
- G. K. CHESTERTON

Születeít 1874-ben. An
gol-ír katolikus író, költö,
kritikus. 1922-ben tért áta
katolikus hitre. A 20. szá
zadi angol katolicizmus
egyik legnagyobb hatású
képviselöje. Mintegy száz
kötetet írt. 1936-ban halt
meg.

A csontvázak
mentségére
Nemrég igazi történelmi angol fák között álldogáltam, amelyek
olyan ősieknektűntek, mintha ők maguk tartanák a csilla gokat, egy
fészekalja Yggdrasilt. Ahogy ezek között az élő oszlopok között jár
tam, lassanként arra jöttem rá, hogy az őslakók, akik az ő árny é
kukban éltek és haltak, nagyon titokzatosan beszéltek. Úgy tűnt,

mintha folyamatosan mentegetőztekvolna amiatt, ho gy a fák sze
gényes látványt nyújtanak. Hosszas töprengés után felfedeztem,
hogy komorságuk és bűntudatuk abból a tényből eredhet, hogy tél
volt, amikor minden fa csupasz. Biztosítottam őket arról, hogy nem
neheztelek amiatt, hogy tél volt, tudom, a dolog még azelőtt tör
tént, csak nem állt szándékukban elhá rítan i a végzet csapását. De
sehogysem tudtam kibékíteni őket azzal a körülménnyel, hogy tél
volt. Magától értetődően az volt az érzésem ugyan is, hogy rajta
kaptam a fákat valami illetlen öltözékben, amiben nem volna sza
bad mutatkozniuk, és hogy levelekkel kellene betakarniuk magu
kat, mint az elsőbűnös embereknek. Szóval nyilvánvaló, hogy na
gyon kevés ember tud bármit is arról, hogy hogyan néznek ki va
lójában a fák télen, legkevésbé a valódi erd észek. Amikor a fák
koronája kopár és dísztelen, a körvonaluk teljesen felismerhetetlen
né válik, és az erdő eltűnik a fák mögött, mint egy homályos kép
háttere. Két vagy három kiálló fa lombtalan koronája olyan finom
vonalú, mintha valami óriási söprű lenne annak a mesebeli hölgy
nek a kezében, aki a pókhálókat söpri le az égről. A lombos erdő

koronája vaskos és foltszerű: a valódi felhők nem takarják el jobban
a holdat éjjel, mint a fákat azok az alaktalan, zöld felhők, amelyeket 
magukra öltenek. Ennek a kis erdőnek a valód i látványa, az életnek
ezzel a zöldes és ezüstös tengerével, egészen téli látom ás. Olyan
titokzatos és megfoghatatlan a téli erdők sz íve, mint valami csillo
gás a szürkületben, mint amikor egy távoli alak közeledik, mindig
változóan, mintha pókhálók kifürkészhetetlen mélységein törne át.

Az a közkeletű gondolat, hogya fák legfőbb ékessége a lomb,
éppen olyan, mintha azt mondanánk, hogy a zongorista legfőbb

ékessége a haj. Amikor a tél, ez az egészséges aszkézis, körülhor
dozza gigantikus borotváját a hegyeken és a völgyeken, és olyan
kopaszra borotválja a fákat, mint a szerzetesek, egészen biztosan
érezzük, hogy valamennyien többek, mint puszta fák, amikor
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ilyen kopárak. Akárcsak a festők vagy zeneszerzők, akik szintén
emberfelettinek tűnnének, ha olyan egyszerűek lennének, mint a
szerzetesek. Ez az, ami láthatóvá teszi azt a mély és lényeges el
lentmondást, hogy az ember irtózik saját testének maradványától
vagy a szeretett dolgokban rejlő struktúrától. Ezt érezzük titokza
tosan a fák csontvázában: ezt érezzük mélységesen az ember
csontvázában.

Az emberi csontváz jelentősége óriási, mégis az az iszonyodás,
amivel általában szemlélik, egészen misztikus jellegű. Anélkül,
hogy azt állítanám, hogy a csontváz hétköznapi értelemben szép,
ki merem jelenteni, hogy bizonyosan nem rondább, mint egy bul
dog, amelynek a népszerűsége soha nem csökken, viszont mérhe
tetlenül több vidámság és elbájoló kifejezőerő van benne. Ahogy
az ember titokzatos módon szégyelli a fák meztelenségét télen,
úgy szégyelli a saját csontvázát a halálban. Egészen különös az a
rémület, ami a dolgok architektúráját övezi. Azt gondolnánk, bu
taság félni a csontváztól, amikor a természet meglehetősen akku
rátusan gondoskodik arról, hogy ne tudjunk megfeledkezni róla.

Egy dolgon alapszik ez a rémület: az az idegen gondolat méte
lyezte meg az egészséges életszemléletet, hogy a csontváz a halál
jellegzetessége. Pedig ugyanilyen joggal mondhatnánk azt is,
hogyagyárkémény a csőd jellegzetessége. Lehet, hogy a gyár el
hagyatott lesz az összeomlás után, akárcsak a csontváz a test
bomlása után, de mindkettőnek eleven és szakszerű szerepe van
a maga helyén; mind az emelőcsigának, mind a kerékáttételnek
ugyanaz a szerepe a Megélhetés Házában, mint az Élet Házában.
Semmi oka sincs annak, hogy ezt a dolgot (modem, s ahogy én
gondolom, művészi dolgot), az eleven csontvázat, az élet alapve
tő szimbólumának ne tekintsük.

Az igazság az, hogy az ember félelme a csontváztól nem a ha
láltól való félelem általában. Nem más, mint az a különc emberi
hiúság, hogy - általában mondva ---, semmi kifogása az ellen,
hogy halott legyen, de nagyon komoly kifogása van az ellen,
hogy nevetséges legyen. Az alapvető dolog, ami aggasztja a
csontvázban, az az a kihívás, hogy fennkölt alakjának alaprajza
szemérmetlenül groteszk. Nem értem, mi kifogása van ellene.
Megelégedetten foglalja el a helyét a világban, nem akar úgy ten
ni, mintha előkelő lenne - egy vidám, serény, csúfondáros világ
ban. Látja a csontvázak által hordozott állatok millióit, szinte den
diskedő léhaságukkal, a legkülönösebb drabális testeket és tarto
zékaikat, a nevetséges szarvakat, szárnyakat és lábakat, amikor
azok nélkülözhetetlenek a használatukhoz. Látja a béka jókedvét,
a viziló megmagyarázhatatlan boldogságát. Látja az egész nevet
séges világmindenséget, az élő molekulától kezdve, amelyiknek
túlságosan nagy a feje a farkához képest, az üstökösig, amelynek
túlságosan hosszú a farka a fejéhez képest. De amikor a saját bel-
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Chesterton itt
valószínűleg a more és

a Maud szavak
összecsengésére

gondo~. (A fordftó)

sejének elragadó furcsaságára kerül a sor, egy pillanat alatt el
veszti a humorérzékét.

A középkorban és a reneszánszban (ami bizonyos időszakok

ban némely szempontból nagyon ragyogó korszak volt) a csont
váznak ez a jelentése óriási szerepet töltött be a kevélység megtö
résében, a földi pompa és gazdagság, a múló gyönyör elutasításá
ban. Egészen biztosan nem a haláltól való puszta félelem volt az,
ami ezt okozta, mert ezek olyan korszakok voltak, amelyekben az
emberek énekelve mentek találkozni a halállal. Az ember lefoko
zásának, az emberi szervezetben vigyorgó rondaságnak a gondo
lata volt az, amely a szépség és büszkeség fiatalos szemtelenségét
letörte. S ebben majdnem biztosan több jó volt, mint sérelem.
Semmi nem olyan rideg vagy irgalmatlan, mint az ifjúság, s az if
júság előkelő körökben és korszakokban megkérdőjelezhetetlen

méltóságra tör, a sikernek arra a végtelen ragyogására, amely na
gyon is élesen emlékeztet a csillagok megvetésére. Szerencse volt,
hogy azokat a beképzelt fennhéjázókat legyőzhette ez a teljesen
gyakorlati tréfa, amely úgy kigolyózhatta volna őket, hogy bele
hullottak volna egy vigyorgó csapdába, és nem keltek volna fel
többé. Nem valószínű, hogy fel tudták fogni, hogy az ő lényük
nek a szerkezete is ugyanolyan egészségesen nevetséges, mint a
disznóé vagy a papagájé; ahhoz, hogy megértsék: a születés hu
moros, a jövő komikus, inni és harcolni nevetséges dolog, messze
túl fiatalok és ünnepélyesek voltak. De legalább azt hirdették,
hogy a halál nevetséges.

Az a sajátos gondolat terjedt el, hogy mindannak az értéke és
varázsa, amit természetnek nevezünk, a szépségében rejlik. Az
igazság az, hogy a természet olyan értelemben szép, hogy össze
visszaság vagy szabadság eltakarja, hogya szépség csak a bájai
nak egyike, s majdnem véletlen fajtája. A legnagyobb és leg
értékesebb tulajdonsága a természetnek nem a szépsége, hanem
éppen nagylelkű és dacos csúnyasága. Akár száz példát is találha
tunk erre. A varjak károgó hangja önmagában éppen olyan förtel
mes, mint a hangok pokoli sokasága Londonban, a vasúti alagút
ban. Csakhogy a károgás felemel minket, mint a trombitaszó,
durva jóságával és becsületességével, hogy a szerető férfi a Maud
ban meg tudja győzni magát arról, hogy ez az utálatos hang ha
sonlít a kedvese nevéhez.

Az a költő, akinek a természet csak rózsákat és liliomokat je
lent, sohasem hallott disznóröfögést. Márpedig ez olyan hang,
ami jobbá teszi az embert, erőteljes, haragos, segélykérő hang,
mintha a várbörtönök kifürkészhetetlen mélységéből törne elő, át
hatol minden lehetséges akadályon, megborzongat minden létező

érzékszervet. Mintha magának a földnek a hangja lenne, amikor
mély álmában felhorkan. A legmélyebb, legöregebb, legegészsége
sebb és legvallásosabb értelme a természet értékének - annak az
értéknek, ami az ő mérhetetlen gyermekségéből származik. A ter-
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mészet éppen annyira ormótlan, mint amennyire groteszk, és ép
pen annyira ünnepélyes, mint amennyire boldog és gyermeki. A
hangulatot az érzékelteti, amikor a természet formáit, mint formá
kat nézzük, mintha egy kétéves gyerek firkálna a kőre, egyszerű

en és kezdetlegesen, és mégis millió évekkel érettebben s egyúttal
élénkebben, mint az az egész beteges modernség, amit művé

szetnek nevezünk. A föld és a mennyország dolgai látszanak ösz
szekapcsolódni egy mesében, s a dolgokhoz való viszonyunk
olyan egyszerűnek tűnik egy villanásra, hogy egy holdkóros tán
cára lenne szükség, hogy tanúságot tegyen érthetőségéről és ko
molytalanságáról. A fa úgy lebegett a fejem fölött, mint valami fél
lábon álló gigantikus madár, a hold pedig, mint a küklopsz sze
me. S ahogy az arcomat beárnyékolta volna valami sötét hiúság,
hétköznapi bosszúság vagy nevetséges nagyképűség, tudtam,
hogy alatta a koponyám örökké nevet.

Katona László fordítása
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