
VASI HONISMERETI ÉS HELYTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK, 2001/2

Tóth End re
Leopold Bloom szár ma zá sa: 
egy fik tív csa lád fa

Tardy La jos em lé ké re

Ami lyen régre nyúl nak vissza az ír-ma gyar kul tu rá lis kap cso la tok, olyan
rit kák. 1353-ban Krizsafán fia György lo vag za rán do kolt Íror szág ba,
hogy Szent Pat rik pur ga tó riu má ban lel jen bo csá na tot vé reng zô bû nei re:
hu szon éve sen már két száz öt ven gyil kos ság nyom ta a lel két. Ví zió ja ma
is ol vas ha tó. Majd hat van év múl va ér ke zett egy újabb ma gyar az Ulster
tar to mány ban fek vô An gya lok szi ge té re, ahol a kéngôzös bar lang volt
ta lál ha tó. Ratold nem zet ség be li Ta ri Lô rinc 1411-ben szál lott alá a bar -
lang ba; ví zió ja Jacobus Yonge dub li ni ki rá lyi jegy zô fel jegy zé sé ben ma -
radt ránk. Sok kal ké sôbb, a 19. szá zad ban vi szont írek ér kez tek és te le -
ped tek le Ma gyaror szá gon, mint pél dául Vas me gyé ben a bo ros tyán kôi
Egan csa lád. 
      Ha az an gol vo nat ko zá so kat is fi gye lem be vesszük, a kap cso la tok ki -
bô vü nek. Mo rus Ta más a ki vég zé se elôtt a bör tön ben írt Vi gasz ta ló pár -
be szé de két ma gyar test vér, An tal és Vin ce kö zött fo lyik a tö rök hó dí tás -
ról. A 19. szá zad ban azután Wal ter Savage Landor, aki ké sôbb Kos suth
és a ma gyar sza bad ság harc el kö te le zett hí ve, az 1830-as évek ben drá -
ma tri ló giát írt And rás ki rály fi ról és Ná po lyi Jo han ná ról. Újabb ír-ma gyar
iro dal mi kap cso lat szü le tett a 20. szá zad ele jén: Ja mes Joyce az Ulys ses
egyik fô sze rep lô jé nek, Leo pold Bloomnak szár ma zás he lyéül ma gyaror -
szá gi vá rost, Szom bat helyt vá lasz tott, sôt szé kes fe hér vá ri ro kon sá gát is
meg ne vez te. 
      Sem iro da lom tör té net tel, sem mo dern fi lo ló giá val nem fog lal koz -
tam, még is csá bí tó volt en nek a kü lön le ges vá lasz tás nak a fel de rí té se.
Amió ta Szent Már ton szü le tés he lye olyan hí res sé tet te Sabariát, hogy a
kö zép ko ri vi lág tér ké pe ken is he lyet ka pott a né hány ha zai te le pü lés kö -
zött, a nyu gat- ma gyaror szá gi vá ros ne ve alig ha vált vi lág szer te olyan is -
mert té, mint Joy ce Ulys sesé ben, már, ha az ol va só el ju tott a re gény má -
so dik fe lé hez, ami kor az író el be szé li hô se szár ma zá sát és ma gyaror -
szá gi kap cso la tait.
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      Gim na zis ta vol tam, ami kor ráakad tam – elég ré gen volt ez – Leopold
Bloom szom bat he lyi szár ma zá sá ra. Meg ra gad ta fan tá ziá mat a kér dés,
de megol dás ra – ha son lóan má sok hoz – nem ta lál tam. Nem mint ha egy
Trieszt ben élô író hô sé nél a szom bat he lyi szár ma zás ön ma gá ban kü lön -
le ges ség len ne. A ten ger par ti vá ros – la kói ola szok, né me tek, hor vá tok,
ma gya rok – alig ha tar to zott azok kö zé a vá ro sok kö zé, ahol össze ke ver -
ték Bu da pes tet Bu ka rest tel. Is mer het ték Szom bat hely ne vét is. Az 1. vi -
lág há bo rú fegy ver ro po gá sa kö zött Szom bat hely mi mó don tett szert is -
mert ség re, alig ha len ne ki nyo moz ha tó. A vá ros ne vét a saj tó csak ké -
sôbb, ak kor kap ta szárny ra, ami kor Joyce re gé nyét már be fe jez te. 1921-
ben, IV. Ká roly res tau rá ciós kí sér le te ide jén. Gon dol tam Szent Már ton ra
is: a je zsui ta is ko lá ban ta nu ló Joyce hall ha tott Gal lia té rí tô apos to lá ról.
Em lí ti is a püs pö köt, igaz, hogy több tu cat szent tár sa sá gá ban. Az azon -
ban már nem biz tos, hogy Már ton sabariai szü le tés he lyé rôl bár hol is
tud ták, hogy azo nos Szom bat hellyel. Vagy Joyce csak rá bö kött vol na
tér kép re, hogy szü le té si he lyet ke res sen hô sé nek? Ez sem lett vol na
meg le pô. 
      Joycenak két ség kí vül vol tak is me re tei Ma gyaror szág ról az Ulysses
megírá sa elötti idô bôl is. Fia ta lon, 19 éves ko rá ban kri ti kát írt Mun ká csy
Mi hály ván dor úton kiál lí tott Ecce Homo ké pé rôl. Az Ulyssesben em lí ti
Kos su thot, a Kár pá tok he gyei közt élô med vé ket (ta lán csak nem egy
ma gyaror szá gi arisz tok ra ta, va dász volt az ins pi rá tor?), az oszt rák zsar -
no kot, Ru dolf Bloom nagy ap ja lát ta Má ria Te ré ziát stb.
      Mégis, az ol va só nak – kü lö nö sen, ha szom bat he lyi volt – olyan ér zé -
se tá mad, hogy a Vi rág–Bloom csa lád szár ma zá sa va lós té nyen ala pult.
Per sze nem szó sze rint és pon to san, vá ros sal, név vel és csa lád fá val.
Azo kat a be nyo má so kat lett vol na jó meg ta lál ni, ame lyek Joycet ar ra in -
dí tot ták, hogy egyik fô hô se szá má ra ma gyar szár ma zást ke res sen.
      No ha a megol dás ke re sé se kö zel negy ven évig éb ren volt ben nem,
hosszú ide ig ered mény nem szü le tett. An nak is majd ti zen öt éve, ami kor
a megol dás ra – vagy csak a le he tô ség re? – a sze ren csés vé let len nek kö -
szön he tôen rá ta lál tam. Miért ez a hosszú vá ra ko zás? Egy ideig úgy gon -
dol tam, hogy nem elég szem meg a ti tok kul csát kéz ben tar ta ni, ha nem
az aj tót is ki kell nyit nom: a to váb bi rész le te ket is ku ta tom, és ezek
ered mé nyé vel ál lok a nyil vá nos ság elé, ala po san kö rül jár va, és fel de rít -
ve min dent, ami eh hez a kér dés hez kap cso ló dik. Meg kel lett azon ban
al kud nom sa ját le he tô sé geim mel: nem va gyok iro da lom tör té nész, és
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sa ját el vá rá saim nak meg fe le lô mun kát úgy sem tud nék el vé gez ni. Vi -
szont – be kell val la nom – a tu do má nyos hiú ság elég erôs volt ben nem
ah hoz, hogy a meg ta lált ada tot ma gam te gyem köz zé. Gon dol tam, hogy
a kez de ti ered mény után mó dom lesz mé lyebb re ha tol va mind töb bet
meg tud ni az okok ról, és to váb bi ada tok nak tu dok utá na jár ni. Ala po -
sab ban megis mer ked he tek Joyce éle té vel és az Ulyssesszel. Fô kép pen
pe dig azért, mert a leg ke vés bé sem fog lal koz tam mo dern fi lo ló giá val,
sem iro da lom tör té net tel, re gény el mé let tel. At tól pe dig, hogy dilet-
tásként tár gyal jam a té mát, tá vol akar tam ma ga mat tar ta ni. A hosszú
vá ra ko zás mégis ered ményt ho zott. Joyce-szak ér tô vé ugyan nem vál -
tam, mert sa ját szak mám és ku ta tá si te rü le teim er re nem ad tak idôt és
le he tô sé get, az évek múl tá val pe dig egy re ke ve sebb re mé nyem ma radt,
hogy ezek kel a kér dé sek kel meg fe le lô mély sé gig fog lal koz zam. Ezért
bo csás sa meg az ol va só, ha csak a té nyek re szo rít ko zom, és ami ket ki -
nyo moz tam, nem hasz no sí tom az Ulysses lét re jöt te vagy Joyce írás tech -
ni ká ja te kin te té ben. A fel hasz ná lást a nálamnál sok kal jár ta sab bak vé -
gez zék el!
      Ami kor a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum könyv tá rá nak a ve ze tô je let tem,
igye kez tem a kiad vány cse re ke re té ben a szom szé dos or szá gok ad dig
hiány zó tör té ne ti-ré gé sze ti fo lyó ira tai nak – le he tô ség sze rint – a ko ráb -
bi év fo lya mait is be sze rez ni. Ilyen mó don vi szony lag sok új fo lyó irat hoz
si ke rült hoz zá jut ni. Ezek kö zé tar to zott a triesz ti Atti e Memorie della
Societa Istriana is, amely nek mintegy 15 év fo lya mát kap tam meg két
nagy cso mag ban, 1988-ban. Ami kor a kö te te ket vé gig la poz tam, az
1972. évi kö tet ele jén egy fény ké pet ta lál tam, ame lyen egy ja va ko ra be -
li fér fi felol va sás köz ben lát ha tó. A kép alatt a ne ve: Marino de Szom bat -
hely, amely Trieszt ben szo kat lan és ide gen le he tett. A hoz zá kap cso ló dó
nek ro lóg ból iz ga tot tan ke res tem meg a szá mom ra is me ret len „Storico e
hu ma nis ta” fér fiú élet raj zi ada tait. Nem csa lód tam: a 82 éves ko rá ban
meg halt triesz ti tu dós fia tal ko rá ban Joyce kor tá rsa volt. A rö vid élet raj -
zot vé gig fut va to váb bi olyan, szá mom ra lé leg zet elál lí tó tényt tud tam
meg Szom bat hely éle té bôl, amely még kö ze lebb hoz ta Joyce-hoz és az
Ulysseshez. A tu dós ugyanis fia ta lon, az 1910-es évek ben ép pen az
Odüsszeia olasz for dí tá sán dol go zott Trieszt ben, amely bôl 1918-ban
rész le tek je len tek meg nyom ta tás ban. A név, az idô be li egye zés és a
homerosi mû for dí tá sa alap ján nem ké tel ked tem ab ban, hogy mindez
meg ha tá ro zó fon tos sá gú le he tett Joyce szá má ra Leopold Bloom szár -
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ma zá sá nak és ne vé nek a ki vá lasz tá sá nál. Más kap cso ló dás is volt: ho -
gyan hív ták Blum fe le sé gét? Be céz ve Mollynak, azaz Marion-nak. Nyil -
ván nem a Maria, Mario, Marion, Ma ri no, Mariano etc. sze mély ne vek eti -
mo ló giai össze füg gé se vagy össze tar to zá sa, kü lön fé le nyel vi vál to za -
tuk, a fér fi vagy a nôi alak juk vizs gá la ta ér de kes. Joy ce mun ka mód sze -
rét is mer ve a két név nyil ván va lóan össze függ. A Marino de Szom bat -
hely ad ta Leopold Bloom szár ma zás he lyét, a fe le sé gé nek pe dig a sze -
mély ne vét. Ez azt je len tet te, hogy Joyce-t nem köz vet le nül Szom bat hely
vá ro sa, sem nem egy szom bat he lyi szü le té sû em ber ins pi rál ta, ha nem
egy triesz ti kortárs tu dós pa lán tá nak, egyút tal az Odüsszeia for dí tó já -
nak a ve ze ték ne ve (és sze mé lye?). Így a ma gam szá má ra fel tett kér dés
mó do sult. Ki volt Marino de Szom bat hely, hon nan szár ma zott? Miért ez
a kü lö nös név vá lasz tás? Az ered mény so vány, de alig ha nem to vább ku -
tat ha tó.
      Az élet raj zi megem lé ke zés sze rint – 1890. jú lius 19-én szü le tett
Trieszt ben; ap ja Gioachino Szom bat hely, any ja Irene Boccasini. (Az
anyá nak is van ma gyar vo nat ko zá sa, legalább is a joycei fel fo gás sze -
rint: Boccasini Mik lós pá pai kö vet ként si ker rel egyen get te I. An jou Ká -
roly út ját a ma gyar trón ra). Zsi dó szár ma zá sú le he tett: Olaszor szág ban
a pusz ta vá ros ne vet zsi dók vi sel ték csa lád név ként. Az apa va la mi kor az
1860-as évek ben szü le tett, ta lán ô volt szom bat he lyi szár ma zá sú. A csa -
lád ere de ti, Szom bat he lyen vi selt ne vét nem is me rem. A ne vet ak kor ve -
het ték fel, ami kor Szom bat hely rôl az Ad ria part já ra köl töz tek. Ez Trieszt -
ben ta lán ki nyo moz ha tó. A vá ros ne vé nek fel vé te le ve ze ték név ként szo -
kás volt. Isaac Hejmans Po zsony ban szü le tett 1747 kö rül, és Hol lan diá -
ban te le pe dett le, ahol is a Presburg ve ze ték ne vet vet te fel, és 1832-ben
halt meg. 1785-ban vet te fe le sé gül Nanette Salomons Co hent. Há zas sá -
guk ból há rom leány és egy fiú szár ma zott. A legidô sebb leányt, 
      Hen riette Presburgot (1788-1863) Heinrich Marx vet te fe le sé gül
1814-ben. Há zas sá guk ból 1818. má jus 5-én Karl ne vû fiú gyer mek szü le -
tett: ô Marx Ká roly. A po zso nyi csa lád te hát a há rom nem ze ti sé gû vá ros
né met ne vét vet te ve ze ték név ként. Marino de Szom bat hely ap ja vagy
nagy ap ja nem a Szom bat hely nek a Presburghoz ha son lóan jól is mert és
el ter jedt né met ne vét, a Steinamangert vá lasz tot ta, ha nem a ma gyar
ne vet. 
      Trieszt ben érett sé gi zett, Ró má ban iro da lom sza kot vég zett 1912-
ben, és Trieszt ben ta nár lett. 1916-ben kö tött há zas sá got Zoe Gregoval, 
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Marino de Szom bat hely (1890-1972)
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1917-ben Gabrio ne vû fia szü le tett. 1918-ban tag ja lett a triesz ti Gruppo
nazionalista-nak. 1952-tôl alel nö ke a Societa istriana di archaeologia e
storia patria-nak, 1972. jú nius 8-án a Geppa ut cai la ká sán meg halt. Éle -
té nek csak né hány fon tos ál lo má sát em lí tet tem.
      Böl csész dok to ri disszer tá ció ját „Poeti di Casa Sveva: Re Enzo” cím -
mel 1912-ben véd te meg a ró mai egye te men. El sô ver seit 1912-ben pub -
li kál ta. Szá mos tör té ne ti ta nul má nya, la tin szer zôk for dí tá sa mel lett leg -
fon to sabb mun ká já nak a 14. szá za di triesz ti vá ro si statutumok pub li ká -
lá sát tar tot ták, amely 1928-ban je lent meg. Köz ben azon ban le for dí tot -
ta az Odüsszeiat olasz ra. Egy rész le tét 1918-ban pub li kál ta Silvio Benco
Umana cí mû fo lyó ira tá ban, a tel jes mû 1920-ban je lent meg. Ada taim
nin cse nek ar ról, hogy Szom bat hely Odüsszeia for dí tá sa mi kor és mi lyen
kör ben vált nyil vá nos sá. Alig ha le he tett azon ban kér dés, hogy a triesz ti
ér tel mi sé giek tud tak ró la. Is mer het te Joyce is. Úgy gon do lom mindezek
alap ján, hogy Szom bat hely sze mé lye egye ne sen kí nál ta a le he tô sé get
Joyce szá má ra, hogy az Ulyssesben fel hasz nál ja.

      Is mer het te-e Joyce Szom bat helyt? Meg volt en nek a le he tô sé ge, és
szin te bi zo nyí ték is van rá. Joyce 1912/1913 ôszén és te lén a Societa di
Miverva-ban 12 ré szes elôadássorozatot tar tott a Ham let rôl. 1907-ban
és 1912-ben pe dig az Universita Popolaren tar tott elôadá so kat, ahol a
vi lág há bo rú ide jén de Szom bat hely sze re pelt. Ezek azok a hely szí nek,
ahol Ma  rino de Szom bat hely is ott ho no san meg for dult. A triesz ti oszt -
rák rend ôr ség ir re den ta ma ga tar tá sa miatt 1918. szep tem ber 25-én je -
len tést is írt ró la: eb ben megem lé kez nek ar ról, hogy a triesz ti Teodoro
Mayer ira tai kö zött ta lál tak egy le ve let, amely a rend ôr ség szá má ra bi -
zo nyí ték volt ar ra, hogy Szom bat hely a Mayer csa lád kö ze li ba rát ja volt.
Ha Joyce a ma gyar szár ma zá sú Teodoro Mayert va ló ban is mer te, ak kor
ez érv le het az író és Szom bat hely is me ret sé ge mel lett.
      A be kö vet ke zô 15 év – no ha el mé lye dé sem a Joyce-i ro da lom ban nem
bô vült – mégis ho zott ered ményt. Ak kor és még hosszú ideig meg vá la -
szo lat la nul ma radt a Vi rág–Bloom csa lád szé kes fe hér vá ri ro kon sá ga, a
nem ma gya rok szá má ra alig ki mond ha tó vá ros név és a má sod fo kú uno -
ka test vér, Ste phan Vi rág „ere de te”. Hogy a re gény ben leírt ro kon ság va -
lós vagy fik tív ro kon sá got je lent-e, nem le het tud ni. Bi zony ta lan va gyok
eb ben, sôt va ló szí nût len nek tar tot tam, hogy a ro kon ság is va lós té nye -
ken alap szik. Az ugyanis Joy ce szer kesz té si mód sze ré vel nemigen
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összeegyez tet he tô, hogy egy ma gyaror szá gi csa lád tör té ne tét tel jes
egé szé ben fel hasz nál ja a re gény ben.
      Egyéb ként az Ulysses ma gyar kiadá sá nak ügyé ben 1932-ben a mün -
che ni Rhe in-Verlag ré szé rôl Dr. D. Brody (Bródy?) le ve le zett Joyce-szal.
1935. no vem ber 27-én kelt le ve lé ben mel lé kel te Valdemar Langlet an gol
uta zó On Hor  seback through Hungary köny vé nek a Sunday Timesban
meg je lent is mer te té sét, amely ben az író Szom bat helyt is megem lí tet te.
Le het, hogy az 1930-as évek né hány fia tal já nak fel buz du lá sá nak nyo ma
ez, ami rôl Cs. Sza bó Lász ló em lé ke zik meg? Töb ben, kö zö sen akar ták le -
for dí ta ni ma gyar ra az Ulys  sest.
      A megol dás 1997-ben érett gyü mölcs ként hul lott az ölem be. A Ma -
gyar Nem ze ti Mú zeum – egyéb ként szom bat he lyi ro kon ság gal ren del ke -
zô – szor gos ku ta tó nô je, Sza kács Mar git összeál lí tot ta a ha zai fény ké -
pé szek és mû ter mek lajst ro mát. Nos, a könyv ben száz év alatt a több
ezer név kö zött mind össze két Vi rág ne vû fény ké pész ne ve ol vas ha tó.
Virágh Pá lé, aki az 1940-es évek ben Pestszenterzsébeten dol go zott: ô
az idô pont miatt nem jö he tett szó ba. 
      A má sik Vi rág Sán dor volt, aki 1881 és 1920 kö zött élt, és 1907-tôl
1916-ig Szé kes fe hér vá ron dol go zott. Ha a tör té ne ti Ma gyaror szá gon
csu pán egyet len Vi rág S. ne vû fény ké pész élt, ráadá sul az idô ben, ami -
kor Joyce az Ulys sest ír ta, és ép pen Szé kes fe hér vá ron dol go zott, ahol
Leopold Bloom ali as Vi rág Li pót–Ru dolf uno ka test vé ré nek, Stefan Vi rág -
nak a mû ter me volt: le het-e ez vé let len egy beesés? Ki ta lál hat ta a Vi rág
csa lád ne vet, le for dít hat ta, ki vá laszt hat ta Szé kes fe hér várt: kü lön-kü lön
nem len ne meg le pô. Hogy a vá ros név és a Vi rág csa lád név ép pen egy
kortárs szé kes fe hér vá ri fény ké pész ne vé vel vé let le nül egyez zen meg,
az ki zárt. Joyce a sze mély név kez dô be tû jét is meg tar tot ta. A Sán dor ból
egy gya ko ri ma gyar – és an gol – ne vet, Stephen-t csi nált.
      Mit tu dunk Vi rág Sán dor fény ké pész rôl és szé kes fe hér vá ri mû ter mé -
rôl? Há la Hor váth Jú lia dol go za tá nak, amely a szé kes fe hér vá ri fo tog rá -
fia tör té ne tét tár ta fel, elég so kat. Vi rág 1881-ben szü le tett Ozo rán.
1907-ben kér vé nyez te Szé kes fe hér vár vá ro sá tól, hogy fény ké pé sze ti
mû helyt nyit has son, és ez meg is tör tént. No ha 1908-ban men tes sé get
ka pott a ka to nai be hí vás alól, és ezt 1915-ben új ra kér te – hi vat koz va az
ál ta la egye dül ve ze tett szé kes fe hér vá ri, pé csi és gyô ri mû he lyei re is –
fel men tést nem ka pott. 1915-ben Ko má rom ba vo nult be a 7. vár tü zér ez -
red hez. A vi lág há bo rút túlél te és 1918-ban tért ha za. Miu tán 1920-ban

)28

magyar ok_9x.qxp_magyar ok  2019.04.11.  15:23  Page 32



el hunyt, öz ve gye 1922-ben átad ta az üz le tet Tóth Ká roly nak; az utód a
két vi lág há bo rú kö zött Szé kes fe hér vár legis mer tebb fény ké pé sze lett. 
      A Vi rág-mû te rem Szé kes fe hér vá ron a Rá kó czi Fe renc ut ca 5. szám
alatt mû kö dött: a vá ros köz pont já ban, a ki rá lyi ba zi li ka rom jai nak dé li
ol da lán hú zó dó ut cá ban. Az ut ca név vál to zá sok miatt a Sza bad ság tér 2.
ma a Ko ro ná zó tér 2. alat ti ház nak fe lel meg. A ház tör té ne te 1712-tôl kö -
vet he tô, ami kor is Palaics And rás csiz ma dia a ko ráb bi leégett ház he -
lyén épí tet te fel. A tu laj do no sai az 1860-as éve kig több ször vál toz tak.
1860 kö rül eb ben a ház ban nyílt meg a vá ros el sô fo tó mû ter me: tu laj do -
no sa Schmidt Vil mos fény ké pész volt. A há zat és a mû ter met 1876-ban
átala kí tot ták. Az épü let ma már nincs meg, mert a 2. vi lág há bo rú ban
meg ron gá ló dott, 1965-ben pe dig le bon tot ták, he lyén új ház épült, ame -
lyet az alat ta fel tárt ba zi li ka-ro mok mi att lá bak ra ál lí tot tak.
      Mindez azon ban nem vá lasz ar ra a kér dés re: ho gyan ke rült Joyce Vi -
rág Sán dor ral kap cso lat ba. Er rôl csak ta lál gat ni le het. El vi leg két le he tô -
ség jö het szó ba. A sze mé lyes ta lál ko zás sem zár ha tó ki. Ha vi lág há bo rú
ide jén a 7. ko má ro mi vár tü zér ez red hez be vo nult Vi rág Sán dor az olasz
front ra ju tott, ak kor akár sze mé lyes kap cso lat ra is sor ke rül he tett.
Amennyi ben azon ban a tü zér ez re det nem az olasz front ra ve zé nyel ték,
ak kor sze mé lyes ta lál ko zás ról nem le het szó. Hi he tôbb nek tar tom, hogy
Joyce nem ma gá val Vi rág gal, ha nem csak egy ál ta la ké szí tett fény kép pel
ta lál ko zott: en nek hát lap ján a fény ké pész ne ve és cí me is ol vas ha tó.
Ilyen fény kép – mi vel Vi rág há rom vá ros ban is dol go zott – va ló ban el jut -
ha tott Trieszt be. Hogy így tör tén he tett, ar ra Joyce a ta nú: Ru dolf Bloom
fiók já ban meg ta lál ha tó volt „Rudolph Vi rág és ap ja, Leopold Virag el ho -
má lyo sult dagerotípiája, 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 ron, Ma gyaror szá gon.” A fény kép ta lán va ló ban lé te zett, Joy  ce lát ta
is: csak hát nem a Vi rág-ô sök vol tak raj ta, ha nem in kább egy le ány, fe -
le ség ké pe. Ki volt ezen a ké pen, az alig ha nem örök rej tély ma rad. Joy -
ce-ra ha tás sal le he tett a fény kép, amit az Ulyssesben ilyen mó don örö -
kí tett meg. A fény kép bi zonnyal ma gyar em ber rel ér ke zett Trieszt be. Ki
volt ez a ma gyar: al kal mi, tár sa ság be li, kocs ma be li is me rôs, alig ha de -
rít he tô fel. Hogy mi lyen ven dég lôk be járt Joyce Trieszt ben, azt töb bé-ke -
vés bé tud juk. Kik vol tak a törzs ven dé gek, kik kel ta lál ko zott? Ma már re -
mény te len fel de rí te ni.
      Joyce te hát Marino de Szom bat hely ne vét hasz nál ta fel Leopold
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Blum szár ma zás he lyéül. Tud ta, hogy a kü lö nös csa lád név egyút tal egy
ma gyar vá ros ne ve. Mel les leg, hogy a Szom bat hely nem csak vá ros név,
ha nem ve ze ték név, azt Joyce a ma ga mód ján el is árul ta. Jé zus evan gé -
liu mi szár ma zá sá nak stí lu sá ban ír ta a „Leopoldi autem generatio”-t:
„Mó zes nemzé Noét és Noé nem   zé Eu nu chot és Eu nuch nemzé
O’Hollorant és O’Holloran nemzé Gug gen hei met és Guggenheim nemzé
Agenthadot és Agenthad nemzé Netaimot és Ne taim nemzé Le Hirscht
és Le Hirsch nemzé Jesurumot és Jesurumot [ ...] és nemzé Adrianopolit
és Adrianopoli nemzé Aranjuezt és Aranjuez nemzé Le wy Lawsont [...] és
Jasperstone nemzé Vingtetuniemet és Vingtetunieme nem zé Szom bat -
helyt és Szom bat hely nemzé Vi rá got és Vi rág nemzé Bloo mot...”. 

      A ko holt le szár ma zás Joyce mód sze ré nek jel leg ze tes ered mé nye,
amit a le szár ma zás ele jén az „Eu nuch nemzé O’Hollorant” elárul ja: ez a
csa lád fa reá li san nem lé tez het. Kü lö nö sebb után já rás nél kül is fel fe dez -
he tô ben ne a kor hû is me ret: Guggenheim ne ve 1912-ben – ha más hon -
nan nem – a Ti  tanic ka taszt ró fá já ból vált is mert té. Az Adrianopoli zsi dó
név is le het, és le het a szá mos Hadrianopolis vá ros egyi ke, a legis mer -

Vi rág Sán dor fény ké pész cí me egy fény kép hát lap ján
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tebb Dri ná poly az eu ró pai Tö rökor szág ban. A le szár ma zás ban hely név
is fel so rol ta tik: a spa nyolor szá gi Aranjuez („Az aranjuezi szép na pok nak
vé ge” Schil ler: Don Car los). A le szár ma zás ban Szom bat hely nemzé Vi rá -
got. Ha úgy tet szik, va ló ban így tör tént: Mariano de Szom bat hely „nem -
zet te” Vi rá got, legalább Joyce kép ze le té ben, legalább is rész ben. Azaz
Szom bat hely ez eset ben nem vá ros-, ha nem sze mély. A 28. generácio
ne vét Joyce azon ban „nem is mer te”, ezért a meg fe le lô fran cia sor szám -
ne vet ik tat ta a lis tá ba. A vingtetunieme-mel Joyce szin te meg sza kít ja a
le szár ma zá si lis tát. An nak ki fe je zé se le het ez, hogy az élô és az ál ta la
fel hasz nált Szom bat hely nem zô je már „lé te zô” sze mély volt, nem fik ció,
ró la azon ban Joyce sem mi kö ze leb bit nem tu dott, pon to sab ban ér dek -
te len volt a sze mé lye. Mond hat juk: Vingetunieme-tôl vissza fe lé az ôsök
lis tá ja két sze re sen is fik tív, a ké sôb bi le szár ma zás azon ban már meg fe -
lel a re gény be li ese mé nyek nek, hi te les.
      Joyce öt let adó em lé kei, be nyo má sai egyide jûek a re gény ke let ke zé -
sé vel. Az idô in ter val lu mon be lül sor ren di sé get felál lí ta ni az tud hat, aki
a re gény ke let ke zé sé nek a tör té ne té vel fog lal ko zik. Joyce a re gény írá -
sá nak a kez de tén már is mer het te az 1912-ben egye te mi ta nul má nyait
Ró má ban be fe je zô Ma ri no de Szom bat helyt. Vi rág Sán dor szé kes fe hér -
vá ri fo tó mû ter me is dol go zott már 1907 óta: az in nen ki ke rült fény kép
az 1910-es évek ben bár mi kor Joyce ke zé be ke rül he tett. Mindez azon ban
csak a ne vek hez és a szár ma zás hoz öt le tet adó kül sô ség. Hogy Joyce
Leopold Bloom alak já hoz az Odüsszeia-for dí tá son kí vül fel hasz nál ta-e
de Szom bat hely ha bi tu sát, to váb bi ku ta tást igé nyel.
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