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  Filozófia. 
 

 

Balázs Sándor 
 

Köznapi filozófia 
 

Gondolatok példázatokkal 

XI. 

 

Változatok egy-egy témára 

 

 

KÖLTÉSZET, MŰVÉSZET 

ÉS ANYAGMEGMARADÁS 
 

1. Ha a stílus az ember, akkor a valakire 

rákényszerített stílus embertelenség. 

 

A költőt irgalmatlanul letolta a mecénása. 

— Ha továbbra is ebben a hangnemben írsz, nem fognak megjelenni a ver-

seid. A poézisodban túlburjánzanak a díszítőelemek, a rím kavalkádok kacska-

ringói, ide-oda kígyóznak a sorok s bennük a fantázia szülte töltet. Az olvasónak 

nem erre van szüksége. Add fel a bőbeszédűségedet, légy egyszerű és tárgysze-

rű. Fogd vissza a képzelőerődet, kapaszkodj bele a realitásba. Ne úgy tálald a 

valószerűtlenségeket, mintha azok igaz események lettek volna. 

A poéta meghökkent e vélemény hallatán, s védekezett. 

— De hiszen én úgy írom meg az irreális történeteket, hogy az olvasó is meg-

érzi, mennyire nem valóságosak azok — mentegetőzött.  

Az érv nem győzte meg a műpártolót. 

— Te csak ne kérjed fel védőügyvédednek az áldozatot, azt, aki versolvasó-

ként, nagy kínok között kénytelen átrágni magát a kásahegyhez hasonló rém-

meséiden. Ha valaki igazán költőnek született, akkor írjon tőmondatokban. Ne 

cirkalmas mondat-liánokkal fogja körül sekélyes gondolatait. A valósághű iroda-

lomra éhes közönségét a versíró ne labirintusba vezesse be, ahonnan aztán még 

maga a tollforgató, ennek az útvesztőnek a megtervezője sem képes kikalauzolni 

a szerencsétlent.  

A szerző ellenvéleménye most sem hiányzott. 

— Csakhogy én hőskölteményeket is papírra vetek. Ki látott még eposzt 

mozgalmasság, bonyolult eseményszövevény nélkül? Mindezt miként kénysze-

rítsem bele a csak alanyból és állítmányból összefércelt, jelzők nélküli tő-

mondatokba? 

Az ellen-ellenvélemény ezúttal sem váratott magára. 

— Jó, hogy az eposzra terelted a szót. Ezekbe a túlméretezett szöveglavi-

nákba igen sok hősiességet préselsz bele. Az akarat kultuszát műveled. Kieszelt 



 75 

 
szereplőidet néha embertelen ügyekbe is belekényszeríted. S mintha még gyö-

nyörködnél is szenvedéseikben. Nem látod, hogy nem ilyen az élet? Írd meg a 

mindennapi ember köznapi gondjai-bajait, egyszerű szavakkal, körmondatok 

nélkül. A realitás, ne pedig a te felhevített idealizmusod süssön át minden alko-

tásodon. 

Így szólt a korabeli (a távoli múltban elhangzott, de a későbbi pártapparátus-

beli koncepcióhoz hasonló) végítélet. 

A replika már aligha változtathatott a dolgok állásán. 

— Mecénás főméltósága! Ön lelketlenül kényszerzubbonyt akar adni rám — 

fejezte be a beszélgetést a 18. századi cirkalmas magyar barokk költészet stílu-

sában verselő dalnok. 

 

 

2. Ha a valóság és a művészet fedné egymást, 

nem létezne művészet.  

 

Az élemedett korú, bütykös ujjú parasztember megkapta az „Érdemes Nép-

művész” címet. Meg is érdemelte, hiszen fafaragásai, ízlésesen megfestett búto-

rai minden elismerést megérdemelnek. Büszke is volt rájuk. Nem kevésbé a fi-

ára, aki — ahogyan mondani szokta — kiemelkedett a falu szürkeségéből, or-

vostanhallgató volt a fővárosban. 

Egy nap a fiú — két szigorlat között — meglátogatta a szüleit. Az apját véső-

vel, ecsetekkel, festékekkel körülbástyázva találta a fészerben, ahol népi re-

mekműveit alkotta. A szokásos „Isten hozott” után a fiatal orvosjelölt élénken 

érdeklődni kezdett.  

— Miben szorgoskodik, édesapám? 

— Újjáformálom a világot, mert úgy, ahogyan van, nem tetszik nekem — vá-

laszolt az öreg.  

— De mi az, amit olyan nagy műgonddal kivésett? Meg amaz ott, amit ráfes-

tett arra a cifra kasztnira?  

— Még te kérded, fiam? — villogtatta szemét az atyja. — Te, aki szívgyó-

gyásznak készülsz? Hát az egy szív.  

— Már ne haragudjon, Édesapám — okvetetlenkedett a fiú. — De a szív nem 

ilyen.  

Erre elővett egy anatómiai atlaszt, megkereste benne a szívet ábrázoló képet. 

— Nézze meg apám, egészen más a formája. 

Az apja hajthatatlan maradt. 

— Édes fiam, ha én a te tankönyveidből másoltam volna ki a szívet, akkor 

soha nem kaptam volna meg az „Érdemes Népművész” címet.   

 

 

3. Az anyagmegmaradás törvénye — sajnos — 

nem hat az eszmék világában. 

 

A szobrász és a költő beszélgetett. 

Jó nektek — irigykedett a poéta —, te elkészítesz egy szobrot márványból, ez 

az anyagmegmaradás törvényei szerint elpusztíthatatlan. De mit tegyünk mi, 
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szellemi alkotók? Műveinket nem védelmezi holmi megmaradás-törvény. Műal-

kotásaink a szellem univerzumában látnak napvilágot. Mi az, hogy napvilágot 

látnak? Dehogy, hiszen a verseknek nincs árnyékuk. A Nap a szobrászok meg-

formálta fejre igen, de a fejekbe nem süt be. Márpedig a poézis a koponyánkon 

belül lakozik. Még csak nem is a — matéria mivoltában bonckés alá vethető — 

agyban ver tanyát, hanem annak anyagtalan termékeként tengődik. Éppen 

ezért a mi művészeti foglalatosságainkban, igenis, vannak abszolút végpontok. 

Amikor a belső énünkből kiizzadt gyöngyszem végleg megsemmisül. Az ale-

xandriai könyvtárat felégették. Hány gondolatnak, eszmének temetője lett ez az 

üszkös romhalmaz! Lehet, hogy káprázatos hősköltemények vesztek oda. Soha 

nem kelhetnek életre. Poeta laureatus csak az lehet, akinek a homlokára — 

gondolatban — fel lehet tenni a koszorút. De ha a költeményei egyszer már ki-

múltak, még fejdísz nélküli személyként sem marad meg az utókor számára. Lé-

lektől lélekig, vagy ha úgy tetszik, szívtől szívig szárnyal a költemény. De ha ez 

a láncolat megszakad, akkor a dalnokból kiáradó szellemi életerő — mivel nincs 

alárendelve az energia-megmaradás törvényének — elvész. Ha nem folytatódik 

valakikben, akkor a költő a saját kreációjával együtt belevesz a homályba. Pom-

pejt egykor elöntötte a láva. Számos műkincs odaveszett. Valamikor e városban, 

az érzések húrjain, minden bizonnyal, andalítóan vagy tüzesen, megszólaltak a 

megzenésített versek. Ezek sorsa a feltámaszthatatlan vég lett. Ám a ti szobrai-

tok közül nem egy megmaradt, kiásták a hamuváros romjai alól, ma is csodá-

jukra járnak. Ám hol vannak e földrengés, lávakitörés elnyelte település ün-

nepelt költői? Ők ma már ismeretlenek, lírai zengzeteiket ugyan bizony ki él-

vezheti? Egy nagy műgonddal díszített hárfa talán előkerülhetett a lávaréteg 

alól. Ám hogy kinek a versbe szedett dalát élvezte a tógás hallgatóság, arra soha 

nem derül fény. 

Szóval: jó nektek, akik csalafintán a matéria elpusztíthatatlanságát használ-

játok fel arra, hogy minket — szánalmas szellembe-véső műalkotókat — túlélje-

tek. 

 

 

4. Az eszmemegmaradás törvénye hatékonyabb lehet, 

mint az anyagmegmaradás. 

 

A szobrász és a költő beszélgetett. 

— Jó nektek — irigykedett a szobrász. — Ti, a spirituális anyaföld gondos 

megművelésére magatok kreáltok eszközöket, s olyan terrénumot kultiváltok 

velük, amely nincs alávetve az anyagmegmaradás vétkes törvényének. A szel-

lem gondok nélkül röpdös a röghöz ragadt, csak vésővel meg kalapáccsal kikala-

pálható vagy az agyaghalmazból kézzel kikényszerített formamutatványok fe-

lett. A természetben az anyagmegmaradás törvénye néven ismert parancs 

ugyanis nem a fennmaradást, hanem éppen a pusztulást írja elő nekünk, a tér-

plasztika művelőinek. A hírhedt megmaradás ugyanis legkevésbé a formák ál-

landósulását jelenti. Csupán az anyagként létezést szavatolja. De nekünk, a vi-

lágot új formába öntő megszállottaknak, éppen az a szándékunk, hogy az álta-

lunk teremtett külső idom szólaltassa meg bensőket. Hogy alkotásunk így, lel-

künket megelevenítve éljen tovább másokban. De az a hírhedt megmaradás-
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dekrétum nem ezt szavatolja. Csak azt, hogy eszmei mondanivalónknak, az 

anyagba öntött porhüvelynek silány maradványai hosszú ideig létezhessenek. 

Még ha igazi énünket, a formákban megjelenítés többletminőségét el is vesztet-

ték. Nézzétek meg az egyiptomi szfinxeket. A sivatagi széltől felkavart por-invá-

zió miatt mi maradt meg belőlük? Valamikor a hatalmas, emberfejű, oroszlán-

testű szoborlények a titokzatosságot sugározták. Most tömpe orrú, a szemüregü-

ket szégyenlősen mutogató gnómok lettek. A szőrméjüktől megfosztott oroszlán-

testük inkább szánalmat, mint misztikus rejtelmet áraszt. Az ún. anyagmeg-

maradásnak köszönhetően, vagy inkább magyarul: betudhatóan. Bezzeg ti, köl-

tők, nem estek át ilyen metamorfózison. A hieroglifákkal rögzített hősköltemé-

nyeket a befogadók ma is élvezhetik eredeti tisztaságukban. Legfeljebb azért 

panaszkodhattok, hogy a minket gyötrő állítólagos megsemmisülés-mentesség, 

ami a mi esetünkben eszmecsonkítás, néha titeket is érint. Amennyiben az esz-

méitek rögzítésére használt anyag, mondjuk a rómaiaktól ránk maradt, a lapi-

dáriumokba került kövek időközben megsérültek. De mi ez a veszteség hozzánk 

mérve? Nektek megvan a nagy előnyötök: a kimunkált értékeiteket szájról száj-

ra, tehát pusztán a szellem nyomvonalán is megőrizhetitek. Megkerülve ezzel az 

anyagmegmaradás okozta károsítást. Kérdem én ezek után: mi él tovább, Dante 

szobra, vagy költői életműve? Ezt azoktól az utódainktól kellene majd megkér-

dezni, akik még mindig e költőóriás verssoraiban fognak gyönyörködni, bár a 

nevezetes firenzei Dante-szobrot az enyészet meg a galambok már rég megcson-

kított, bemocskolt emlékké silányították. S tették egy átkos természeti törvény 

szerint, amely nem a forma szépségét, hanem csak a szétporladásból megmene-

kült kósza anyagmaradványokat teszi úgymond örök életűvé. Szóval: jó nektek, 

akik csalafintán kicselezitek az anyag — de nem a formába öntött anyag — 

megmaradásának törvényét, s a szellem elpusztíthatatlanságában bíztok.  

Ki dönti el, hogy az anyagmegmaradás kapcsán a két látószög közül melyik 

hiteles?  

 

 

5. Nincs olyan alkotás, amely a semmiből hoz létre újat; 

nincs olyan alkotás, amely nem hoz létre újat.  

 

— A konzervatív művészet halálra van ítélve — tört ki a formabontó neo-

avantgárd szobrász. — Mit nekem Michelangelo meg Rodin? Le velük, más szá-

zad, sőt más évezred szülöttei ők! Félre mindennel, ami a múlté! Csak a mögöt-

tünk tátongó űrből kiemelkedve vagyunk képesek a huszonegyedik század em-

berének álmait kőbe faragni. A firenzei parittyást feledjük el. Nekünk más Gó-

liátokkal kell megküzdenünk. S nem parittyával, hanem a csillagok háborújá-

nak lézerfegyvereivel. Én soha nem fogok valamilyen szakállas öreget ábrázoló s 

ráadásul még rejtett szarvakkal is ellátott szobrom térdére ütni a kalapá-

csommal, mondván: „Szólalj meg, Mózes!”. Mint ahogyan valaki ezt előttem tet-

te. Az én szobraim ne beszéljenek. S főleg ne azon a nyelven, amelyen a krip-

tákba való művek dadogtak. Ne műalkotásom szólaljon meg, hanem kritikusaim 

beszéljenek rólam elismerően. A múltból egyetlen zsenit tisztelek, a nem-eukli-

deszi geometria nagy szellemét, Bolyai Jánost, aki „a semmiből egy új világot” 

alkotott. Én is ezt kívánom tenni a plasztikában.  
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— Mélységesen téved, művész úr — figyelmeztette őt a műkritikus, az érin-

tettség jogán. Ő ugyanis ledorongoló kritikát írt az így szónoklóról. — Aki a 

semmit látja maga mögött, annak tudnia kell, min akar felülemelkedni. Ez a 

semmi ugyanis mégiscsak valami. A megidézett erdélyi matematikusunk sem 

úgy hozott létre a semmiből egy új világot, hogy nullszaldózta elődeit. Hanem 

úgy, hogy meghaladott egy Eukleidésznek nevezett kollégát. Vagyis folytatott 

valamit, amikor ezt a semmiből készült valamit beemelte a tudományba. Igazá-

ból csak az alkotás, ami újat teremt, de nem leseperve az asztalról azt, amit má-

sok becsként — hangsúlyozom: becsként — oda letettek. 

Eközben véletlenül levert az asztalról egy Dávid-szobrot imitáló giccses nip-

pet, amelynek semmi művészi értéke nem volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiadványaink . 
 

2019-ben megjelent 
 

 


