz haragja — akkor, 
Mikor Krisztus learatja a királyt. 

Olajos A. Elréd: G. K. Chesterton. 12 



Az Enthandune-i csata leírása három részre tagozódik. 
A költeményben különösen figyelemre méltó a tartalom 
és a kifejezési forma összhangzása. Mint már említettük, 
Chesterton költői nyelvét jellemzi a tartalom hangulatához 
simuló hajlékonysága. Néhány sorban nemcsak leírni, ha-
nem éreztetni is tudja pl. egy hadsereg fegyelmezettségét: 

And when they came to the open land 
They wheeled, deployed, and stood.19 

Tökéletes kifejezése a jól begyakorolt csapatok gépies 
mozgásának. 

Egy főúr meghal a csatában: szinte látjuk a csapást, 
az élő arc halálba zuhanását, szinte halljuk halálhörgését : 

Earl Harold, as in pain 
Strove for a smile, put hand to head, 
Stumbled and suddenly fell dead, 
And the small white daisies all waxed red 
With blood out of his brain.20 

A támadás magával ragadó erejét két sorban érezteti, 
amihez prózában egész oldal kellene: 

Spears at the charge! yelled Mark amain, 
Death to the gods of Death.21 

Az utolsó roham mindig megragadja a képzeletet, akár 
dicsőséges, akár gyászos. Mint ahogy nagy emberek utolsó 
szavait még sokáig emlegetik haláluk után. Napoleon meg-
tépázott gárdájának utolsó waterlói rohama, Nelson végső 
szavai: nagy költemények ihletői. 

19 És mikor a nyílt térre értek ./. Fordultak, fölfejlődtek, meg-
álltak. 

20 Harold lovag fájdalmában 
Mosolyt erőszakol, fejéhez kap, 
Elbotlik s holtan végigzuhan. 
A kis fehér százszorszépek 
Pirossá váltak 
Fejének folyó vérétől. 

21 Lándzsák előre! Mark kiáltotta elől, 
Halál a halál isteneire. 



Az enthandune-i csata utolsó rohamának leírása az 
egész költeménynek egyik legsikerültebb részlete. Álljon itt 
néhány sor a javából. — Alfréd király végső erőfeszítésre 
szólítja föl híveit a rettegett dánokkal szemben, kiknek 
puszta említésétől is elsáppad a férfiszív: 

On this side lies the foe; 
„Brother-at-arms", said Alfred 
On this side lies the foe; 
Are slavery and starvation flowers, 
That you should pluck them so?"22 

Vagy a dán vezér halála, ki Alfrédet akarta keresztül 
szúrni : 

Short time had shagy Ogier 
To pull his lance in line 
He heard king Alfred's axe on high, 
He Heard it rushing through the sky; 
He cowered beneath it with a cry — 
It split him to the spine; 
And Alfred sprang over him dead, 
And blew the battle sign."28  

A költemény utolsó része elmeséli, hogyan tisztították 
kefélték a Fehér Lovat békeidőben: 

„When the good King sat at home."24 

De mindezek ellenére a Fehér Ló megmaradt. 

23 „Fegyvertársak", szólt Alfréd, 
„Itt van az ellenség; 
A rabszolgaság, éhség virágok, 
Hogy tépdesitek?" 

2S Alig volt ideje bozontos Ogiernak 
Hogy lándzsáját előre szegezze, 
Meglátta Alfréd király bárdját a magasban, 
Hallotta zúgni a légen át; 
Súlyától leomlott jajkiáltással — 
Kettévágta az egész gerincéig; 
Alfréd, a halottnak föléje ugratott 
S megfújta harci jelét. 

24 Mikor a jó király otthon ült. 



Untouched except by the hand of Nature: 
The turf crawled and the fungus crept, 

And the little sorrel, while all men slept, 
Un wrought the work of man.25 

„A Fehér Ló Balladája" Chesterton legnagyszerűbb köl-
tői műve.28 Mégis olvasása közben érezzük, hogy különben 
hajlékony nyelve tárgyát tekintve, túlságosan modern. 
Alfréd korához nem illik a mai köznyelv. Nem mondjuk, 
hogy archaizáló, de talán ünnepélyesebb nyelv jobban si-
mult volna a balladai műfajhoz és a tárgyhoz. Nyelve nem 
engedi, hogy egészen ráfeledkezzünk a dán hódítás korának 
lovagi, romantikus életére, a legendás király nagy tetteire. 

Csaknem ezer éve, hogy Alfréd király visszatért a 
porba, de a Fehér Ló megmaradt s vele a nagy idők em-
léke. A róla írt ballada ezt az emléket örökíti meg s teszi 
a mai ember számára is szórakoztató, gyönyörködtető olvas-
mánnyá.27 

Chesterton elsősorban esszéíró és csak utolsó sorban 
költő. Aránylag kevés komoly költeményt írt. Egyik erős-
sége nyelvének változatos gazdagsága. Hozzávehetnénk még 
kellemesen folyó ritmusát. A 20. század nem sorolja a kor 
legnagyobb költői közé, de egyéniségénél fogva költészeté-
ben is mindig megtaláljuk az eredeti, egészen chestertoni 
vonásokat.28 

28 Nem bántotta csak a Természet keze;; 
A bozót és a folyondár befödte, 
S a kis sóska, míg az ember aludt, 
Szétszedte, mit ember alkotott. 

26 V. ö.: M. Baring: Punch and Judy. 97 1. 
27 Y. ö.: S. P. B. Mais: Why we Should Read, 42. 1. 
28 Y. Ö.: J. C. Squire: Sunday Morning. 92. 1. 



BEFEJEZÉS. 

A történelemnek volt kora, amikor a régi világ hiába 
kutatta az igazságot. Pedig voltak nagyjai, mint Aristoteles, 
Platon, Socrates. Bölcselők, kik figyelték világukat és kér-
dezgették: mit jelent mindez? Anyagi a világ, vagy szel-
lemi? Örök vagy időhöz kötött? Az ember elégedeti«! volt. 
Végre csillag fénysugárzatában nagyobb Bölcselő érkezett s 
az emberek Krisztusnak hívták. Vallást hozott a földre s 
követőinek meghagyta, hirdessék tanítását a világ végéig. 
Ma a 20. században élünk s az emberek még mindig elege-
detlenek. A bölcselők figyelik a modern életet; emberek hal-
nak meg s emlékük eltűnik; vallások támadnak egyik nap 
s másnap nincsenek; a tudósok írnak könyveket s ők is le-
vonulnak a világ színpadáról. 

Chesterton századunk bölcselője. Tévedés lenne nem 
komolyan venni. Ha írása fantasztikus is, a fantasztikus 
mélységet takar. Ha nevet is, de nem komédiázik. Próféta, 
kinek hazájában is becsülete van. 

A két utolsó század nagy bűne a büszkeség. „Az emberi 
szellem sikereitől mámorosan elveti a valóság korlátait, meg-
veti a tér hagyományait. Mint a lárva, bezárta magát maga-
szotte determinizmusába, börtönt épített önmagának a ször-
nyeknek engedelmeskedik, amiket maga teremtett. Chester-
ton csodálatos erővel és lelkesedéssel igyekszik kiengesztelni 
az emberi értelmet és a hagyományt. Shaw és Wells-sel 
szemben nélkülözhetetlen ellenpólus és, ahogy maga mon-
daná mosolyogva, nagyon „súlyos" és hatásos ellenpólus."1 

Szemére vethetjük, hogy nem egyszer virtouzitásának 
áldozata. A fizikushoz hasonlóan, aki törvényszerűségeket 

1 A. Maurois i. ra. 173 1. 



fedez fel s megtalálja bennünk a világ mozgató erőit, (hisz 
Isten fizikus is!), Chesterton paradoxonokból alkotja meg a 
valóság képét, mert a valóság paradoxonok összege. Eszméi-
nek egyensúlyozgatása sokszor kimeríti az olvasót, aki szinte 
szellemi nyugtalanságot, rosszullétet érez. Olyan világosan 
látja, hogy Chesterton ragyogó, tüneményes, hogy nem veszi 
észre mélységeit. Táncoló gondolataiban nem találjuk meg 
mindig az egyszerű, mindennapi életet, amit pedig elsősorban 
hirdet s amire lépten-nyomon rábukkanunk Dickens és 
Tolsztoj olvasása közben. Regényeiben Chesterton az érte-
lem sziporkázásáig emelkedik; de hiányzik belőle az élet. 
Csak mikor már nem vakít el csillogása, akkor vesszük észre 
bölcseletének szép erős várát. 

Chestertonra is áll, amit Dickensről mondott. Sok kri-
tikus azt szeretné, ha Dickens más lett volna, mint amilyen 
volt. Az állatkertnek is vannak látogatói, akik a vízilovat 
vagy az elefántot csodálva, megállapítják, hogy ezek az 
óriások tökéletesebbek lennének, ha nem így néznének ki. 
Csakhogy a víziló is, az elefánt is valóságok, tények. 
Dickens és Chesterton is tények, adottságok. Chesterton 
paradoxonjai, tréfái, csillogó mondatai nélkül talán világo-
sabb bölcselő lenne. De nem lenne többé Chesterton. Sokan 
vidámságát komolytalanságra magyarázták. A valóságban 
vidám lehetett, mert komoly volt. Megbizonyosodva igaz-
ságáról nyugodtan tréfálkozhatott. Rendszerint azok az el-
nyomók és szomorúak, akik félnek. A bizonyosság szüli az 
örömöt. 

A beteges racionalizmus korában Chesterton fölhívja 
az emberek figyelmét, hogy az ész csodálatos szerszám, de 
mint minden szerszámnak, ennek is szüksége van anyagra, 
hogy működhessék. Az ész, ha nem teszi az egész világot 
kutatása tárgyává, anyagává, nem hoz létre semmit. A mese, 
mellyel Chesterton megmagyarázta Browning egész felfogá-
sát a világról, írónkra is alkalmazható: 

„Browning világnézetét legtalálóbban azzal a régi mesé-
vel lehet bemutatni, mely elmeséli az öt vak ember találko-
zását az elefánttal. Az egyik vak megfogta az elefánt ormá-



nyát s. m e g á l l a p í t o t t a , hogy' valami kígyó lehet. A másik a 
lábát tapogatta s kész volt meghalni is a véleményért, hogy 
valami fafayta. Aki nekitámaszkodott, falnak tartotta. Aki 
farkát fogta, kötélnek vélte. Aki agyarát simogatta, vesze-
delmes fegyverként kezelte. Ilyen Browning egész filozófiája 
is. Abban különbözik a dekadens psychológusoktól és im-
presszionistáktól, hogy meg van győződve, bár a vakok 
kevés igazságot állapítottak meg az elefántról, az elefánt 
ennek ellenére hatalmas, erős, élő elefánt maradt." 

Chestertonnak, ugyanúgy, mint Browningnak, az érte-
lem építette elméletek mögött, melyek éppen úgy különbö-
zők, mint a vakok feltevései az elefántról, a világ megmarad 
nagynak, szépnek, csodálatosnak. Chesterton segíti az em-
bert, hogy mély gyökeret verjen a valóság világába, nehogy 
az elméletek szelei kitépjék s talán nagyszerű, de rövid és 
zuhanásokban végződő repülésekre ragadják. 

Tanulmányunkban igyekeztünk bemutatni Chesterton 
lelki világának és műveinek lényegét. Nem könnyű feladat, 
mert belemagyarázásra igen tág tér nyílik. Nem is töreked-
tünk teljességre. A chestertoni íróknál ez lehetetlen. írásai-
nak v külső formájára, szerkesztő technikájára, verseinek 
külső stílusára, drámája felépítésére sem fektettünk különö-
sebb hangsúlyt. Ehhez egészen különálló tanulmányra lenne 
szükség. Chesterton újságíró, tehát legtöbbször az alkalom-
hoz szabta nemcsak a tárgyát, de a technikát és a szerkesz-
tést is. Bármilyen nagy volt is a kísértés, nem foglalkoztunk 
írónk irodalmi jövőjével. Célunk volt tudatosítani Chester-
ton értékeit azokban, akik már ismerik és fölkelteni igye-
keztünk megismerésének vágyát azokban, akik nevénél töb-
bet nem tudnak a Paradoxonok Mesteréről, a Megértés 
Templomának papjáról. 

Chesterton néhány műve és sok verse magyar fordítás-
ban is megjelent: Igazságot! (Orthodoxy; Hévey Gyula. 
Szent István társ.) Aquinói Szent Tamás (Boldizsár Iván 
1938. Szent István Társulat): Hagyományok és Hazugságok 
(Heretics, What is wrong with the world és Orthodoxy 
kivonata. Hevesi Sándor. Révai kiad.) Versei a Yigiliában 



jelentek meg Horváth Béla és Raies István műfordításában: 
Karácsonyi dalocska, Az öngyilkos balladája, Ünnep, A 
gyermek éneke, A csontváz mondja, Az utolsó álarc, Három 
céh karácsonyi éneke, Muzsika, örökkévalóság, A por dicsé-
rete, A szamár, A modern mariicheus, A szerelem néma ba-
rátja, A hegység indulója, A lombok, A vízözön (e két iltóbbi 
a Napkelet 1935. szept. 1-i számában is); A jel. 
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