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A BOLDOG EMBER
(G. K. CHESTERTON, 1874-1936)

A tizenkilencedik század mínt hatalmas hajnal virradt az em
beriségre. Még égtek a tüzek, melyeket a francia forradalom gyuj
tott; az ember legyőzhetetlennek, a jövő határtalanul szépnek tet
szett. De ahogy laz idő halad, "a reménység nagy fehér fénye fo
kozatosan elenyészik a látóhatáron. A ferradalom műve mindenütt
meggyengÜl. Az utilitarizmus éjszakája következik, amelyben sen
ki sem tud dolgozni többé". Chesterton írja ezt Dickensről szölő
kÖDyvében. Egy másikban, a "G. B. Shaw"-ban pedig így jellemzi
a század utolsó évtizedeit; la "valódi pesszimizmus" korszakát:

"Az 1885-98 közti évek olyanok voltak, rninb a délután őrái, a tea
előtti órák egy gazdag ház tá'gas- íogadőszobájában. A jelenlévők nem gon
dolnak semmire, kivéve a jómodort, a jómodor lénl~ge ,pedLg ev: elrejteni
az ásítást. Ez utóbbit így lehetne meghatározni: hangtalan kiáltás. Az erő

feszités, melyet ezen a téren ezidötájtaz ifjú pesszimista ldfejt'ett, rajta
kívűl mindenki mást elképesztett volna. Ugy ásíttjjt, mintha lel akarta
volna nyelni a világot, Valóban. lenyeIte a 'V\i\'ágot, mint egy kellemetlen
lapdacsot, rnielőbt örökös nyugalomiba vonult volna".

Ebbe a világba született bele - nyolcvan éve, 1874 május 29-én
- G. K. Chesterton; s aligha születhetetj volna kevésbbé neki
való világba. A világ unta magát és boldogtalan, volt; őt hallat
lanul szórakostatta és boldog akart lenni benne.. A világ bölcsei
azt mondták: mindent tudunk, mindent megfejtettünk, csodák
nincsenek többé, a mindenséget könyörtelen törvények kormá
nvozzák. Chesterton pedig azt mondta: a ;világ, a törvények, az
élet. mindez folytonos csoda és meglepetés, az univerzum varázs
latos képeskönyv, melvet a mi szórakoztatásunkra írtak; lapoz
gassuk, gyönyörködjünk benne. Mert "nincs érdektelen dolog e föl
dön; csak emberek vannak, akiket nem érdekel semmi ... Mlinden
dologban költészet rejlik, s ez nem puszta szólam, nem üres szó
beszéd, hanem nagyon is jól megalapozott állítás". A lét - Robert
Browningról írja. de rá is áll - "szenvedélyes érdeklődést és sze
retetet keltett benne"; és sosem feledkezett el róla, hogy meg
köszönje "azt a születésnapí ajándékot, hogy a világra jött".

,.A féllfi - írta Shawról szólő könyvében - kapaszkodjék rníndíg' az
édesanyja kötényébe, támaszkodjék míndig a gyermekkorára, s idönkJnt
szánja rá magát, ho~' gyermeki lélekkel mindent újrakezdjen. Teológiai
nyelven a legjobban j,gy feje~he'hjük ki ezt: újjá ke\.! swletned. Profánul a
legtalálóbban í,gy hangzik: tartsd meg a születésnapodaItI, Mégi ha nem
akarsz is újjászületni, legalább ernlékezzél meg alkalomadtán arról, hogy
egyszer megszűlettél", .

Chestertonnak valóban volt mire támaszkodnia: boldog gyer
mekkorra, meghitt otthonra, felhőtlen ifjúságra. Mlint egyik re-
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génye, "A notting-hillí Napoleon" tréfas7A:lrző királyának bölcső

je fölött, az övé fölött is ott vírrasstott a tiindérmesék királya, II
örökségül ő is megkapta tőle - akárcsak a rajongó Adam Wayne
-azt a varázsvesszőt, melynek érintésére a dolgok egyszerre
túlvilági fényben ragyognak.

"A legjobban mindig a tűndérmesékben Mttem és hiszek .. ma is 
írta utóbb, fejlődésére visszatekintve. - MeggY1őződésem, hogy ezek tel
jesen észszerűek. Nem fantáziák; inkább a többJ doJog rtlíínik velük össze"
hasonlítva fantasz.tikusnak... Előttem nem a föld krltízélta Tűndérorszá

gat, hanem Tündérország a földet", ..

Húsz esztendős korában már rendíthetetlenül - ha még kis
sé kócos lelkesedéssel is - hirdeti azt a világszemléletet, amelvet
pályája legkeserűbb pillanataiban sem tagadiott meg soha: az
optimizmust, Ekkor, 1894-ben kezdte s néhány évig vezette azt a
"jegyzőkönyvet", mely fejlődése e fontos korszakának legjelentő
sebb dokumentuma. Ilyesmit olvashatni benne: "Por vagyunk.
Milyen szép is a por!" - "Ez a gömbölyű Föld talán szappanbu
borék; de el kell ismerni: néhány szép szín van rajta". - "Ha
volna ember, akinek két karja forró. ívben át tudná ölelni a vilá
got: én volnék az". - "Vajjon eljön-e valaha az idő, mikor bár- .
kibe is belefáradokl' Feleljünk most nyomban a kérdésre: ez az.
idő sosern jött el.

Egy versvázlat a jegyz&könyvből:

Ti hálaimát rnondtok étkezés előtt.

Rendben van.
De én hálaimát rnondok színház és opera előtt,

Es hálaimát, míelőtt egy könyvet íölnyitok,
Hálaimát, mielőtt festek va,gy rajzolni kezdek,
Us rom, vívok, boxolok, sétálok, járok, táncolok,
Es hálaimát, míelőtt tintába mártom a tollamat.

Alighanem mindig hálaimát mondott, valahányszor eszébedutott,
hogy ő G. K. Chesterton, azért, hogy G. K. Chesterton, azért, hogy
Istentől megkapta, "születésnapi ,ajándékul", chestertonsága pá
ratlan kincsét. Az az ember ő, aki csöppet sem bántó, csöppet
sem öntelt, hanem mélyen keresztény és alázatos és filozófiailag
igen jól megalapozott módon állandóan örül önmagának, annak,
hogy' létezik és annak a formának, amelyben létezik.

Shaw mondta róla: ha az ember Chestertonnal beszél, annak
fél teste mindig látómezőkön kívül marad. Ez a szórakozott,
lompos, groteszk óriás épp úgy válhatott volna tragikus. figurá
vá, mínt amilyen szerencsésen a humor valóságos megte6tesülése
lett: ha rendkívül éles kritikai készsége, gyöngéd érzékenysége
önmaga, a saját testi aránytalansága ellen fordul. Ahhoz, hogy
ne .görcsösödjék gátlásokká, ebben a grotesskben kellett fejlőd
nie, vállalva alkatát és abból hozva ki a lehető legtöbbet. Sem
mi nem lett volna nevetségesebb - és befelé fájdalmasabb 
míntha ez a nehézkes, testileg ügyetlen, lógó cipőfűzős fiatal
ember síma szalonfiú akart volna lenni. Azzal nyerte me~ fej-
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Iődése .esatáját, hogy egészen természetesen az akart lenni, ami.
Menyasszon~a annakidején minden erejét Iatbavetette, hogy vő
legényéből szabályszerű 1,rendes embert" neveljen, s as az olyan
ember humorával hárította el kísérleteit, aki, hogy úgy mondduk,
nagyon jól érzi magát önmagában. Végül aztán felesége is rá
eszmélt Chesterton "titkára": arra, hogy jobb a természet men
tén előrehaladni, minta természet ellenében egy helyben topog
ni. "Háza&ságuk kezdetén - olvassuk egyik életrajzában - úgy
látszik, Frances föladta a küzdelmet, melyet mátkaságuk alatt
oly hevesen folytatott, hogy' rendessé tegye vőlegénye külsejét;
szerenesés ötlettel most már inkább arra törekedett, hogy festőivé
tegye Gilbert megjelenését".

Vállalta önmagát; egyáltalában csodálatos képessége volt ar
ra hogy valamit annak fogadjon el, ami és, olyannak lásson,
amilyen. "Browning"-jában - jelleIll2Ően - állandóan tiltako
zik ellene, hogy hősében és anaak műveíben míndenáron valami
mást keressenek és szemére vessék, hogy a stílusa például olyan,
amilyen, és nem olyan, mint mondjuk Swinburne-é. Mélységes
érzéke volt a dolgok és személyek sa-iát "mineműsége" iránt; s
nemcsak érzéke van iránta, hanem tiszteli is. A létet. a Iétesést
egy bizonyos sajátos, fölcserélhetetlen és pótolhatatlan egyedi
formáját tiszteli benne; mielőtt valóban az volna, sőt mielőtt egy
általán tudná, mi az, saját fejlődésében mintegy avoot la letire
tomista; kezdettől fogva szinte predestínálva van arra, hogy
egy&zer majd találkozzék Szent Tamással.

Optimizmusának ez a tomista értelemben vett realizmus a
forrása. Gyűlölte a pessaimiemust, és akkor, az divat ésa föl
sőbbrendűség ismérve volt. A pesszimista a világ bajaira ér. az
élet szenvedéseire hivatkozik; de a szenvedés érve - mondta
Chesterton - nem mellette, hanem ellene szól. Dickens példá
jára hivatkozott, aki optimista volt.: mert szenvedett, "nehéz&é
~eken és szenvedéseken át tanulta meg, hogy e1fogadlja és' sze
resse a világot". És Browningéra - annak jellemzésében jelle
mezve magamagát is: - "Browning optimizmusa nem vélemé
nyeken alapul, melvek az ő alkotásai voltak, hanem az életen,
mely Isten alkotása".

A pesszimista életérzéssel együtt természetesen elutasította
magától a pesszimizmus világképét is. "Meggyőződésem, hogy a
kozmosz tekintetében nekem van igazam, nem pedig Schopen
hauer et Co-nak" - írta menyasssonyának, A deterministák,
akiket ő a gondolkodás eretnekeinek nevezett, sivár térségnek lát
ták az univerzumot; ő viszont elámult "szentséges gazdagságán",
mosgalmasságán, meglepetéseim éppen ellenkezőleg, mínt a vég
telen terek csöndjébe beleborzongó Pascal, ő a míndenségben való
otthonosságot vallotta és meghatottan beszélt a szivét eltöltő "koz
mikus meghittségről". Szerinte "ez a kozmosz csakugyan párat
lan és megbecsülhetetlen, mert nincs rajta kívül még egy"; nem
tudott betelni vele és "borzasztóan sserette". Sosem veszett el
végtelen távlataiban; "kicsinek'" érezte, mínt egy kellemes la
ká!?t. És minden pillantásban váratIannak, mint egy csodálatos
ajándékot. Szent Ferencről írt szép könyvében beszélt azokról a
festőkről, akik azért, hogy új, szokatlan képet kapjanak egy táj-
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ról, képesek 'a fejük tetejére állni. Ezt a fordított perspektívát ta
lálta meg ő is, r. ennek a mesterét ünnepelte az Asszi~ziban. Aki
a. talpán áll, éppen súlyuk miatt látja masszívaknak a dolgokat;
megfordítva vissont megintcsak éppen súlyuk míatt látszanak tö
rékenyebbeknek, veszélyben -Iévőbbeknek. Mintha egyetlen szálori
függenének: Isten tetszésének szálán. Ferenc, attól a pillanattól
fogva, hogy a feje tetejére állt, azaz vállalta ezt az "égi" perspek
tívát, "váror.át új megvilágításban látta, az örök függés és ve
szély isteni megvilágításában", És attól fogva szüntelenül "há
lát kellett adnia Istennek, amiért nem engedi leesni ezt a mínden
séget, mint egy óriási kristálygömböt, hogy hulló caillagzáporrá
törjön". öt, Chestertont is "a fölséges függér. és mélységes hála
érzése" töltötte el a világmindenség láttára. Aligha volt a mo
dern korban, aki nála gyermekibb bizalommal és férfiasabb
meggyőződéssel éHe át azt az igazságot, hogy ez a világ az ősz
szes elképzelhető világok legjobbíka, egyszerűen azért, mert az
összes elképzelhető világok közt ez az egyetlen, amely számunkra
létezik. A nagy Ieszámolásban, melyet lelkében a modern világ
"eretnekségeivel" tartott, töprengései során - írja -

"a legvégén az a homályos és ellenállnatablan benyorrsásom támadt, hogy
ami van, mínden jó, szentnek tartandó és ,gondosan örjzendő, mint egy
ősi hajótörésből megmentett darab", Es: "Jó {fIY'akorlat a nap üres vagy
utálatos óráiban úgy tekinteni míndenre, mintha rnost mentettűk volna a
süllyedő hajóról egy magáJnyos sz.igetre. De még helyesebb megemlékezni
arról, milyen hajszálon múlt minden egyes dolog megmenekülése" ...

Chesterton sokat küzdött az angol imperializmus ellen; ennek
szellemét ítélte el Kiplingben épp úgy, mint a búr háború ide
jén azokban a búr-pártí cikkeiben, amelyekkel egyszeriben föl
tünt; érvelése - paradoxonnak tetsző - lényege az volt, hogy az
imperialista nem szereti a hazáját. Nem szereti, mert nem elég
ssik meg vele; és nem szeretí, mert ha szeretné, megértené, hogy
más is szereti a magáét, és a saját hazaszeretete visszatartaná
attól, hogy a másokét lábbal tiporja. Az imperialista alapjában
véve világpolgár ; . az igazi patrióta viszont mindig a "kicsiny
hazát" szeréti. Egy birodalom inkább csak fogalom a polgár szá
mára; a valóság: az a járása, a városa, laz utcája. Amott elvész"
emitt király. Adam W'ayne, a nottingchill! hős gyerekkorától
fogva tudja, hogy

"a patrioiliM1us legfőbb lélektaní törvénye, mely épp úgy szerves tartozé
ka, mint a szerelemnek a gyöngéd szernérem, aZI a törvény, hOgi}'1 a patrióta
soha, semmiféle kőrülmények között nem dicsekszik hazája nagyságával,
hanem elIenkezőleg, színte kényszerítve, annak kicsinységét ernelé ki. Tud
ta ezt, nem mert fi'lo:z-ófiUs, hanem mert gyermek volt. Ha valaki hajlandó
volt rá, hogy végigrnenjen egy olyan kis rnellékutcán, amilyen ez a Pumpa
utca volt, lá'tihatta a kis Adámot, amint mrnden egyes kőkocka királyának
érzi magár, Es akkor volt a legbüszkébb, ha a kőkocka olyan kicsi Völt,
hogy el tudta takarni a lábával".

És egy lappal odább a regényben, erről la sokat vitatott utcáról,
me ly körül a kerületek nevezetes háborúja kitör, s melyben öt
bolt áll szorosan egymás mellett:
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"Az a tén!y, hogy ezek az üzletek aprók voltak és szinte egymásre tá
maszkodtak, az összetartozás és egyrnásrautaltság érzését keltette benne,
ami Adam Wayne patriotizrnusának, s egyáltalán minden patriotizmusnak á
magja",

Chesterton a világmindenség patriótája volt, s úgy szerette
.a világot, mint kedves, gyermeki lelkű regényhőse 'a kurta not
tínghilli mellékutcát,

Az élet és a kozmosz e .lelkes szerétetében kezdetben jelen
tős része van az amerikai költőnek, Walt Withmannek, akit
Chesterton 1894 telén ismert meg, s annak a barátjának az emlé
kezése szerint, akitől a Withman-kötetet kapta, "egés~n belebó
dult a fölfedezésbe". Jegyzetfüzetében ekkortájt csak úgy hem
zsegnek ·a - stiláris és eszmei - withmaniádák. Rajongása ké
sőbb lehiggadt s élménye elmélyült; nem érte be példaképe har
sány, elég egyhangú és nem minden primitívség nélkül való op
timizmusával: neki, hogy valóban elfogadjon valamit, mindig
szüksége volt - mint ismételten hangoztatta - "bölcseleti alap
ra". Vitatkozásra termett ember volt éEO szerotett ellentmondani
már pusztán az ellentmondás kedvéért is; gyer:m:ekkorának nap
jai' jórészt az öccsével folytatott ádáz szellemi párbajokkal tel
tek el, s később is legnagyobb örömei közé tartoztak azok az

angoloknál divatos nyilvános vitatkozások, amelyekben
mindig nagyszerűenmegállta a helyét, mind a maga, mind a kö
zönség élveze.tére; pályáját is azzal kezdte, hogy ellentmondott,
mégpedig egész korának, kora egész filozófiájának és hangula
tának, De ez az ellentmondás egyre inkább módszer lett számá
ra: a. szenvedélyes igusságkutatás mődszere, Trg'almatlan logiká.
'Val végiggondolta kora valamennyi közkeletű gondolatát; .ő, a
paradoxonok mestere, mindegyikben megtalálta az önellentmon
dást, amelynek az. volt a gyökere, hogy mindenáron ki akarták
'küszöbölni a paradoxonokat a világból. Chesterton hamarosan
fölfedezte, hogy. mivel a világ paradox, paradoxnak kell elfogad
nunk; ha egy filozófia azzal dicsekszik, hogy tökéletesen logi
kus magy·arázatot ad mindenre, gyanús, mert hiszen' a "min
-den" egyáltalán nem tökéletesen logikus. Igy jutott el a keresz
ténységhez.

"Ha megkérdezik, rniért hiszek a kereszténységben, csupán ezt [elelem:
ugyanazon az alapon, melyen az agnosztikus nem hisz benne. Hiszek észo
'kok, kétségbevonhatatlan -bizonyítékok alapján".

Hitt, mert hitében hiánytalan világmagyarázatot talált, kul
-osot a "világ gépezetéhez", s ez a kulcs "nem volt más, mint az a
-dogmatikus állítás, hogy Isten személyes lény s a világot önmagán
kívülállónak teremtette. A dogma kulesa pontosan illet a világ
ba". Valóban varázsvessző volt: megérintette vele a mindenséget,
s az egyszerre fölragyogott, abban a vigasztaló világosságban,
amelyet valahonnét rajta kívülről és túlról kapott. Shawról írt
könyvében beszélt "a paradoxonnak arról la mélyebb művészeté

től", mely "a valóság két ellentétes szálát köti egyetlen fölold
hatatlan csomóba"; és - tette hozzá - "sokszor éppen ez a csomó
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tartja össze az emberi élet egész batyuját". E~ a mindent össze
tartó csomó -,- ez a színtésis - volt Chesterton számára a keresz
ténység. Shawban, a puritánban elsősorban azt kifogásolta. hogy
.,nem tudja igazán megérteni az életet, mert nem hajlandó elfo
gadni ellentmondásait"; míg D, akárcsak ifjúságának egyik esze
ménye, Szent Ferenc, megértette. hogy "a világ nagy alapigazsá
gai a világ nagy paraduxonai", A szellem csak az ellentétek tü
zében tud igazáblln fölgyulladnt 1919-ben tett palesztinai útja
után könyvet írt "Az új Jeruzsélem't-röl ; ebben olvashatjuk a
következő jellemző sorokat: , '

"Á mohamedarrizrnusnak csupán egyetlen gondolata 'Volt: ho,gy Isten
mérhetetlen nagysága .mlnden embert egyenlővé tesz. Am nem volt még
-egy gondolata. rnelyet ehhez az elsöhiöz dörzsölt volna. Pedig két ellen
'ke7JÖ szellemi dolognak egymáshoz, hagyománynak invencióhoz, szubsztan
csának szímbolumhoz dörzsölése az, amitől a szel/lern tüzet fog".

Vannak, 'akiknek előbb el kell taszítaniuk maguktól a világot,
hogy megtalálják Istent; Chesterton, éppen megfordítva. annak
igazolását találta meg Istenben, hogy szerethesse a világot. Nem
hosszú tévelygések után tért meg. hanemísímén és természete
sen belefejlődött a kereszténységbe; már tele volt kereszténység
gel, mielőtt tudatosan, meggyőződéssel keresztény lett volna.
Kritikusai olykor azzal vádolták - s nem egészen jogtalanul 
hogy alakjait nem, elég tárgyilagosan, nagyon is a maga egyéni
sége sserint értelmezi és ábrázolja; éppen ezért tekinthetők ezek
a könyvei - Browningről, Dickensről például - bizonyos fokig
önvallomásoknak; legtöbbször rá is áll, amit egy-egy hőséről
mond, Igy van ez "Szent Ferenc"-ében is, mely talán legszembetű
nőbben tanúskodik fejlődésének erről a természetességéről, hi
szen - egyik életírója szerint - ez a mű voltaképpen "ifjúkori
gondoiataínak apoteózisa" s egy-egy fejezetében míntha csak az
ifjúkori jegyzetfüzet egy-egy hevenyében odavetett meglátása
teljesednék ki. ~z a mondat pedig, melvben Szent Ferenc "bölcse
letét" foglalja össze, voltaképpen az ő -Withmantől a Pove
rellóig ívelő - útjának summásása.

"Szent Ferenc egész filozőfíája - írja - a körül az eszme körül
forog hogy új, természetfölötti fény ragyogjon a természetes dolgokra,
amiből következik a természetes dolgoknak nem !végJleges elvetése; ha
nem végleges újrameghódítása".

A modern gondolkodás "eretnekségeivel" való leszámolása (a
"Heretics"-ben) és a· kereszténység mellett való vallástétele (az
.Drthodoxv't-ben) már régen, még a század első évtizedében meg
történt; Chesterton már régen fejet hajtott a katolikus Egyház
tekintélye előtt, mégis másfél évtizednek kellett eltelnie, míg va
lóban tagja is lett az Egyháznak és 1922-hen ezt írhatta édesany
jának: "Abban az értelemben vagyok katolikus immár, aminő
ben Cecil volt - (1919-ben meghalt öccse, aki még az első vi
lágháború előtt tért vissza az Egyházba) - miután hosszú ideig
angolkatolíkus értelemben voltam az".
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Hogy a halogatásnak mi volt az oka, nem tudjuk, legföljebb
csak sejthetünk egyetmást abból a könyvéből, amelyet "A katoli
kus Egyház és a meztérés" címmel írt. A konvertita - mondja
- három fázison megy át. Ezek: "Támogatni az E.gyházat, föl
fedezni az Egyházat, elfutni az Egyháztól". A legnehezebb a har
madik; amikor az ember azon kísérletezik, hogy ne térjen meg.
"Túlságosan közel jutott az igazsághoz és elfelejtette, hogy az
olyan, mint a mágnes: vonz is, de taszít is". Nyilván benne is
élt valamiféle húzódozás ta végleges, visszavonhatatlan diöntéstől,
noha a kaput, melven be kellett lépnie, már régen szélesre tárta
maga előtt. De miután a na~ lépést megtette, megnyugodott és
nem voltak aggályai többé. Ugy érezte, hazatért, megérkezett ab
ba a szellemi klímába, amelynek már bennszülöttje volt, inielőtt

tudta volna. Mínt ahogyan naturaliter "tomista" is volt, míelőtt
tudatosan az lett volna. Az ő számára, ahcgyan e konverzióról szó
ló könyvében írja,

"kato'likiu1ssá lenni nem annyit jelent, minl~ búcsút rnondaní a gondolko
dásnak, IhllJnem ellenkezőleg annyit, mint megtanulni, hogyan kell gondol
kodni. Ugy van ez, rnínt rnikor bénulásból gyó,gjy,ul íől valaki. Nem arról
van szó, hogy a lábadozó soha ne mozogjon 'többé, hanem ellenkezőleg

arról, hogy megtanulja. hogyan kell mozogmi",

Semmiképpen sem búsan, elsavanvodva, mereven, Chesterton
nál vidámabban senki nem fürödhetett a keresztény vidámságban.
"A kereszténység - mondta egy vitában - olyan derűs dolog,
hogy birtokosát bohó ujjongással tölti el, amit egyes szomorú
és kiválóan okos racionalieták érthetően a puszta bohóckodással
tévesztenek össze". Sokan frivolitással vádolták. azt felelte: a.
frivolitás az emberi természethez tartozik. Szemére vetették, hogy
tűzijátékot rendez az ötleteiből, "állítom - váleszolta - hogy
a világ, legalábbis ahogy én látom, sokkal inkább hasonlít egy
Alhambra-belí tűzijátékhoz, mint az ő filozófiájukhoz: hiszen az
egész föld fölött az erős és meghitt öröm légköre lebeg". Hibáz
tatták, hogy nincs benne komolyság: ezzel vágott. vissza:

"A komolyság nem erény. Eretnekség VCIIna ugyan, de sokkal érthe
tőbb eretnekség volna azt rnondani, hogy a komolyság bűn. A,lapjába'l1 vé
ve pedig nem más,mint öszsőnszerű hajlam arra. hogy komolyan-vegyük
önmagunkat, ami a legkönnyebb dolog a vil~gon.,. Az ünnepélyesség ön
ként csordul ki az emberből, míg a kacaj ugrás. Nehéznek lenni könnIY'ÍÍ,
de nehéz könnyííinek lenni",

Ez a könnyedség kétségkívül erőre is vall: ,,'a tökéletes erő
ben - írta ~ van valamiféle frivolság, valami légiesség, mely
nél fogva a Ievegőben lebeghet": de az is kétségtelen, hogy Ches
terton nem egyszer visszaélt ezzel a könnyedséggel. Szellemessé
geiről, ötleteiről írta Belloc:

"Megláttatta ?z emberekkel, amit eddig' nem láttak. Megismertette ve
lük a dolgok lényegét .. ,. Szinte egyedmálló képessége és különleges írói
ereje volt ahhoz, hogy párhuzamos példákkal világítsa meg a dolgokat. Az
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angol ,irodalomban senki másban nlncs meg Ohesterton eléképesztő, szlnte
emberfeletti tehetsége' a párhuzamok fölállításár~... E paralellizmus va
lamelyeddig nem észlelt igazságnak egy más ismert és észlelt igazsággad
való pontos egybevágásáböl, illetve ennek az egybevágiásnak ft kimutatásá
ból áll. Valahányszor Chesterton így kezd egy mondatot: Ez olyan, mint
ha o.. - már elkészülcetünk a hasonlat víllárnszerűen megvúlág1Í'Íő példá
jára",

Csakhogy olykor túlságba víszl ezt a módszert és hasonlatai
nem "hasonlítanak". Néha tréfáiban a klaunkodáaig megy s ad
dig rázza csöngöít, míg megunjuk. Nem egyszer előfordul, hogy
egyik tréfája kioltja a másikat; és az sem míndigszeréncsés, hogy
szemlátomást ő maga élvezi a legjobban tréfáit és bukfenceit.
Allandó fordulata: "Úgy látom, a dolog éppen megfordítva van",
mint ahogyan általában hiszik; pontosan visszájukra fordítja a
közhelyeket és megsaokott igazságokat; ez sokszor meglepő, de
néha puszta szellemi akrobatika, s ha untig halljuk, gyanút kelt
bennünk az irání,aki mindent másként lát, mínt más.

De a puszta "vicc" kísértésének csak gyönge pillanataiban
engedett (és mert rengeteget és sietve írt, sok gyönge pillanata
volt); ő maga azt vallotta, a "vicc" a puritánok -' Shaw - és-.e
hitetlenek - Voltaire - fegyvere; a keresztény viszont humo
rista, mint Szent Ferenc, vagy mínt Chesterton legismertebb 
és egyetlen igazán élő - regény alakja, Brown atya. Ez a. fur
csa, manószerű, egyűgyűnek Látszé kis pap -' (akinek míntája
meghitt barátja, O'Conner atya volt) - mint hivatásosakat mege '
tréfáló amatőr detektív a keresztény bölcseséget, alázatosságot és
humort testesíti meg a róla szóló történetekben. Maguk a törté
netek voltaképpen olyanok, mint gyermekjátékok, melyeket
Chesterton, ez az óriási gyermek li. maga szórakoztatására talál
ki magának. Modern tündérmesék, melyekben a maga furcsa
médján Páter Brown a terméssetfölöttí képviselője, s azt a ehes->
tertóni elvet példázza, hogya természetes dolgok csak a természet
fölötti világosságánál érthetők meg, és igazi képe csak a költőnek'
lehet a világról. Ahol a hivatásos detektív, a: "tudós" csődöt mond,
megjelenik mosolyogva, szabadkozva, esetlenül a különös papocska
és megfejti a rejtélyt. Költő és hívő; és hite az a "bölcseség",
amely egy váratlan pillanatban egyszerre csak megoldtia a "titkot",
Mert a hívőt nem kötik előitéletek és "gondolata aszó legjobb ér
telmében mindig szabad gondolat". Nem eleve föltett elméletek
szerint gondolkozik, hanem a természet szerínt, Ezért aztán

"míndj,g elkövetkezett egy pillanati' amikor az együgyű álarc Ieesett s he
lyét a bölcs álarca íoglalta el. F ambeau - (barátja és kisérője) - aki
jól ísmerte, tudta, hogy a pap hirtelen megértette a dolgot".

Ez a páter Brown, ahogy szimatolva, fürkészve baktat vala
melyik londoni kis utcában és figyeli a házakat, köveket, arcokat,
hangokat: ez a manó voItaképpena Chesterton lelkéből lépett ki,
az ő Auberon-lelke testesült meg O'Conner atyának ebben a má
sában. Az a lélek, amely nagy szeretettel fordul az élet, az em
berek és az emberek világa felé, s akinek számára a legszürkébb
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utcasarok is Tündér0t:szág. A modern kor folyton az emberiség
ről beszél fi azt szereru Chesterton az embereket látta és az em
bereketszerette; "az emberektől nem látta meg az emberiséget"
- ahogy Ssent Ferencről mondta, Isten képmását látta minden
egyes emberben és mélységes tisztelettel hajolt meg minden egyes
emberi személy előtt, mert mindegyikre úgy tekintett, mint Isten'
teremtő tervének megannyi meg-valósulására. Megintcsak a saját
- "Browning"-jáhól idézett - szavaival jellemezhetjük a legjob
ban.

"Számára minden optimi.zmus kezdete és vége azokban az arcokban ke
resendő, melyekkel az utcén találkozott. Számára valamennyí egy·egy is
tenség maszkja volt, egy százl!ejű hindu istenség fejei. Mindegyik az. ég
egy olyan tája felé néz, ahová rajta kívül .sosem irányul tekintet. Mind·
egy,ik olyan őrök örömnek és örök bánatnak veg.yületéből való kifejezést hor
doz, amely rajta kívül sehol nem lellhetP föl. Serrmtt nem érzett olyan
rnélyen, mint az emberi kűlőnbözőségek szentségét, Szenvedélyes érdeklő

dés élt benne az emberi dolgok Iránt, de "majdnem lelhetetlen lett volna aZ!t
rnondaní róla, hogy szeréti az emberiséget, Nem az emberiséget szeretete,
hanem az embereket. Érzéke az emberek különbözősége iránt visszataszíil'óVJá
és prózaivá tette volna számára azt a gondolatot, hogy egyetlen, emberiség
nek nevezett tömeggé gyúrja össze öket. Olyalll lett volna .ez, mfJnltha
négyszáz nagyszerű dallamot egyszerre Játszanának".

Szerette a világot és szerette az embereket; Istenben szerette
őket és boldog volt. A maga médján - s ahogyan ő értelmezte
e-zt & szót - "misztikus" volt: a Mieseország határán élt és tud
ta, hogy "Meseország határa sokszor ott vonul el egy emberekkel
zsúfolt nagyváros kellős közepén", Azt is tudta: akinek része lett
ez a Meseországva» soha nem törleszthető óriási adósságba verte
magát; Istennek adósa. És ő is azok közé a lelkek közé tartozott,

. rakik "örömtől ujjongva fedezték föl, hogy végképpen el vannak
adősodva", Boldogságra születettc de lehe-t, hogy mindannyian ar
ra születünk; neki azonban volt ereje és tehetsége hozzá, hogy
valóban boldog is legyen. Élete végén - 1936-ban halt meg 
mondta egy rádióelőadásában, és búcsúzzunk el tőle ezzel a szép
önarckép-váalattale

"Teljesen boldog voltarn a legcsöndesebb és legközönségesebbnek tar
tott helyeken is. Élettel tudott eltőltent eg:y hideg váröterem is valahol egy
elhagyatott vasúti számyvonalon. Teljes elevenséggel üldögéltem egy csű

nya lámpaoszlop alatt eg,y vaspadon. hált1am mögött az üres pályaudvarral.
Röviden: mindig élveztem a puszta Jétezés Izgalrnát, olyan helyeken .is,
amelyeket általában unalmasoknak, vidéki pocsolyának neveznek. De csak
ugyan unalmas-e a pocsolya? Mikroszkóppal dolgozó természetbúvároktól tu
dóm, hogy hemzseg benne az élet".
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