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Békés Pál

A FÖLD KÖRÜL 
EGY BLOOM BOLYONG

-  Introibo ad altare Dei! -  ezek az imára hívó szavak adják meg századunk egyik legna
gyobb hatású regényének, James Joyce ULYSSES-ének alaphangját. E szavak Dublin- 
ban hangoznak el, a zömök Martello-torony tetején, melynek ágyúállásai valaha a vá
ros katonai védelmét szolgálták. A kiszolgált erődöcskét 1904-ben az író egyik barátja 
bérelte, és Joyce is eltöltött itt néhány napot, nem sokkal azelőtt, hogy örökre elhagyta 
volna szülővárosát. Huszonkét évesen távozott, és a haláláig eltelt további harm inchét 
évben csupán két kurta látogatás erejéig lépett ír földre -  akkor sem bírta sokáig. El
képzelni sem tudta, hogy hazájában éljen, és elképzelni sem tudta, hogy másról írjon. 
A tömzsi kis erőd ma zarándok- és kegyhely, igazi kultikus központ, bejárata fölött 
felirat: James Joyce Múzeum. A belépők szemében áhítat, lelkűkben talán a regény nyi
tóm ondata visszhangzik: -  Introibo ad altare Dei -  Isten oltára elé lépek.

Ugyan ki tudná megmondani, mikor és miért válik egy író, egy mű kultusz tárgyá
vá? Es egyáltalán, mit jelent egy regény esetében az, hogy „kultusz”?

Biztosra vehetjük, hogy azok, akik az ULYSSES körül/ürügyén bonyolított már-már 
rituális események résztvevői, javarészt nem olvasták a könyvet, és jó, ha SZÁZ HÍRES 
REGÉNY-szinten tisztában vannak tartalmával. Ez persze nem lehet akadálya annak, 
hogy részt vegyenek a megemlékezésekben, amiként feltehetőleg a középkori mirá- 
kulumjátékok résztvevői és nézői sem ismerték az ÚjSZÖVETSÉG-et teljes terjedelmé
ben (lévén többnyire analfabéták), de a játékok által mégis közelebb kerültek a krisz
tusi szenvedéstörténethez. A Bloomsday természetesen nem szenvedés- és nem meg
váltástörténet (még ha szektás hívei igyekeznek is akként láttatni), csupán móka, kez
detben irodalmi emléknap, később dublini juvenálissá hízott, komoly kereskedelmi 
haszonnal kecsegtető látványosság.

A regény 1904. június 16-án, csütörtökön játszódik, reggel nyolctól körülbelül haj
nali kettőig. Ez az a „világnap”, melyen Mr. Leopold Bloom, a dublini hirdetésszerző 
ügynök végigkóborolja városát, pénz után lohol, temetésre siet, dolgozik, ábrándozik, 
barátkozik, táplálkozik, ürítkezik, és -  utóéletében -  m inden idők egyik legnevesebb 
fiktív figurájává válik. -  A formálódó kultusz egyik kiemelkedő pillanata 1988, amikor 
az ezeréves fennállását ünneplő Dublin városi tanácsa nagystílű támogatásával a já r 
dákba süllyesztett réztáblasorral jelölte meg Bloom sétájának egyik szakaszát. A stációk 
kétségkívül hordoznak valami profán és groteszk Krisztus-asszociációt, így azután né
mi vitát kavartak a konzervatív katolikus ország közvéleményében, de a vita eldőlt (bár 
föl-fölszikrázik azóta is), és Bloom beépült a város talajába -  szó szerint. Soha még 
regényhős ilyen valóságos személyiséggé nem küzdötte föl magát. Híre-neve fölül
múlja más, szintén szoborral megtisztelt irodalmi alakok, Don Quijote, Gulliver vagy 
a Kis Hableány renoméját; a Joyce teremtette magyar zsidó származású ír kispolgár 
valóságosabb a valóságosnál: Dublin járókelői, bárhová m ennek is ügyes-bajos dolgai
kat intézendő, az ő ércbe öntött nyomában járnak.

Hogy a magyar vonatkozások pontosan milyen úton-m ódon kerültek az ULYSSES-
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be, arról mindm áig megoszlanak a vélemények. De az ismert életrajzi adatok, az 1904- 
es emigráció, előbb a polai, majd a trieszti tartózkodás (mindkét városban angolnyelv
tanárként működött, a Berlitz School alkalmazottjaként), vagyis a soknemzetiségű 
monarchia délvidékén eltöltött idő valószínűvé, sőt szükségszerűvé teszi, hogy az írek
től menekülő ír tudomást szerezzen az írekhez sokban hasonló magyarokról.

S hogy miért 1904. június 16., csütörtök? Miért éppen ez ajellegtelen nap, melynek 
valóságos történéseit nem jegyzik a mégoly részletes világtörténelmi eseménynaptá- 
rak, melyről mit sem tud az Encyclopaedia Britannica, a Larousse, a Brockhaus? 
Mert ekkor randevúzott először az alig huszonkét éves Joyce bizonyos Norah Bar- 
nacle-lel, a Galway városkából származó pincérlánnyal, aki aztán társa m aradt élete 
végéig; megtalált benne mindent, amire egy férfinak szüksége lehet, asszonyt, anyát, 
szeretőt, házisárkányt. E találkozás emlékét örökíti meg a Bloomsday, s tudtukon kívül 
ezt ünnepük a dublini jelmezes felvonulás meg a világszerte megtartott irodalmi megem
lékezések résztvevői. Röpke randevúnak ennél időállóbb emléket állítani nem lehet.

1954-ben (amikor a regény állítólagos pornográfiája miatt még indexen volt Íro r
szágban) m erült föl először a néhai mester barátaiban és tisztelőiben, hogy június 16- 
án végigjárják a városon keresztülkanyargó Bloom-ösvényt. A nagyszerű terv azonban 
füstbe m ent és sörbe fúlt, ugyanis az irodalmárok betértek m inden olyan kocsmába, 
amely a regényben megemlíttetik, s egy-egy Guiness-szel adóztak Joyce emlékének. 
Az ötlet mégsem m erült feledésbe, s a Bloomsday (mely hangzásában a Doomsday, 
azaz ítéletnap kifejezésre hajazik) az 1954-es Nagy Ivászattal megalapíttatott. Mosta
nára egyedülálló karnevállá, valamint a Joyce-ipar leggyümölcsözőbb eseményévé 
nőtte ki magát (trikó, bögre, képeslap, plakát nagykeráron m inden mennyiségben -  
itt-ott azért az ULYSSES is kapható).

Az 1998-as évfordulóra a Múzeum föld körüli világfelolvasást szervezett. Időzónák 
szerinti felosztásban m indenütt elhangzott egy-egy félórányi részlet a regényből, s ily 
módon június 16-a globalizálódott; Bloom úr idén körbejárta a glóbuszt, avagy Chris
tian M orgensternt parafrazálva: „A föld körül egy Bloom bolyong. /  Egy Bloom és 
semmi más. /  Nem szálfa-csonk, nem ponyva-rongy! / Egy Bloom és semmi más.”

Az itthoni eseményeket az ULYSSES magyar kötődései határozták meg, lévén a re
gény hőse (az ő esetében persze „antihőst” illik emlegetni) magyar származású. Apja, 
Rudolph Virág szombathelyi születésű, 1852-ben hagyta el szülőhazáját, s a Buda- 
pest-Bécs-M ilánó-Párizs-London útvonalon ju to tt el új hazájába, ahol idővel vallást 
és nevet cserélt, előbb a Church of .Ireland híve lett, majd virágnevét Bloomra változ
tatta. Mindezt -  az ULYSSES elszórt utalásain túl -  Peter Costellótól is tudhatjuk, aki 
közrebocsátotta Bloom ú r hiteles biográfiáját; egy fiktív regényalak úgymond valósá
gos életrajzát -  mi történt vele, mielőtt Joyce tollára vette, és mi történt azután, hogy 
véget ért a regény. Merész kísérlet. Joyce-hoz méltó. Azonban következményekkel jár. 
Ugyanis ha egy kitalált figura valóságos életrajzot m ondhat magáénak, akkor atyja 
sem lehet alábbvaló. Ebben a szellemben láttak neki a honi bloomológia képviselői a 
szombathelyi Virág Rudolf múltja feltárásának. És búvárlataik eredm ényeképpen 
olyan személyiség körvonalai bontakoztak ki az ismeretlenség homályából, akire meg
elégedéssel tekinthetünk valamennyien.

Büszkén dobban a szív, ha fölfogja az elme, hogy hazánk micsoda atyát adott a zöld 
sziget legnagyobb hirdetésszerző ügynökének. Nemhiába szólította honfitársait W. B. 
Yeats, az ír óriás egy versében így: Nyugat magyarjai.


