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Or bán Ró bert
BLOOM-NAK TÜNNI
– Az Ulysses hô sé nek szom bat he lyi „ro kon sá ga” –

Az írás szer zô je 2001-ben el kezd te összeál lí ta ni azon te le pü lé sek lis tá -
ját, ame lyek va la mi lyen mó don „megün nep lik” jú nius 16-át, azt a na pot,
ame lyen Ja mes Joy ce hí res re gé nye az Ulysses ját szó dik. Meg hök ken tô,
de az el sô sor ban az in ter net se gít sé gé vel vég zett ku ta tás so rán, alig
egy-két hét alatt ez a szám meg ha lad ta a 200-at. A leg több „Blooms-
day”-t az an gol nyelv te rü le ten ren de zik, de hely szín ként va la mennyi la -
kott föld rész elô for dul.
      A ren dez vé nyek vál to za tos nak mond ha tók. A leg gya ko ribb, az
Ulyssesbôl va ló felol va sás mel lett, több he lyen mû vé sze ti fesz ti vált
vagy tu do má nyos kon fe ren ciát szer vez nek. Nem tud ni mi ok ból, de ez a
nap ad okot az egyik hí res New York-i fu tó ver seny a „Bloomsdayrun”
meg ren de zé sé re is.
      Szom bat he lyi vi szony lat ban né mi pi kan té riát ad a do log nak, hogy
amíg – ezen írás szer zô jé nek ada tai sze rint – Pe king ben elô ször 
2000-ben ke rült a Bloom-nap a kul tu rá lis ren dez vé nyek kö zé, Szom bat -
he lyen, Vi rág Li pót „szü lô vá ro sá ban”, elô ször eb ben az év ben tö röl ték
azt a vá ros nak a hi va ta los, az ön kor mány zat ál tal jó vá ha gyott ren dez -
vény-nap tá rá ból. (En nek el le né re Blooms  day-k nem ma rad tak el.)
      A Bloomsday ren dez vé nyein, kü lö nö sen a felol va só es te ken, min den
bi zonnyal rend sze re sen el hang zik Szom bat hely ne ve is, hi szen Joyce a
re gény hô sé nek a szom bat he lyi szár ma zá sú, ma gyar-zsi dó gyö ke rû
Leopold Bloom-ot (Vi rág Li pó tot) vá lasz tot ta.

      Ha Leopold Bloom szom bat he lyi nyo mait ke res sük, min de nekelôtt
tu do má sul kell ven nünk: az Ulysses hô se fik tív sze mély. An nak, hogy
Leopold Bloom alak já nak meg for má lá sá hoz ön ma gán kí vül hány va lós
sze mély alak ját hasz nál ta fel Joyce, könyv tár nyi iro dal ma van. Alap ve tô
kö rül mény, az ír Joy ce a re gényt Trieszt ben ír ta, ab ban a vá ros ban, ahol
ak kor az olasz la kos ság mel lett, né me tek, szlá vok és ma gya rok – il let ve
a ka to li ku sok mel lett gö rög ke le tiek, zsi dók stb. – egyaránt je len vol tak.
A re gény 1904. jú nius 16-án Dub lin ban ját szó dik, a szer zô szü lô vá ro sá -
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ban, amit ak kor már el ha gyott, és aho va két rö vid lá to ga tás ki vé te lé vel
ké sôbb sem tért vissza. 
      Leopold Bloom és Szom bat hely kap cso la tát két mó don is vizs gál hat -
juk. Egy részt fel tér ké pez het jük azt, hogy Joyce mi lyen ma gyar kap cso la -
tok kal, ma gyaror szá gi is me re tek kel ren del kez he tett a re gény írá sa ide -
jén vagy azt megelô zôen. Más részt, ta lán nem te kint he tô min den te kin -
tet ben szak sze rû nek, ha tu do má sul vé ve azt a tényt, hogy a re gény
amúgy is asszo ciá ciók bo nyo lult szö ve vé nye, pró bál juk meg ke res ni
Bloom szom bat he lyi kö tô dé seit. En nek alap ján, eb ben az írás ban a re -
gény hôs Leopold Bloom – vagy né me te sen Blum – fe lôl pró bá lunk Joyce
fe lé kö ze lí te ni. Vagy legalább az el sô né hány lé pést meg ten ni.
      Néz zük elô ször azo kat az ada to kat, amit az író a re gé nyé ben a fô hôs
szár ma zá sá ról, „elôéletérôl” kö zöl:
      „… Vingtetunième nemzé Szom bat helyt és Szom bat hely nemzé
Viragot és Vi rag nemzé Bloomot …”
      „Ne vem Virag, Lipoti, Szom bat hely rôl.”
      „Az el hunyt Rudolph Bloom el me sél te az ô 6 éves fiá nak, Leopold
Bloom nak a ván dor lá so kat és le te le pe dé se ket sor rend jük ben vissza me -
nô leg Dub lin ban, Lon don ban, Fi ren zé ben, Mi lá nó ban, Bécs ben, Bu da -
pes ten, Szom bat he lyen (és e he lyek kö zött), megelé ge dé sé nek ki fe je -
zé sé vel (mi vel nagy ap ja lát ta Má ria Te ré ziát, Auszt ria csá szár nô jét, Ma -
gyaror szág ki rály nô jét), ..”.
      „Idéz zük szó sze rint.
      Én, Rudolph Virag, je len leg dub li ni, Clanbrassil Street 52. szám
alati, aze lôtt a ma gyar ki rály ság szom bat he lyi la ko sa, ezen nel nyil vá -
no san köz löm, hogy a Rudolph Bloom ne vet vet tem fel, és ezen túl
szán dé kom sze rint min den al ka lom mal és min den idô ben hi va ta lo san
így sze re pe lek.”
      „Bloomot (há rom szor) …” [ke resz tel ték meg].
      1880-ban, gim na zis ta ko rá ban, az if jú Percy Apjohnnak ha tá ro zot tan
ki fe jez te ké te lyeit az ír pro tes táns egy ház hit té te leit il le tôen (ame lyek -
nek val lá sá ra ap ját, Virag Ru dol fot, ké sôbb Rudolph Bloomot, az iz rae li -
ta hit rôl és fe le ke zet rôl 1865-ben a zsi dók kö ré ben ke resz tény sé get ter -
jesz tô tár sa ság át té rí tet te, és ké sôbb a ró mai ka to li ciz mus sal cse rél te
fel há zas sá ga ide jén és ar ra va ló te kin tet tel, 1888-ban).”
      „A Queen’s Ho telt a Clare me gyei Ennisben, ahol Rudolph Bloom
(Virag Ru dolf ) meg halt 1886. jú nius 27-én es te, meg nem ál la pí tott óra -
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kor, si sak vi rág (aconitum) sajátkezû túlada go lá sa kö vet kez té ben, …”
      „Bloom egyet len fia és tel jes jo gú örö kö se a bu da pes ti, bé csi, szom -
bat he lyi, mi lá nói, lon do ni és dub li ni Virag Ru dolf nak (ké sôbb Ru dolf
Bloom), va la mint El len Higginsnek, Julius Higgins (szü le tett Ká roly) és
Fanny Hig gins má so dik lá nyá nak (szü le tett Hegarty); …”

      Az Ulysses Leopold Bloom egy na pos (1904. jú nius 16.) Dublin-i bo -
lyon gá sát me sé li el. A majd nem ezer ol da las be szá mo ló ban rö vi den szó
esik Leo pold ap já nak Ru dolf nak egy tér ben és idô ben sok kal hosszabb
uta zá sá ról is. A Szom bat hely rôl in du ló Bloom Bu da pest, Bécs, Mi lá nó,
Fi ren ze és Lon don érin té sé vel több évi ván dor lás után ér ke zett meg
Dub lin ba. Ezen idô szak alatt azon ban nem csak éle té nek hely szí nei vál -
toz tak meg. Zsi dó ból elôbb ír pro tes táns sá, majd ka to li kus sá lett.
Leopold Bloom már ka to li kus és ír, de na gyon gyak ran mégis zsi dó sá ga
és ma gyar sá ga fog lal koz tat ja.
      A ve ze ték és a ke reszt név egyaránt ti pi kus és igen gya ko ri a 19. szá -
zad ma gyaror szá gi zsi dó sá ga kö ré ben. A zsi dó jel le gén kí vül nem mond
sok kal töb bet, mint ha va la kit mond juk Ko vács Jó zsef nek hív ná nak. A 19.
szá zad ban Szom bat he lyen több Blum ne vû zsi dó csa lád is élt. Vi rág ne -
vû zsi dó a vá ros ban eb ben az idô szak ban egy sincs. Nem is le he tett, hi -
szen a zsi dó kat még a 18. szá zad ban né met ne vek vi se lé sé re kö te lez -
ték. A 19. szá zad leg vé gén, ami kor a nyel vi ma gya ro so dás nagy mér ték -
ben fel gyor sult, kez dô dött el a név ma gya ro sí tás idô sza ka is. Szom bat -
he lyen 1840 elôtt zsi dók nem le het tek ház tu laj do no sok. En nek el le né re
a vá ros ban je len vol tak, el sô sor ban a vá ros sal gya kor la ti lag egy beépült,
de köz igaz ga tá si lag mégis külön ál ló Szent már tonban. Be fo gad ták a zsi -
dó kat a Batthyányiak szôkeföldi bir to ká ra is. A Szom bat he lyen meg te -
le pe dett el sô zsi dók kö zött ta lál juk Blum Már tont (Mar tin) és csa lád ját.
Ere de tük rôl annyit tu dunk, hogy a Sop ron me gyei La kom pakról köl töz -
tek elôbb a vá ros hoz kö ze li Ta ná ra, majd on nan, mi kor le he tô ség nyílt
rá, be Szom bat hely re. 1843-tól Bossányi Mi hály szûr sza bó Gyön gyös ut -
ca 36. szám alat ti (ma Fô tér 40.) há zát bé rel ték. Fiuk Blum Sán dor (Ale -
xan der) 1835 tá ján még Ta nán szü le tett. Sán dor 1857-ben kö tött há zas -
sá got a rohonci szü le té sû Lá zár (La za rus) Ju li val, aki tôl hat lá nya
(Josephine-Pauline, Henriette, Ró zsa, Gi zel la, Fri de ri ka, Teresa) és két fi -
a (Lá zár és Hen rik) szü le tett. A legidô sebb lány, Josephine-Pauline ké -
sôbb csak egy sze rûen Blum Pau la ként sze re pelt. E he lyen fel tét len meg
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kell je gyez nünk, hogy Joyce hô sét a re gény ben Leopold Pau la Bloom-
ként em lí ti. Az egyik fiú, Hen rik ne ve pe dig Leopold Bloom má sik én je
ne vé nek né met vál to za ta (Hen rik Blum – Hen ry Flower).
      Blum Már ton test vé re – eset leg unokakatestvére – volt Blum Ro zá lia
(Sa li), aki 1839 tá ján Altmann Sa la mon fe le sé ge lett. Nyolc gye re kük
szü le tett (Jó zsef, Jakob, Ro zi, Ig nác, Amá lia, Mó ric, Sán dor és Gyu la).
Kez det ben ke res ke dô ként em lí tet ték, ké sôbb ir hás lett, te hát ugyanazt
a fog lal ko zást foly tat ta, mint test vé ré nek el sô szom bat he lyi szál lás adó -
ja, Bossányi Mi hály. 
      A Blum név gya ko ri sá gá ra jel lem zô, hogy a Szom bat hely tôl nem
nagy tá vol ság ra lé vô Rohoncon is töb bet ta lá lunk be lô le. Ezek kö zül a
legér de ke sebb sze mély Blum Ju li, Blumschein Nathan rohonci rongy -
 szedô fe le sé ge. A csa lád az 1850-es évek ben Szentmártonban la kott,
egy idô ben – úgy tû nik – egy fe dél alatt Blum Már to nék kal. Egyik gyer -
me kü ket Leo  pold Blum sche in nek hív ták, aki nek ne vét, kis jó aka rat tal
for dít hat juk Vi rág szál Li pót ra – eset leg „Vi rág nak tû nô Li pót ra” – is.
Leopold Blum sche in Lotti Franc kot vet te nôül. Rohoncon il let ve Szom -
bat he lyen szü le tett két-két fiuk ról tu dunk. A csa lád ké sôbb el köl tö zött
Szom bat hely rôl.
      Az 1889-es szom bat he lyi zsi dó há zas sá gi anya könyv ben be jegy zést
ta lá lunk ar ról, hogy Blum Mór („vulgo Mar”) 23 éves gyô ri szü le té sû,
Bécs ben élô szob rász fe le sé gül vet te a sár vá ri Rogendorfer Má riát. Az
es ke tés he lye Szom bat hely volt. Jó vol na ki de rí te ni ki is volt ez a Blum
Mór (Mar)! Joy ce egyik triesz ti is me rô sét Marino de Szom bat hely nek
hív ták.
      Rö vi den szót kell ej te nünk a Lakompakról Szom bat hely re köl tö zött
két má sik csa lád ról is. A Petschauer csa lád Blum Már ton csa lád já val
együtt jött Ta ná ra, majd Szom bat hely re. Az 1800-as évek vé gén vagy az
1900-as évek legele jén el köl töz tek a vá ros ból. Jó len ne ki de rí te ni, va jon
e fa mí lia le szár ma zott ja volt-e Petschauer At ti la ví vó baj nok. A Weiner
csa lád 1850-1860 kö rül köl tö zött Szom bat hely re. Weiner Jakob 1906-
ban fiá val, az ak kor 15 éves Ma nó val együtt Vályira vál toz tat ta a ne vét.
Vályi Ma nó fia Vályi Pé ter 1967 és 1971 kö zött pén zügy mi nisz ter, 1971 és
1973 kö zött mi nisz ter el nök-he lyet tes volt. A 20. szá zad el sô két év ti ze -
de, te hát ép pen a re gény szü le té sé nek idô sza ka, a szom bat he lyi zsi dó -
ság kö ré ben a név ma gya ro sí tá sok idô sza ka. Ek kor lett egye bek mel lett
a Deutschból Dallos, a Pollákból Pol gár, a Schön feldbôl Szé kely és így
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to vább. A Vi rág–Bloom–Flower ne vek kel a zsi dó csa lád tör té net egy jel -
lem zô moz za na tát mu tat ja be a szer zô, hi szen alig né hány ge ne rá ció
alatt ugyanaz a csa lád hé ber bôl né met re, majd né met rôl ma gyar ra vál -
toz tat hat ta a ne vét. (Ez a so ro zat, fô leg ha Ma gyaror szág ról kül föld re
ván do rolt, to vább foly ta tód ha tott.)

      Az Ulyssesben Szom bat hely és Bu da pest mel lett Szé kes fe hér vár ne -
ve is sze re pel: „Mi fé le egyéb Rudolph Bloommal (szü le tett Viraggal)
kap cso la tos tár gyak vol tak a 2. fiók ban ta lál ha tók?
      Rudolph Virag és ap ja, Leopold Virag el ho má lyo sult da ger ro tí piá ja,
ké szült 1852-ben az ô el sô, il le tô leg má so dik uno ka test vé rük, Stefan
Virag fény ké pé sze ti mû ter mé ben, Szé kes fe hér vá rott, Ma gyaror szá gon.”

      A fe hér vá ri és a szom bat he lyi zsi dók nagy já ból ha son ló hely zet ben
vol tak. Mind két vá ros ba csak 1840 után te le ped het tek le, ak kor is csak
fo ko za to san ol dó dó kor lá to zá sok kal. Azt, hogy az el sô be te le pü lôk
egyi két mind két vá ros ban Blum Már ton nak hív ják csu pán vé let len egy -
beesés nek tart juk. A név azo nos ság el le né re a két csa lád ro ko ni kap cso -
la tá ra egyelô re sem mi lyen ada tunk nincs.Is me rünk azon ban va la kit, aki
mind két csa lád dal kap cso lat ban volt. Ez pe dig Zipser Mayer (Meir), aki
1844-tôl 1858-ig Szé kes fe hér vá ron, majd 1869-ben be kö vet ke zett ha lá -
láig Rohoncon volt rab bi. Anya köny vi be jegy zé sek bi zo nyít ják, hogy
mind két Blum fa mí lia csa lá di ese mé nyei nél je len volt. Zip ser Mayer rab -
bi és fi vé re Zipser Már kus „ma gán tu dós” egyaránt a ko ra be li zsi dó
közélet is mert alak jai vol tak. Zipsernek, aki a zsi dó hit fe le ke ze ten be lül
re for mer nek szá mí tott, egy val lá si vi ta miatt kel lett meg vál nia a fe hér -
vá ri rab bi szék tôl. Zipser rab bi ne ve nem sze re pel a könyv ben, de föl fe -
dez het jük ben ne két má sik köz is mert rab biét, Guggenheimét és
Hirschét. Gug  gen he im/er az elôbb em lí tett vi tá ban Zipser el len fe le,
majd an nak el tá vo lí tá sa után Szé kes fe hér vár rab bi ja volt. A hí res frank -
fur ti Hirsch rab bi és Tal mud-tu dós – és egy ben Guggenheimer apó sa – is
be kap cso ló dott a vi tá ba, a ve je ol da lán. Az ese mény ak kor zsi dó kö rök -
ben, Ma gyaror szág ha tá rain kí vül is elég nagy nyíl vánosságot ka pott.

      A 19. szá zad má so dik fe lé ben Szé kes fe hér vá ron élt zsi dók kö ré ben
fény ké pé szek is vol tak, de Vi rág Ist ván ne vût nem ta lá lunk kö zöt tük. Va -
ló szí nû, hogy Joyce az 1907 és 1920 kö zött, te hát ép pen a re gény ke let -
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ke zé se ide jén, Szé kes fe hér vá ron dol go zó Vi rág Sán dor ne vé vel ta lál ko -
zott va la hol.
      Va ló szí nû sé ge na gyon cse kély, de lo gi kai lag el kép zel he tô, hogy va -
ló ban egy 1852 kö rül ké szült ké pet lát ha tott a szer zô. (Ter mé sze te sen
ezt a ké pet sem ké szít het te Vi rág ne vû fény ké pész.) 1860 tá ján – vagy
ta lán már ki csit ko ráb ban Zipser rab bi ide jé ben is – va ló ban ké szül tek
zsi dó csa lá di és fe le ke ze ti ese mé nye ket megörö kí tô ké pek a vá ros ban.
Az egyik ilyen is mert kép ép pen Goldziher Ig ná cot áb rá zol ja, bár bicvója
al kal má ból.

      A nyu gat- du nán tú li tér ség és Trieszt (és kör nyé ke) kap cso la ta Joyce
re gé nyé tôl füg get le nül is ku ta tás ra ér de mes len ne. Az 1800-as évek vé -
ge tá ján igen in ten zív és sok ré tû vi szony ala kult ki a két te rü let kö zött.
E kap cso la tok ról alig tu dunk va la mit. Ez idô ben olasz ván dor mun ká sok,
köz tük kô mû ve sek dol goz tak vi dé kün kön. Né me lyik fa lu ban egész ut -
ca so rok épül tek köz re mû kö dé sük kel. Hadd áll jon itt az ola szok vasi je -
len lé té re uta ló két ko ra be li „szí nes” hír. 1892-ben Wei ner Te réz és egy
Bassano-i il le tô sé gû kô mû ves, bi zo nyos Brotto Luigi kap cso la tá ból tör -
vény te len gyer mek is szü le tett, aki két hó na pos ko rá ban meg halt. 1898
ké sô ôszén, azon a hí ren fel há bo rod va, hogy Er zsé bet ki rály nét meg gyil -
kol ták, Szom bat he lyen majd nem meg lin csel tek egy olasz mun kást, akit
a Vas vármegye tu dó sí tá sa sze rint tor zon borz kül le me miatt „anarkistá-
nak” néz tek.

      A 20. szá zad ele jén Trieszt ben Nidia Frigyessy Castelbolognese ve ze -
té sé vel Ma gyar Kör (Circolo dei Magiari) mû kö dött. Joyce egyik is me rô -
sét Ma ri no de Szom bat hely nek hív ták. Ró la annyit tu dunk, hogy az
1910-es évek ben ép pen az Odüsszeia olasz ra for dí tá sá val fog lal ko zott,
ké sôbb pe dig a klasszi kus olasz iro da lom mal fog lal ko zó ta nul má nyo kat
is pub li kált. Va jon hon nan szár maz ha tott, hon nan ez a kü lö nös név?
      Is mer te Joyce az Il Piccolo cí mû két ol da las lap ma gyar-zsi dó tu laj do -
no sát és szer kesz tô jét Teodor Mayert is. 2000-ben je lent meg John
McCourt Joy ce triesz ti éveit be mu ta tó ta nul mány kö te te (The Years of
Bloom). McCo urt sze rint az olasz na cio na lis tá kat tá mo ga tó Mayer, aki
lap já ban sok hir de tést is kö zölt, je len tôs mér ték ben hoz zá já rult
Leopold Bloom alak já nak meg for má lá sá hoz. (Ne fe led jük, a re gény be li
Leopold Bloom ma ga is hir de té si ügy nök.) McCourt bô ven fog lal ko zik a
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Az „IL RITORNO DI ULISSE” belsô címlapja
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ma gyar és ír po li ti ka tör té net pár hu za mai val. Írá sá nak ma gyar ra for dí tá -
sa nem len ne ér dek te len.
      A re gény írá sa ide jén egy ideig Trieszt ben élt Villani La jos dip lo ma ta
és iro da lom tör té nész is. Nem tud juk, hogy sze mé lye sen ta lál koz tak-e
Joyce – szal. Az Ulysses szer zô je legalább hal lo más ból is mer het te ôt, hi -
szen a Dub li ni em be rek „szá las ma gyar”-ját Villonaként em lí ti.

      Szom bat he lyen 1994-ben ren dez ték meg el sô al ka lom mal a
Bloomsday kor  társ mû vé sze ti fesz ti vált. Az öt let adó Rasperger Jó zsef
volt. 1995-tôl je le nik meg a Leopold Bloom cí mû kortárs mû vé sze ti map -
pa, szer kesz tô je Szé kely Ákos. Az el múlt évek ben a Ber zse nyi Dá niel Fô -
is ko lán kon fe ren ciá val és felol va só est tel em lé kez tek Joyce-ra és
Leopold Bloomra. (Szer ve zôi W. Far kas Lász ló és Barták Ba lázs vol tak.)
      A Bloomsday szom bat he lyi ren dez vé nyei sze rény lá to ga tott sá guk
el le né re messze vit ték a vá ros hí rét. En nek bi zo nyí tá sá ra áll jon itt az
Irish Times-ban meg je lent David Norris sze ná tor ral az ír fel sô ház tag já -
val a Joyce Köz pont el nö ké vel ké szült in ter jú né hány so ra: „Bloom ter -
mé sze te sen dub li ni, de ap ja Szom bat hely rôl jött. Nagy sze rû do log,
hogy a ma gyaror szá gi Szom bat hely min den év ben Bloomsday fesz ti vál -
lal ün nep li meg azt, hogy Leopold ap ja Joyce kép ze le te sze rint ott szü le -
tett.”
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