
H o v á n y i  M á r t o n

Dávidházi Péter: Menj, Vándor. 
Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés

Sírolvasás

A Pécsi Tudományegyetem Thienemann-előadásainak keretében 2008 őszén Dá
vidházi Péter adott elő három alkalommal Swift sírfeliratáról és a hagyományré- 
tegződés fogalmáról: ezek az előadások 2009-ben  láttak nyomtatott formában is 
napvilágot. Az olyan fontos és átfogó igényű műveket, mint a Hunyt mesterünket 
vagy az Isten másodszülöttjét jegyző irodalomtörténész új monográfiájában a szel
lemtörténeti iskola prominens alakjaként számon tartott Thienemann Tivadar 
következő gondolatát tette meg könyve mottójául: ,,Az írásbeliség tehát feliratos 
emlékekkel kezdődik, ezért az írott irodalom fejlődésének kiindulását az epigra- 
phia emlékein kell megfigyelnünk.” (Thienemann Tivadar, Irodalomtörténeti alap
fogalmak, Danubia, Pécs, 1935, 72.) Dávidházi Péter meghívásnak fogja fel 20. 
századi elődjének ezt a gondolatát, ezért fordítja figyelmét az epigráfia négy da
rabja felé. Arany János, egy pannóniai házaspár, Jonathan Swift és Thienemann 
Tivadar sírversét, illetve utolsó akaratának szövegét értelmezi a szerző, gazdag in- 
tertextuális és elméleti utalásrendszert hozva mozgásba. Mindeközben arra vál
lalkozik az értekező, hogy Thienem ann örökségének Magyarországon kevésbé 
ismert szegmenseivel is számot vessen, műveit ezáltal is „hazahozva” (167.) az 
Újvilágból. Utóbbi törekvése azért is jelentős, mert a hazai irodalomtudomány 
sokkal inkább a Horváth János nevéhez kötődő hagyományt ápolja, miközben 
méltatlanul keveset szól például az angolszász és német nyelvterületen is jelentős 
hatást gyakorló Thienemann munkásságáról. A kiegyensúlyozottabb tudomány- 
történeti értékelésre törekvés kétségtelenül nagy érdeme Dávidházi előadásainak 
és könyvének egyaránt.

A Menj, vándor szerkezetét tekintve három nagyobb fejezetre tagolódik. A könyv 
első harmadában Dávidházi a sírfeliratok vizsgálatára szóló meghívásról gondol
kodik, gyakorlati példákkal és az elméleti háttér felvázolásával kontextualizálva 
Thienem ann korábban idézett mondatát. Ez a fejezet, amely Thienemannt kor
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társai közül Kerényi Károly személyével és életművével is összekapcsolja a pécsi 
katedra közel egyidejű birtoklása nyomán, felfogható egyetlen, nagy lélegzetű 
bevezetésének is a monográfia központi, Swiftról és sírfeliratáról szóló fejezete 
előtt. Ebben az invenciózus és a kötet egészét tekintve talán a leginkább magával 
ragadó értelmezési kísérleteket tartalmazó második részben a monográfus új fény
ben mutatja meg a Gulliver szerzőjének síiját és sírfeliratát. (Itt jegyezzük meg, 
hogy ez a fejezet feltételezhetően egy korábbi, önálló kutatás tárgyát képezte. 
Dávidházi, ahogy arra a könyv előszavában utal is [10.], ezért publikálhatta előző
leg ezt egy nemzetközi konferenciakötetben, amely a Moment to Monument. The 
Making and Unmaking o f  Cultural Significance címen jelent meg Bielefeldben. Az 
összevetésből az derül ki, hogy komolyabb módosítás nélkül, a Thienem annra 
történő reflexióval kiegészítve adja közre tanulmányának magyar szövegét a szerző.) 
Swift epigráfiájának legizgalmasabb értelmezési szempontja a medialitás lesz, 
amely ebben az esetben az emlékmű anyagára, formájára és hordozó funkciójára 
reflektál. Az ezt követő intertextuális kérdésfeltevések során asszociációk tág köre 
bontakozik ki Dávidházi könyvében, amelynek utolsó fejezete visszatér Thiene- 
mann Tivadarhoz, az idős korában a pszichoanalízis felé forduló tudós végrende
letének sajátos olvasatával. A monográfia boltívszerű építkezésében a három nagy 
fejezetet Thienemann alakja és munkássága tartja egyben. így válik lehetségessé, 
hogy a bibliai Jób  könyvé tői, a római polgáijogi eseten és a freudi analízisen át a geo
lógiáig mutatkozzon meg a könyv által egyetlen, már-már kényszerítő gesztussal 
bejárt ív.

Á S

A könyv kritikusainak körében elismerést váltott ki Dávidházi hagyományréteg
ződés fogalma, amelyet értelmezői módszerként vagy még inkább szemléletként 
definiálhatnánk. A fogalmat Thienemanntól eredezteti a szerző: az Irodalom törté
neti alapfogalmak írója nyelvi-irodalmi elemzéseiben implicite ugyanezt a fogalmat 
használja, amelyet Dávidházi itt elnevez és egyúttal alkalmaz is saját elemzései 
során. Dávidházi az ősi sírhelyek feltárásának ásatásai miatt egy eredendően geo
lógiai kifejezést alakít át az (epigráfia)irodalom kutatásának metaforába foglalt 
metódusaként. A földfelszín különböző rétegeinek egymásra rakodásából a mű
vészeti, bölcseleti vagy kulturális hagyományok egymáshoz fűződő bonyolult, tel
jesen soha el nem különíthető, bizonyos mértékben mindig keveredő viszonyát 
modellezi a hagyományrétegződés kifejezésben. Thienemann Tivadar 1931-ben 
megjelenő munkájában ugyanez a fogalom először még a fatörzs egymás köré fo
nódó évgyűrűinek hasonlataként mutatkozik meg, amely képet a művészetekben,
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így az irodalomban is tapasztalható fejlődés általános leírására alkalmaz Thiene- 
mann (Irodalomtörténeti alapfogalmak, 47.). Am ikor Dávidházi (új) nevet ad a foga
lomnak és azt leszűkíti az irodalom sírversekben induló történetének sajátos in 
terpretációs eljárására, akkor azért lehet mindez eredményes, mert az eredeti 
képet gazdagabb jelentésűre cseréli, ezzel párhuzamosan pedig pontosítja azt a tar
tományt, amelyre a hagyományrétegződés szó vonatkozik. Dávidházi maga is 
képes kritikusan látni a találóbb fogalom bevezetéséhez szükséges előfeltevéseit 
és könyvének ezen a pontján (38-44.) reflektáltan vállalja a jelenségek leírásával 
járó nehézségeket.

Miközben Dávidházi, a tőle megszokott körültekintéssel és fokozatos köze
lítésmóddal vázolja a hagyományrétegződés terminus előkészítő figuráit Thiene- 
mann-nál, úgy tűnik, egy szempontról mégis megfeledkezik, amikor nem reflek
tál Thienem ann fejlődéselvű elméleti keretére. Az 1920-as évek végén a magyar 
szellemtörténeti iskola teoretikusa ugyanis eltökélt híve volt a szépirodalmi kife
jezésmód történelmi fejlődésének, ahogy erről éppen az Irodalomtörténeti alapfogal
mak bevezetőjében nyilatkozik. Emiatt fontos tisztán látni azt, hogy Thienemann 
szerint csupán a fejlődés első fokaként jelenik  meg az írásos irodalom történeté
ben az epigráfia. Egy lépcső a többi között és azok közül is az első tehát. Ez pedig 
azt is jelentheti, hogy a Thienemann meghívását elfogadó Dávidházinak a „szel
lemi ásatásait” (14.) éppen a pécsi mester vonhatja bizonyos értelemben kérdőre, 
amennyiben elfogadjuk a tőle idézett mottónak a kontextusát: eszerint ugyanis 
a sírfelirat csak az írott irodalom iniciáléja és az archaikus formák egyikeként 
szükségszerűen az esztétikai-poétikai értéke is a fejlettség első, azaz kezdeti fokán 
áll. Ismerve azt a körülményt, hogy Dávidházinak a Swift sírfeliratával foglalkozó 
kutatása hamarabb látott napvilágot, mint a Thienemann-előadások publikációja, 
azt gondolhatjuk könyve első lapjait olvasva, hogy a szerző saját, korábbi értelme
zői munkájának visszaigazolását pillantja meg Thienemann Tivadar életművében, 
annak sírfeliratokra vonatkozó megjegyzését kiemelvén az Irodalomtörténeti alap
fogalmakból. Ez a gesztus azért tűnik problematikusnak, mert Dávidházi Swift és 
mások sírfeliratának értelmezésén keresztül azt a — meglátásunk szerint — adekvát 
üzenetet, fogalmazza meg olvasóinak, hogy az epigráfia olyan műfaj, amely bizo
nyos esetekben bármely más szépirodalmi megnyilatkozással egyenértékűnek bi
zonyulhat poétikai vagy esztétikai szempontból. Ez azonban éppen Thienem ann- 
nak azzal az állításával nem fér össze, amelyet Dávidházi Péter magáévá tesz könyve 
mottójaként. Ennyiben a két koncepció egymásba fűzhetőségének lehetősége meg
kérdőjeleződik, függetlenül attól, hogy a sírfeliratokról alkotott elképzelések bár
melyikével is vitatkoznunk kellene. A szerző ugyan maga is megemlíti egy helyen 
a kétféle koncepció összeolvasásának kérdésességét (24.), ennek ellenére koránt
sem bizonyos, hogy ki tudja kerülni ezt az ellentmondást.
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OLVAS

A könyv második részében Jonathan Swiftnek, a dublini Szent Patrik-katedrális 
esperesének székesegyházbeli sírfeliratával és annak lehetséges jelentésrétegeivel 
foglalkozik behatóan a szerző. Maga a sírfelirat szövege a következő: „Hic depo- 
situm est Corpus / IO N ATH AN  SW IFT  S. T. D. / Hujus Ecclesiae Chatedralis / 
Decani, / Ubi saeva Indignatio / Ulterius / C or lacerare nequit. / Abi Viator / Et 
imitare, sí poteris, / Strenuum pro virili / Libertartis Vindicatorem.” Saját nyers
fordításomban, amelyben akár a stilisztika kárára is igyekeztem meghagyni a Dá
vidházi számára kulcsfontosságú kifejezések többértelműségét, több helyen is 
eltérek az ő fordításától (vö. 73.): ,,/ff helyeztetett el Jonathan Swiftnek a Sz(ent) 
T(eológia) D(oktorának) teste -  aki dékánja volt ezen egyház katedrálisának -  ahol 
a vad bosszúság, nem tudja szétmarcangolni a távolabb lévő szívet. Menj, Ván
dor, és utánozd tettre kész bátorságát a Szabadság Vindikátorának, ha képes vagy 
rá.” A monográfia legfontosabb és leginkább együttgondolkodásra ösztökélő ol
vasataival találkozhatunk ebben a fejezetben. Az egyes alfejezetek az alábbi tézis 
argumentációjaként is olvashatóak: „A sírfelirat műfaja már Swift előtt bejárt egy 
történeti utat a kőbe vésetéstől a könyvbe írásig (sőt az egyenesen könyvbe szánt 
fajtáig), Swift sírfelirata pedig mintha ennek főbb állomásait járná végig újra, 
mindegyiknél a korra jellemző anyagban ölt alakot és más befogadási módban ré
szesül, de mindez már egyidejűen zajlik, s a különböző létmódú változatok köl
csönhatásával.” (76.) Ez az állítás egyszerre kínálja fel a swifti sírfelirat segítségé
vel a hagyományrétegződés fogalmának illusztrálását és a medialitás szempont
jainak meggyőző kifejtését.

Dávidházi sokrétűen fogalmazza meg értelmezését a katedrális egyik ajtaja 
fölé helyezett márványtábla és annak elődjeként számon tartott kéziratos változat 
egymástól csekély mértékben különböző szövege közötti eltérésekről. Elmélyült 
forráselemző munka eredményeként adja olvasói elé a Swift biográfia és oeuvre 
epigráfiára vonatkozó mozzanatait (74-79.).

A latin sírfelirat nyelve két irányba indítja meg Dávidházi értelmezését, így 
ju t el az ókori és az egyházi latin kultúra rétegeihez. A latin nyelv mellett elegendő 
egyetlen kifejezés vagy szókapcsolat ahhoz, hogy új fejezet nyíljék a sírvers értel
mezésének leírásában. Dávidházi kiemelten sokat foglalkozik Swift saját maga által 
megírt epigráfiájának utolsó Vindicatorem szavával, amely -  azon túl, hogy az ed
digi Swift sírfeliratával foglalkozó szakirodalom elenyészően kevés figyelmet 
szentelt ennek a lexémának — azért válik fontossá, mert a kéziratos és a márvány
ba vésett szövegek közötti különbség is éppen e körül a szó körül érhető tetten. 
Az eltérő szöveghagyományok szinkrón feltérképezése után Dávidházi kitér a ró
mai vindex jo g i státusára és az ehhez kapcsolható korabeli ír-angol politikai kon
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textusra, valamint a vindicator teológiai vonatkozásaira, hogy csak kettőt emeljünk 
ki a diakrón, intertextuális vizsgálatok sorából.

Az egyazon szónak nagy erudíciót igénylő megértési kísérletei kevés kivétel
től eltekintve relevánsak és meggyőzőek. Mindemellett ugyanebben a fejezetben 
nehezen követhető a vindicator kifejezés etimológiájáról szóló fejtegetés (106.). 
Egyetlen bekezdésben keveredik a tudományos, etimológiai kutatások összefog
lalása a szubjektív, de annál bátrabb vélekedésekkel a vim dicere kifejezés austini 
beszédaktusként történő interpretációjával (106-107.). A máshol az alaposan rész
letező magyarázatoktól sem tartózkodó monográfia itt túl nagy léptekkel szeretné 
elérni kitűzött célját. Ezek miatt a kifejtetlenségek miatt a szerző meglepő hirte
lenséggel közli olvasójával gondolatmenetének végső konklúzióit. Ezt a képet ter
mészetesen árnyalja az a sajnálatos módon hivatkozás nélkül maradt tény, hogy 
Dávidházi Péter már többször is kitért erre a fogalomra, mindig más aspektusból 
tárgyalva a vindicatio aktusát, ezért a most közöltek tulajdonképpen egy korábbi 
eszmefuttatás legújabb epizódjaként is olvashatóak. (Vö. például Dávidházinak 
A Bessenyei-fi vérek és a vindicatio szerephagyománya című tanulmányának -  a Perpas- 
sivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára könyvéből -  a 92—101. olda
lain írottakkal.)

Ha csatlakozni szeretnénk Dávidházi inspiratív asszociációinak sorához egy 
további, az Aeneisre vonatkozó felvetéssel, akkor ideiglenesen felfüggesztve a me
todikai kiindulópontot illető kétségeinket, egy végeredményében védhető és a szer
ző gondolatmenetével párhuzamosan mozgó okfejtést vázolhatunk fel. Amennyi
ben elfogadjuk azt a monográfia egyik korábbi fejezetéből származó passzust, 
miszerint „amellett a latin korántsem csupán az ünnepélyesség szolgálatában áll
hatott, hiszen például Sam ueljohnson görög című latin versében szinte minden 
szintagma klasszikus szerzőket idéz, egésze mégis személyesebb, mint bármely 
angol műve, s ugyanezt mondhatjuk Swift latin sírfeliratáról” (20.), akkor Dávid
házi Péterrel egyetértésben fogalmazhatjuk meg a tárgyalt interpretációs lehetősé
gek kiegészítéseként a sírfelirat ,,saeva indignatio” kifejezésében rejlő Aeneis- 
utalást is. A saevus melléknév, amely vad, dühöngő és kegyetlen jelentéssel is bír 
a latinban, az Aeneis harminchárom soros prooimionjában kétszer is előfordul, ez
által kiemelt ellenpontként is felfogható Aeneas állandó jelzőjével, a pins (’kegyes, 
jogos, méltányos, kedves, gyengéd’) melléknévvel szemben. A 17. századi angol 
klasszicizmus idején is az európai kultúra emblémájaként tartották számon azt az 
Aeneist, amelynek cselekménye az indignatio állapotából indul ki. Azon túl, hogy 
Swift név szerint említi Vergiliust például egyik 1689-es, Ode to Sir William Temple 
című költeményében, illetve számos allúzió köthető életművében az antik költő- 
fejedelem írásaihoz, van még egy mozzanat Swift életében, amelyik konkrétan kö
tődik az Aeneishez. A zenetörténet kiemelt dátumaként tartják számon az 1689-es
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esztendőt, amikor első ízben mutatták be Henry Purcell Didó című operáját, amely, 
ha tetszik, kiemelten a saeva indignatióvú indokolja Didó panaszát és öngyilkossá
gát. (Didó és Aeneas történetével maga Dávidházi Péter is foglalkozott az Aeneis 
IV. énekének 280. sorában szereplő ,,uox faucibus haesit” kifejezés apropóján az 
Egy nemzeti hagyomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet című köny
vének 567-568. oldalain.) Ha az 1689-es londoni bemutatót nem is látta az akko
riban éppen Londontól nem messze Sir W illiam  Temple-nél szolgáló fiatal Swift, 
élete későbbi szakaszában, amikor Purcell művét újólag felfedezték, minden bi
zonnyal több előadását is látta annak az operának, amely jeles dokumentuma a 
Swift korabeli /lewm-kultusznak. Henry Purcell személye még egy további szem
pontból is érdekes lehet Swift sírfeliratának kutatásakor, amint arra a későbbiek
ben még visszatérünk.

Í R

Dávidházi Péter az értekezés második részének végén (108—116.) csatolja vissza 
Swift sírfeliratának olvasatait a hagyományrétegződés fogalmán keresztül Thiene- 
manntól eredeztetett meghívásához, ezzel egyúttal át is vezeti szövegét a harma
dik nagy egység felé, amelynek az Egy vándorról címet adta (117.). Ebben a lezáró 
fejezetben, mintegy tükrözve a monográfia szerkezetét, leginkább a nyitó fejezet
ben taglalt szempontok sorát gyarapítja a könyv írója. Ú jból Thienemann biográ
fiája és életműve kerül érdeklődése homlokterébe, ismét felmerülnek azok a „mi 
lett volna, ha” típusú mondatok, amelyek az első fejezetben már megjelennek, bár 
kevésbé élesen firtatják azokat az okokat, amelyek Thienemann Tivadar kanoni
záló recepciójának hiányát képezhetik. Kerényi Károly személye mellett Horváth 
János és Szerb Antal alakja is megjelenik a Thienemann szellemi környezetét tár
gyaló alfejezetben (139-156.). Az utolsó előtti alfejezetben pedig stílusosan arra 
tesz kísérletet Dávidházi, hogy Thienemann sírfeliratának hiányában az Am eri
kába emigrált magyar származású tudós végrendeletét vesse össze Jonathan Swift 
utolsó akaratával.

Érdekes megfigyelni azt a folyamatot, ahogy a Thienemann Tivadar életmű
vét kronologikusan feldolgozó Dávidházi önkéntelenül is átveszi a vizsgált oeuvre 
egyre-másra megváltozó módszertanát. így eshet meg az, hogy Dávidházi Péter 
az élete második felében figyelmét egyre inkább a lélektan felé fordító Thiene- 
mann és hozzá kapcsolódva Kerényi, illetve Márai élettörténetét kezdi el olvasni 
levelezéseik és más, akár szóbeli megnyilatkozásaik alapján. Ezért szorul annyi 
feltételezés és találgatás megfogalmazására a szerző, aki az emigrációba kénysze
rülő magyar értelmiségiek érzelmeiről és a nekik tulajdonított gondolkodásmód
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ról nyilatkozva igyekszik rekonstruálni a sokszor rekonstruálhatatlant (139—157.). 
Elkerülhetetlennek látszik az ilyen problémák tárgyalásakor a lélektani megköze
lítés előtérbe kerülése a filológiai munka kárára, ami összességében a kötet ere
detileg irodalomtudományi megközelítéséhez képest a súlypontok átrendeződé
séhez vezet. Ez a módszertani kitérő akkor is érzékelteti hatását, amikor ismételten 
az epigráfia irodalmára fókuszál a szerző figyelme, ugyanis Swift és Thienemann 
végrendeleteinek az összehasonlításakor Dávidházi sem tud teljes mértékben füg
getlenedni a szerzői intenciók vélt rekonstrukciójától (157—162.). Ezért lehetséges 
az, hogy amikor a két végrendelet eltérő formuláit nem lehet zökkenőmentesen 
összekapcsolni a szövegek immanens olvasatával, akkor például ilyen megoldás
hoz folyamodik Dávidházi: ,,Ha az új végrendeleti minta nem kívánta is meg, 
Thienemann éppenséggel kezdhette volna első cikkelyét ugyanazzal, amivel Swift, 
vagyis hogy lelkét Istennek ajánlja, testét a földnek...” (160., kiemelés — H. M.) 
A szubjektív hozzátoldások és a lélektani fejtegetések között pedig többször is el
kerülhetetlenül elvész a szövegek fikcionalitásának a tudata, a helyébe pedig a refe- 
renciális kötődések lépnek, ami azt is jelenti, hogy az epigráfiát Dávidházi a kötet 
végén helyenként már nem is irodalmi műként olvassa, hanem kizárólag a szerzői 
életrajz vagy intenció egyfajta dokumentumaként, ami ismételten a történettu
dományi vagy lélektani belátásokat helyezi az olvasás homlokterébe, ezzel hát
térbe szorítva a kezdeti irodalomtudományi célkitűzéseket (161—163.).

Swift és Thienemann végrendeletének szövegközpontú összevetése, bármeny
nyire is kívánatosnak tűnik a monográfia tematikája alapján, csak részlegesen si
kerülhet, amint ez kiderül Dávidházi értelmezéséből is. Ellenben ha visszatérünk 
a Swiftről szóló értelmezésekhez, elérkezettnek látszik a kortárs zeneszerző, Henry 
Purcell újbóli megemlítése, hiszen a kortársak körében leginkább semi-operáiról 
elhíresült Purcell nemcsak a Didó miatt lehet érdekes Swift epigráfiájának értelme
zésekor, hanem saját végrendeletének, temetkezésének és sírfeliratának köszönhetően 
is. Az angol komponista a Westminster orgonistájaként úgy rendelkezik, hogy a 
templomba, az orgona mellé temessék, amit angol nyelvű sírfelirata is hirdet ezen 
a helyen, hasonlóan a dublini Jonathan Swift esperes Dávidházi taglalta esetéhez. 
(Purcell sírfelirata a következő: „Here lyes Henry Purcell Esq., who left this life and 
is gone to that blessed piacé where only his harmony can be exceeded.”) A media- 
litás szempontjából is hasonlatos sírfeliratok nyelvükben különböznek ugyan, de 
vallási kötődésükben megegyeznek. Emellett Purcell végrendeletének sémái, kife
jezésmódja és hivatkozásai is már csak az egymásnak megfeleltethető kulturális 
közeg és történelmi időszak miatt is eredményesebben hasonlítható talán össze 
Swift végrendelkezésével, mint Thienemann 20. századi azonos műfajú szövege.

Minden kritikai észrevétel ellenére Dávidházi Péter új monográfiája három 
lényeges hozadékkal is bír olvasói számára. Elsőként a Thienem ann Tivadar által
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létrehozott szellemi örökség ápolása és az eddig hazánkban méltánytalanul el
hanyagolt, kései műveinek interpretációja emelendő ki a könyv erényei közül. 
Közvetlenül ezután az epigráfia-olvasás aktualitásának hangsúlyozása, végül 
harmadikként mindennek az invenciózus alkalmazása említendő meg. A ko
rábban kifejtettek alapján azt is megállapíthatjuk, hogy ennek a monográfiának 
irodalomtudományi szempontból a Swift sírverséről szóló középső fejezete a leg
termékenyebb. Az a tapasztalatunk a könyvet forgatva, hogy a geológiától a beszéd
tett elméleten át a pszichológiáig teijedő kitérők között olykor elvesznek a már
ványba foglalt szavak. A szavak, amelyek ezt a monográfiát olvasva mégis a minket 
legizgalmasabban túlélő jelenségek egyikeként ragadhatóak meg. Megragadni 
értelmünkkel a szavakat és képessé válni reflektálni a hagyományra, amelyben 
állunk, vitathatatlanul erre ösztökél Dávidházi Péter, aki maga is ír, olvas, ás.

(Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs, 2009. [Tliienemann-eló'adások, 4.])
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