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BALOGH GERGŐ

Jog és költészet a magyar irodalmi  
modernségben
Babits Mihály: Fortissimo

Amikor Babits Mihály a Fortissimóban, mint Schöp�in Aladár írja, kortársai közül  
a „leghevesebben, szinte a megszállottság hangján tiltakozott a háború ténye ellen”,1 
a „vallás elleni vétség”, a korabeli szóhasználat szerint: istenkáromlás vádjával találta 
szemben magát.2 Ez a vád és a nyomában járó botrány, valamint a betiltás3 és a bün-
tetőeljárás hatósági megindításának ténye4 – miközben valóságos, komoly fenyegetést 
jelentett – vélhetőleg jelentős mértékben hozzájárult a költemény megismerése iránt 
tanúsított kiugró olvasói igény jelentkezéséhez,5 amelyet Babits versének – a költő 
által is élénken másolt – gépiratos formában való terjesztése volt hivatott kielégíteni.6 
„Szép, tiszta, igaz vers” – írja a vádra reagálva a vers ismeretével szinte tüntető, a cen-
zori tevékenység voltaképpeni eredménytelenségére rámutató Népszava.7

Az, hogy az istenkáromlás vádja Babitscsal kapcsolatban egyáltalán megfogalma-
zódhatott, a „szöveg mint cselekvés” és a „szöveggel végrehajtott cselekvés”8 közti át-
menetről tudósít, amelynek következtében a szöveg performativitásának és a költő 
cselekvésének határai elmosódnak. Kulcsár-Szabó Zoltán Szabó Lőrinc 1945-ös, 
1  Schöpflin Aladár, A magyar irodalom története a XX. században, Grill Károly, Budapest, 1937, 257.
2  „A lefoglalni rendelt lappéldány 494–495. oldalán »Fortissimo« cím alatt Babits Mihály szerzői aláírá-

sával megjelent verses közlemény tartalma a Btk. 190. §-ában, annak első bekezdésében meghatározott 
vallás elleni vétség tényálladékát magában foglalja, ama versében, melyben azt mondja, hogy ha az Isten-
hez intézett ima és sírás hasztalan – mi, fér�ak káromolni is tudunk még; cibáljuk, verjük a süket Istent 
szókkal – mint az égő házban horkoló gazda. A nyomtatványnak ez a tartalma a közbotrány okozá-
sára alkalmasnak mutatkozik.” Margalits Ede, Végzés = A vádlott: Babits Mihály. Dokumentumok, 
1915–1920, szerk. Téglás János, Universitas, Budapest, 1996, 241.

3  A Nyugat-lapszám a vádtanács döntésének értelmében csak a Fortissimo elhagyásával jelenhetett 
végül meg. A sors iróniája, hogy 1921-ben a cenzúra által 1917-ben töröltetett vers, valamint az azt 
bennfoglaló kötet ismertetése maga is a cenzúra áldozatául esett: Szabó Lőrincnek A nyugtalanság 
völgyéről írott recenziója éppen Babits istenhitének tárgyalásakor szenved el egy rövidebb, majd egy 
kilencsoros törlést: Szabó Lőrinc, Nyugtalanság völgye, Nyugat 1921. január 1., 49.

4  Az eljárást Vázsonyi Vilmos igazságügyminiszter ugyanazon év augusztusában töröltette. Vö. Róna Judit, 
Nap nap után. Babits Mihály életének kronológiája 1915–1920, A, 1915–1918, Balassi, Budapest, 2014, 264.

5  1924-ben, a Lázadó Krisztus-per kapcsán József Attilával is hasonló történt: „A különböző újságok 
állásfoglalásai hívják fel először a költő személyére az országos közvélemény �gyelmét.” Tverdota 
György, József Attila, Korona, Budapest, 1999, 231. Lásd még Szabolcsi Miklós, Érik a fény. József 
Attila élete és pályája 1923–1927, Akadémiai, Budapest, 1977, 29–35. A kor irodalmi pereinek vázlatos 
áttekintéséért lásd Bényei József, Magyar írók perei, Kozmosz, Budapest, 1984.

6  Vö. Róna, I. m., 226. Lásd még: Kelevéz Ágnes, A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés 
Babits költészetéhez, Argumentum, Budapest, 1998, 228.

7  [n. n.], A „Nyugat”-ot lefoglalták, Népszava 1917. március 3., 6.
8  Kulcsár-Szabó Zoltán, A gondolkodás háborúi. Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi 

történetéből, Ráció, Budapest, 2014, 210.

részben a Vezér című vers miatt elszenvedett perét értelmezve ezzel szemben arra hívja 
fel a �gyelmet, hogy a szöveg idézhetősége, látens kontextusfüggetlensége szolgáltatja 
az alapot a szöveggel végrehajtható cselekvések számára (a megváltoztatható publi-
kációs közeg, és így annak kiválasztása, az erről való döntés például maga is bírhat, 
nem is kevés politikai, etikai vagy jogi súllyal, viszont ennek mibenléte épp a döntés 
lehetőségén, vagyis a kontextusról való leválás inskripcióján alapszik).9 Egy tettnek 
egy szöveggel való végrehajtása csakis úgy válhat lehetségessé, ha az a minden nyelvi 
cselekvést meghatározó �ktív jellegben – melyet J. L. Austin igyekezett a színpadon, 
továbbá a költészetben és a magányos recitálás gyakorlatában elzárni –,10 esetünkben 
tehát az irodalmi szöveg konkrét vonatkozási rendszerét kikezdő, ám ahogy erre 
Jacques Derrida is céloz: egészében el nem törlő11 felfüggesztettségben gyökerezik, 
és ekként újratermeli a szöveg cselekvése és a szöveggel végrehajtott cselekvés közti 
di�erenciát. Kulcsár-Szabó ezért is állapítja meg, hogy az eljárás perspektívájából 
„teljességgel következetesnek mondható az igazoló bizottságok azon döntése, amely 
Szabó Lőrincet a Vezér megírásáért nem, meghatározott kontextusban való közlé-
séért, illetve azért, hogy a közlés ellen nem tiltakozott (vagyis egy kontextus elfoga-
dásáért, ellenjegyzéséért) viszont felelősnek nyilvánította”.12 Babits ügyében azonban 
a fenti két dimenzió nem választható el olyan egyszerűen egymástól, miként azt Szabó 
Lőrinc bizottsága tette – hiszen az istenkáromlónak nyilvánított szöveg és az ezt közlő 
szerző tulajdonképp ugyanazt teszi (az istenkáromló szöveg közzététele istenkárom-
lás) –, és ami azt illeti, a vers közlését bírálók e megkülönböztetés végrehajtásával nem 
is igen kísérleteztek.

Ennek két főbb oka van. A Fortissimo közreadását vállaló Nyugat egyfelől koránt-
sem jelentett politikailag olyan markáns kontextust, mint amilyet Szabó Lőrinc verse 
számára annak 1938-as, Virradat-beli újraközlése a még véget sem ért második vi-
lágháború távlatából jelenthetett. (Már csak azért sem, mert a Nyugat a politikai 
jellegű cikkek közléséhez szükséges kauciót, mint köztudott, csak 1916-ban tette le 
– ami persze nem jelenti azt, hogy korábban politikailag semleges pozíciót foglalt 
volna el.)13 Babits verse persze elkerülhetetlenül a Nyugat keresztény-konzervatív 
oldalon hosszan jegyzett bűnlajstromához adódott.14 Olvashatóvá válásához a vád 
oldalán azonban mégsem a folyóirat, hanem a szerző alakjához köthető, az irodalmi 
alkotó tevékenység erkölcsi dimenziójához kötődő tényezők szolgáltatták az el-
sődleges kontextusokat (Babits katolicizmusa, tanári pályája, a Játszottam a kezével 
1915-ös ügye stb.).15

9  Vö. Uo., 212.
10  Vö. John L. Austin, Tetten ért szavak, ford. Pléh Csaba, Akadémiai, Budapest, 1990, 45.
11  Vö. Jacques Derrida, Aláírás esemény kontextus, ford. Kicsák Lóránt = Performatív fordulatok, szerk. 

Antal Éva – Kicsák Lóránt – Széplaky Gerda, Líceum, Eger, 2015, 66.
12  Kulcsár-Szabó, A gondolkodás háborúi, 212.
13  Vö. Buda Attila, A Nyugat Kiadó története, Borda Antikvárium, Budapest, 2000, 57.
14  Vö. Kenyeres Zoltán, A Nyugat periódusai = Uő., Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, 

Akadémiai, Budapest, 2004, 63–64.
15  „A Nyugatot elkobozták. Babits Mihály izetlenkedett, káromkodott megint a hasábjain. Hogy ezek 

után a kultuszkormány kilódítja-e most már végleg a reklámot is hajszoló tanárfér�út az iskolából, 
nem tudjuk, de reméljük.” [n. n.], A Nyugatot elkobozták, Magyar Kultúra 1917. március 20., 286. 
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A szöveg cselekvése és a szöveg által végrehajtott cselekvés, vagyis a Fortissimo töb-
bek által istenkáromlónak minősített volta és Babits e vers közlésével végrehajtott 
istenkáromlása másfelől azért eshet egybe a korabeli olvasók bizonyos hányadánál, 
mert a szerző és műve közötti kapocs olvasataikban érintetlen marad, aminek ered-
ményeképp zavartalanul képződhet meg egy, a szerzőtől a művön keresztül az olvasóig 
tartó kommunikációs lánc. Az olvasó mű általi metonomikus érintettsége ilyesfor-
mán a mű szerző általi érintettségén alapszik.16 Fontos azonban arra is ügyelni, hogy 
a Fortissimo körüli korabeli vitákban részben épp e lánc folytonossága válik kérdéssé. 
Nem véletlen, hogy a Babitsnak kedvező olyan olvasatok, mint amilyen a már idé-
zett Népszaváé („Szép, tiszta, igaz vers”), vagy a Világé („Ugy látszik, már a köl-
tészet, a tiszta irodalom is a cenzura rostájába kerül!”),17 inkább a verset, mintsem  
a szerző moralitását helyezik a középpontba.

Az istenkáromlás miatti betiltás és annak helyeslése a szöveg potenciálisan rom-
bolóként azonosított performatív erejével helyezkedik szembe,18 előfeltételezve egy 
ilyen, a szövegtől a társadalomig tartó átmenet mindenkori lehetőségét, sőt végbeme-
netelét, míg az e vádat a „tiszta irodalom”, a művészi szép öncélúsága nevében meg-
kérdőjelező álláspont emez erő létét, vagy legalábbis akadálytalan érvényesülését 
utasítja el. Akár azt is lehetne mondani, hogy az irodalom „tiszta” szférája ez utóbbi 
felfogás szerint, még ha nem is rendítheti meg radikálisan a szerző és műve közti 
eredendőként kezelt kapcsolatot, ahelyett, hogy e kapcsolat erkölcsi milyenségét hang-
súlyozná, átirányítja az olvasói �gyelmet az esztétikai dimenzióba, bizonyos értelem-
ben törést ékelve szerző és műve közé. A két stratégia, a vádló és a védő a romantikus 
és a modern olvasásmódok paradigmáiként is értelmezhető: a költői alkotás olvasá-
sának modern eljárása problematizálja a magát a nemzeti, erkölcsi és teológiai fele-
lősségvállalás rendjében megalapozó mű – 19. századi örökségként áthagyományo-
zott – szerkezetét, méghozzá azáltal, hogy azok helyett a vers esztétikai dimenzióját 
helyezi a középpontba, az előbbieket implicit módon járulékosnak vagy másodlagosnak 
feltüntetve.19

A költészet esztétikai mércéje a modern olvasás 20. század elejétől egyre domi-
nánsabbnak tűnő, a különböző irodalomértelmezői diskurzusokban magának egyre 

(Kiemelés – B. G.) „Babits Mihály kétségkívül kiváló poéta, de ugylátszik nincs itélőképessége. Irásai 
miatt már másodszor akad baja a hatóságokkal.” [n. n.], Fortissimo, Élet 1917. március 11., 245.

16  Vö. Horváth János, A magyar irodalom fejlődéstörténete = Horváth János Irodalomtörténeti munkái, 
I., Osiris, Budapest, 2005, 73. Lásd ehhez Kulcsár-Szabó Zoltán, Az „alapviszony” Horváth Jánosnál 
és �ienemann Tivadarnál = Szerep és közeg. Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi törté-
netében, szerk. Oláh Szabolcs – Simon Attila – Szirák Péter, Ráció, Budapest, 2006, 40–44.

17  [n. n.], A Nyugat-ot elkobozták, Világ 1917. március 3., 7. (A kiemelést elhagytam – B. G.)
18  „[N]incsen a világnak olyan irodalmi szépsége, amelyet ha romboló tendenciák vannak benne, szabad-

lábra lehetne engedni. Az eféle művészet olyan, mint a férges alma. Lehet formában tökéletes s a bel-
seje teljesen élvezhetetlen, káros.” [n. n.], Fortissimo, 245.

19  Riedl Frigyes leveleinek tanúsága szerint ő azért nem közölte volna a verset, mert az sértheti a normatív 
teológiai kódot, vagyis, mivel a Fortissimo a „hívők felfogására kétségtelenül sértő”, szerinte nem pub-
likálandó mű. Riedl az esztétikait tehát másodlagos szempontként kezeli a vallásival szemben. Riedl 
Frigyes Fenyő Miksának írt vonatkozó leveleit közli: Fenyő Miksa, Kusza emlékezések Babits Mihályról = 
Babits emlékkönyv, szerk. Illyés Gyula, Nyugat, Budapest, 1941, 131.

inkább érvényt szerző, ám egyeduralkodóvá válni Magyarországon sohasem tudó 
paradigmájában csakis a mű sikerültsége lehet („Igazi költészet van benne […]” [Kieme-
lés – B. G.]).20 E sikerültség fokmérője a mű önmagára mint műre való vonatkozása 
(önprezentációjának intenzitásfoka), vagy talán jobban mondva, mint arra Gottfried 
Benn és Paul Valéry nevezetes poetológiai fejtegetései is utalnak:21 a költői szónak  
a prózai vagy mindennapi nyelvtől vett – következésképp a lehetséges jogi, politikai és 
etikai összefüggéseket felfüggesztő vagy kitörlő – távolsága, vagyis tulajdonképpen 
az, hogy a műben végbement-e egy, a költői nyelv exkluzivitásának előlépését lehetővé 
tévő feltételrendszer megalkotása. Kosztolányi Dezső és az idősebb pályatárs írásai-
nak ez ügyben rendkívül sokkal tartozó József Attila poetológiai szövegeiben – a két 
világháború közötti magyar irodalmi modernségben egyedülálló módon – épp egy 
ilyesfajta immanens, nyelvi-poétikai szempontok köré szerveződő költészeteszmény 
és olvasásmód melletti elköteleződés tapasztalható.

Mentegetőzés helyett 
Hatvany Lajos és Babits Mihály „védőbeszédei”

A védelem oldala persze korántsem volt egységes a vershez való közelítés módozatait 
tekintve. Az, hogy valaki úgy gondolta, a Fortissimo ügye mellé kell állni, nem jelen-
tette automatikusan modern olvasási stratégiák és az ezekből táplálkozó, a tiszta 
művészet létjoga és megóvandósága mellett felhozott érvek kizárólagos működésbe 
jöttét. Ahhoz, hogy egy ilyesfajta, a szerzőt versének istenkáromlása miatt perbe 
foghatóvá tévő, tehát a szöveg feltételezett cselekvését a szerző cselekvéseként láttató 
vád jogossága ténylegesen cáfolhatóvá váljon (aminek előfeltétele a dialógusba bo-
csátkozás), a vád perspektívájának bizonyos mértékű elsajátítása (itt: Isten megkér-
dőjelezhetetlen tekintélyének igenlése), és nem pedig a sajáttól eltérő olvasásmódok 
– a büntetőper menetére nézvést nem különösebben produktív – teljes elutasítása 
szükséges. Jó példa erre Hatvany Lajos írása, amely a vád állításait ugyanakkor két 
irányból is megkérdőjelezi:

Csókoljátok meg a kezét, gyerekek, a halvány szoba halovány i�ának, mert ez  
a költő fáradt, fehér keze, amelyet imára akart kulcsolni, midőn elszomorodott 
szivvel, elzsugorodott lélekkel, könyező szemekkel látá a gonosz embernek 
osztályrészét Istentől […]. Mire az imára kulcsolt, fehér kéz ennyi nyomoruság 

20  [n. n.], A Nyugat-ot elkobozták, 7. „Mindnyájunk érdekében remélem hogy akiken mulik képesek lesz-
nek mégis megérteni a költészetnek törvénycikkek s paragrafusok szerinti megitélésének lehetetlensé-
gét.” Békássy Istvánné Bezerédj Emma – Babits Mihálynak = Babits Mihály levelezése. 1916–1918,  
s. a. r. Majoros Györgyi – Tompa Zsó�a – Tóth Máté, Argumentum, 2011, 55. „A vers gyönyörű, 
megdobbentően [sic!] hatalmas, s annak, ki nem Isten tagadó természetszerű kifakadása és feljajdulása.” 
Czeke Marianne – Babits Mihálynak = Uo., 77. „Mellesleg érdekes, hogy inkriminált dolgai épen  
a legjobbak közül valók.” Somogyi Andor – Babits Mihálynak = Uo., 173.

21  Vö. Gottfried Benn, Líraproblémák, ford. Kurdi Imre = Uő., Esszék, előadások, Kijárat, Budapest, 
2011, 220. Vö. Paul Valéry, Költészet és elvont gondolkodás = Paul Valéry Versei és oxfordi előadása 
a költészetről, ford. Somlyó György, Rose, Budapest, 1946, 85–87., 91–94.
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láttára, hirtelen és önkéntelen ökölbe szorult és a könyörgésből vad üvöltés lett. 
És az emberek meghallották az üvöltést és káromlásnak vélték: pedig a görcsös 
ököl töredelmesen esengett és a keserü káromlásból áhitatos imádság buzgott 
fel. […] És mialatt igy sanyargatta magát a szó zengő mestere nem talált ritmust 
és nem talált verset, hanem csak mint az erdők önkinzó remetéje verte lágyékába 
a szöges övet, érdes, kinos, ádáz tagolatlan szavakat kiáltozva. […] Magunkra 
maradtunk. […] Ezért fáj nekünk annyi igaztalan testi szenvedés közt, hogy  
a költő száját betömték?22

Hatvany olvasata szerint, mely felidézi az átoknak és az imának a zsoltárhagyomány-
ban fontos szerepet játszó, eredendő összetartozását, a Fortissimo – ahogy március 7-i 
cikkében fogalmaz: – „profétikus, zsoltári hangjában”23 nem felfedezni az Istent igen-
lő, Isten felé a�rmatív módon forduló színt, félreolvasás. Ennek ténye a Hatvany-szö-
vegben prezentált gesztusokhoz és beszédaktusokhoz való értő közelítés felől válhat 
beláthatóvá: ahogy az imára kulcsolt kéz ökölbe szorulása magában rejti a mozdulat 
megindításának intencióját, és még ha ez nem is egyértelmű, ahhoz igazodik („töre-
delmesen esengett”), a könyörgésből üvöltéssé változó hang strukturális értelemben 
maga sem képes túllépni az e hangadást életre hívó szándékon („keserü káromlásból 
áhitatos imádság”). Az egyik esetben a test vezet félre, a másikban pedig a szavak tesz-
nek így. A „nyomoruság”, amelynek a költő általi érzékelése a szándék lekövethetetlen-
né válását okozza, ily módon a költemény széthasadásához vezet, és törést ékel az en-
nek eredményeképpen különváló médium és üzenet közé. A Fortissimo költői nyelve a 
fentiek tanúsága szerint tehát nem transzparens. A költő üzenetének félreértéséhez 
Hatvany írása szerint az vezet, ha a valódi, intencionális üzenet helyett a test közvetí-
tette vagy – ami ebben az esetben egy és ugyanaz – a szavak elsődleges értelme kerül 
az interpretáció középpontjába, tehát ha nem a közvetítendő gondolat („ima”), hanem 
a médium („káromlás”) válik az üzenetté, és ezzel megakadályozza az ököl és az üvöl-
tés emlékezetében megőrzött esengés és imádság lényegként való megmutatkozását.

A fentiek értelmében a vers helyes olvasatának azt is felszínre kell hoznia, hogy  
a Fortissimóban Isten „szókkal” való verése („Cibáljuk őt, verjük a szókkal!”)24 a kö-
zösség bűneiért való erőszakos vezeklésre tett utalásként olvasható, amelynek nem 
Isten, hanem a „költő” a tényleges elszenvedője („mint az erdők önkinzó remetéje 
verte lágyékába a szöges övet” [Kiemelések – B. G.]). Ahogy látható, a Hatvany-szöveg 
ezt az interpretatív cserét azzal hajtja végre, hogy az „önkínzó remete” �gurájához 
való hasonlítás által implicit módon felszínre hozza a versbéli „őt” deixisében rejlő 
eredendő meghatározatlanságot és általánosságot – kihasználva azt, hogy e mondat 
tárgyát csak a vers következő mondata jelöli ki visszamenőlegesen Istenben („a süket 
Istenét”). A költői vezeklésnek az idézett részben színre vitt erőszakos formája egy-
felől a mű – „a szó zengő mester[étől]” egyébként joggal elvárható – artisztikus 

22  hl. [Hatvany Lajos], Az elkobzott koboz, Pesti Napló 1917. március 5., 5. (A kiemelést elhagytam – B. G.)
23  hl. [Hatvany Lajos], A költő a biroság előtt, Pesti Napló 1917. március 7., 4. 
24  A Babits verseiből származó idézetek forrása: Babits Mihály Összegyűjtött versei, s. a. r. Kelevéz 

Ágnes, Osiris, Budapest, 19973.

megmunkáltságát (a „ritmust”, a „verset”) helyettesíti. Ez a Hatvany írása felől exp-
resszionistaként értelmezhetővé váló költői beszédmód a felelős másfelől azért is, 
hogy a versben olvasható „érdes, kinos, ádáz tagolatlan szavak” (Kiemelés – B. G.) 
az őszinteség e�ektusát állítják elő, hiszen azok ilyenként feltűnve éppen a nyelvnek 
a gondolat közvetlenségét felszámoló fogalmi szféráját kerülik meg vagy játsszák 
ki.25 Az tehát, amit a szövegbéli „költő” tesz, nem istenkáromlás – hiszen szavaival 
magát veri (ennek trópusa a szöges öv használata) –, mégis megteremti a vers ekként 
való értelmezhetőségének feltételrendszerét. A rosszul azonosított őszinteség a mé-
dium e�ektusa: az olvasásmód, amely erre ügyel, az egyedül számító üzenetet, vagyis 
a vezeklést ténylegesen vezeklésként és nem pedig átkozódásként felmutató gondo-
latot szükségszerűen eltéveszti.

Rendkívül lényeges fel�gyelni arra, hogy a szöveg retorikája a benne szerepeltetett 
költőnek, sőt a költő testének és a versnek az egymástól való elválaszthatatlanságát 
állítja elő (ennek legjobb példája: „a költő száját betömték” [Kiemelés – B. G.]). Az 
elkobzott koboz című glossza ezt azonban nem a szerzői intencionalitás egyszerű 
tetten érésével, hanem az ő alakzatának megkettőzésével éri el, eldönthetetlenné téve 
azt, hogy a „költő” a vers szerzőjével vagy pedig az antropomor�zált költői hang 
cselekvéseinek végrehajtójával esik egybe. A vers szövegének testet és cselekvőerőt 
kölcsönző antropomor�zmus kiiktatja a költőnek a Fortissimo szövegén túlmutató 
instanciákat megidéző referencializálhatóságát. Hatvany írásának teljesítménye 
azonban nem merül ki ennyiben: az előbbi referencializálhatóság lehetőségét a színre 
vitt költő és Babits Mihály megfeleltetésének kézenfekvő lehetősége ugyanis példa-
szerűen állítja elő.

Amikor Az elkobzott koboz költőjének hozzáférhetősége a tét, szem előtt kell tar-
tani, hogy Hatvany szövegének referenciális értelmezése annak tropológiai, a reto-
rikai alapokon nyugvó pedig a referenciális dimenziót törli el. A glossza retorikai és 
referenciális szintjeinek egymás általi folytonos kitörlése, egymásban való elemész-
tődése a szöveg különböző szintjeihez rendelhető értelemlehetőségek összeomlását, 
végső soron a „költő” jelölő szemantikai tartományának felfüggesztődését vagy egye-
nesen: kiüresedését eredményezi. Hatvany kétarcú költője olyan alakzatként ragad-
ható meg tehát, amely a nyelv szó szerinti és metaforikus dimenziójának egyaránt 
hadat üzen, ezzel leépítve a nemzeti felelősségvállalás rendjének hatókörét, mond-
hatni száműzve azt a Fortissimo szerkezetéből. Ennek az az oka, hogy Az elkobzott 
koboz perspektívájából tulajdonképp az sem dönthető el, hogy a vád által vélelmezett 

25  „[A] hazugság ellen harcolunk.” Kurt Hiller, Die Jüngst-Berliner [1911] = Expressionismus. Manifeste und 
Dokumente zur deutschen Literatur 1910–1920, szerk. �omas Anz – Michael Stark, J. B. Metzler, 
Stuttgart, 1982, 36. „Az expresszionizmusban az én elárasztja a világot.” Paul Hatvani, Versuch über 
den Expressionismus [1917] = Expressionismus…, 39. (A kiemelést elhagytam – B. G.) „[Az expresszio-
nisták o]dáig akarnak visszanyúlni, ahol a dolgokat már nem lehet egyénien és érzékien színezni, meg-
hamisítani, felpuhítás útján értékesíthetővé téve a lelki folyamatba utalni, hanem ahol azok az abszolút 
Én akauzális, tartós hallgatásában az alkotó szellem segítségével néznek szembe a ritka elhivatottság-
gal.” Gottfried Benn, Expresszionizmus, ford. Bendl Júlia = Uő., Esszék, előadások, 109. Lásd még 
Deréky Pál, A vasbetontorony költői. Magyar avantgárd költészet a 20. század második és harmadik 
évtizedében, Argumentum, Budapest, 1992, 46.
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istenkáromlás miatti felelősség a szerző vagy a mű cselekvéséhez kötődik, és így afelől 
sem hozható egyértelmű döntés, hogy az járulhat-e a szerzőhöz. Hatvany szövegé-
nek teljesítménye abban áll, hogy az – egyszerre megerősítve és megbontva a szerző 
és a mű közötti, az intencionalitás struktúrájában megalapozott kapcsolatot – imp-
licit módon illegitimnek, vagy legalábbis erősen megkérdőjelezhetőnek, bizonyos 
értelemben tehát jogszerűtlennek nyilvánítja a jogi diskurzusok műveleteit a köl-
temény szerzőjét illetően. Méghozzá azáltal, hogy eldönthetetlenné teszi, egy ki 
vagy egy mi, egy személy vagy a költői nyelv cselekszik. Az istenkáromlás vádja ezért 
a glossza szerint akkor sem állhatja meg a helyét Babitsra vonatkozóan, ha netán 
mégis igaznak bizonyul.

Babits maga egy másik, ám nem kevésbé hatékony védelmi stratégiát választott. 
Ahogy az egyik leghíresebb irodalmi perben, Gustave Flaubert perében az író védője, 
Jules Sénard 1857-ben éppen a fennálló társadalmi rend megerősítőjeként interpre-
tálta a Bovarynét, konvencionalizálva és az erkölcsi tanulsággal záruló fejlődésregény 
irányából olvashatóvá téve26 ezt az „eminensen morális munkát”,27 úgy életében végül 
el nem hangzott és publikálatlanul maradt, Istenkáromlás című írásában Babits is – 
akárcsak Hatvany – az Isten tekintélyével szembeni megkérdőjelezhetetlen a�r má-
ciót hangsúlyozza a vers kapcsán:

Aki a verset ismeri, tudja, hogy a legtávolabbról sem gondolhattam arra, hogy 
akár a legaggodalmasabb ügyész is megbotránkozhasson benne […]. Évekkel 
ezelőtt akadtak lapok, melyek azért támadtak, mert írásaimban kifejezésre jutott 
világnézetemet klerikálisnak és a szabadgondolattal ellentétben állónak találták. 
[…] Már ez a körülmény is gondolkodóba ejthetne, hogy mindkét vád valószínű-
leg tévedés, mely műveim �gyelmetlen olvasásából vagy helytelen értelmezéséből 
származik. […] Szabadelvű és felvilágosodott embernek tartom magamat, de 
[…] sohasem éreztem annyira az Isten és Gonviselés gondolatának szükségessé-
gét, mint az utolsó években. […] Rettenetes időket élünk át, s alig hiszem, hogy 
valakinek közülünk – de akár a bírák és ügyészek közül is – eszébe ne jutottak 
volna hasonló gondolatok, mint amilyenek ebben a szerencsétlen költeményben 
önkénytelenül kifakadtak.28

Miközben Babits – szintén Hatvanyhoz hasonlóan – a vers vallás elleni vétséggel való 
megvádolását félreolvasásnak minősíti, tehát alapvetően elutasítja a vádat, körülte-
kintően ügyel arra is, hogy az ezzel a mozzanattal el nem törölhető eljárás előfeltevé-
seit megingassa. Babits a vers születését a közösséget („közülünk – de akár a bírák 
és ügyészek közül is”) mélyen foglalkoztató kérdések artikulációjaként láttatja, 
méghozzá a zseni azon kanti meghatározására is visszautalva ezzel, amely szerint 

26  Vö. Dominick LaCapra, Madame Bovary on Trial, Cornell UP, Ithaca–London, 1982, 41–42.
27  Marie-Antoine-Jules Sénard, Speech for the Defense = Gustave Flaubert, Madame Bovary, szerk. 

Margaret Cohen, ford. Eleanor Marx Aveling – Paul de Man, W. W. Norton & Company, New 
York – London, 20052, 366.

28  Babits Mihály, Istenkáromlás = A vádlott: Babits Mihály, 248–249. (Kiemelés – B. G.)

az alkotás uralhatatlan, nem racionális folyamat („önkénytelenül kifakadtak”), és 
ezért a művész nem is lehet tudatában az általa létrehozott mű valódi jelentőségé-
nek.29 A modern költészet 1951-ben Benn által megfogalmazott – és egyébként Babits 
líráját rendkívül erősen meghatározó30 – ismérveivel, vagyis a „tudatossággal” és a mű 
felett gyakorolt „kritikus kontrollal”31 való különös szembehelyezkedés itt nyilván-
valóan a művészi alkotásnak és felelősségnek a vád által előfeltételezett összetarto-
zását igyekszik oldani, végső soron tehát a mű esztétikai és jogi-etikai dimenzióinak 
szétkapcsolására törekszik.

Habár a Fortissimo olvasatai előszeretettel merítenek értelmezési lehetőségeket az 
Istenkáromlásból,32 az előbbieket mérlegelve könnyen lehet, hogy a védőbeszéd jóval 
sokatmondóbb a 19. századi klasszikus olvasási stratégiákkal való szembeszegülés 
lehetséges 20. század eleji módozatait, mint a verset magát illetően. A szerző fenti 
modelljének hivatkozási alappá tétele pontosan arról tanúskodik, hogy a benne meg-
fogalmazottak aligha helyezhetők problémátlanul Babits költészetének poetológiai 
összefüggései közé, hiszen azok – túl azon, hogy egyébként sem árthat ügyelni a szö-
vegek irodalmi működésmódja és a szerzői önmagyarázatok közti lehetséges szaka-
dékokra33 – alapvetően mondanak ellent azon életmű poétikai gyakorlatainak, mely 
a Levelek Iris koszorujából című kötettel 1909-ben Magyarországon első ízben tett 
átfogó kísérletet arra, hogy Charles Baudelaire modernségmeghatározásának sze-
mélytelenség-komponensét kiaknázza.34

Hasonló a helyzet a Nyugtalanság völgyében a Fortissimo után következő, nem túl 
sikerült vers, a Zsoltár gyermekhangra (1918) esetében is, mely a lírai énnek az Istenhez 
való viszonyát tematizálja, és ezzel az előző költemény e tekintetben kérdésesnek 
29  „A zseni maga nem tudja leírni vagy tudományosan bemutatni, hogy miképpen hozta létre alkotását, 

hanem mint természet adja a szabályt; s ezért az, aki az általa létrehozott alkotást zsenijének köszön-
heti, saját maga nem tudja, hogyan támadnak benne az ahhoz szükséges eszmék, és nem áll hatalmában 
az sem, hogy ilyen eszméket akár tetszés szerint, akár tervszerűen kigondoljon, s azokat olyan előírá-
sokban ossza meg, amelyek képessé tehetnének másokat az övével azonos alkotások létrehozására.” 
Immanuel Kant, Az ítélőerő kritikája, ford. Papp Zoltán, Osiris – Gond-Cura Alapítvány, Budapest, 
2003, 223. (46. §) 

30  Vö. Kulcsár Szabó Ernő, „Nincs benne tűz…”? Babits 125 = Uő., Megkülönböztetések. Médium és 
jelentés az irodalmi modernségben, Akadémiai, Budapest, 2010, 203.

31  Benn, Líraproblémák, 198.
32  Vö. Rába György, Babits Mihály, Gondolat, Budapest, 1983, 137–138. Továbbá: Rába György, Babits 

Mihály költészete. 1903–1920, Szépirodalmi, Budapest, 1981, 520–521. (Rába éppen az önértelmezés 
nyomán hangsúlyozza túl többek között a Fortissimo és Goethe Prometheusa közti poétikai-tematikus 
kapcsolat szerepét, némileg önkényesen kiemelve a német szerző művét az eredetileg azon kívül Pető�, 
Vörösmarty, Kölcsey és Arany versei által megalkotott sorból. Vö. Babits, Istenkáromlás, 251–253.) 
Lásd még Kardos Pál, Babits Mihály, Gondolat, Budapest, 1972, 221. Valamint Visy Beatrix, A vers 
mint antipropaganda. Babits Mihály: Fortissimo, It 2016/3., 341., 343–348.

33  Lásd ehhez például, Kassák Lajos poétikája és poetológiája kapcsán: Konkoly Dániel, A performati vi tás 
természete. Hang-szerek, esztétikai tapasztalat és hagyomány Kassák Lajos Számozott költeményeiben = 
Verskultúrák. A líraelmélet perspektívái, szerk. Kulcsár Szabó Ernő – Kulcsár-Szabó Zoltán – 
Lénárt Tamás, Ráció, Budapest, 2017, 457–462.

34  Vö. Charles Baudelaire, A modern élet festője = Charles Baudelaire Válogatott művészeti írásai, ford. 
Csorba Géza, Képzőművészeti Alap, Budapest, 1964, 136. Továbbá Gintli Tibor, A Babits-líra 
viszonya a modernséghez = Uő., Irodalmi kalandtúra. Válogatott tanulmányok, Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság, Budapest, 2013, 86.
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minősített megszólalásmódjának egyértelműsítését végzi el. Nyilvánvaló, hogy az 
1918-as keltezésű mű maga sem függetleníthető a Fortissimo ügyétől.35 Sőt megkoc-
káztatható, hogy e vers talán meg sem született volna, ha nem tör ki a botrány – ér-
demes fel�gyelni arra, hogy a Fortissimóra utalók mellett az Istenkáromlást felidéző 
szövegelemek is felfedezhetők benne. Akárcsak az Istenkáromlás, úgy a Zsoltár gyermek-
hangra esetében is a vallás ellen való vétség vádja a szervezőelv – nem pedig a perbe 
fogott vers nyelvi-poétikai valósága –, mely meghatározza az Istenhez fűződő viszony 
artikulációjának módját.

Az Istenkáromlást ezért elsősorban nem a Fortissimo kulcsaként, hanem saját, 
vagyis esztétikai helyett jogi, politikai és etikai tétekkel bíró szövegként érdemes ke-
zelni (ahogy a Zsoltár gyermekhangra sem tekinthető a Fortissimo „infratextusának”).36 
Paul de Man nevezetes megkülönböztetését kölcsönvéve azt lehetne mondani, hogy 
az Istenkáromlás egy szinten nem a mentegetőzés, hanem a vallomás retorikáját mű-
ködteti, és mint ilyen, elsősorban nem meggyőzni akar, hanem az igazság és a hamis ság 
tartományainak kijelölésével referenciálisan ellenőrizhető episztemológiai értékeket 
kíván rögzíteni.37 Mint ilyen, Babits írása ahelyett, hogy a kezdetektől interpretatív 
módon fordulna a vershez – annak apologézisét nyújtva, mint a Zsoltár gyermek-
hangra –, a költői mesterség műhelytitkait, de ami még fontosabb: a Fortissimo ké-
szültének folyamatát leplezi le. E vallomás igazságértékéért a szóban forgó, azonban 
a szövegben csupán utalásszerűen és részleteiben megidézett, de egészében nem sze-
repeltetett vers áll jót („mert a legjobb védelem volna ide nyomtatni az inkriminált 
verset”).38 Ugyan a szöveg ezt az eljárásmódot később odahagyja, és ahogy látható 
lesz, a vers bizonyos vonatkozásainak és konkrét szakaszainak interpretációjába bo-
csátkozik, értelmező lépéseinek belátásai az előzőekben felvázolt, vagyis a költői mű 
születéséről tett vallomás által megteremtett horizontba integrálódnak.

Az Istenkáromlás legalapvetőbb műveleteinek egyike éppen az, hogy még a költe-
mény részletes magyarázata mellett is helyet biztosít annak a mű születésében tetten 
érhetőként bejelentett, ám racionális vizsgálatoknak alávethetetlen tartománynak, 
amely megelőzi és lehetővé teszi a műhöz való racionális közelítést. A szöveg első 
szintje azáltal semlegesíti a vers jogi olvashatóságát, hogy a szerzőt a közösség gon-
dolatainak alávetett médiumként jeleníti meg, vagyis feloldja az egyént a jogilag felelős-
ségre vonhatatlan közösségben, miközben tevékenységét a közösség felől normasértőnek 
minősíthetetlen cselekedetként láttatja. Innen nézve a vers összes értelmezése csakis 
a kollektív gondolat uralhatatlan artikulációjának mozzanatára mutathat vissza, mely 
azonban potenciálisan minden értelmezést képes lehet kimozdítani a helyzetéből.
35  „Az Úristen őriz engem / mert az Ő zászlóját zengem […] Az Úristen örök áldás, / csira, élet és virág-

zás. // Nagy, süket és szent nyugalma / háborúnkat meg se hallja. […] Az Úristen őriz engem / mert az 
Ő országát zengem. / Az Ő országát, a Békét, / harcainkra süketségét. // Néha átokkal panaszlom / de Ő 
így szól: »Nem haragszom!« // Néha rángatom, cibálom: – / tudja hogy csak őt kivánom. // Az is kedve-
sebb számára, / mint a közömbös imája. […] Tőle, Hozzá minden átkom: / hang vagyok az Ő szájában.”

36  Vö. Paul de Man, Antropomorfizmus és trópus a lírában = Uő., Olvasás és történelem, ford. Nemes 
Péter. Osiris, Budapest, 2002, 392–394.

37  Vö. Paul de Man, Az olvasás allegóriái. Figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben, 
ford. Fogarasi György, Magvető, Budapest, 20062, 324–325., 327.

38  Babits, Istenkáromlás, 247.

A vád előfeltevéseit leépítő következő szint az igaz hit mibenlétét artikulálja, és 
a Fortissimóban megjelenő Istenhez való viszonyt értelmezi, annak előképeként bib-
liai helyeket nevezve meg:

A világháború halmozott és véget érni nem akaró szörnyűségei éppen a hívő 
lélekben okoznak nagy megrendülést; az ateista, kinek számára a Gondviselés 
semmit sem jelent, nem érezheti annyira egész világképét romba dőltnek vagy 
megingottnak, mint a hívő. Éppen a hívő az, akinek a szeme és keze önkénytelen 
az ég felé emelkedik: Hát nincs Isten? vagy süket? vagy alszik? Az Istenhez szól 
a léleknek e felkiáltása; és ha a lélek nem hinne Istenben, nem fordulna így hozzá, 
nem kiáltana így. A szerencsétlen lélek tusakodása ez az Istennel, mint a Jáko-
bé […]. Evvel a hangulattal fejeződnek be például Jeremiás siralmai […]. Az én 
inkriminált passzusom elgondolásánál is bibliai hangulat lebegett lelkem hátte-
rében, és idézhetek Jeremiásból egy másik, háború és éhség idején írott helyett, 
melynek egész menete megegyezik az én versem menetével […]. Idéznem lehetne 
a 22. zsoltárt is ez elkeseredett hangulat példájául – azt a zsoltárt, amelyet 
Krisztus idézett keresztjén […]. Az én egyik legerősebb sorom: »Tagadjuk őt, 
talán fölébred!” – nemcsak azt implikálja, hogy nem vesztettem el hitemet egé-
szen a Gondviselésben: hanem azt is, hogy még mindig várom Tőle a rettenetes 
állapotba sodort emberiség megmentését. […] A gyermekek, ha észreveszik, 
hogy a ház ég fölöttük, és apjuk mély álomba merült, cibálni, verni kezdik őt, nem 
szeretethiányból, nem tiszteletlenségből, hanem hogy fölébredjen, és segítsen 
rajtuk: éppen azért, mert csak Őtőle várnak segítséget. Ez volt az én versem 
alapötlete, s ez van kifejezve az égő házban horkoló gazda hasonlatában, mely-
nek, úgy érzem, egészen bibliai íze van. Nagyon csodálkoztam, mikor ezt a helyet 
is az inkriminált passzusok között olvastam: ezt csak olyan ember írhatta oda, 
aki a Bibliá-ban nem nagyon olvasott.39

Az érvelés kiindulópontját itt megint csak az önkéntelenség már ismert struktúra-
mozzanata szolgáltatja. A fent idézett részben kulcsszerepet játszó implicit állítás 
az, hogy a „hívő” és az „ateista” közötti megkülönböztetésről a vád aligha rendelkez-
het, hiszen e megkülönböztetés valódi ismérve nem ellenőrizhető: a hívő szemének 
és kezének mozgása, azok ég felé fordulása nem referálhat a hit igaz mivoltáról, tehát 
önmagában nem minősíthető az arról tett tanúságtételnek. Ennek ellenére Babits 
természetesen nem mond le az Istenhez fordulás versbéli mozzanatának hangsú-
lyozásáról. Mint arról a fenti szövegrész visszatérő érve tudósít, pusztán annak té-
nye, hogy a vers performatívumai Istenre irányulnak, az iránta való elkötelezettséget 
közvetíti („ha a lélek nem hinne Istenben, nem fordulna így hozzá”, „Az én egyik 
legerősebb sorom […] nemcsak azt implikálja, hogy nem vesztettem el hitemet egészen 
a Gondviselésben: hanem azt is, hogy még mindig várom Tőle a rettenetes állapotba 
sodort emberiség megmentését”). Könnyen belátható azonban, hogy az ég felé fordulás 

39  Uo., 249–250. (Kiemelés – B. G.)
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mind a szem, mind a kéz esetében meghamisítható, színlelhető, eljátszható, és mint 
ilyen, az árulás vagy a hamis tanúságtétel lehetőségét foglalja magában. Épp ennek 
lehetősége fenyeget a metaforikus jelentéstartománynak (a szemét az ég felé fordító 
ebben az értelemben nem csupán nézelődik, hanem válaszért fürkészi az eget, ahogy 
a kéz ugyanezen irányba való mozdítása sem nyújtózkodás, hanem a segítségkérés 
aktusa) a fenti mozdulatokból való kitörlődésével, tehát azzal, hogy a hit igaz voltá-
ról e mozdulatok puszta végrehajtása alapján lehetetlenné válik referálni.

A hit igaz és hamis mivolta, vagyis a hívő és az ateista közötti megkülönböztetés, 
mely az előbbiek értelmében a nyelv szó szerinti és metaforikus dimenziója közti 
megkülönböztetés is, és amelyet Babits szövegének e szintje központi kérdésévé avat, 
ezért nem alapulhat azon, ami látható/reprezentálható: az igaz hitről tett tanúság-
tétel megvonódik az érzékiség szférájától, és az intencionalitás hiányaként jelentkező 
önkéntelenségbe húzódik vissza, amelyről csakis az bírhat tudással, aki ezen önkén-
telenséget megtapasztalja. A mozdulat, mint azt Babits nem győzi hangsúlyozni,  
a Fortissimóban mindazonáltal végbemegy. Az Istenkáromlás előtt álló feladat tehát 
annak bizonyítása, hogy az nem számítás eredménye – nem egy eredendő hazugság 
elfedésére szolgál, vagyis nem egy, az istenhit hiányát elmaszkoló alakzat –, hanem 
uralhatatlanul zajlik, az igaz hit megnyilvánulásától való irányítottságnak érvényt 
szerezve. Az érvelés éppen ezért az előbbi irányítottság bibliai forrásait, bibliai mo-
tiváltságát tárja fel, a megidézett szöveghelyek általi vezetettség lényegét egyfajta 
„bibliai íz”-ben vagy „bibliai hangulat”-ban azonosítva.

Ez az oka annak, hogy az Istenkáromlás tanúsága szerint a megfelelő ismeretek 
vagy képességek hiányában szenvedő vád nem egyszerűen csak a verset értelmezi félre, 
mikor istenkáromlást kiált, hanem – és ez már a vádeljárás legitimitását súlyosan 
kompromittáló tényező – magát a Bibliát is („ezt csak olyan ember írhatta oda, aki  
a Bibliá-ban nem nagyon olvasott”). Babits mindezt a vers kifogásolt sorainak az értel-
mezésével kapcsolja össze: a „Cibáljuk őt, verjük a szókkal! / mint aki gazda horkol 
égő / házban” sorok eszerint nem a költő istentagadó magatartásának reprezentatív 
példáit jelentik, hanem a megidézett bibliai helyeken tetten érhető hangulat – mint 
diszpozíció – által preformált, egyúttal az e hangulatot közvetítő sorokként olvasha-
tók. Bár az Isten felé való fordulás mozzanatának őszintesége nem hitelesíthető, a han-
gulat közvetítése, mely az Istenkáromlás értelmezésében a Biblia és a Fortissimo között 
– a Szentírás avatott értője számára – egyértelmű folytonosságot, motivált kapcsolatot 
teremt, a tanúságtétel megbízhatatlanságát bizonyos értelemben a bibliai szöveghe-
lyek transzpozíciójával semlegesíti. Ehhez pedig természetesen hozzátartozik az is, 
hogy az ilyenként felmutatott vers vallás elleni vétséggel való megvádolása tulajdon-
képp a Bibliát – vagy egy sokatmondóbb megfogalmazásban: Isten igéjét – minősíti 
istenkáromlónak, ami, szemben a vers által színre vitt, Istenhez a�rmatív módon 
forduló, sőt az igét a hangulat közvetítése által szóhoz engedő beállítódással, isten-
káromló magatartásnak tekinthető. A védőbeszéd címe ebből a perspektívából ke-
vésbé utal arra, amivel a Fortissimo költőjét megvádolták, mint inkább arra, amit a vád 
eszerint maga hajt végre: Babits versét istenkáromlással vádolni istenkáromlás, jogi 
kategóriája szerint par excellence vallás elleni vétség. A cím könnyen lehet, hogy ennek 

a következtetésnek, közvetve tehát a már Hatvany által is felidézett zsoltárhagyo-
mány felőli versértelmezés vád általi elkerülésének állít emléket.

A Fortissimo ügyében írt bámulatosan komplex, ugyanakkor belső feszültségektől 
sem mentes40 védőbeszédet – annak harmadik nagy retorikai egységeként – a költé-
szet és a próza nyelvének megkülönböztetése, valamint a vers irodalmi referencia-
hálózatának feltérképezése zárja.

Ami végre a botránkozás vádját illeti, arra megjegyezhetem a következőket:  
a költészet perspektívája és hatása egészen más, mint a prózáé. Ami prózában 
talán sértően erős kifejezés lenne, versben gyakran fenségesen széppé válhatik, 
mint egy-egy külön, talán durva hang a Wagner orkeszterében. Az én versem 
megítélésénél is költői példák és szempontok után kell menni; akkor lenne bot-
rány okozására alkalmas, ha a nagy költők hagyományossá vált gyakorlatával 
ellenkeznék, s a költészet fenségeseknek és ártatlanoknak elfogadott hangula-
taiból botrányosan kiütne. […] Összegezve tehát a felhozottakat, versem nem 
okozhat botrányt, mert a költészetnek ismert és örök motívumait alkalmazza 
oly korban, mely azok alkalmazását különösen indokolja, s mert belül marad oly 
határon, melyen irodalmunk s a világirodalom elismert nagyjai botrány nélkül 
sokszorosan és merészen túlmentek.41

Az idézett részt követően elsorolt Pető�-, Vörösmarty-, Kölcsey-, Goethe-, valamint 
Arany-példák Babits érvelése szerint arra mutathatnak rá, hogy a költői mű csakis 
költészettörténeti távlatban válhat értelmezhetővé: e távlat felől nézve a Fortissimó-
ban ugyanis semmi különös vagy kirívó sincs.42 Amennyiben az előbbi távlat teremti 
meg azokat a normatív elveket, amelyek a mű megítélésének kizárólagos mércéjéül 
szolgálhatnak („költői példák és szempontok után kell menni” [Kiemelés – B. G.]), 
az szükségszerűen kizárja a prózait vagy mindennapit, hiszen a normák, melyek e 
beszédmódokban érvényesnek tekinthetők, a költői művekhez való hozzáférésben 
nem bírnak kötelező erővel és autoritással. Babits tehát, miután két szinten is bizto-
sította a Fortissimo műveleteinek legitim voltát, sőt eközben több ízben destabilizálta 
a szerző és a mű közötti viszonynak az intencionalitás szerkezetében megalapozott, 
a vád olvasási stratégiája által képviselt elgondolását, az előbbieket is felülírva egy 
immanens költészettörténeti vizsgálódás keretein belül jelöli ki a műhöz való köze-
lítés adekvát formáját – mely épp a Fortissimo időszerűségét, sőt szükségszerűségét 
igazolja vissza („alkalmazza oly korban, mely azok alkalmazását különösen indo-
kolja”) –, és ezzel immár explicit módon is kizárja a jogi-politikai-etikai kódok felőli 
olvasást az elfogadható olvasási stratégiák köréből.

Ahogy az Istenkáromlás első szintjét a másodikkal az önkéntelenség/önkény-
telenség, vagyis az intencionalitás hiányának struktúramozzanata kötötte össze, úgy 

40  Mint amilyen például a közösség gondolatait és a bibliai hangulatot egyszerre kifejező vers némileg 
ellentmondásos képzete.

41  Uo., 251., 253.
42  Vö. Uo., 251–253.
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a második és a harmadik közti folytonosságot a hangulat biztosítja, hangulatok biz-
tosítják: itt ugyanis, mint látható, a „fenséges” és az „ártatlan” hangulatok közvetítése 
lesz az a normatív elv, amely a költői mű megmérettetéséhez eszközt nyújthat. E han-
gulatok nem a költészet lényegéhez tartoznak, hanem konvencionális („elfogadott”) 
jellegűek, ugyanakkor normatív erejük épp abban áll, hogy a „nagy költők” műveiben 
lokalizálhatók, és ekként az ezek által kirajzolt, az újabb generációk által meg-meg-
újított, de mindenekelőtt: folytatott hagyományvonal szerez érvényt nekik („hagyo-
mányossá vált” [Kiemelés – B. G.]). A költészettörténeti szempontból kanonikus 
rangra emelkedő hangulatok teremtik meg tehát a norma és a „botrány”, a mondható 
és a nem mondható különbségét – az egyetlen különbséget, amely az Istenkáromlás 
perspektívájából igazán számít, vagyis az esztétikai alapokon nyugvót. A Nyugat olva-
sói azért jó olvasók, mert e megkülönböztetésnek hódolnak („oly folyóiratban jelent 
meg, melynek közönsége egyedül irodalmi szempontokat keres”).43 Babits ez utóbbi 
belátással egy szövegen belül modellálja azon, a klasszikustól a modern olvasásmódok 
felé való történeti elmozdulást, amelynek végrehajtásáért és legitimálásáért a magyar 
irodalmi modernség a 20. század első évtizedeiben újra és újra – kötetben, műben, 
kritikában, elemzésben, interjúban és programban – megharcolt.

Süket Isten, halló ember

Ha a Fortissimo ügyét implicit vagy explicit módon újralétesítő olvasatok szinte kivétel 
nélkül a szöveggel végrehajtott cselekvés határain belül mozognak, és ilyesformán 
sokatmondóbbak a magyar irodalmi modernséget meghatározó különböző olvasási 
stratégiák tekintetében, mint a vers poétikai-retorikai dimenziójára nézvést, a némi-
képp naiv módon feltehető kérdés az – még ha e megkülönböztetés fenntartása ezen 
a ponton már csupán módszertani megfontolásoknak engedelmeskedhet is –, hogy 
miben áll azoknak a cselekvéseknek a köre, melyeket a szöveg hajt végre.

E horizont felnyitása mindazonáltal nem eredményezheti a költemény Isten-
hez való viszonyának zárójelbe tételét vagy megkerülését. Rába György, a Fortissimo 
legnagyobb hatású értelmezője szerint – akire ezt illetően az Istenkáromlás vers-
olvasata erősen hatott44 – a „vers végkicsengése arra vall, hogy »Istene«, melyben  
a gyötrődő ember elenyészhet, nem a tételes vallások istene, hanem maga a termé-
szet”.45 Azonban a Babits �lozó�ai tájékozódásával kapcsolatos ismereteink sok-
kal inkább a zárlat azon – egyébként igencsak kézenfekvő – olvasatát erősíthetik 
meg, amelyben a Fortissimo istene Friedrich Nietzsche Zarathustrája felől válhat 
megközelíthetővé.46

„»És mit csinál egy szent az erdőn?« – kérdezte Zarathustra. / A szent fér�ú pe-
dig így felelt: »Dalokat szerzek, és eléneklem őket, és dalolás közben nevetek, sírok, 

43  Uo., 253. (Kiemelés – B. G.)
44  Vö. Babits, Istenkáromlás, 250–251.
45  Rába, Babits Mihály, 137. Lásd még: Rába, Babits Mihály költészete, 517–519.
46  Vö. Babits Mihály, [Cím nélkül] = Könyvek könyve. 87 magyar iró, tudós, művész, közéleti ember és kiadó 

vallomása kedves olvasmányairól, szerk. Kőhalmi Béla, Lantos, Budapest, 1918, 84–85.

dörmögök [lache, weine und brumme] is: így dicsérem az Istent. / Énekszóval dör-
mögve, sírva-nevetve dicsérem az Istent, az én Istenemet.”47 Mint ismert, éppen „[e]z 
a szent életű aggastyán” [alte Heilige] lesz az, akiről Zarathustra, miután elváltak, 
csodálkozva állapítja meg, hogy „még nem is hallott róla, hogy Isten halott”.48 Innen 
nézve nemcsak a Hatvany-féle hisztérikus, önkínzó erdei remete alakja nyerhet új 
értelmet, hanem a Fortissimo Istenhez fűződő kétségtelenül ambivalens viszonya is. 
A nevetés, sírás és mormogás/dörmögés49 aktusainak szimultán jelenléte Isten dicsé-
retében ezen ambivalencia modelljének is tekinthető. Amennyiben a vers énjének be-
széde értelmezhető az előbbiek irányából, és így az én bizonyos mértékű rokonságot 
mutat az „öreg szenttel”, kissé igazságtalanul fogalmazva azt lehetne mondani, hogy  
a süket Istent felkelteni hivatott igyekezet Isten létének meta�zikai félreismerésén 
alapszik. Azon, hogy az én – éppen belé vetett korlátlan bizalma miatt – Istent élőnek 
(vagy épnek: „épen”) megszólíthatónak hiszi, miközben van, aki már bírhat annak 
tudásával, vagy legalábbis létezik olyan pozíció, amelyből tudható, hogy a megszólítás 
mint kapcsolatfelvétel (melyre az én a nyelv performatív erejét megidézve törekszik), 
azért nem lehetséges, mert Isten valójában halott. Isten süketségének versbéli bejelentése 
eszerint egy, a halottság állapotát elfedő aktusként értelmezhető, amely Isten már-
nem-létét az akusztikai összekötöttség hiányával, a hallószervi akadályoz ta tottság 
trópusával cseréli fel. A vers beszéde mint ilyen – ellentétben a Babits ellen indított 
vádeljárás értelmezésével50 – nem Isten létét, hanem Isten halottságának meta�zikai 
tényét tagadja, mely azonban épp ez okból szervesen beépül az e beszéd által létesített 
horizontba. Az Isten létét illető a�rmáció tehát – Nietzsche felőli olvasata szerint 
– a hitében meg nem ingó szent öreg perspektívájából szegül ellene az Isten eltűnését 
lehetőségként megjelenítő, és már rögtön a Fortissimo nyitányában feltűnő meta�zikai 
távlatnak („Haragszik és dúl-fúl az Isten / vagy csak talán alszik az égben, / aluszik 
vagy halott is épen” [Kiemelés – B. G.]).51

Az előzőekhez szorosan hozzátartozik, hogy a vers zárlatának féreg-metaforája 
sem függetleníthető Nietzsche művétől. A Zarathustra által vázolt, a féregtől és  
a majomtól az emberen át az Übermenschig húzódó híres fejlődéstörténeti ívben a 

47  Friedrich Nietzsche, Így szólott Zarathustra, ford. Kurdi Imre, Osiris, Budapest, 2004, 17. A Babits 
által ismert korabeli fordításban, mely a szent öreg tevékenységét a költészethez közelíti: „»És mitévő 
a szent az erdőben?« – kérdezé Zarathustra. / Felelé a szent: »Dalokat költök és dalolom őket, és ha 
dalokat költök, kacagok, sírok és dörmölök; im-ígyen dicsérem istent.” Nietzsche Frigyes, Im-igyen 
szóla Zarathustra, ford. Wildner Ödön, Grill Károly, Budapest, 1908, 9. A német nyelvű betoldás 
forrása: Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra = Uő., Sämtliche Werke. Kritische Studien-
ausgabe, IV., szerk. Giorgio Colli – Mazzino Montinari, DTV – Walter de Gruyter, München – 
Berlin – New York, 19992, 13. 

48  Nietzsche, Így szólott Zarathustra, 17. (Uő., Also sprach Zarathustra, 14.)
49  A német brummen nyelvi összefüggésrendszere a síráshoz hasonlóan – noha a kifejezés maga semleges 

– inkább negatív, mint pozitív képzeteket idéz meg: a szónak a rosszkedvű vagy mogorva emberre 
használt Brummbär kifejezéssel és a morcost, rosszkedvűt jelentő brummiggal fenntartott etimológiai 
kapcsolata egyaránt erre, a magyar fordítás által csak részlegesen közvetíthető jelentésárnyalatra terel-
heti a �gyelmet.

50  Amelyen egyébként Kardos Pál értelmezése is osztozik: Kardos, I. m., 218.
51  Vö. Rába, Babits Mihály költészete, 517. Vö. Visy, I. m., 343.
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féreg ugyanis épp az ösztönökkel kapcsolódik össze:52 „Mi a majom az ember sze-
mében? Nevetség csupán, avagy fájdalmas szégyen. És ugyanez lesz majd az embert 
fölülmúló ember szemében az ember is: nevetség, avagy fájdalmas szégyen. / Meg-
tettétek az utat a féregtől az emberig, és sok minden megmaradt a féregből benne-
tek [Vieles ist in euch noch Wurm]. Valaha majmok voltatok, és bizony az ember 
még ma is majmabb, mint bármelyik majom.”53 Ha az idézett részben, ahogy ezt  
a Nietzsche-�lológia megállapítja, a féreg az ösztön, a majom pedig az utánzás álla-
ta,54 a Zarathustrában az embernek nemcsak az tartozik az alapvető tulajdonságai 
közé, hogy magasabb rendű utánzásra képes, mint a majom – hiszen itt bizonyos érte-
lemben éppen az utánzás képességében áll a lényege55 –, hanem az is, hogy ösztönei 
valaha volt féreglétének emlékezetét hordozzák. Fontos látni, hogy a féreg nietzschei 
metaforája nem mond ellent a vers bibliai férgekhez való egyidejű kapcsolódásának, 
hiszen azok rendszerint a pusztulás és a gyengeség összefüggései között tűnnek fel.56 
Sőt Babits versének perspektívájából a bibliai és a nietzschei féreg egyenesen egymás 
komplementerének tekinthető.

Éppen az előbbiek miatt különösen lényeges, hogy a „kikelt belőle féreg-módon, 
/ Isten férgének, viszkető / nyüzsgésre, fájni” sorok az embert nemcsak hasonlítják 
a féreghez („féreg-módon”), hanem két szinten is azonosítják azzal. Túl azon, hogy az 
ember féregként való megnevezése az „Isten férgének” szintagmában explicitté válik, 
az állítás, mely szerint az ember „viszkető nyüzsgésre” kelt ki Istenből, az emberi 
tevékenységet nyelvileg is a férgekével hozza összefüggésbe. A „nyüzsgés”-ben nehéz 
nem felfedezni a nyű szót, mely amellett, hogy a légyfélék lárvaállapotának megneve-
zéseként használatos, a féreg szinonimája is.57 Mivel a nyű mozgása a magyar nyelv-
ben nyüzsgésként nevezhető meg – a nyű mondhatni eminens módon nyüzsög58 –, 
a nyű nyüzsgése és az emberi tevékenység közötti egyenlőségtétel az embert közvetett 
módon nyűként, vagyis féregként mutatja fel. Mindez azt is jelenti, hogy itt az ember, 
akárcsak a féreg, elpusztít, felemészt valamit.

Az ember Babits versében azért nevezhető meg féregként, mert közte és a féreg 
között metaforikus kapcsolat létesül. Ez a kapcsolat lényegéhez tartozik, hiszen az 
Isten és az ember közötti eredendő megkülönböztetés terméke („csak az ember 
52  Vö. Brian Crowley, Worm = A Nietzscheian Bestiary. Becoming Animal Beyond Docile and Brutal, szerk. 

Christa Davis Acampora – Ralph R. Acampora, Rowman & Little�eld, Lanham – Boulder – New 
York – Toronto – Oxford, 2004, 357.

53  Nietzsche, Így szólott Zarathustra, 18. (Uő., Also sprach Zarathustra, 14.)
54  „Ezt a bolondot pedig »Zarathustra majmának« nevezte a sokaság: mert ellesett ezt-azt beszédének 

módjából és lejtéséből, és szívesen ékeskedett bölcsességének kincseivel is.” Nietzsche, Így szólott 
Zarathustra, 214. Lásd még Crowley, I. m., 331.

55  Vö. Peter S. Groff, Who Is Zarathustra’s Ape? = A Nietzscheian Bestiary, 26.
56  „A Szentírásban ~ek lepik el a megromlott mannát (Kiv 16,20), az Isten büntetéseként súlyos beteget 

(2Mak 9,9; ApCsel 12,23) és a sírban fekvő tetemet (Iz 14,11). A gyengeség és teljes kiszolgáltatottság 
jelképe (Iz 41,14; Zsolt 22,7; Jób 25,6). – Iz 66,24; Mk9,44.46.48: a kárhozat és a „lelkiismeretfurdalás 
képe.” Magyar katolikus lexikon, III., főszerk. Diós István, szerk. Viczián János, Szent István 
Társulat, Budapest, 1997, 609.

57  „1. Rovarnak, főként légynek szem és láb nélküli lárvája. […] 2. (táj) Féreg, tetű.” A magyar nyelv 
értelmező szótára, V., Akadémiai, Budapest, 19803, 326.

58  „<Ember, állat> tömegesen, sűrűn tolongva, hullámozva, élénken, szüntelenül ide-oda mozog.” Uo., 327.

szakadt ki a / süket Istenből iszonyokra / kikelt belőle féreg módon”). Míg azonban 
a féreg a szerves anyagot, addig az ember Istent emészti el („Isten férgének, viszkető 
/ nyüzsgésre”). Isten még előttünk álló pusztulásának lehetőségéért vagy már nem 
létének a nyitányban felvetett bekövetkeztéért tehát elsősorban az emberi tevékenység 
a felelős. Az emberi lét nem képes túllépni saját eredetén, azon a metaforikus kap-
csolaton, amely Istenhez fűződő viszonyát elgondolhatóvá teszi. Ennek az az oka, 
hogy az Istentől való megkülönböztethetőségének sajátos módja egyfajta – a lét tarto-
mányán belül – irreverzibilis kívül kerülés emlékén keresztül válik megragadhatóvá 
(„Jó volna süketen csirázni / mint virághagyma föld alatt: / minden süket, földben, 
Istenben / csak az ember szakadt ki”), mely a belül-lét és a kívül-lét közötti di�erenciát 
a keletkezés („csirázni”) és a pusztulás („Isten férgének”) szembenállásának mintá-
jára rendezi el. Az emberben itt – Nietzschével szólva – a megtett út ellenére azért 
maradt sok a féregből, mert léte a pusztítással kapcsolódik elválaszthatatlanul össze. 
A „féreg-módon” való pusztítás – akárcsak Kant magyarul először 1918-ban közölt, 
épp Babits által fordított, és a fordító antropológiai horizontját is alakító értekezé-
sében a „gonoszság”59 – eszerint Babits költeményében az emberi lét legalapvetőbb 
dimenziójához tartozik.

Az ember azonban nem pusztán csak ettől ember: nem kizárólag az teszi emberré, 
hogy nem osztozik Isten létmódján, valamint hogy a keletkezés és pusztítás közül ez 
utóbbi oldalán tűnik fel. Legalább ilyen fontos az is, hogy a létezők köréből egyedüli-
ként („csak az ember” [Kiemelés – B. G.]) olyan jelenségeket képes érzékelni, amelyek 
az iszonyat fenoménját teszik hozzáférhetővé. A Fortissimóban ugyanis az emberi 
élethez (a „nyüzsgésre” szemantikája az élet intenzitását is hangsúlyozza!) eredendően 
hozzátartozó negativitás, a fájdalom és – mint erről még szó esik – a hang érzékelé-
sének képessége, egyszóval az „iszonyok” megtapasztalását lehetővé tévő, és érvényre 
juttató tulajdonságok együttese határozza meg az ember létmódját. Szem előtt kell 
tartani, hogy bár a süketséggel áll szemben, itt a hallás negatív érzékként jelenik meg, 
hiszen a vers a fájdalommal, egy általánosabb szinten pedig a léthez fűződő ereden-
dően negatív viszonnyal hozza összefüggésbe.

Az emberi lét negatív tapasztalata, mint látható volt, a kívül kerülés struktúra-
mozzanatával függ össze. A kiszakadással, mely az embert Isten másikaként létesíti, 
és a lét negatív tapasztalatának hatókörébe utalja. Az emberi lét a Fortissimo zárlata 
szerint fájdalom, mely fájdalmat csakis a halál lehet képes megszüntetni („fájdalom, / 
míg az Istenbe visszahal”). A halál felszámolja a kívül-lét pozícióját, eltörölve a ne ga-
tivitás tapasztalatáért felelős első megkülönböztetést, a belső és a külső közöttit. 
Az emberi lét konstitúciója kapcsán kulcsfontosságú, hogy a vers annak létrejöttét 
nem Isten teremtő erejének megnyilvánulásaként mutatja fel, hanem egy lényegében 
esetleges, véletlenszerű eseményhez köti („csak az ember szakadt ki a / süket Istenből” 
[Kiemelés – B. G.]). Babits versében eszerint, bár az embert mint létezőt, akárcsak 

59  Immanuel Kant, Az örök békéről. Filozófiai tervezet, ford. Mesterházy Miklós = Uő., Történetfilo-
zófiai írások, Ictus, Szeged, 1997, 271. Babits fordítása: Kant Immanuel, Az örök béke, ford. Babits 
Mihály, Uj Magyarország Részvénytársaság, Budapest, 1918. Ennek fényében egyáltalán nem zárható 
ki Kant erőteljes hatása az ember babitsi elgondolásának mikéntjét illetően.
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a világot, kétségtelenül Isten teremtette (a nyitány kérdése nem az, hogy volt-e, ha-
nem hogy van-e még), az, ami az embert emberré teszi, nem Istentől eredeztethető. 
Az emberré válás mozzanata ugyanis pontosan abban lokalizálható, hogy az ember, 
miközben a pusztítás szolgálatában áll, nyitott a szenvedésre („iszonyokra”). E nyi-
tottsággal szemben Isten és az Istenhez immanens módon kapcsolódó világ létezői-
nek – például a „virághagyma” – részvéttelen süketsége áll („Ó ma milyen jó / volna 
süketnek mint az Isten! […] minden süket, földben, Istenben”). A hallás ezért itt nem 
egyszerűen csak egy, az emberi állapotot szimbolizáló érzékszerv: a hallás Babits 
költeményében a szenvedésre való nyitottság, egyúttal pedig az antropogenezis tró-
pusa. Mint ilyen, a hallás, mivel az ember, vagyis a kívül lévő, féreg-létmóddal bíró 
létező oldalán jelenik meg, elválaszthatatlanul összefonódik a pusztulás és a halál kép-
zeteivel. Az embert halandósága, végessége teszi a fájdalomra nyitott individuum-
ként felismerhetővé. Ezért van az, hogy a halál, mely Babits versében megszünteti  
a fájdalmat, eltörli az individualitást is („mert ami /nem süket Isten: fájdalom, / míg 
az Istenbe visszahal” [Kiemelés – B. G.]).60

A fájdalomnak és a szenvedésnek az emberi léthez példaszerűen társuló voltát 
hangsúlyozza továbbá az is, hogy a vers utolsó sora amellett, hogy egy esemény jövő-
beli bekövetkeztét jelenti be (a ’míg vissza nem hal’ értelmében), nem merül ki eny-
nyiben, hiszen a „míg […] visszahal” folyamatként is épp ilyen joggal értelmezhető. 
Ebben az esetben a „míg” szó nem a halál pillanatát, hanem a halálnak mint folyama t-
nak a meghatározatlan időtartamát jelöli. Az emberi élet a költeményben ez utóbbi 
összefüggések között haldoklásként azonosítható,61 mivel az Isten felé való, „Istenbe” 
tartó mozgás itt a halál fájdalommal telített útjaként jelenik meg.

A hallás és a halál intim viszonyának központi jelentőségére mutat rá, hogy az 
előbbiek a vers tematikus szintjén túl, a zárlat tropológiájában is tetten érhetők, még-
hozzá a Babits által képzett ige,62 a visszahal paronomasztikus működésében. A vissza-
hal e dimenziója a vers szövegében ténylegesen nem, csupán hiányként jelen lévő, ám  
a látens retorikai alakzat teljesítményeként minduntalan beíródó visszahall-lal való 
behelyettesítés, vagyis az olvasás tévesztése által végbemenő felcserélődés aktusában 
érhető példaszerűen tetten. A visszahall szó a költemény konstitutív tényezőjeként 
azonosítható, melynek olvashatóvá válása ráutalt a – bár a címet az arra való felhí-
vásként is értelmezhetjük, nem feltétlenül kimondva hangoztató63 – megszólaltatás 

60  Ez összefüggésbe hozható Arthur Schopenhauer akaratmeta�zikájának platóni vonatkozásaival: 
„A halál olyan álom, amelyben az individualitás elfelejtődik: minden egyéb újra felébred, mi több, 
ébren is marad.” Arthur Schopenhauer, A világ mint akarat és képzet, ford. Tandori Ágnes – 
Tandori Dezső – Tar Ibolya, Osiris, Budapest, 2007, 340. (54. §)

61  Megint csak Schopenhauer: „Minden lélegzetünk a szüntelenül hozzánk tolakvó halált hárítja el, 
mellyel ilyképp másodpercről másodpercre harcolunk, s persze, nagyobb közökkel is, minden étkezés, 
minden alvás, minden melegedés stb. révén. Befejezésül a halálnak kell nyernie: áldozatai lettünk már 
a születéssel, s csak eljátszogat zsákmányával, mielőtt bekebelezné.” Uo., 378. (57. §)

62  Vö. J. Soltész Katalin, Babits Mihály költői nyelve, Akadémiai, Budapest, 1965, 166.
63  Vö. Hans-Georg Gadamer, Szöveg és interpretáció, ford. Hévizi Ottó = Szöveg és interpretáció, szerk. 

Bacsó Béla, Cserépfalvi, Budapest, 1991, 34., 36. Lásd ehhez Kulcsár-Szabó Zoltán, Az „eminens 
szöveg” fogalma Gadamernél = Uő., Hermeneutikai szakadékok, Csokonai, Debrecen, 2005, 149–174. 
különösen 164–165.

fenomenális dimenziójára, ugyanakkor nem állítható, hogy hatókörét e fenomenalitás 
jelölné ki. Ennek az az oka, hogy a visszahal és a visszahall szavak felcserélése nem 
tekinthető kizárólag a hangzás hasonlóságát tudattalanul is érzékelő olvasó teljesít-
ményének, hiszen egy, a magyar nyelvben mindig lehetséges, gyakran szemantikai 
tétekkel is bíró akusztikai elmozduláson alapszik (mássalhangzórövidülés és -nyúlás), 
melyet a Fortissimo kiemelt helyzetben jelenít meg (a cím maga is kitartja az sz hangot!), 
és amely a vers értelmezhetőségét ily módon messzemenően meghatározza (a Horvát 
Henrik-féle 1917-es német fordítás zurückstirbt megoldása például nem képes a vers 
e dimenzióját aktiválni, hiszen aligha hívja a zurückhört szót az előbbi módon).64 Az 
olvasó – és erről a vers úgy tűnik, maga is bír tudással – ezért nem lehet kevésbé az 
előbbi elmozdulást lehetőségként magába záró költemény nyelvének alávetve, mint 
amennyire ez fordítva áll. Mivel a paronomázia alakzata itt ráutalt az olvasói aktivi-
tásra, mely aktivitás a nyelv előzetesség-struktúrája által előírt pályán mozog, Babits 
versének perspektívájából eldönthetetlen, hogy a felcserélés eseménye már mindig is 
végbement-e, vagy még előttünk van; hogy a cselekvés dimenziója hozzáférhető-e az 
olvasás tapasztalatának emberi oldaláról, vagy a nyelv lényegéhez tartozik.

Az, aki/ami a visszahal szót felcseréli a visszahall-lal, mintegy visszahallja a költe-
ményből hiányzó l hangot a megszólaltatott szövegbe (szigorú értelemben persze csu-
pán megnyújtva egy már létezőt). A visszahallás struktúramozzanata a rekonstrukció 
elvén alapszik, nem a kiegészítésén vagy hozzátoldásén, hiszen a paronomasztikus 
felcserélődés a Fortissimo tanúsága szerint a távollévő l-t visszaírja vagy visszahelyezi 
a szóba, nem pedig protézisként kapcsolja hozzá. Ezzel az alakzat egy olyan szót tesz 
érzékelhetővé, virtuálisan helyreállítva azt, mely egykor jelen volt („vissza-”: egy meg-
előző állapotba), de már csakis a költemény megkettőződéséből, a látvány és a hangzás 
szétkapcsolódásából emelkedhet ki egészként. Innen nézve a visszahal szó egyfajta 
maradvány, amely a paronomázia által hozzáférhetővé tett, és így a visszahall irányából 
elgondolható megelőzöttségét közvetíti. Ez a maradvány a visszahalás – holttá válás 
vagy megdermedés –, a hangzóból az írott állapotba való visszahanyatlás mozzanatá-
nak eredményeként áll elő, aktiválva az írás és a halál összekapcsolásának a magyar 
irodalmi modernség első hullámában még rendületlenül ható képzeteit („A vers  
a könyvben halott. Keltsd életre. Mi a szavalás? A vers feltámasztása papírsírjából.” 
– írja 1928-ban Kosztolányi Dezső).65 A Fortissimo tehát a fonocentrista – a hang 
írással szembeni ontológiai kitüntetettségét állító66 – gondolkodói hagyomány felől 
mutatja megközelíthetőnek nyelvét, ugyanakkor nélkülözi az írott és a hangzó közti 
átmenet problémátlanságának, az írott és a hangzó identikusságának tételezését.67 
64  Michael Babits, Fortissimo, ford. Heinrich Horvát = Das Aktionsbuch, szerk. Franz Pfemfert, DIE 

AKTION, Berlin–Wilmersdorf, 1917, 339–340.
65  Kosztolányi Dezső, Ábécé a hangról és a szavalásról = Uő., Nyelv és lélek, vál. és s. a. r. Réz Pál, Osiris, 

Budapest, 19993, 438. A jóság dala című, szintén a Nyugtalanság völgyében szereplő versben az alábbiak 
olvashatók: „Ha nézem a tükörben néma ajkamat: Valaha […] / bimbó volt ez, akkor is fonnyadt már, 
látszólag, csukott szirom, / de mikor megjött az este, a falusi este, és szólt a harang, / haranggá nyílt az 
ajkam, mint az esti virág, és zengett mint a harang! // Most csönd van és szívem mint a süket föld”

66  Lásd ehhez: Jacques Derrida, Grammatológia, ford. Marsó Paula, Typotex, Budapest, 2014, 19–21.
67  „Hogy egy költői művet hallunk-e vagy látunk, az egyre megy.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

Előadások a művészet filozófiájáról, ford. Zoltai Dénes, Atlantisz, Budapest, 2004, 329.
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E nyelv írott alakja a vers önprezentációs alakzata szerint ugyanis ráutalt azokra az 
aktusokra, melyek rekonstruálni képesek hangzó formáját, vagyis a halált visszafor-
díthatják. A hallhatóság Babits versében ezért nem lehet eleve adott.68 Hallhatóvá 
válni kell – erre utalhat a cím írásképe és hangalakja közti különbség is –, méghozzá 
egy, a vers vizuális és akusztikus dimenziói közé törést ékelő, egyúttal a vers két formá-
ját egymásra másoló, a látvány és a hangzás közötti közvetítést létesítő fordításaktus 
révén. A hallhatóvá válást első ízben kínáló fordítás performatív művelete az alapja 
azoknak a beszédaktusoknak, melyek a versben a süketséggel való szembeszegülésre, 
a tétlenség és hallgatás megtörésére szólítanak fel.

A Fortissimo versbeszéde Isten süketségének leküzdésére elsőként az anyákat,69 ké-
sőbb pedig a fér�akat hívja fel. Az anyák és a fér�ak megszólítása („Anyák, sírjatok 
hangosabban”, „Hányjuk álmára kopogó / bestemmiáknak [~átkoknak – B. G.] jég-
esőjét!”) a költői beszéd különböző formáit létesíti. A megszólítás során végrehajtott, 
a ti és a mi között tett különbségtétel, mely a nőket és a fér�akat a versben elválasztja, 
és amely a fér�ak közé utalja a lírai ént – megszólalását önmegszólítássá is avatva –, 
a megszólítottaknak tulajdonított cselekvőképesség két, az európai kulturális ha-
gyományokban mélyen gyökerező változatát hozza létre. Az anyák és a fér�ak közül 
ugyanis csak ez utóbbiak vannak birtokában olyan eszközöknek („mi káromolni / 
tudunk még”), amelyek Istent – egy látens antropomor�zmus révén – közvetlenül, tak-
tilis módon képesek elérni (anyák: „hanggal sírjatok föl az égre”, „sikoltsatok a templo-
mokban”; fér�ak: „Cibáljuk őt, verjük a szókkal!” [Kiemelések – B. G.]), ami egyebek 
mellett az ima (végső soron a kommunikáció, a dialógus) erejének kimerüléséről, és az 
erőszakos cselekvés előléptetéséről is tudósít. Az anyák, asszonyok azon lehetséges 
tettei, melyek végrehajtására a versbeszéd felhívja őket, kizárólag a vizuális és az akusz-
tikai dimenziók határain belül mozognak, és végül még csak nem is Isten állapotának 
módosulását lesznek hivatottak előidézni („És ha hasztalan / ima, sírás”), hanem  
a megszólítottak átváltozását, sőt, bár ez nem egyértelmű, meglehet, fér�akká válto-
zását („vadak asszonyai, vadakká / imuljatok őrjítő, őrült / imában!”).

A sírást, melyet a felhívás az anyáktól megkövetel, egyfelől negatív meghatározá-
sok sora („ne oly édesen mint a forrás, / ne oly zenével mint a zápor, / ne mint a régi 
Niobék”), másfelől, immár pozitív módon, egy metonimikus érintkezésekre és ezek 
ellentéteire épülő, valamint egy esetben a jelölők anagrammatikusságát (lavina – láva) 
is mozgósító hasonlatsor írja körül („parttalan mint az árvíz […] vagy a görgeteg / 
lavina, sírjatok jeget, / tüzet sírjatok mint a láva!” [Kiemelések – B. G.]). Az anyák 
sírásának funkciója elsődlegesen nem Isten, hanem a tétlenek lelkiismeretének fel-
keltése, és implicit módon az erőszakos halál ellen való mozgósítás („A drága �úk 

68  Visy a kimondás vagy – a Rába nyomán, az expresszionizmus összefüggéseit is megidézően használt 
– kiáltás egyértelműnek tételezett alapja felől, a versbéli hangot fenomenalizálva értelmezi a költe-
ményt: Visy, I. m., 341–342., 346. A vers strukturalista elemzésében Koncsol László szintén így tesz: 
Koncsol László, Babits Mihály: Fortissimo = Uő., Kísérletek és elemzések, Madách, Bratislava, 1978, 
117–118. Ahogy Kardos is: Kardos, I. m., 219.

69  Létezik a versnek olyan kommentárja, amely az anyák versbéli megszólítását vádként, szemrehányásként 
értelmezi, sőt eszerint „ami […] Babits »Fortissimójából« kicseng […]: az anyák elárulták a szeretetet”. 
F. Fürth Margit, Nők a világháboru irodalmában, Literatura 1934. március 14., 87., 89.

hullanak / vérben a hóra napra-nap.”). Amíg az alvás a világban történő eseményekre 
való süketség egy formája – mely az emberi lét szintjén ismétli el az eredendőbb, iste-
ni süketséget („Ma már / hiszünk káromlani-érdemes / alvó magasságot a Sorsban.”, 
„mint aki gazda horkol égő / házban” [mely összefüggés akár azt is felvetheti, hogy  
a Fortissimóban Isten „csöndes, gonosz vagy gyáva”]) –, addig az ébredés a „�úk” el-
vesztésének tapasztalatát teszi hozzáférhetővé. Mikor az anyák sírásának felhívó 
ereje működésbe lép, a tétlenségük értelmetlenségére („de érdemes-e félni még? / és 
érdemes-e élni még?”) ráébredők maguk is a versben megszólítottak kórusának ré-
szévé válnak. E kórus az anyák és a fér�ak közösségéből áll. Együttesük az ég felé 
irányuló és a földön változásokat előidézni tudó, valamint a potenciálisan Istent is 
elérő nyelvi és nem nyelvi aktusokat egyaránt képes végrehajtani. Azonban az anyák 
és a fér�ak csoportjai, a kórus különböző – virtuális – szólamai nemcsak az ágenseik 
cselekvőerejének fentebb bemutatott különbözősége révén válnak ketté, hanem a meg-
szólaltatandó beszédük/hangadásuk tulajdonságait tekintve is. Az anyák sírásának 
előírt artikulálatlansága („parttalan”, „árvíz”, „görgeteg”, „láva”) a fér�ak beszédének 
artikulált, a káromlást, a bestemmiát célba juttatni hivatott, és így az abban foglalt 
program – Isten felébresztésének, az isteni süketség vagy részvéttelenség leküzdésé-
nek – lefutását lehetővé tévő eszközjellegű nyelvhasználati módjától alapjaiban kü-
lönbözik. Mint ilyen, a Fortissimo versnyelvének perspektívájából az anyák szólama 
egymást feltételező viszonyban áll a fér�ak beszédével. Az anyák sírása és a fér�ak 
káromlása egy nyelv két, a versbeszéd által különállóként megjelenített, ám e nyelv 
tényleges működését illetően egymástól elválaszthatatlan dimenziója. Babits ver-
sének metapoétikai szintjén az anyák sírásának áradó, kontúrtalan és dinamikus 
jellege, valamint a fér�ak nyelvi performatívumai ugyanazon önprezentációs alak-
zat elemeiként azonosíthatók: a nyelvet uralhatatlanságában és eszköz voltában tes-
tesítik meg.

A Fortissimo nyelvi önmegjelenítését színre vivő virtuális szólamokként a fér�ak 
beszéde a versnyelv szemantikailag motivált performatív potencialitásához, az anyák 
sírása pedig az előbbi szemantikumot kitérítő, aláásó és hiátusokkal feltördelő, sőt 
egyenesen természeti erőkként �gurálódó (árvíz, lavina stb.) tartományhoz rendelő-
dik. Amíg az előbbi ott munkál a versben mint értelmes beszédben, különösen pe-
dig annak performatív megnyilatkozásaiban („sírjatok”, „ne hagyjatok”, „menjetek”, 
„sikoltsatok”, „imuljatok”, „Hányjuk”, „Tagadjuk”, „Cibáljuk”, „verjük”), addig az 
utóbbi tartomány, még ha nem is ilyen szembetűnő módon, de nem kevésbé valóságos 
nyomok formájában ad hírt magáról. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a Fortis-
simo par excellence expresszionista versnek lenne nevezhető, ahogy azt Hatvany értel-
mezése sugallja. Bár a német expresszionizmus hatása kétségtelenül jelentős rá néz-
vést, és a költemény tematikus szintje – élőbeszédszerűségével és himnikus, patetikus 
modalitásával, háborúellenes kiállásával és a groteszket sem nélkülöző �gurat ivi tá sá-
val („vadakká / imuljatok”) – valóban minden további nélkül lehetővé tesz egy ilyen 
olvasatot (ne feledjük: a vers nem véletlenül kerülhetett egy német expresszionista 
antológiába, a Das Aktionsbuchba), poétikája ugyanúgy nélkülözi a szubjektum tér- 
és időérzékelésének radikális kitágítását célzó technikákat, ahogy az expresszionista 
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poétikák egyik legalapvetőbb jellegzetességét, vagyis a költői kép dinamizálásának 
mellérendelő szerkezetű, szimultaneista megoldásait.70

Babits versének nyelve, túl azon a már Hatvany által is hangsúlyozott tényen, 
hogy – a Nyugtalanság völgyének számos költeményéhez hasonlóan – nem igazodik 
kötött formához, és a költő kedvelt műfogásait is mozgósítja (inverzió [„vagy csak ta-
lán alszik”], hapax legomenon [„imuljatok”, „visszahal”]), a központozás esetlegessé 
tétele mellett mindazonáltal többször él a szöveg logikai kódját megbontó szintakti-
kai törésekkel („ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva, / de érdemes-e félni még?”, „És 
ha hasztalan / ima, sírás: – mi káromolni / tudunk még, fér�ak!”, „Cibáljuk őt, verjük 
a szókkal! / mint aki gazda horkol égő / házban – a süket Istenét!”, „Isten férgének, 
viszkető / nyüzsgésre, fájni – mert ami / nem süket Isten: fájdalom, / míg az Istenbe 
visszahal!”). A vers ezen szintaktikai töredezettségét az anyák virtuális szólama te-
matizálja. A befejezetlen mondatok és hirtelen váltások, végső soron a beszéd termé-
szetszerűen uralhatatlanként megjelenített jellege a Fortissimo metapoétikai szintjének 
tanúsága szerint a költői nyelv szintaktikai-logikai dimenziójának másika, amely ere-
dendően az értelmes kinyilatkozás ellenében hat. A logikai – vagyis a fér�ak virtuális 
szólama – e versben tehát kiszolgáltatott a �gurált természeti önkényének: ez az 
önkény, mely a kommunikáció archaikus rétegeihez tartozik (sírás, sikoltás, ima), 
bármikor képes lehet kitéríteni a nyelvet eszközjellegű működtetéséből. Azonban  
a versbeszédnek a földön hatni képes felhívó erejét épp a nyelv e dimenziója alapozza 
meg. Az anyák és asszonyok operációi, tehát a sírás, a sikoltás és az imádkozás, ahogy 
fentebb látható volt, az embereket – tehát az olvasót is – elérni hivatott aktusokként 
azonosíthatók, míg a fér�ak beszéde, az átkozódás itt kauzális viszonyokat létesítő 
megnyilatkozásként Istent, és ami még fontosabb, Isten állapotának megváltoztatását 
veszi célba („Tagadjuk őt, talán fölébred”). Az anyáké a fér�ak szólamának lehe tőség-
feltétele. A fér�ak megszólítása és mozgósítása csak akkor lehetséges, ha a nyelv, mely 
ezekre kísérletet tesz, a földön is bír hatóerővel.

Ezért rendkívül lényeges szem előtt tartani azt, hogy noha a lírai én a fér�ak kö-
zösségének részeként határozza meg magát, beszéde mégsem oldódhat fel e virtuális 
szólamban (ennek inverzén pedig elmondható, hogy beszéde nem a versbéli fér�ak 
beszédének reprezentatív szólama). A lírai én beszéde a Fortissimo metapoétikai 
szintjén egyesíti magában a nyelv két oldalát, a sírást, a sikoltást, az imát és az átkot 
a megszólaltatott költői nyelv különböző, ám egymást ki nem záró, sőt egymást felté-
telező funkcióiként megjelenítve. A versnyelv ily módon végrehajtja azt, amire felhív. 
Ebből a perspektívából, a felsoroltakat a versbeszéd funkcióiként értelmezve válhat 
egészen nyilvánvalóvá a párhuzam Nietzsche Istent nevetve, sírva és dörmögve dicsé-
rő szent öregjének71 és a Fortissimo lírai énjének beszéde között; innen nézve látható 
be, miért tekinthető joggal az előbbi akár az utóbbi modelljének is.

Amennyiben az anyák/asszonyok és a fér�ak szólama a fentiek értelmében való-
ban egyfajta kórust alkot a versben – tematikus és metapoétikai szinten egyaránt –, 
a vers megszólalásával kapcsolatos legalapvetőbb kérdés abban áll, hogy miként hatá-
70  Vö. �omas Anz, Literatur des Expressionismus, J. B. Metzler, Stuttgart–Weimar, 20102, 177.
71  Lásd a 47. lábjegyzetet!

rozható meg a lírai én helyzete. Rába György a Fortissimo mi-szólamát, vagyis a fér-
�ként a fér�akhoz intézett beszédet metrikájának tekintetében a pindaroszi kardal, 
pozícióját illetően pedig a görög karvezető megszólalásához közelítette.72 Ugyan 
Rába maga nem fejti ki részletesen e gondolatokat, és ezért azok monográ�áiban 
meglehetősen rejtélyesnek hatnak, felvetéseinek kontextualizálása és továbbgondo-
lása mégis közelebb vihet a lírai én helyzetének megértéséhez.73

Az ógörög ünnepek – szemben például a jóval exkluzívabb szümposzionokkal –,74 
mint ismert, mind a fér�ak, mind a nők számára nyitottak voltak, függetlenül attól, 
hogy a kórus, mely azok alkalmából táncolt és énekelt, fér�akból vagy nőkből állt:  
a kórus, akárcsak az ünnep, az egész közösséghez szólt, leképezte annak hierarchiá-
ját, és énekéből sohasem nélkülözte a vallási elemeket.75 A kórusvezető, mivel akár 
istenség, akár arisztokrata lehetett, és ilyesformán pozícióját még az antik görögség 
egyik legalapvetőbb megkülönböztetése (isten/ember) sem kötötte, mikor megjele-
nik, leginkább a kórus egy funkciójának tekinthető. E funkció emberi modellje meg-
közelíthető az antik spártai karvezető alakja felől, aki egyrészt a kar rituális aktusai-
nak autoritását szimbolizálta, másrészt pedig a követendő paradigmatikus viselke-
désminták modelljeként szolgált a kar számára.76 Követve tehát Rába interpretációs 
javaslatát, azt lehetne mondani, Babits lírai énje a modellje és viszonyítási pontja  
a virtuális kar tagjai által végrehajtható kommunikációs aktusoknak. Mint ilyenek, 
ezek az aktusok nem létesítenek kapcsolatot a lírai énhez képest külsődleges refe-
renciális tartományokkal. Sokkal inkább a versbeszéd különböző funkcióinak iterá-
cióiként gondolhatók el.

Ha az itt joggal felmerülő kérdés az, hogy mi marad a Fortissimo énjéből, miután 
leválasztjuk beszédéről az általa hívott virtuális szólamokat (az anyák hangjait és  
a többi fér� átkait), mindenekelőtt azonban az, hogy maradhat-e ezek után belőle 
valami egyáltalán, a válasz egyértelműen igenlő kell, hogy legyen. A lírai én beszéde 
Babits versében távolról sem értelmezhető pusztán üres pozícióként, mely a külön-
böző szólamokat és funkciókat anélkül fogja össze és egyesíti magában, hogy maga 
pozitív léttel bírna. Ráadásul, bár személytelensége a lírai én leginkább szembetűnő 
tulajdonságai közé tartozik,77 és megnyilatkozása a vers nyelvének inherens több-

72  Vö. Rába, Babits Mihály, 136–137. Továbbá: Rába, Babits Mihály költészete, 518.
73  Babits versének Pindarosz költészetéhez való közelítése emellett egy itt nem vizsgálható, ám kétség-

telenül releváns poétikai horizontot nyit fel, amennyiben a görög költő műveinek legfőbb jellegzetes-
ségeiként az alábbiak nevezhetők meg: „nehézkes, zsúfolt, nehezen olvasható szintaxis; homályos át-
vezetések; nagyon emelkedett dikció, és bonyolult, élénk metaforák”. Leslie Kurke, �e strangeness of 
„song culture”. Archaic Greek poetry = Literature in the Greek and Roman Worlds, szerk. Oliver Taplin, 
Oxford UP, Oxford – New York, 2000, 82. A pindaroszi kardalhoz lásd még Agócs Péter áttekintését: 
Agócs Péter, Hagyományteremtés, intertextualitás és műfaj Pindaros kardal-lírájában, ford. Böröczki 
Tamás = Verskultúrák, 23–42.

74  Vö. Chris Carey, Genre, occasion and performance = �e Cambridge Companion to Greek Lyric, szerk. 
Felix Budelmann, Cambridge UP, Cambridge, 2009, 33–35.

75  Vö. Kurke, I. m., 66., 68., 79.
76  Vö. Peter Wilson, �e Athenian Institution of the Khoregia. �e Chorus, the City and the State, 

Cambridge UP, Cambridge, 2003, 114–115.
77  Vö. Visy, I. m., 342.
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szólamúsága miatt feszültségektől terhes, nem állítható, hogy benne az én szuvere-
nitása bárhol is megkérdőjeleződne. A Fortissimo lírai énjét a klasszikus modernség 
azon horizontja határozza meg, amely a költői megszólalásban létesülő szubjektum 
színre vitelét poétikai-retorikai értelemben lényegében nem problematizálja (ellentét-
ben Hatvany glosszájával vagy az Istenkáromlással). Ennek, mint látható lesz, messze 
ható következményei vannak.

Rába felvetésének másik eleme – jelen vizsgálódás összefüggései között – a vers 
esztétikai és politikai vonatkozásainak tekintetében érdemel kiemelt �gyelmet. A kar-
dal éneklése Platónnál, a Törvények második könyvében ugyanis olyan közösségi tett, 
amely a gyönyörködtetés benne játszott központi – ám még a művészetekkel jóval meg-
engedőbb Arisztotelész által is veszélyesként értékelt (Politika, 1341b) – szerepének 
ellenére a morális nevelés elvének van alávetve (Törvények, 654c–655b8).78 Ennyiben 
párhuzamot mutat Babits versének azon virtuális szólamával, amely részben a „csön-
des, gonosz vagy gyáva” emberek felébresztését hivatott elérni, és ezért végső soron az 
e kritériumoknak megfelelő olvasó megszólítására, mondhatni felébresztésére, cselek-
vésre való felhívására egyaránt irányul. A Fortissimo mind a vers tematikus szintjén, 
mind az olvasás kommunikációs helyzetének viszonylatában igényt tart az erkölcsi 
nevelés azon mozzanatának érvényre juttatására, mely Platón utolsó művének – pon-
tosan a kardal/kartánc viszonylatában – szintén sajátja. A vers a költői nyelv esztéti-
kai hatásösszefüggéseit alárendeli a háború ellenében létrehozandó közösség, vagyis 
a megjelenített erőszak felszámolását lehetővé tévő politikai egység megalkotásának. 
Az alvásból az ébrenlét állapotába való átmenet, az ébredés (fel- és ráébredés), mely  
a költeményben az emberi és az isteni szférákban egyaránt cél, az ébresztés (fel- és 
ráébresztés), így a sírás, a sikoltás, az ima és az átok aktusai által előidézett mozza-
natként jelenik meg. Olyan mozzanatként tehát, amelyben a beszéd esztétikai dimen-
ziója – mely a hallhatóvá váló, hallhatóvá tett hangból, az írás halottságának olvasó 
általi leküzdéséből táplálkozik – a politikai dimenzió eszközeként létesül.

A lírai én beszéde ekként nemcsak abban az értelemben minősül politikainak, 
hogy többszólamúságában – immár az anyák és fér�ak virtuális aktusai felől értel-
mezve – egy közösség vagy kórus beszédeként-énekeként interpretálható (a gramma-
tikai én hiányán túl, egy mélyebb értelemben ez magyarázza viszonylagos személy-
telenségét), hanem abban az értelemben is, hogy a vers e beszéd performatív értékét 
egy eminens módon politikai tettben, vagyis a másik világhoz való viszonyának a kö-
zösség érdekében végrehajtandó megváltoztatásában, a mindenkori másik létébe va-
ló beavatkozásban mutatja fel. E tett végső célja – akárcsak az antik kóruselőadásé 
Platón szerint (Törvények, 665c2–5) – az előadó és a néző közötti határok eltörlése, 
és, mint ez a visszahal példájában is láthatóvá vált, a néző(/olvasó) előadóvá avatása. 
Ahogy Anastasia-Erasmia Peponi rámutat, a néző és az előadó közötti határ ilyes-
fajta feloldásának következtében az, amit itt jobb híján műnek nevezhetünk, megszű-
nik esztétikai tárgyként létezni.79 A kórus expanzív ereje ugyanis a bent és a kint 
78  Lásd ehhez: Simon Attila, Platón és az enthusiasmos médiapolitikája = Verskultúrák, 426–428.
79  Vö. Anastasia-Erasmia Peponi, Choral Anti-Aesthetics = Performance and Culture in Plato’s Laws, szerk. 

Anastasia-Erasmia Peponi, Cambridge UP, Cambridge, 2013, 231–232.

megkülönböztethetetlenné tételével éppen azt a(z esztétikai) di�erenciát törli el, 
mely nek teljesítménye máskülönben a Fortissimo világát és e világ hozzáférhetőségét 
a szubjektumok és az objektumok közti hasadás mintájára alakítaná (szubjektumok: 
az én, az olvasó / objektumok: az anyák és asszonyok, a fér�ak és a versszöveg).

Ami a vers esztétikai dimenziójának ezen végül önfelszámolónak bizonyuló, ám 
valóságos keretek között kiteljesíthetetlen programja után hátramarad, nem lehet 
más, mint az életre hívott abszolút politikai test és e testnek a sokat egyként joggal 
reprezentáló, ilyenként pedig a háborút ellehetetlenítő hangja: a harmónia médiuma. 
Ahhoz, hogy ez a vízió legalább elméleti szinten működőképes maradhasson, a lírai 
én beszédének a vershez való közelítés aktusaiban újra és újra meg kell szűnnie eszté-
tikai tárgyként érzékelhetőnek lennie, hiszen csakis ezen, az esztétikaiból a politi-
kaiba való átmenet megtörténte tanúsíthatja, hogy az olvasó részévé vált a reménybeli 
közösségnek, melyet a Fortissimo nyelve – funkcióinak permanens ismétlése révén – 
implicit módon hív életre.

Mivel mindennek alapját egy integer szubjektum, az én és ezen én szuverenitása 
teremti meg, látni kell, hogy a vers nyelvi összefüggésrendszere nem igazolja vissza az 
esztétikai és a politikai szétkapcsolásának azon műveleteit, amelyeket a vers Hatvany- 
és Babits-féle olvasatai végrehajtanak. A vers perbe fogása pontosan azért válhatott 
lehetségessé, mert nyelve az én olyan konstitúcióját létesíti, amelynek cselekvő- és 
cselekedtetőereje – hiába a megszólalás töredezettsége és belső feszültségei, sőt  
a nyelvhez fűződő összetett viszony – egyáltalán nem válik kérdéssé. A vers maga 
innen nézve, mint megannyi, a romantikus költészeti hagyományt őrző klasszikus 
modern alkotás, a szuverén cselekvő- vagy kifejezőerő megnyilvánítója, és ekként  
a költői teremtőerő tanúságtétele. Az én versbéli megszólalása mint ilyen (tehát mint 
egy szuverén én megszólalása), egy, a nyelven belüli és egy, a nyelvi viszonyoktól nem 
érintett pozíciót tételez,80 melyek elfoglalása lehetővé teszi annak a Fortissimo nyelvét 
meghatározó átmenetnek az egyidejű előidézését és ellenőrzését, mely a hallásból  
a cselekvésbe, az esztétikaiból a politikaiba mutat. A költemény nyelvi cselekedetei 
tehát az intencionalitás egy stabil struktúrájába ágyazódnak, hiszen végrehajtásuk 
– mivel az én konstitúciója (a vers önprezentációs alakzata szerint) nem kizárólagosan 
a vers nyelvi valóságára utalt – aligha okozhatja az én szerkezetének megváltozását 
és a nyelvi műveletek feletti kontrollvesztést. Babits verse 1917-ben nem egyszerűen 
csak azért volt olvasható jogilag, mert tematikus szinten a 20. század elején érvényes 
társadalmi normák perspektívájából aggályosnak lehetett minősíteni. Legalább ilyen 
fontos az – sőt, ez valójában az előbbiek lehetőségfeltételeként azonosítható –, hogy 
épp nyelvének poétikai-retorikai dimenziója körvonalazza a perbe foghatóság, vagyis 
a cselekedet és az ezért vállalandó felelősség összekapcsolásának egy lehetséges ke-
retrendszerét a szuverén én előállítása során.

80  „A szuverén kívül áll az általánosan érvényes jogrenden, ám mégis hozzá tartozik, mert ő illetékes  
az alkotmány teljeskörű felfüggesztése kérdésében dönteni.” Carl Schmitt, Politikai teológia, ford. 
Paczolay Péter, ELTE ÁJK, Budapest, 1992, 2.




