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CHESTERTON:

AA  jjóózzaann  éésszz  nneevvéébbeenn

The Outline of Sanity az eredeti címe
ennek a magyarul most elõször
megjelenõ könyvnek. A �sanity� (jó-
zan ész) a latin �mens sana� kifeje-
zésre utal. �Mens sana in corpore
sano�, vagyis ép testben ép lélek; a
józan ész és az ép lélek e gondolat-
menet alapján megfelelnek egymás-
nak. A józan ész nevében szólni
ezért nem lehet úgy, hogy filozófiai
köpönyeget ne öltene magára a
mondanivaló, holott már az is nagy
jelentõséggel bír, hogy e mondani-
való egyáltalán megszólal és meg-
szólítani kíván.

Anakronisztikus-e Chesterton
kiáltványa a szerzõ halála utáni het-
venedik esztendõben? Az a része,
amelyrõl az imént tettem említést,
nyilvánvalóan nem az, hiszen a filo-
zófiai fogalom-csontokon mindig
marad elég rágni való. Chesterton
azonban kockáztat, amikor a józan
észrõl ír, hiszen gondolkodása egyál-
talán nem elméleti, hanem a gyakor-
lat területén bolyong. Nem is foga-
lomról vagy kategóriáról van szó
voltaképpen; sokkal inkább egy sajá-
tos mentalitással találja magát szem-
be az olvasó, aki folyton-folyvást
provokálva van.

Meghaladottá váltak-e mára
Chesterton gyakorlati felvetései?
Van-e még helye annak a hozzáállás-

nak, amely szembeszáll a �gépezet-
tel�? A józan paraszti ész természe-
tes függetlensége, besorolhatatlan-
sága az, ami a rendszer fölé emeli,
pontosabban kiemeli onnét. Megva-
lósíthatóságának kulcsa a központo-
sítás helyett a disztributizmus, va-
gyis elosztás, hiszen minden kollek-
tív, központosított rendszerben jelen
van az ember irányítottságának mo-
tívuma.

A józan ész épségének gyakorla-
ti jelentõségét a politika mint gya-
korlati filozófia támasztja alá. Ez a
gondolati szál szintén mutat némi
aktualitást. A két erõ, amellyel szem-
ben a józan ész szerepe megfogalma-
zásra kerül: a szocializmus örök utó-
piája és a nagytõke központosító,
diktatórikus jellege. Velük szemben
áll egy olyan társadalom, amelyben
érvényesül ugyan a törvényszerûség,
jellege mégsem a törvényeken mú-
lik. Szervezõereje egy bizonyos fo-
kozott nyitottság.

Nem véletlen tehát, ha ennek a
nyitottságnak gyakorlati síkon köz-
vetlen kapcsolata van a paraszti tár-
sadalmakkal. Ezt pedig azért fontos
hangsúlyozni, mert félreértés lenne
Chesterton hivatkozásait úgy értel-
mezni, mintha azok az idõ kereké-
nek visszaforgatására irányulnának.
Meglátása szerint azonban azt sem
kell bizonygatni, hogy a visszatérés
lehetetlen. A mindig magabiztos ve-
zetõk melléfogásait talán megbo-
csátják nekik, de a �kétségbeesést
senki sem fogja megbocsátani�.
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A szétosztás jegyében kerülnek
megfogalmazásra a földdel, a gépe-
sítéssel és a kivándorlással kapcsola-
tos kérdések. Az ideálként megje-
lenített paraszti társadalmak élet-
formájának legfõbb jellemzõje a
természettel és tárgyakkal kialakított
közvetlen viszony. A magántulajdon
hagyományos jellegének szabványo-
sítás és központosítás következtében
történõ elvesztése a fenti tapasztalat
kialakulásának esélyétõl fosztja meg
az emberek nagy részét.

E tapasztalat hiánya pedig a
szellem világára is kihat, mivel az
nem képezheti többé a mindennapi
élet részét. Chesterton realitásérzé-
két mutatja, hogy nem az állandósá-
got keresi, példáiban csupán a megfi-
gyelt gondolkodásmódot alkalmaz-
za. A kistulajdon vallását hirdeti,
amely a magántulajdon újbóli meg-
tapasztalhatóságának örömébõl fa-
kad.

Aki pedig Chesterton mûvével
kapcsolatban az utópia �seholsincs�
jellegét hozná fel ellenérvként, és
legszívesebben megrázná a szerzõt,
mintegy álmából ébresztendõ, azt
elõre figyelmeztetem, hogy kön-
nyen megeshet, hogy Chesterton az
�ébredjen� buzdításra vissza fog kér-
dezni, valahogy ekképpen: �és
ugyan mire?�

ÁBRAHÁM DÁNIEL

(Fordította Görgényi Tamás, Kairosz 
Kiadó, Budapest, 2003, 250 oldal, 2800 Ft)

GYÖRGY PÉTER:

AAzz  eellttöörröölltt  hheellyy  ��  
aa  mmúúzzeeuumm

Ha most egy adatbázist készítenék,
önkényesen olyan címkéket állíthat-
nék párba György Péter könyvével,
mint �emberismeret�, �társadalom-
filozófia�, �esztétika�, �muzeoló-
gia�, bár az utóbbi lenne a leginkább
megtévesztõ. Továbbá, ha a keresési
szempontokat még inkább a saját
szám íze szerint határozhatnám
meg, használnám a �gyûjtemény�, a
�gyûjtés�, a �kollektív emlékezet�, a
�relativizmus�, az �informatika�, a
�világháló�, az �Arthur Danto� kife-
jezéseket is. Ezzel a könyv tartalmát
kigyûjtöttem, késõbb emlékezni fo-
gok rá; ugyanakkor mindazoknak,
akik találkoznak majd az egyébként
a nyilvánosság számára készített
adatbázissal, lehetõséget teremtenék
arra, hogy a keresõkifejezések révén
kapcsolatba kerüljenek magával a
könyvvel. 

�Országok rongya! Könyvtár a
neved.� A közösség számára létre-
hozott nagy és átfogó gyûjtemé-
nyekkel kapcsolatos problémakör
Vörösmarty koránál is régebbi.
A múzeumok történetén keresztül
felfogott, a mai ember kompenzá-
ciós kísérleteinek folyamatát leíró
eseménysorban megfelelõ kiinduló-
pont lehetne akár az a korszak,
amely többek között a klasszicista
Magyar Nemzeti Múzeumot építé-
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