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Ta kács Fe renc
Joyce és a ma gya rok

Joyce és a ma gya rok a té ma - de ezút tal, ta lán a cím kel tet te vá ra ko zás -
sal el len tét be is ke rül ve, nem Ja mes Joyce ma gyar kri ti kai fo gad ta tá sá -
nak és iro dal mi át ha so ní tá sá nak a tör té ne té vel kí vá nok fog lal koz ni, ha -
nem en nek ép pen a for dí tott já val; nem Joyce-nak a ma gya rok ra tett ha -
tá sá val, ha nem a ma gya rok nak Joyce-ra tett ha tá sá val. Azaz nem av val
a sze ré nyebb és tisz te let tel je sebb té má val, hogy mi vel já rult hoz zá Ja -
mes Joyce élet mû ve a ma gyar iro dal mi tu dat, szel le mi ség és gon dol ko -
dás mód XX. szá za di kör vo na lai hoz, ha nem av val a két ség kí vül sze rény -
te len, sôt egye ne sen tisz te let len té má val, hogy va jon mi az, ami vel mi,
ma gya rok já rul tunk hoz zá Ja mes Joyce-hoz, a joyce-i élet mû höz.
      Ez - már mint a té ma sze rény te len sé ge és tisz te let len sé ge - egy ben
jel zi is azt a hang ne met és szel le met, amellyel és amely nek je gyé ben
szól nék ró la. Joyce-ké pünk ha gyo má nyos ele me az áhí ta tos tisz te let :
hol po zi tív elôjellel, ami kor is szer zônk a ma gas mo der niz mus szer pap -
ja ként le beg szár nya lás ra csá bí tó ma gas ság ban, hol pe dig ne ga tív
hang súllyal, amely utób bi eset ben szer zônk a mo dern iro dal mi bom lás
és bom lasz tás tu da tos és ret tent he tet len baj no ká nak mu tat ko zik, kár -
té kony tör vény ho zó, a de ka den cia for dí tott elôjelû Zsdanovja. Mind két
fel fo gás ban kö zös a ko moly ság: az iro da lom ná lunk ugyanis ko moly do -
log, s ha va la ki nagy író - már pe dig Joyce az, és egyaránt az a po zi tív és
ne ga tív elôjelû ko moly ko dók szá má ra - , ak kor egy ben ko moly és ko mo -
lyan veen dô író is. Alig ha nem eb bôl adó dik Joyce-ké pünk kü lö nös vak -
folt ja : kép te le nek va gyunk ész re ven ni Joyce-ot, a ko mi kus írót,
blaszfém iro dal mi vic cek kiagya ló ját, a nyel vi bo hóc ko dás nagy mes te -
rét; Joyce-ot, aki bár mi kor ké pes ha tal mas eru dí ció val és iszo nya tos ko -
moly ság gal felépí tett al lú zió-ap pa rá tu sát elad ni egy jó poé nért (hi szen
mi más az Ulysses mint ilyes faj ta poén) ; egy szó val, Ja mes Joyce-ot, a
tré fa csi ná lót. Ami kor most en nek az írás nak a hang ne mét és szel le mét -
legalábbis szán dé kom sze rin ti hang ne mét és szel le mét - a tré fás ban, a
könnyed ben; sôt a ko moly ta lan ban je lö löm meg, ev vel - sze ré nyen vagy
azerénytelenül - az a cél is ve zé rel, hogy en nek a vak folt nak - ha el tün -
tet ni nem is tu dom - legalább a kon túr jain szû kít sek va la mennyit. Eh hez
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idôn ként és he lyen ként szük sé gem lesz egy iro dal mon kí vü li fo ga lom ra:
Joyce-nak és a ma gya rok nak az össze füg gé seit jel leg ze te sen joyce-i tré -
fa ként igyek szem át te kin te ni, még pe dig olyas fé le tré fa ként, amely tré-
fanem meg je lö lé sé re nyel vünk nek jó sze ri vel szava sincs. Ezért - egy ben
Joyce élet mû vé nek egyik fon tos ele me, a ben ne meg tes te sü lô ra di ká lis
és elv sze rû le for dít ha tat lan ság elôtt is tisz te leg ve - az an gol nyel vû ter -
mi nust fo gom hasz nál ni. Ez a ter mi nus - vagy sze ré nyeb ben: szó - az an -
gol in-joke ki fe je zés, mint tud juk, olyan vic cet, tré fát, nyel vi szel le mes -
sé get je lent, amely csu pán egy jól kö rülír ha tó össze té te lû és meg ha tá -
roz ha tó lét szá mú tár sa ság vagy kö zös ség szá má ra vicc, tré fa vagy szel -
le mes ség; azaz csu pán azok ér tik, akik kö zös nyel vet be szél nek, va la mi -
fé le kö zös él mény anyag gal s egy ben kö zös hu mor-stra té giá val ren del -
kez nek, míg a kí vül ál lók, az outszájderek ter mé sze te sen nem ér tik a
tré fát.
      A ma gyar mo tí vum kör ja va részt ilyen in-joke Joyce-nál, a joyce-i tré -
fa tár egy sa já tos osz tá lya ként. In-joke, ab ban az ér te lem ben, hogy jól
kö rülír ha tó össze té te lû és ha nem is meg ha tá roz ha tó, de vi szony lag jól
meg be csül he tô szá mú ol va só kört té te lez fel, ki sebb cso por tot a na -
gyobb ol va só kö rön be lül. De lás sunk rög tön egy pél dát is er re, még pe -
dig nyel vi pél dát, a szó já ték sze rû össze füg gé sek kö zül. Il luszt rá ciónk az
Ulysses kocs ma-e pi zód já ból va ló, egy olyan szö veg rész élé rôl, mely a
pöf fesz ke dôen ün ne pé lyes zsur na liz mus stí lus pa ró diá já nak nyel vén tu -
dó sít "Vi rág Li pót nagy sá gos uram" (avagy ahogy ez Joyce-nál áll :
"Nagyaságos uram Li pó ti Vi rág") eluta zá sá ról egy tá vo li vi dék re, mely -
nek ne vét Joyce elô ször ma gya rul ad ja meg imí gyen: Százharmincz-
brojugulyás-Dugulás. Ez ter mé sze te sen a nyel vi in-joke szi go rúan ma -
gyar ré sze: hu mo ros ma gyar hely ség név, nem ma gya rok vagy a ma gyar
kul tú ra közkincstárának Piripócs, Mucsa, Bivalybasznád stb. mi ti kus
hely ne veit nem is me rôk szá má ra ért he tet len és - ép pen ezért - nem vicc.
Egy ben el rej tett üze net, ap ró cse me ge és ju ta lom a maj da ni ma gyar ol -
va só nak; re mény is, hogy igenis lesz nek majd ilyen ma gyar ol va sók,
akik ter mé sze te sen an go lul ol vas sák a köny vet. Ez fon tos, mert rög tön
ezután kö vet ke zik az in-joke egy to váb bi össze te vô je. Joyce ugyanis -
lát szó lag a ma gya rul nem tu dó ol va só ked véért - zá ró jel ben megad ja Vi -
rág Li pót úticéljának an gol nyel vû for dí tá sát. Ez így szól: Meadow of
Murmuring Waters, azaz Sus tor gó Vi zek Me ze je, amely nek ré ven a szi -
go rúan ma gyar in-joke így tá gabb, ma gyar-an gol nyelv- és kul tú ra kö zi
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szó já ték-e lem mel bô vül: kap cso la tot fel fe dez ni és ezen a kap cso la ton
ne vet ni a tö mén te len mennyi sé gû bor jú gu lyás okoz ta konstipáció és a
vi zek sus tor gá sa kö zött csu pán sze lek tív kö zön ség, an go lul és ma gya -
rul egy for mán jól tu dó ol va só tud a ne ve tés reak ció fel hôt len azonnal-
iságával, azaz szó tár, fi lo ló giai kom men tár és láb jegy zet nél kül.
      Hoz zá ten ném rög tön, hogy a tré fa an gol nyel vû ele me egy má sik,
más kö zön ség nek cím zett in-joke-ot is rejt: ír-kel ta nyel vû, ôs ere de ti
íror szá gi hely ne vek szó sze rin ti an gol for dí tá sa so rán adód nak elô olyan
hu mo ros, több nyi re ér tel met len és na gyon is nem hely ség név sze rû ki -
fe je zé sek, mint a Meadow of Murmuring Waters. Itt írül és an go lul kell
tud nia a tré fa meg cél zott já nak, s egy ben is mer nie is azt a jel leg ze te sen
ír kul tu rá lis szo kást, mely az ilyes fé le szó sze rin ti for dí tá sok ból tré fát
ka nya rít. (Olyas fé le tré fát, ami egyéb ként egy je les ír Joyce-kö ve tô,
Flann O'Brien 1919-ben meg je lent re gé nyé nek a cí mé ben for dul majd
elô új ra: a re gény cí me At Swim-Two-Birds, mely így tel je sen ért he tet -
len, s csu pán ak kor vá lik ért he tô vé, egy ben ko mi kus ha tá sú szó já ték ká,
ha tud juk, hogy tu laj don kép pen a Buile Suibhne - azaz Sweeny ôr jön gé -
se - cí mû kö zép ko ri ír ver se zet ben fon tos sze re pet ját szó Snámh Dá Ean
hely ség név szó sze rin ti for dí tá sa.) Azaz a tré fá nak ezen az ol da lán, az
ír-kel ta össze füg gés men tén is ugyanaz a hu mor-stra té gia mun kál; s
ma gá nak a tré fá nak, a tel jes tré fá nak az ér tô je, a tel je sen kom pe tens -
s mint ilyen, hi po te ti kus - ol va só ír is, an gol is, ma gyar is egy ben. To váb -
bi fon tos elem ként az in-joke beava tott já nak az örö me kiegé szül a kel -
le mes kár öröm mel is: el kép ze li a tré fát nem ér tô és a passzus sal re -
mény te le nül küsz kö dô an gol (vagy né met vagy japán) ol va sót, és ne vet
a mar ká ba.
      S ha már en nek a szó já ték nak az elem zé se ré vén el ju tot tunk az
in-joke ír-ma gyar hi po te ti kus ol va só já hoz, ak kor rög tön ab szol vál hat juk
az ilyes fé le össze füg gés-ta nul má nyok kö te le zô rész felada tát is, a tör té -
ne ti-tár sa dal mi hát tér fel vá zo lá sát. Ez a hát tér itt, - Joyce és a ma gya rok
kap csán - ter mé sze te sen ír nek és ma gyar nak, írségnek és ma gyar ság -
nak gyak ran em le ge tett, de rész le tei ben iga zán so ha sem elem zett - éa
ál ta lam sem elem zen dô - pár hu za mait, rej tett és ke vés bé rej tett össze -
füg gé seit je len ti.
      Ezt a pár hu za mot még po li ti kai szin ten is jel leg ze te sen köl tôi és mû -
vé szi pá tosz jel lem zi: he roiz mus és fá tum ölel ke zik pél dául ab ban a
tény ben, hogy Sir Ro ger Casement, az 1916-os an gol el le nes Hús vé ti Fel -
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ke lés hô se, akit ezért az an go lok ki is vé gez tek, an nak a Casementnek a
fia volt, aki az 1848-as ma gyar for ra da lom hí ré re le mon dott rang já ról az
in diai brit had se reg ben és Kos suth nál je lent ke zett szol gá lat ra; ô vit te
egyéb ként Kos suth fel hí vá sát Palmerstonhoz. De köl tôi - ugyanis me ta -
fo ri kus - ez a kap cso lat azon két po li ti kai tár gyú ma gyar és ír könyv kö -
zött is, me lyek hatvanegynéhány év tá vo lá ból kül dik egy más nak tit kos
üze ne tü ket. Az egyik a fia tal Eöt vös Jó zsef bá ró úti nap ló ja, pon to sab -
ban an nak egy ré sze, az 1840-ben meg je lent Sze gény ség Irlandban,
mely - min den ho ni vá ra ko zás el le né re - nem a fej lett, ipa ro so dott és
pol gá ri Ang liát ál lít ja kö ve ten dô pél dául a ma gyar re form nem ze dék elé,
ha nem az el nyo mott, ki zsák má nyolt és nem ze ti lé té ben kor lá to zott Íror -
szág ról be szél. Azaz Ma gyaror szág ról, Ma gyaror szág és Auszt ria vi szo -
nyá ról be szél, ahol az ír-an gol vi szony az itt ho ni hely zet meg vi lá gí tó me -
ta fo rá ja. A má sik könyv 1904-ben je lent meg, Ar thur Griffith ír ta, a Sinn
Féin megala pí tó ja, az 1922-ben lét re jött füg get len Íror szág el sô ál lam fô -
je. Cí me: The Resurrection of Hungary, mely ben az 1848-49-es ma gyar
for ra da lom és sza bad ság harc je le nik meg is mét csak eliga zí tó és ta nul -
sá gos me ta fo ra ként, ezút tal az Íror szág ban és Íror szá gért
elvégezendôkre néz ve. Írségnek és ma gyar ság nak tör té ne ti pár hu za mai
ép pen ilyes fé le vé let len köl tôi sé gük ré vén is meg fog hat ták Joyce kép ze -
le tét: hogy Eöt vöst is mer te-e, er re nem tu dok ada tot, Griffith-nek vi -
szont lel kes hí ve volt: 1906 tá ján báty já hoz írott le ve lei ben egyetér tô leg
idé zi po li ti kai el kép ze lé seit, és e le ve lek bôl ki kö vet kez tet he tô, hogy
Griffith köny ve is meg for dult a ke zé ben.
      Griffith ne ve ter mé sze te sen elô for dul a Finnegans Wake szö ve gé -
ben; de ugyanitt ta lá lunk uta lást ar ra is, hogy Joyce-ot ír nek és ma gyar -
nak kör mön fon tabb, fan tasz ti ku sabb és ko moly ta la nabb össze füg gé sei
is iz gat ták: Let's root out Brimstoker and give him the thrall of our lives.
It's Dracula's nightout - így szól az enigmatikus sor, mely ter mé sze te sen
Bram Stoker ír szer zô re utal, aki 1897-ben köz zé tett egy re gényt Dracula
her ceg rôl, az er dé lyi vám pír ról. Az pe dig még in kább le gyez get het te
Joyce-nak a vé let len, ám so kat mon dó egy beesé sek re ér zé keny fan tá ziá -
ját, hogy az ír szer zô ma gyar tár gyú re gé nyé nek ro mán ne vû er dé lyi
arisz tok ra ta fô hô sét elô ször egy szlo vák csa lád ból szár ma zó, ma gyar -
ból lett ame ri kai szí nész, Lu go si Bé la kel tet te élet re a film vász non,
1931-ben.
      Joyce ér dek lô dé sé nek, a ma gya rok kal és a ma gyar ság gal va ló ta lál -
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ko zá sá nak el sô do ku men tu ma egyéb ként alig ha nem rö vid esszé, tu laj -
don kép pen kép zô mû vé sze ti kri ti ka 1899 szep tem be ré bôl, dub li ni egye -
te mi évei bôl, Mun ká csy Mi hály Ecce Homójáról. A ta lál ko zás joyce-i
mód ra jel ké pes: azaz vé let len, ám so kat mon dó egy beesés, hogy élet -
mû vé nek egyik fon tos mo tí vum so rá ról, gon dol ko dá sá nak egyik kons -
tan sá ról, val lás nak és mû vé szet nek s egy ben a Krisz tus-a lak nak a kér -
dés kö ré rôl elô ször ép pen egy ma gyar fes tô mun ká ját ele mez ve töp reng
el. A kö vet ke zô s egy ben már szo ro sab ban iro dal mi fog la lat ban is rög zí -
tett ta lál ko zás a ké sôbb Dubliners cím mel össze fog lalt no vel la fü zér
egyik da rab ja, az After the Race (azaz A ver seny után), mely elô ször
1904. de cem ber 17-én je lent meg az Irish Homestead cí mû lap ban. Az el -
be szé lés sze rep lô gár dá ja nagy vi lá gi; Jimmy Doyle ír fia tal em ber egy
nem zet kö zi au tó ver seny részt ve vôi vel töl ti el a ver seny után a nap hát -
ra lé vô ré szét és az éj sza kát. A ver seny zôk fran ciák; ké sôbb egy ame ri -
kai is csat la ko zik hoz zá juk; és a tár sa ság nak egy ma gyar au tó ver seny -
zô is tag ja. Villonának hív ják; hogy ez Joyce ál tal ma gya ro san hang zó -
nak ki ta lált név-e vagy eset leg egy tény leg hal lott vagy ol va sott ma gyar
név - Vil lá nyi? - rom lott vál to za ta, nem tud hat juk, bár nem ki de rít he tet -
len. Vi szont fon to sabb en nél, hogy a sze rep lôk rend sze ré nek jel ké pes
szint jén Villona ki tün te tett he lyet kap: ezen a szin ten ugyanis Íror szág
és a nagy vi lág ta lál ko zá sá ról van szó az el be szé lés ben; a ré szeg és kár -
tyás éj sza ka so rán a részt ve vôk Íror szág ra, Ang liá ra, Fran ciaor szág ra,
Ma gyaror szág ra és az Egye sült Ál la mok ra eme lik po ha ru kat, még pe dig
eb ben a sor rend ben. Jimmy és Villona egy ská la két szél sô pont ján he -
lyez ked nek el: ezen a ská lán Jimmy az ír szû kös ség, az ér dek te len, tar -
tal mat lan, si vár és pro vin ciá lis hét köz na pi ság kép vi se lô je, aki gát lá so -
san ugyan, de mégis vá gyó dik a nagyvilágiság és eu ró pai ság ün ne pé re,
s ha más ként nincs rá le he tô sé ge, legalább egy éj sza ká ra sze ret ne be le -
kós tol ni eb be a mon dén és csil lo gó élet be. Tör té ne te a csa ló dás tör té ne -
te: a szim bo li kus ská la kö ze pén el he lyez ke dô sze rep lôk a fran ciák és az
ame ri kai a kár tya par ti so rán gya kor la ti lag ki foszt ják Jimmyt (sôt, bár er re
a szö veg nem utal vi lá go san, az sincs ki zár va, hogy ha mi san ját sza nak).
      A ská la má sik vé gén vi szont Villona áll. A je lek sze rint a fran cia ver -
seny zô csa pat nak ô csu pán al kal mi tag ja, és a kár tya par ti ban sem vesz
részt, sôt idô vel a kár tya csa ta szín te réül szol gá ló jacht-ka jü töt is el -
hagy ja, fel megy a fe dél zet re; azaz ô is ide gen és kí vül ál ló eb ben a jel ké -
pe sen nagy vi lá gi tár sa ság ban. Alak ja is két olyan mo tí vum kört egye sít,
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mely el vá laszt ja a töb bi nagy vi lá gi fi gu rá tól, s egy ben Jimmy Doyle el -
len pont já vá is te szi. Villona ugyanis egy részt ter mé sze tes ér zé ki át lag -
em ber nek mu tat ko zik: jó ked vû, mert na gyon jól ebé delt; ké sôbb azért
nem ké pes Jimmv ap já nak a sza vai ra fi gyel ni, mert egy re gyöt rôbb vá -
gyat érez a va cso ra után. Más részt vi szont mû vész is, még pe dig a Joyce
szá má ra olyannyi ra fon tos ze né nek a jel ké pes meg tes te sí tô je: már a
ver seny rôl vissza fe lé me net is mély basszushangon dú dol, majd az an -
gol mad ri gá lok szép sé gé rôl perorál, be széd hang ja is te le ze nei re zo -
nan ciák kal, a ké sôbb, már a ha jón, zon go rá hoz ül, ke rin gôt ját szik, il let -
ve nép sze rû ze ne szá mo kat. S vé gül az ô sza vai tesz nek pon tot - jel ké -
pes ér té kû pon tot - er re a má mo ro san ün ne pi és nagy vi lá gi, vi szont
Jimmy - azaz Íror szág - szá má ra a fruszt rá ció val vég zô dô nap ra, il let ve
éj sza ká ra. The cabin door opened and he ( =Jimmy) saw the  Hungarian
stand ing in a shaft of grey light: "Daybreak, getlemen!"
      Az After the Race a Dubliners rö vi debb da rab jai kö zé tar to zik, ke ve -
set ele mez ték, holott igen fon tos el be szé lés a joyce-i élet mû fej lô dés -
rend jé ben: hi szen ép pen Villona, a ma gyar au tó ver seny zô alak ja az,
amely váz la to san és csí rá já ban ugyan, de elô ször pen dí ti meg, itt még
ugyanab ban az alak ban, azt a két em be ri le he tô sé get amely Joyce-ot ké -
sôbb is ál lan dóan fog lal koz tat ta. Ugyanis Villona alak já ban az Ulysess
két fô sze rep lô jé nek fon tos al ka ti je gyei sejdülnek fel: az evés sel-i vás sal
és tes ti funk ciói val megala po zott jel lem zé sû ér zé ki át lag em ber, a Bloom
meg tes te sí tet te em be ri le he tô ség és a mû vé szet, még pe dig a tisz tán
mû vé szi ze ne stá tu sá ra pá lyá zó mû vé szet je gyé ben megal ko tott
Stephen Dedalus-i arc he tí pus. Az el be szé lés ben még mind két le he tô -
ség Jimmy ma gyar el len pont-fi gu rá já ban je le nik meg; a re gény ben vi -
szont a ma gyar össze füg gés már csu pán Bloom alak já ra kor lá to zó dik.
(Köz be ve tô leg: hogy Joyce kép ze le té ben a ma gyar mo tí vum legalábbis
egy fon tos össze füg gés ben az ér zé ki ség és a tes ti ség jel ké pes mo tí vu -
ma is, kö ze lebb rôl az anyag cse re képzetkörének a me ta fo rá ja, ar ra
egyéb ként nem csu pán Bloom alak ja utal Joyce-nál; a be ve ze tô pél da -
ként em lí tett in-joke-ban a ma gyar elem az étel lel és a táp csa tor ná val
kap cso ló dott össze - egyéb ként Bloomot ma gát is elô ször evés köz ben
pil lant juk meg a re gény ben, majd az ár nyék szé ken lát juk -, míg egy ké -
sôb bi, Finnegans Wake-beli portmanteau-szóban a "Hungarian" éa a
"goulash" szó egye dül "Hungulash"-sá, hogy mel lé ke sen a hun-ma -
gyar foly to nos ság mí to szá ra ia cél zást te gyen.)
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      Bloom és az Ulysses kap csán ter mé sze te sen már szé le sebb a me zô,
ahol tit kos és ke vés bé tit kos ma gyar össze füg gé sek re va dász hat a ku -
ta tó. Jó tu cat ma gyar szó, ki fe je zés és for du lat buk kan fel a re gény szö -
ve gé ben, ame lyek egy ré sze ter mé sze te sen és lo gi ku san il lesz ke dik a
joyce-i re gény írás macaroni-elvéhez, azaz ah hoz a kí sér let hez, amellyel
élet mû ve uni ver zá lis je len tô sé gét va la mi fé le nyel vi uni ver za liz mus sal is
meg tá masz ta ni igye ke zett a szer zô. Ez a nyel vi uni ver za liz mus az
Ulysses-ben több nyel vû ség vagy sok nyel vû ség; Joyce szö ve ge - jel ké pe -
sen és jel zés sze rûen ugyan, de ma kacs kö vet ke ze tes ség gel - a szo ká -
sos nál na gyobb mér ték ben lép ki a nem ze ti iro dal mak ese té ben több -
nyi re ter mé sze tes nek ér zett egyet len nyelv ke re tei kö zül, s - egye bek
kö zött - ma gyar irány ban is ki lép. Egy ben az elô for du ló ma gyar nyel vi
ele mek egy ré sze - ha son lóan a Százharminczbrojúgulyás-Duguláshoz -
in-joke, azaz nyelv kö zi - vagy ki zá ró lag a hi po te ti kus ma gyar ol va só mu -
lat ta tá sá ra megal ko tott - szó já ték, mint pél dául a Kük lopsz-e pi zód ban
elô for du ló egyik pa ro disz ti kus név sor ol va sás ban a "Countess Mar ha Vi -
rá ga Kisásszony Putrápesthi". De ta lál ha tók az Ulyssesben más ma gyar,
bár nem a ma gyar nyelv hez kö tött mo tí vu mok is: több ször tör té nik em -
lí tés pél dául a "Hungarian Royal Lottery"-rôl, azaz a "Ma gyar Ki rá lyi
Lottériáról".
      Mindez per sze itt kö rí tés csu pán Bloom alak já hoz, Blooméhoz, aki
Íror szág ban szü le tett, de fel me nôi ma gyar zsi dók vol tak, kö zöt tük Li pó -
ti Vi rág gal, azaz Vi rág Li pót tal, Szom bat hely rôl. Bloom alak já nak megal -
ko tá sá ban Joyce ek kor már köz vet len él mé nyek re is tá masz kod ha tott:
az iszt riai fél szi ge ten, Polában és Trieszt ben, olasz, né met, szlo vén és
ma gyar kul tú rá nak eb ben a nyel vi leg is egy más ra tor ló dó, bá be li csücs -
ké ben töl tött évei so rán sok ma gyar ral ta lál ko zott, a nem is akár mi lye -
nek kel: élet mû vé nek egyik ku ta tó ja még ar ra is ta lál ni vélt ada tot, hogy
Joyce a polai Berlitz-nyelviskolában egy Hor thy Mik lós ne ve ze tû oszt -
rák-ma gyar ten ge rész tiszt nek is adott an gol nyelv órá kat. Ma gyar, il let -
ve ma gyar hát te rû vagy szár ma zá sú is me rô sei kö zül kü lö nö sen egy ját -
szott igen fon tos sze re pet, mi vel Bloom alak ját je len tôs rész ben ró la
min táz ta Joyce. Teodoro Mayernek hív ták, egy Trieszt ben le te le pe dett
ma gyar-zsi dó ké pes lap árus fia volt, új ság kiadó, az Il Piccolo della Sera
ne vû olasz es ti lap, Trieszt ak ko ri ban leg fon to sabb lap já nak a tu laj do -
no sa, po li ti kai né ze tei re néz ve az oszt rák fenn ha tó ság el len küz dô olasz
iszt riai ir re den tiz mus har cos kép vi se lô je; ké sôbb olasz sze ná tor lett be -
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lô le. Nem ze tek és nem ze tek fe let ti ség kö zött le be gô, egy ben ezt nyel vi -
leg is meg tes te sí tô alak ja fog hat ta meg Joyce-ot, akit po li ti kai, nyel vi és
egy ben mé lyen sze mé lyes össze füg gés ben is min dig anya nyelv nek, ha -
zá nak és nem ze ti ség nek pa ra dox za va rai és rö vid zár la tai ér de kel tek :
azok a kons tel lá ciók, ame lyek ben egy részt nyil ván va lóan van nyelv, ha -
za és nem ze ti ség, csak ép pen kér dé ses, hogy me lyik nyelv rôl, ha zá ról,
il let ve nem ze ti ség rôl van szó. Ilyen kons tel lá ció volt Teodoro Mayeré, s
ez jel lem zi Bloomot is; ugyanaz a kons tel lá ció, amely Bloom
Ulysses-beli pár hu za má nál és el len pont já nál, a csa lád dal, egy ház zal és
nem zet tel sza kí ta ni kí vá nó, a tisz ta ott hon ta lan ság igé ze té ben élô
Stephennél tu da tos vá lasz tás, eléren dô cél, mint ahogy Joyce-nál is az
volt. Bloom kény sze rû ál la po ta te hát Stephen vá lasz tott ál la po tá nak a
me ta fo rá ja a re gény ben; Bloom pe dig - Teodoro Mayer ré vén - egy ma -
gyar-ke let-eu ró pai le he tô ség fog la la ta ként Joyce-é, az íré és íróé is
egy ben.
      Újabb ér de kes össze füg gés re buk ka nunk, ha ezt a pár hu za mot a re -
gény, az Ulysses ol va sá sa kor föld raj zi lag is meg pró bál juk el kép zel ni. A
szá zad for du ló Eu ró pá já nak két ha tár vi dé ke, pe rem pont ja je le nik meg
elôt tünk : a hely szín egy részt Dub lin Íror szág, ahon nan nyu gat ra - mint
az ír szó lás mond ja - "the next parish is Bos ton ("a leg kö ze leb bi egy ház -
köz ség Bos ton"), más részt - Bloom és csa lád ja ré vén - Ma gyaror szág, az
Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia. Bloom mö gött egy uta zás em lé ke áll, éle tét
is je len tôs rész ben en nek az út nak a ter he ha tá roz za meg: csa lád já nak
ván dor lá sa a ke le ti pe rem rôl a nyu ga ti ra ; Joyce mö gött, ami kor a re -
gényt ír ja, ugyanez az út áll, csak ép pen el len ke zô irány ban, nyu gat ról
ke let re. Minden nek az ered mé nye élet nek és mû nek, szer zô nek és re gé -
nyé nek pa ra dox föld raj za és geo met riá ja: Joyce a ke le ti pe rem re ván do -
rol va ír re gényt a nyu ga ti pe rem rôl, mely re gény nek a hô se ugyaner rôl a
pont ról szár ma zott el a re gény ben tár gyalt pont ra, ahon nan Joyce
vissza te kint ve a re gényt ír ja. S ha Stephenben - az If jú ko ri önarc kép ta -
nú sá ga nyo mán - a fia tal Joyce-ot lát juk és sor sát mintegy ext ra po lál juk,
ak kor ez a geo met ria a re gé nyen be lül is meg raj zo ló dik: Bloom csa lád ja
on nan ér ke zett, aho vá Stephen-Joyce ép pen in dul ni ké szül.
      Ez - köz be ve tô leg - a klasszi kus mo der niz mus egyik ér de kes jel leg -
ze tes sé gét il luszt rál ja a re gény ben: ar ra a meg fi gye lés re gon do lok,
mely sze rint eb ben a kor szak ban a ko ráb bi hoz ké pest fon to sabb sze -
rep hez jut nak - legalábbis mû vé szi szem pont ból - azok a po li ti kai-tár sa -
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dal mi pe rem te rü le tek, ame lyek ko ráb ban alá ren delt sze re pet ját szot tak
a cent rum mel lett: Íror szág, Oroszor szág, az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia
stb. Ez a pe rem-gon do lat - ese tünk ben a két pe rem és ket tô jük össze -
füg gé se - mintegy Joyce tu da tos összeu ró pai sá gá nak és uni ver za liz mu -
sá nak sa já tos jel ké pe ként ma gá ban a re gény ben is fon tos sze rep hez
jut, még pe dig exp li cit a te ma ti kus szin ten: a mo dern lét él mény meg fo -
gal ma zá sá nak te re pe Íror szág mint re gény tény le ges szín te re és Ma -
gyaror szág - vagy sze ré nyeb ben : Ke let-Eu ró pa mint a re gény em -
lék-szín te re.
      S meg je le nik Ma gyaror szág a kö vet ke zô mû, a Finnegans Wake em -
lék- (pon to sab ban: álom-) szín te rén is, Earwicker ál má ban. Earwicker ál -
ma, mint tud juk, Joyce álom-nyel vén szól, azaz olyan nyel ven, mely még
legin kább az an gol nyelv is me re té ben kö vet he tô: szin ta xi sa, már
amennyi re van, ja va részt an gol szin ta xis, de ez a nyelv ma ga egyet len
eu ró pai nyelv vel sem azo no sít ha tó, így az an gol lal sem. Uni ver zá lis
nyelv, mint ahogy Earwicker ál ma is uni ver zá lis álom az em be ri ség rôl és
a tör té ne lem rôl; egy nyelv, szem ben az Ullysses jel ké pes, il let ve jel zés -
sze rû mó don több nyel vû uni ver za liz mu sá val; olyan nyelv, mely egy -
más ra he lyez ve és egy más ra ve tít ve, il let ve sû rít ve tar tal maz is mert
nyel ve ket, és ezek kö zött a ma gyar is meg ta lál ha tó.
      Meg ta lál ha tó, de ne he zen és csu pán te te mes bi zony ta lan ság árán
kö rülír ha tó és fel lel tá roz ha tó: a Finnegans Wake sza vai amel lett, hogy
írás mód juk kal ar ra kész te tik ol va sói kat, hogy az egyes sza va kat a leg -
kü lön bö zôbb mó don ol vas va és ér tel mez ve a leg kü lön bö zôbb, ese ten -
ként öt-hat kü lön bö zô nyelv sza vait is mer jék fel ben nük, egy ben - és
Joyce ré szé rôl igen tu da to san - sza bad ke zet ad nak a be leol va sói ön -
kény nek és fan tá ziá nak is. Ami bôl az kö vet ke zik, hogy az egyes írott
szó ala kok ban igen tág ha tá rok kö zött le het (sza bad? kell?) felis mer -
nünk ma gyar sza va kat, s ezek hez a felis me ré sek hez - a szö veg mód sze -
ré bôl kö vet ke zô leg még ak kor is bír juk Joyce utó la gos hoz zá já ru lá sát,
ha ô ép pen ség gel nem is gon dolt ezek re a ma gyar sza vak ra. (A hely ze -
tet ter mé sze te sen az is bo nyo lít ja, hogy egy részt a szer zôi in ten ciók kal
va ló ér ve lés té ves vol tá ra vo nat ko zó mo dern iro da lom el mé le ti tu dá -
sunk alap ján an nak a kér dés nek, hogy "mi re gon dolt a szer zô", amúgy
sincs per dön tô sze re pe az iro dal mi szö veg ér tel me zé sé ben, más részt
er re a kér dés re Joyce amúgy sem vá la szol na az Arany Já nos-i "gon dol ta
a fe ne!" szél jegy zet tel; in kább va la mi olyas mit mon da na, hogy "én
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ugyan nem gon dol tam, de te vi szont gon dol tad, te hát ezen túl ben ne is
van a szö veg ben a ma gyar szó".) Ami ter mé sze te sen a Finnegans Wake
szö ve gét iz gal ma san nyi tot tá te szi, ben nün ket vi szont meg foszt majd
min den kri té rium tól, ami kor a Finnegans Wake ma gyar szó tá rát akar juk
el ké szí te ni. Van nak per sze nyil ván va ló ese tek: a már em lí tett
"Hungulash" ezek kö zé tar to zik, mint ahogy a "Bruda Pszths"-ben is
nagy biz ton ság gal  is mer het jük fel a "Bu da Pes tet. De már az hogy -
mint Jean Pa ris fran cia iro da lom tu dós gon dol ja - a venisson szó ban,
mely ere de ti alak já ban - venison "szar vas húst", "vad húst" je lent, húsz
más nyelv va la mely szava vagy sza vai mel lett a ma gyar "vén asszony",
"vi ga szom" sôt "vér iszony" sza vak is fel fe dez he tôk len né nek, ez a fan -
tá zia dús ol va só elôtt két ség kí vül szé dí tô táv la to kat nyit meg, de a tu dós
mun ká ját igen csak meg ne he zí ti, ha nem kí ván ja av val a ké tes ér té kû
megál la pí tás sal beér ni, hogy a Finnegans Wake-ben el vi leg vég te len
vagy legalábbis tet szô le ges szá mú ma gyar szó ta lál ha tó. Az egyet len
ilyen ma gyar szó ka ta ló gus min de ne set re en nél mértéktartóbb: Fáj At ti -
la, a ge no vai egye tem ta ná ra mintegy há rom száz ra te szi azok nak a ma -
gyar sza vak nak a szá mát, ame lye ket va la me lyes biz ton ság gal azo no sít -
ha tunk a szö veg ben.
      Egyéb ként ugyan csak Fáj At ti la ve tet te fel azt a gon do la tot is ta nul -
má nyá ban („Az Ulysses és a Finnegans Wake ih le tôi.” Ma gyar Mû hely,
1973. szep tem ber 15.), hogy ne csu pán ma gyar szó tá ri egy sé gek fan -
tom jait ke res sük a Finnegans Wake-ben, ha nem a Joyce ál tal al kal ma -
zott egyé ni szó kép zé si mód ban is fe dez zük fel a ma gyar és tá vo labb ról
a finn ugor kép zés mód ana ló giáit, pél dául a manowoman vagy daugh-
tersons, sôt a rész ben ma gyar noeman alak ban a ma gyar ijafia tí pu sú
szó ike rí té sek min tá ját.
      De Fáj még en nél is me ré szebb fel té te le zé se ket is meg koc káz ta tott.
Earwicker ál ma, mint em lí tet tem, álom az em be ri ség rôl és a tör té ne lem -
rôl; Earwicker egyik meg je le né si for má ja - il let ve Joyce ked venc fo gal -
má val : epifániája - a mû ben ép pen a bib liai Ádám, azaz egy szer re min -
den em ber elôdje és egy sze mély ben az em be ri ség. Ál ma a tör té ne lem -
rôl pe dig cik li kus álom : a cik lu sok a hit len dü le té vel épül nek fel és a
csa ló dás ke se rû sé gé vel om la nak össze, s tér nek vissza kiin du ló pont -
juk ra. Nem el kép zel he tô va jon, hogy a ma ga iro dal mi elô ké pei re min dig
gon do san uta ló s ev vel egy ben mû ve uni ver za liz mu sát is alá tá masz tó
Joyce itt Giambattista Vico cik li kus tör té ne lem- és kulturfilozófiája mel -
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lett egy má sik, szo ro sab ban iro dal mi elô ké pet is fel hasz nált? - kér de zi
Fáj, s rög tön vá la szol is. Igen, el kép zel he tô, sôt bi zo nyos, hogy ez az
elô kép Ma dách Im re mû ve, Az em ber tra gé diá ja volt. Hogy ez így van,
er re Fáj sze rint - a két mû ha son ló sá gán kí vül - kül sô és köz ve tett bi zo -
nyí té kok is ta lál ha tók: 1908-ban a Tra gé dia meg je lent az ak kor még ma -
gyar fenn ha tó ság alatt ál ló Fiu mé ban, Trieszt tôl nem messze, olasz for -
dí tás ban; adat van rá, hogy Joyce fi vé ré nek, a triesz ti egye tem ké sôb bi
ta ná rá nak a könyv tá rá ban meg volt ez a kiadás; Teodoro Mayer pe dig
egye ne sen ve zér cik ket íra tott a könyv rôl az II Piccolo della Serában,
amit Joyce rend sze re sen ol va sott, sôt ami be, mint tud juk, ez idô tájt
rend sze re sen írt is; Joyce te hát ol vas hat ta a Tra gé diát vagy legalábbis
ol vas ha tott ró la egy lel kes és ala pos is mer te tést.
      Ha ez igaz, a joyce-i élet mû ma gyar vo nat ko zá si in-joke ele me ko -
losszá lis mé re tek ben bô vül ki; ugyanis en ge délyt ka punk rá, hogy a
Finnegans Wake-et, ezt a pá rat lan kí sér le tet egy uni ver zá lis nyel vû és
uni ver zá lis tar tal mú világ-és em be ri ség-könyv megírá sá ra egy ben nem -
ze ti drá mánk alap öt le té nek, szer ke ze ti megol dá sá nak éa gon do la ti
anya gá nak a mo dern szél jegy ze te ként ol vas has suk.
      Hogy igaz-e, nem tu dom. Ma dá chot Joyce va ló ban ol vas hat ta, a Tra -
gé diá ról tud ha tott, ennyi bi zo nyos nak lát szik. De mû ve alap öt le té nek
és szer ke ze ti vá zá nak a megal ko tá sá ban Ma dách drá má ja alig ha nem
csu pán megerô sí tés ként, eset leg biz ta tás ként szol gál ha tott, ha má sért
nem, hát azért, mert Ádám ál ma, il let ve lá to má sa az em be ri ség tör té nel -
mé rôl ab ban a mû ben is meg ta lál ha tó, amely ké zen fek vôbb elô kép le -
he tett Joyce szá má ra, és amely egyéb ként Ma dách nak is ki mu tat ha tó
ih let for rá sa volt : Mil ton El ve szett Pa ra di cso má nak XI-XII. éne ké re gon -
do lok. De az össze füg gés - még így, óva to sabb és két ke dôbb for má ban
meg fo gal maz va is szív me len ge tô és öröm te li.
      De ka nya rod junk vissza ke vés bé áhí ta tos hang ne münk höz. Ha el sô
pél dám egy ma gyar vo nat ko zá sú szó já ték in-joke-ja volt, hadd zár jam
pél dáim so rát egy in-joke-kal a Finnegans Wake-bôl. Íme a szö veg:

      it came straight from the noble white fat, jo,
      openwide sat, jo, jo, her why hide that, jo jo jo,
      the winevat, of the most serene magyansty az
      archdiochesse, if she is a duck, she's a douches,
      and when she has a feherbour snot her fault
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A rész let a Shem the Penman (Shem, a toll nok) fe je zet bôl va ló, mely tu -
laj don kép pen ma gá nak Joyce-nak a fan tasz ti kus ön port ré ja és önélet -
raj za a mû ben. A rész let Joyce ivá si szo ká sai ra utal, pon to sab ban ked -
venc fe hér bo rá ról szól. Joyce ba rá ti kö ré ben - af fé le in-joke-ként - ezt a
bort - el sô sor ban sá padt arany szí ne miatt - "orina di un'ar-
ciduchessá"-nak - a nagy her ceg nô vi ze le té nek vagy egy sze rûen
"arciduchessának" ne vez ték. Szö veg rész le tünk ezt a tré fás tár sa sá gi
in-joke-ot vi zua li zál ja és dra ma ti zál ja, ahol is a bo ros hor dó (a
"winevat") va ló sá gos nagy her ceg nô ként je le nik meg, a bor pe dig a
nagy her ceg nô szét ve tett lá ba kö zül csor do gá ló vi ze let ként. En nek a paj -
zá nul obsz cén rész let nek a má sik - és ne künk, ma gya rok nak szó ló -
in-joke ele me ter mé sze te sen az, hogy ez a nagy her ceg nô va la miért ma -
gyar nagy her ceg nô (a bor, Joyce ked venc bo ra egyéb ként egy sváj ci bor
volt), aki - "jo jo jo" - só haj to zik meg könnyeb bül ten és ké je sen teen dô -
je vég zé se köz ben; a "magyansty" a "majesty"-be ("fen ség") éke li be
a "ma gyar" szót, utá na rög tön a ma gyar ha tá ro zott név elô, az "az" kö -
vet ke zik, a vé gül a "feherbour" alak csu pán a ma gya rul ér tô ol va só szá -
má ra árul ja el, hogy mi fo lyik itt vol ta kép pen.
Hogy miért ma gyar ez a nagy her ceg nô-bo ros hor dó, nem tu dom. A szö -
veg rész vi szont is mét fényt vet a Joyce-i élet mû ma gyar ság-mo tí vu má -
nak ar ra a tit ko sabb, in kább az író magán-mitológiájában be töl tött je -
len té sé re, ahol a ma gyar elem, szó vagy uta lás fel tû nô gya ko ri ság gal az
ér zé ki ség, tes ti ség, evés-i vás és anyag cse re me ta fo ri kus kí sé rô je.
Azaz ar ra a tisz te let le nebb, alkotáslélektanilag vi szont ta lán iz gal ma -
sabb sze rep re vet fényt, amit - a po li ti ka, a nyelv, a mû vé szet és a sze -
mé lyes élet hely zet tár gyi meg fe le lôi mel lett - a ma gya rok és Ma gyaror -
szág, Joyce gon dol ko dá sá ban és élet mû vé ben ját szott.
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