
CHESTERTONIANA
.A kiJzépkor dícsérete

Érdekes dolog: egy művelődés rendszerint nem éri be aZzal,
hogy egy másik művelűdést rossznak minősítsenj -barbárnak. ne
vezi. A nyugati ember szerette barbárnak mondani a kínaít, s a
kínai viszont ugyancsak barbárnak iR nyugatit. A középkor világa,
.akárcsak Kína, más, idegen művelődés volt; és legfőképpén az
jellemezte, hogy önmagukért szerette a szellem dolgait. Szána
kozni a középkop bölesek kutatásaí fölött amiatt, hogy anyagi
szempontból meddők voltak, annyi mint szemrehányást tenni fl
kertésznek azért, hogy rózsáí nem olyan emészthetők, mint a mi
káposztáink. Csak részben igaz a megállapítás, hogy a középkor
tudósai nem fedezték föl a gőzgépet; hozzá kell tenni, hogy meg
sem kísérelték ezt. A középkor Édenje valóban virágoskert volt,
melvben Isten virágai - az ígasság, a szépség' és az értelem 
virágzottak, egyedül az ő nevében és az ő dicsőségére; míg vi
szont a modern haladás kertje - konyhakert.

(A ,.Robert Brotoning"-b6l)

Az emberek szeretetérlSl
Szent Ferenc tudatosan nem. látta meg a fáktól az erdőt. Még

.jogosabban mondhatjuk: nem látta meg az emberektöf a néptö
meget, Sajátságosan jellemzi, hogy soha senkit nem kápráztatott
-el s ő maga sem áltatta soha magát a tömeg hatalmával. Bár
mennyire kedvelte is a szörnyetegeket, holmi ezerfejű hidrát so
hasem látott maga előtt. Csak Isten képmását látta, megssámlál.,
hatatlanul megsokszorozva, de sosem egyhangúan. Számára egy
ember míndig az ember volt; épp úgy nem tünt el valaminő t~

mör tömegben, mint ahogy nem enyészett el valaminő sivatagban
sem. Minden egyes em.bert megbecsült, azaz nemcsak szerette. ha
nem tisztelte is őket. Rendkívüli személyes varázsának az volta
titka, hogya pápától a koldusig; a sátrában trónoló sziriai szul
tántól az erdők alatt kóborló rongyos tolvajokig soha senki nem
találkozhatott ezeknek az izzó barna szemeknek a tekintetével
anélkül, hogy ne támadt volna benne csalhatatlan bizonyosság ar
ról, hogy 'Bernardone Ferenc valóban őiránta, az ő egyetlen és
fölcserélhetetlen, bölcsőtől sírig ívelő személyes sorsa és benső
élete iránt érdeklődik; hogy önálló személlyé emelkedett, hogy
komolyan veszik s nem puszta szám csak valamely rendőri nyil
vántartás vagy klerikális lista névsorában. Nos, ezt a sajátos er
kölcsi és vallási magatartást külsőleg nem lehet mással érzékel
tetni, mint az udvariassággal. Szó nem fejezheti ki. mert több
mint puszfán elvont lelkesedés; nem fejezi ki jobban a jótékonyság
sem, mert nem pusztán csak könyörületesség. Nem nyilatkozik
meg igazán, csak a modor egy bizonyos. nagylelkűségében, abban,
:amit jómodornak nevezhetnénk. Szent Ferenc egyszerű életének
mezítelenségében és kifosztottságában csak egyetlen foszlányához
ragaszkodott a fényűzésnek: az udvari modorhoz, Csakhogy míg
az udvarokban egyetlen király van s körülötte száz és száz' ud-
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varone, addig Szent Ferenc történetében egyetlen udvari, ember
jár körbe száz és száz, király körül. Mert úgy kezelte az emberek
tömegét, mintha királyok törnege volna,

(Az ...Assisi Szem Ferenc"-Ml)

..4 jó világ

Egyre inkább gyökeret ver bennem a meggyőződés, hogy a
világot az a veszély fenyegeti, hogy alábecsülik . .. Ha egy kés
re például azt mondjuk: rossz kés, az valójában jó kés. csak ép
pen nekünk nem elég jó; amit rossz kalapnak mondunk, az olyan
jó kalap, amely ami számunkra nem elég jó. Az emberi tör
ténelem nagyobbik felét nem azért találjuk rossznak, mert valő

ban rossz, hanem azért, mert mi jobbak vagyunk. Nyilvánvalóan
igazságtalanságot követünk el így. Mert az elefántcsont ugyan
.nemolvan fehér, mint a hó, de bizonyos, hogy a sarkvidék min
den hava sem teheti feketévé az elefántcsontot.

("A -oodelmez6"-Mi)
.Tények és ábrándok

Mindannyian ismerjük a tréfát a parasströl, aki valamiféle
helyi mondát beszél el, egy hősről például, aki egy óriási sziklát
dobott la folyóba, s-aki azzal kardoskodík a dolog igazsága mel
lett, hogy a szikla még ma is ott van. A szatíra, mint tudományos
korszakok frivol társasági tereferéiben általában,a népi elkép
zelések ellen irányul. S mint ahogyan tudományos korokban
.ssíntén gyakran előfordul: .a szatíra a valóságban felületeSI. A
.krttikusok mulatnak ezen az emberen, mert azt mondja: "Hiszem
.a dolgot, mert láttam a sziklát"; de nagy többségükzavarban
"Volna, ha történelmi hiedelmeit másként kellene megtámogatnia..
mint ezzel: "Hiszem, mert írva láttam valahol valakitől, akit

.sosem ismertem, aki olyan bizonyítékokhoz utasít, amelyeket so
sem, láttam, EJ olvan történetet mond el, amelyet semmiképpen•.
még csak szrnhelyének szemlélésével sem tudok ellenőrizni". A
'paraszt a maga hitét nem egyedül csak a sziklára alapitja, hanem
a hagyományra is, azaz olyan személyek őszinteségére, akik kö
zül jó néhányat ismert. Amellett a folyó meg a szikla egybevág
nak a hagyománnyal, éEJ ha csak ebben a korlátozott mértékben
is, de az egybevágás egyben bizonyít is. Mindenesetre babónásabb
dolog azt állrtani, hogy mindenvami nyomtatva van, kéteégtelen
bizonyíték. Ha csak nyomtatott dokumentumok volnának róla, az
egész történelem épp oly tökéletesen képzeleteszülte mese lenne,
mint a "Kubla Kban" elképesztő varázsálmának megazámlálha
tatlan- hurkot vető folyója és táncoló EJzikláj,a.

De vannak még ennél is különösebb emberek. Nemcsak arra
nincs szükségük, hogya színhely tanúskodjék történetük felől;
egyenesen azt kívánják, hogy ellentmondjon neki. Nem érik be
annak észszerű kijelentésével, hogy a szíkla léte nem bizonyítja
a hős IMét. Oly aggodalmasan igyekszenek a hős nemlétét bizo
nyítani. hogy végülis behunyják a szemüket és kijelentik, hogy
szikla nincsen. Ha térképük szer-int a táj sivatagos, lelkesen han
goztatják róla, hogy olyan, mínt egy szdkkadt csontváz, noha
csak úgy harsog a völgy a patakok suhogásától. Az egész óriási
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szikla nyomban láthatatlanná, válik, m,ihelyt egy parányi geolóc
$iai traktátus tagadja létezésének Iehetöségét. Ez aztán éppen
~öges ellentéte a paraszt irracionális. hiszékenYségének, ám el
mondhatatlanul irracionálisabb annál. Itt inál' nem arról van sző,
nogy olyasmire következtessünk a sziklából, amit a szikla nem
bizonyít, hanem arról, hogy tagadjuk,amit a szikla nyilván bi
zonyit; inkább arról van szó, hogy tagadjuk magát a sziklát, a
valóságnak ezt a végső és félelmetes ssíkláját, ezt a valódi bot
ránykövet, amelyen minden illúzió összetörik. Ez a n.agy Illú
2;ió, amely elsőbbséget biztosít annak, ami nyomtatva van, mint
ha az a valóság rendjében is előbb lett volna a ténynél & ha
'talma volna annak ellentmondani; ez az ábránd a mi nagyvárosi
művelődésünk nagy gyöngéje. A modern ember egyik jellegzetes
sége, hogy keresztül tud menni egy vidéken anélkül, hogy sze
mét akár csak egy percre is fölemelné vezérkönyvéből, és nyu
godt lélekkel tagadni tudja mindannak meglétét a tájban. amit
nem talál meg a vezérkönyvében.

De mégis akadt, aki föltekintett könyvéből és saját szemével
látta a dolgokat, Türelmetlen természetű ember volt, és erősen

'hajlamos arra, hogy kettéhasítsa és sutba hajitsa a könyvét. Vi
szont volt benne valami sadátos, magasrendű és hősies hit: me-rt
'hinni a saját szemének.

(A "WiUíam Cobbet"-ból)
.A frivolság védelmében

Valamennyi bírálóm frivolnak mond, Az· ördögbe is, mi más
lehet az ember magatartása komoly dolgokban, mint a frivolság'
Frivolság nélkül a nagy ügyek elviselhetetlenül félelmese-k lesz
nek.

(Egy gyerekHori baráfn~jdhoz frt level~b6l)

Ortodoxia

titokzatosak; egy dogma inkább
fény, maly váratlanul egy egész

(A "G. B. Shaw"-bdl)

.A dogma

A diogmák nem sötétek és
'Olyan, míut a villám: hirtelen
tájat megvilágít, '

Az embernek a legtöbb dologról ortodoxul kell gondolkodnia,
mert különben még 'arra sem jv.t elég ideje, hogya saját eret
nekségeit hirdesse.

A« Egyház

Amikor Krisatus megalapította társaságát. szegletkövévé nem
az okos Pált, nem is a misztikus Jánost tette, hanem egy szö
kevényt, egy nagyotmondőt, egy gyávát, szőva] az embert. Erre
-a szíklára építette Egyházát. s a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta. Minden birodalomnak az az ősi hibája, hogy hatalmas
egyéniségek alapították, nagy egyéniségek számára. A történelmi
Egyház viszont a gyönge emberre épült és ebben Vian az ereje.
Mert egyetlen lánc sem lehet erősebb leggyöngébb szeménél.

(Az "Eretnekek"-ból)
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