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A "józan ész"
konzervativizmusa
Gilbert Keith Chesterton

A konzervatív gondolkodás mindig is idegenkedett a steril abszt
rakcióktól, de ez nem jelenti azt, hogy ne igényelte volna a "józan
ész" használatát. S a 20. században erre talán még nagyobb szük
ség is mutatkozott, mint korábban bármikor... A "józan ész" pers
pektívájából vizsgálta a "haladás" és a modernitás árnyoldalait a
gondolkodóként felettébb gyakorlatias Gilbert Keith Chesterton
(1874-1936), akit a szélesebb olvasóközönség főként szellemes de
tektívtörténeteiről ismer.'

A mélyen konzervatív elkötelezettségű író 1922-ben katolizált,
a Rend és a Hagyomány utolsó bástyáját a római egyházban ta
lálva meg. Saját korában talán bárki másnál többet tett ő annak
érdekében - hangsúlyozta a róla írt nekrológban a neves
konzervatív költő, T. S. Eliot -, hogy "fenntartsa egy fontos ki
sebbség létét a modern világban" - azon kisebbségét, amely nem
kívánt belenyugodni a hagyományos erkölcsi értékek fokozatos
eróziójába, az élet üzletiessé és gépiessé válásába.i Szépírói te
vékenysége mellett ugyanis Chesterton behatóan foglalkozott
közéleti-világnézeti kérdésekkel is, markáns szerepet játszva a
20. század első harmadának brit szellemi életében. Találóan jegyez
te meg életművének egyik kutatója, Cahill, hogy Chesterton, ugyan
a rá jellemző finom szellemességgel, de szinte az ószövetségi prófé
ták hagyományait követve próbálta meg az embereket egy termé
szetesebb társadalom, egy természetesebb élet felé visszavezetni...3

Mi a baj a világgal?

Hová vezet a "modernség" útja, az iparosodás és a gépiesedés? 
tulajdonképpen valamennyi társadalomelméleti írásának közép
pontjába ezt az alapkérdést állította Chesterton. Nézeteinek igen jó
összefoglalását nyújtja a halála előtt tíz évvel, 1926-ban publikált
könyve, A józan ész neoéoen (The Outline of Sanity) - az alábbiakban
elsősorban erre támaszkodva próbáljuk meg felvázolni katolikus
konzervatív társadalomszemléletének alapvonásait, az általa "iker
testvéreknek" tartott kapitalizmus és kommunizmus elleni érveit.

Főbb politikai és filozófiai elveit azonban már jóval korábban,
1910-ben is pontosan érzékeltette Mi a baj a világgal? (What's
Wrong with the World?) című könyvében. A baj szerinte minde-
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nekelőtt az, hogy a legfontosabb kérdést fel sem tesszük, vagyis
azt, hogy mi a' helyes. Könnyebb ugyanis egyetértésre jutni ab
ban, hogy mi a rossz, mint abban, hogy mi a jó, mit kell ten
nünk," S ezzel kapcsolatban Chesterton megállapítja, a modern
gondolkodás visszatérő és súlyos hibája, hogy feltételezi: ha egy
ügy vereséget szenvedett a történelemben, az bizonyára azért
történt így, mert eleve helytelen volt. Vagyis rászolgált a kudarc
ra... Pedig nem így áll a dolog: épp az elveszett ügyek azok, ame
lyek megmenthették volna a világotf A történelem nem egykor
tökéletesen befejezett, ám azóta összedőlt építmények romjaiból
áll, hanem tele van ki nem teljesített eszmékkel, "befejezetlen
templomokkal". Valójában egyetlen elv sem lehet forradalmibb
hatású, mintha egy régit megvalósítunk! A közfelfogással ellentét
ben a kereszténységtől sem azért távolodtak el az emberek, mert
belefáradtak vagy beleuntak volna, hanem azért, mert sohasem
kerültek vele igazán szoros kapcsolatba.

Konzervatívként - állandó vitapartnereivel, a fábiánus G. B.
Shaw-val és szocialista társaival ellentétben - Chesterton nem
hitt a haladás bálványában, és figyeimét inkább a múltra fordí
totta. A jövőre történő hivatkozás mindig is a zsarnokság szövet
ségese volt - mutatott rá, hiszen ennek a nevében fosztják meg
az embereket hagyományaiktól. (E sorokat olvasva megalapo
zottnak tűnik Szerb Antal szellemesen megfogalmazott vélemé
nye Chestertonról: "annyira modern, hogy már az újban sem bí
zik",>6 Mi tehát a baj? Végső soron az a modern eretnekség,
amely szerint az emberi lelket kell megváltoztatni azért, hogy az
új körülményekhez alkalmazkodjon, ahelyett, hogy a körülmé
nyeket akarnák az emberhez szabni?

A haladás bálványozását támadta Chesterton A józan ész nevé
ben című művében is, abból indulva ki, hogy a "haladás", amely
az emberiségnek jó dolgok mellett oly sok rosszat is hozott, elvá
laszthatatlan az ipari kapitalizmustól. Ez utóbbiról így vélekedett,
igen epésen: "meglehetősen kellemetlen szó", s "ugyanannyira
kellemetlen dolog". Hogy mit is jelent e szó? Társadalomképének
felvázolását kezdjük e kulcsfogalom kibontásával.

A kapitalizmus - fejtette ki - "olyan gazdasági helyzet,
amelyben létezik egy nagyjából azonosítható, viszonylag szűk

csoport, amelynek tulajdonában akkora tőke halmozódott fel,
amekkorával a polgárok többségét rákényszerítheti arra, hogy
munkabérért szolgáljon neki"." Sokan abból indulnak ki, hogy
minden olyan berendezkedést kapitalizmusnak kell tekinteni,
ahol megjelenik a tőke használata, de ha a kapitalizmus a tőke

használatával azonos, akkor minden kapitalizmus lehet, vagyis a
fogalom jelentése túlságosan tággá válik. A kapitalizmus lényege
nem az, hogy néhány embernek van tőkéje, hanem az, hogy a
legtöbbnek nincs. Ezért tehát amit ma kapitalizmusnak neve
zünk, azt inkább"proletarizmusnak" kellene hívnunk - állította
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Kapitalizmus-bírálata
és a Rereum Novarum

9Chesterton: i. m. 12.

10Chesterton: i. m. 231.
Mint köztudott, a
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A szocializmus
bírálata

Chesterton. S ebből fakadóan azok is tévednek, akik a kapitaliz
must hallva a magántulajdonra gondolnak, e rendszerben ugyanis
a szó klasszikus értelmében vett magántulajdon egyre inkább hát
térbe szorul. "Az utóbbi idők gyakorlata szerint a kapitalizmus és
a kommercializmus sokkal inkább az üzlet terjeszkedését prédi
kálja, mintsem a személyes tulajdon védelmét..." Az újságírók pe
dig éppoly kevés szót ejtenek a magántulajdonról, mint amilyen
sokat a magánvállalkozásról - s ez híven tükrözi a kor erkölcsi
hangvételének módosulását.

E gondolatsor, a benne foglalt antikapitalizmus egyértelmű ro
konságot mutat a katolikus egyháznak a Rerum Novarum című en
ciklikában megfogalmazott kapitalizmus-bírálatával, amelyben
XIII. Leó pápa a szabad versenyes kapitalizmussal és a szocializ
mussal szemben kívánt alternatívát állítani. E körülmény termé
szetesen nem véletlen, hiszen, ahogy említettük, Chesterton nagy
mértékben azonosult a katolikus világszemlélettel. Kistulajdon
pártiságában igen jól tükröződik azon pápai állásfoglalás, misze
rint a tulajdonhoz minden embernek elidegeníthetetlen joga van,
visszaélni azonban nem szabad vele. Az "uralkodó tendenciát" az
egyre nagyobb egyesülések létrejöttében látta, ezekről pedig meg
állapította: bizony "gyakran imperialistábbak, személytelenebbek
és nemzetközibbek, mint a legtöbb kommunista elképzelés általá
nos jólétró1 és más, mindenkit érintő dolgokról"," A kapitalista
nagyvállalatok legklasszikusabb formáját, a trösztöt nem is tekin
tette magántulajdonnak. Hogy mit látott benne? Olyan monopóli
umot, amely nem minősíthető sem magánjellegűnek, sem pedig
vállalkozásnak: ellenkezőleg, azért jött létre, hogy megakadályoz
za az igazi magánvállalkozásokat. E diagnózis magyarázza, hogy
Chesterton szerint a magántulajdont elsősorban nem is a betörők

kel szemben kell megvédeni, hanem - paradox módon - a plu
tokráciával, vagyis azokkal szemben, akik a hatalmat birtokolják,
s akiknek kötelességük lenne e védelmet nyújtani. Feltételezte,
hogy tudatos beavatkozás nélkül a tulajdon valódi fogalma, ame
lyet - a Rerum novarum szellemében - elég egyértelműen a
(személyes) kistulajdonnal azonosított, el fog tűnni. S nem forra
dalom fogja megsemmisíteni, hanem "inkább az a kétségbeejtően

hanyag szokásunk, hogy nem csinálunk forradalmat.l"
A kortárs kapitalizmusról adott éles bírálatból persze nem kö

vetkezik, hogy Chesterton a szocializmus pártján állt volna. Mi
lyen érvekkel utasította el a szocializmust? Ebben épp az anar
chia (szélsőséges) ellentétét látta, a törvényes hatalom szinte val
lásos tiszteletét. Ostobaság tehát szerinte a szocialisták részéről,

ha felróják a konzervatívoknak, hogy az ő rendszerüket a sza
badság lerombolásának nevezik. Hiszen ténylegesen erről van
szó! "A szocialista kormányzat természetéből adódóan nem tűr

meg semmiféle ellenzéket" - abszurd ötlet volna így elvárni
tőle, hogy teret adjon más elképzeléseknek is. (Nem fordulha-
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tunk egy középkori királyhoz azzal: "Felség! Adj mellém kétezer
11Chesterton: i. m. 17. lándzsást és ezer íjászt, mert felkelést óhajtok szervezni elle

ned!")!' Az állam bírálatának csak ott van meg a lehetősége,

"ahol valamilyen vallásos igazságérzet védi a saját íj és a saját
lándzsa, de legalább a saját toll vagy a saját nyomdagép igé
nyét". A szocializmus fő önigazolása mégis az a képtelen állítás,
miszerint ha nincs minden nyomdagép állami tulajdonban, ak
kor a nyomdászok ki vannak téve az elnyomás veszélyének.

A kistulajdon védelmében

12Chesterton: i. m. 94.

Kapitalizmus és
kistulajdon

13Chesterton. i. m. 23.

14Chesterton: i. m. 22.

Vissza a középúthoz - talán leginkább így summázható Chester
ton saját (kisltulajdonpárti álláspontja. Az író valójában már az I.
világháború előtt, az általa szerkesztett New Age és New Witness
című lapok hasábjain is népszerűsíteni próbálta a nagy tulajdonok
felaprózásának gondolatát. Saját állítása szerint szívéhez az az el
képzelés állt a legközelebb, hogy "minden üzleti tevékenységet
(ha az kisvállalkozásként nem valósítható meg) valamilyen céh
vagy egylet működtessen úgy, hogya szakértelműketösszeadják,
a közös eredményt pedig egymás között megosztják" .12 Ezen kon
cepciót nemcsak az ortodox gazdaságelmélet hívei bírálták (ez
aligha meglepő), hanem a fábiánus Shaw is, a gondolatot lehetet
lenségnek, "a tündérmesékre fogékony katolikus hiszékenység"
eredményének állítva be. Chesterton viszont meg volt győződve
arról, hogy tévednek ellenfelei, amikor azt gondolják, hogya kis
tulajdonok semmilyen körülmények között sem maradhatnak ki
csik. Az az elmélet, állította, mely szerint a kistulajdonok rendsze
re idővel óhatatlanul kapitalizmussá fejlődik, "hajszálpontos leírá
sa annak a folyamatnak, amely a valóságban sohasem zajlott le".
Ahogy ugyanis a boltívet a különálló kövek egymásra gyakorolt
nyomása tartja meg, úgy a szabadok kistulajdonra épülő társadal
mának stabilitását a kölcsönös segítség és korlátozás egyidejűleg

érvényesülő hatása biztosítja." Gazdaságtörténeti szempontból
Chesterton érvei persze több szempontból is megkérdőjelezhető

ek, ám azon véleményét nehéz lenne vitatni, hogy ahol erős közös
ségi hagyományok élnek, ott a társadalmi kontextusából kiágyazó
dó piacgazdaság sokkal nehezebben nyer teret. Míg az úr és a job
bágy bárhol szinte egy csapásra átváltozhatott munkaadóvá és al
kalmazottá, a szabadok társadalmában ez jóval nehezebben megy,
a közösségi tradíciók miatt - írta."

Mi több, Chesterton szilárdan hitte, hogyakistulajdonra épü
lő rendszer nemcsak a fennmaradásra, hanem még a növekedés
re is képes lehet. Azt elismerte ugyan, hogya már kifejlődött

kapitalizmus könnyűszerrel elnyeli "a tulajdonok széttört szi
lánkjait", de ez csak akkor történhet meg szerinte, ha kevés van
a kistulajdonból. Nem így áll a dolog viszont, ha sok van belőlük.

A kistulajdonok akkor tűnnek el, ha olyan gyengék, hogy nem
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15Chesterton: i. m. 29.

A kapitalizmus
életképességének
megkérdójelezése

16Chesterton: i. m. 37.

A kiút megjelölése

"Chesteríon; i. m. 47.

tudnak igazi tulajdonként viselkedni. A tulajdon szerinte végső

soron becsület dolga - valódi ellentéte a prostitúció. S, nem cse
kély mértékű idealizmussal, Chesterton bízott abban, hogy az em
berek többsége nem minden korban hajlandó áruba bocsátani
azon dolgokat, amelyek a szó ezen értelmében szentek."

Saját korát illetően azonban nem táplált illúziókat: úgy látta,
hogy mindenki egyre nagyobb mértékben veszíti el a tulajdonát.
S a (kisltulajdont elnyelő rendszer személytelen és embertelen,
akárhogy is nevezik Emlékezetes, hogy Daniel Bell A kapitaliz
mus kulturális ellentmondásai (The Cultural Contradictions of
Capitalism) című nevezetes munkájában kifejtette: a gazdaság te
rén a kapitalizmus ugyan sikeres, de az e szférában elért sikerei
hosszú távon aláaknázzák a rendszer kulturális és morális alap
jait. Chesterton véleménye még kritikusabb: e berendezkedés
gazdasági életképességét is megkérdőjelezte. Ez a rendszer sze
rinte a vesztébe rohan - ezt bizonyítja legitimációs érvrendsze
rének teljes megváltozása is. Oda jutottunk ugyanis - mutatott
rá -, hogya kapitalizmus szószólói szocialista retorikát hasz
nálnak A sztrájkoló bányászokat és vasutasokat ugyanis azzal
az érveléssel akarják a munka folytatására rávenni, hogy ezt a
"köz" érdekében meg kell tenniük Ha azonban amunkásoknak
azért kell felvenniük a munkát, mert a "köz" alkalmazottainak
tekintik őket, ebből csak az következhet, hogy a közhatalom fog
lalkeztatja őket - s innen már csak egy lépés, hogy az államnak
az egész gazdasági élet irányítását át kell vennie. A kapitalizmust
mindeddig az az előfeltevés igazolta, hogy a munkaadók és a
munkavállalók közti magánalku a köz érdekét szolgálja - s ez a
vélelem nyomban összeomlik, ha meg kell kérnünk bármelyik fe
let, hogy a jövőben a "köz" érdekét, ne pedig a sajátját tartsa
szem előtt. Ha pedig a kapitalizmus nem tud annyit fizetni,
amennyi az embert munkavállalásra ösztönzi, akkor a kapitaliz
mus, éppen saját alapelvei szerint, egész egyszerűen tönkrement
- fogalmazódik meg az elkerülhetetlen következtetés."

A modern kapitalizmus csapdájából ki kell tehát lépnünk - s
inkább elóbb, mint utóbb. De képtelenség úgy lépni tovább,
hogy visszakanyarodunk a régi kapitalista alapokhoz - akik ezt
teszik, teljességgel "gúzsba kötik magukat". E ponton azonban
Chesterton maga is szembesült az általa diagnosztizált problé
mával: könnyebb rámutatni a rosszra, mint a jót, a követendőt

meghatározni. A kiút megjelölése, az "egyszerűbb társadalmi
életformához" való visszatérés chestertoni javaslata ugyanis leg
alább annyi kérdést vet fel, mint ahány gondot orvosoini próbál.
"Úgy vélem, a lélek ismét rátalál az egyszerűségre" - írta ro
konszenves, ám különösebben alá nem támasztott optimizmus
sal." Az "igazi társadalmi reform" megvalósítását két elhatárol
ható szakaszra bontotta: az elsőben meg kell fékezni a monopó
liumért folyó esztelen versengést, visszatérve "egy többé-kevés-
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bé józan állapothoz", míg a másodikban meg kell próbálni
"olyasmivel inspirálni ezt a már józanabb társadalmat, ami való
ban ideális, de nem puszta utópia".

A "disztributív állam"

1BCahill: i. m. 192;
202-205.

A paraszti életformáról

19Chesterton: i. m. 126.

Ami a sugalmazott megoldás konkrétumait illeti, Chesterton el
képzeléseinek és terveinek középpontjában a "disztributív állam"
gondolata állt - ez a gazdasági erőforrásokat a lehető legszéle
sebb körben kívánta szétosztani, szétteríteni. A "disztributizmus"
két fő elvét emelhetjük ki:

1. A személyes szabadsághoz mindenkinek szüksége van bi
zonyos fokú gazdasági függetlenségre is.

2. A dolgozóknak valamilyen módon legyen beleszólásuk a
termelési folyamatba {optimális esetben tulajdoni részesedéssel),
csak így hárítható el az "elidegenedés". Ezzel kapcsolatos elkép
zelései - ahogy későbbi kommentátorok rámutattak - sok ro
konságot tükröznek az NSZK-ban 1951-ben elfogadott, a
munkavállalóknak a felügyelő bizottságokban részvételi jogot
(Mitbestimmung) biztosító törvény szellemével éppúgy, mint a
(jóval kevésbé sikeres) jugoszláv önigazgatási modellel." Fűzzük

ehhez hozzá: 1926-ban Chesterton megszervezte a "Disztributív
Ligát" is elképzeléseinek népszerűsítésére, az alapító dokumen
tumban hangsúlyozva: az individualizmus nevében kibontako
zott "haladás" már teljesen elnyelte az individuumot.

Hogy konkrétan mivel, milyen intézkedésekkel lehet jó irányba
"inspirálni" a társadalmat? Erről viszonylag keveset tudhatunk
meg. Azt mindenesetre kiemeli Chesterton, hogy "amikor meg
annyi csoport és család rátalál ismét a magántulajdon igazi ízére,
annak hatása mindenfelé kiárad majd, mint valami misszió".
Nem titkolja, hogya legrokonszenvesebb számára a paraszt élet
formája: a földműves ugyanis sohasem idegenedhet el a tulajdo
nától és munkájától. "Tudom - írja -, azt mondják, az ember
számára mindenképpen monotóniát jelent, ha mindig ugyanazt a
húsz teendőt kell végeznie egy farmon -, ugyanakkor természe
tesen rendkívül szórakoztató és örömteli egyetlen dolgot csinálni
óráról órára, nap nap után a gyárban. Tudom, hogy ugyanezek az
emberek pontosan az ellenkezőjét is kijelentik, mikor azt állítják:
önző és fukar magatartás a paraszt részéró1, hogy olyan módfelett
érdekli a saját farmja, ahelyett, hogy a modern ipari társadalom
proletárjait követve önzetlen és romantikus lojalitást mutatna va
laki másnak a gyára iránt, és aszketikus önfeláldozással termelne
hasznot valaki másnak/"" Nem véletlen tehát, hogy a "disztribu
tív állam" a "paraszti állam" számos jegyét mutatná, bár Chester
ton hangsúlyozza, a fogalomból természetesen nem következik
az, hogy mindenkinek földművelőnek kellene lennie.

A parasztság hangsúlyos jelenléte ugyanakkor "funkcionális"
szempontból is nélkülözhetetlen Chesterton szerint a társadalom
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2°Chesterton: i. m. 146.

21Chesterton: i. m. 75.

A gépekhez való
viszony

megváltoztatása

egészséges működéséhez. A paraszt ugyanis nemcsak egyszerű,

de teljes életet is él. "Lehet, hogy az élete igen egyszerű a maga
teljességében, ám az egész társadalom nem teljes e teljesség nél
kül. A jelenlegi társadalom nagyon is fogyatékos, mivel nincs a
szívében semmi ebből az egyszerű öntudatból, nincs senki, aki a
két szerződő felet képviselné egy személyben. És ha nincs ilyen
személy, akkor sehol sem létezik a következő fo§almak teljes
megértése: önfenntartás, önuralom, önkormányzás." o A közössé
gi kötelékekben élő parasztság iránti rokonszenvhez kétségtele
nül hozzájárult, hogy Chesterton az individualizmus "protes
táns" szemléletével az emberi személyiségnek azt a felfogását ál
lította szembe, melyet a modern katolikus gondolkodás "perszo
nalizmusként" foglalt össze.

A "disztributív állam" társadalmától idegen a túlfejlesztett
bürokrácia és általában minden, ami nagy. E tekintetben Ches
tertont persze nem pusztán a "small is beautiful" romantikus
gondolata vezette, hanem az a realisztikus felismerés, hogy a
nem-emberszabású méretek és léptékek eluralkodása mögött a
kapitalizmus anyagi érdekei húzódnak meg. "Életemben kétszer
mondta nekem szerkesztő kerek-perec, hogy nem meri megjelen
tetni, amit írtam, mert sértené az újságban hirdetőket... Mindkét
esetben azért tagadta meg tőlem a véleménynyilvánítás szabad
ságát, mert azt állítottam, hogya széles körben reklámozott áru
házak és nagy üzletek valójában rosszabbak a kis boltoknál.r''"

A szemléleti változásnak a gépekhez való viszonyunkra is ki
kellene terjednie: Chesterton szerint paradox módon csak akkor
helyes használni a gépeket, ha olyan lelkületet idéznek elő,

amely kész megvetni a gépeket. Nem az a baj, hogy a gépek
mechanikusak, hanem az, hogy az embereket is mechanikussá
teszik. A találmányok megölték a találékonyságot... Természete
sen nem Chesterton volt az első konzervatív gondolkodó, aki
szót emelt az elgépiesedés veszélyei ellen; az ő szemléletének az
a figyelemre méltó vonása, hogy e jelenséget közvetlen összefüg
gésbe hozta az ipari kapitalizmus által életre hívott "big busi
ness" érdekeivel, valamint a szervezet-monstrumokban megtes
tesülő bürokratikus tendenciákkal.

A haladás nem azonosítható tehát a gépek térnyerésével s ál
talában a technológiai fejlődéssel: ahogy már az 19ü5-ben megje
lent Eretnekekben (Heretics) írta, e fogalmat csak az az ember
használhatja, akinek szilárd hite és "öntöttvas szilárdságú" mo
rális értékrendje van. A progresszió ugyanis mindig valamilyen
irányt jelöl, s amikor a legkevesebb kétséget tápláljuk az irány
helyességét illetően, akkor válik valójában a leginkább kétséges
sé a haladás ténye. "A történelem kezdete óta talán még egy
korszaknak sem volt kevesebb joga a »haladás« szó használatá
ra, mint nekünk" - hangsúlyozta. A "józan ész" nevében 
fűzhetjük hozzá.

430


