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Or bán Ró bert
A szom bat he lyi Ulysses
Ja mes Joyce és Marino de Szom bat hely út jai

A múlt szá zad el sô év ti ze dei ben volt két em ber Trieszt ben, akit az
Odüsszeia kü lö nö sen fog lal koz ta tott: Ja mes Joyce és Marino de Szom -
bat hely. Ba rá ti szá lak nem fûz ték ôket egy más hoz, de al kal man ként ta -
lál koz tak, be szél get tek, s ta lán vi tat koz tak is. Kol lé gák vol tak, hi szen
Joyce a Berlitz Is ko lá ban, Szom bat hely pe dig a Dan te Gim ná zium ban ta -
ní tott. Szom bat hely gö rög bôl for dí tot ta olasz ra Ho mé rosz mû vét, jegy -
ze tek kel, ma gya rá za tok kal lát ta el, az ere de ti mû, „a nagy egész”, az
Odüsszeusz tíz éves bo lyon gá sát leíró eposz, mi nél hi te le sebb, pon to -
sabb for dí tá sá ra tö re ke dett. E köny ve elô ször 1920-ban je lent meg Bo -
lo gná ban a Capelli Kia dó nál. Ké sôbb bô vít ve, át dol goz va több ször is
kiad ták. Pró bál ta azo no sí ta ni a hely szí ne ket, az egyes fe je ze tek ér tel -
me zé sé vel kap cso la tos prob lé mák ra ké sôbb is vissza tért. Ta nul má nyo -
kat tett köz zé, kö zü lük az Ulysses vissza té ré se (II ritorno di Ulysse)
könyv alak ban is meg je lent.
      Marino de Szom bat hellyel egy idô ben Ja mes Joyce a tör té net egy
má sik ér tel me zé sén dol go zott. A sok éves, több ezer ki lo mé te res, küz -
del mek kel és ne mes ér zel mek kel te li bo lyon gás ná la 24 órá ra rö vi dül. A
ke res ke del mi ügy nök „fô hôs” nem a ten ge re ket jár ja, ha nem egyet len
vá ros ut cáit, kocs máit, hi va ta lait. Te kint sük úgy, egyik Odüsszeusz
Szom bat hely tôl szár ma zott, a má sik, Leopold Bloom Szom bat hely rôl.
Az egyik ins pi rá ciót Joyce  bi zo nyá ra Szom bat hely tôl kap ta a könyv
megírá sá ra. Marino de Szom bat hely pe dig ta lán pár hu za mot vélt fel fe -
dez ni a Szom bat hely csa lád és Odüsszeusz hosszú uta zá sa kö zött. 
      Kik is vol tak hát ezek a Szombathely-ek, aki ket az 1900-as évek ele -
jén „a ma gya rok”-ként (gli ungheresi) is em le get tek Trieszt ben. A csa lád
tör té ne té rôl Gabrio de Szom bat hely jo gász, tör té nész (Marino fia) ké -
szí tett fel jegy zé se ket. Sejlette ugyan, hogy ôsei va la mi kor ta lán Szom -
bat hely rôl szár maz tak, de a Trieszt ben ren del ke zés re ál ló ira tok alap ján
a csa lád fát csak az 1780-as éve kig tud ta vissza ve zet ni. A ma gyaror szá -
gi le vél tá rak ban meg lé vô ada tok alap ján ki de rül, hogy az ôsök va ló ban
Szom bat hely rôl szár maz tak. 1632-ben az ak kor már Gyôr ben „ôfel sé ge
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vég há zá ban” la kó Szom bat hely Já nos elad ta Szom bat he lyen, a so rom -
pón kí vül a Karicsában lé vô pusz ta há zát és a mel let te lé vô fer tály há zát.
Ka to nai szol gá la taiért 1644-ben III. Fer di nánd tól cí me res le ve let ka pott.
Le szár ma zot tai ké sôbb há zas ság ré vén Ko má rom me gyé ben az Ér sekúj -
vár hoz kö ze li Koltán és kör nyé kén ju tot tak bir tok hoz. Marino nagy ap ját,
Szom bat hely Gás pár Já nost te kint het jük az olaszor szá gi Szom bat hely
csa lád megala pí tó já nak. 1811-ben Te mes vá ron szü le tett, aho vá ap ja ka -
to na ként ke rült, de ô – aki szin tén ka to na volt – már Észak-
 Olaszor szág ban te le pe dett le és há za so dott meg. Az ob sit le vél sze rint
jól be szélt né me tül és ma gya rul, gyen géb ben ola szul és olá hul. A csa -
lád ki sebb ál lo má sok után elôbb Pa do vá ban, majd Trieszt ben élt.
Marino de Szom bat hely (1890-1972) mû for dí tó, iro da lom tör té nész, tör -
té nész, és fia, a most 85 éves Gabrio de Szom bat hely jo gász, tör té nész
egyaránt a vá ros köz is mert és köz meg be csü lés nek ör ven dô pol gá rai. A
Szom bat hely (Szom bat he lyi) csa lád a szá za dok fo lya mán szá mos ág ra
sza kadt (gyô ri, bé ké si, Ko má rom me gyei stb.). Az egyik ág Szom bat he -
lyen ma radt. Az 1600-as évek vé gén, 1700-as évek ele jén több ször ad -
tak vá ros bí rót is a te le pü lés nek. Az 1710-11-es nagy pes tis jár vány ide jén
már nem ta lál juk ne vü ket a név jegy zé kek ben, va ló szí nû leg ki hal tak. Az
olaszor szá gi a fel vi dé ki koltai ág ból sar jadt ki. Ez az ág a XIX. szá zad ban
a szemereharaszti ne me si elô ne vet vet te föl.  Ne vü ket kö vet ke ze te sen
Szombathely-nek, és nem Szom bat he lyi nek ír ták. A nagy részt szlo vák
fa lu la kói kö zül az idô seb bek még jól em lé kez nek a csa lád itt élt utol só
tag já ra „az öreg naccságára”.
      Szom bat hely Sán dor né Várady Ka tin ka 91 éves ko rá ban, 1968-ban
halt meg. Kú riá ju kat is ek kor tájt bon tot ták le. A le szár ma zot tak a he -
lyiek sze rint ta lán Fran ciaor szág ban él nek. Kolta és Sze me re kö zött a
szán tó föld kö ze pén egy kô ke reszt em lé kez tet az itt állt egy ko ri ma jor ra.
A te rü le tet a haj da ni ma jor ne ve alap ján ma is Szom bat hely nek hív ják.
Joyce szá má ra nem csak a Szom bat hely fa mí lia je len tet te a ma gya ro kat.
Az I. vi lág há bo rú elôtt Trieszt ben ma gyar egye sü let is mû kö dött. Ve ze -
tô je egy ideig Rá cal má si Frigyessy Adolf, az egyik biz to sí tó tár sa ság
(RAS) el nö ke volt. Ne ve hal la tán azt hi het nénk, hogy egy Trieszt be ke -
rült ôsi ma gyar arisz tok ra ta csa lád ról van szó. A Fe jér me gyei kö tô dé sû
Frigyessy csa lád sír bolt ját a triesz ti zsi dó te me tô ben fe dez het jük fel. A
ko ra be li év köny vek a ma gyar egye sü let ve ze tô sé gi tag jai nak név so rát is
köz lik. Legalább két har mad ré szük zsi dó név, az egye sü let  köz pont ja
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pe dig a zsi na gó ga köz vet len kö ze lé ben volt. Trieszt be, a je len tôs ki kö -
tô vá ros ba és ke res ke del mi köz pont ba az 1800-1900-as évek for du ló ján
nagy szá mú zsi dó köl tö zött a Mo nar chia egész te rü le té rôl, így Nyu gat-
 Ma gyaror szág ról is. Je len tôs rész ben az ô ál do zat vál la lá suk kal épül he -
tett fel az 1900-as évek ele jén a vá ros új zsi na gó gá ja is. A triesz ti zsi dók,
akik kö zött Nagy ka ni zsá ról, Szom bat hely rôl, Rohoncról, Szé kes fe hér -
vár ról ér ke zet te ket is ta lá lunk, nem csak adás vé tel lel fog lal koz tak, ha -
nem fan tá ziát lát tak a ke res ke del mi és biz to sí tá si ügy nö ki te vé keny ség -
ben is. 
      Joyce hô se, a zsi dó és egy ben ma gyar Leopold Bloom is ilyen „ügy -
nök”. A re gény sze rint ap ja Szom bat he lyen, nagy báty ja pe dig Szé kes fe -
hér vá ron élt.
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