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Mr. Ulysses Bloom
száz éve

Bloomsday 100,
Dublin 2004. június 16.
Rejoyce Dublin 2004!

Múzsád Parnasszon búcsatangol,
Kõszívekre hág hiába
Ájris Ejre volt hazája,
Nem ujszarnasszi angol.
(Ulysses, 229. oldal)

Ha az orosz irodalom Gogol Köpenyébõl bújt
ki, akkor James Joyce-ról és munkásságáról –
túlzás nélkül – mondhatjuk, ma az írek vade-
mecuma. Megörökítette és megteremtette a mo-
dern országot, irodalmastul, mindenestül, huszadik
századi gondolat- és érzésvilágával, filozófiai vi-
láglátásával.

A mai Dublin ezer szállal kötõdik hozzá, és
minden asszociációs lehetõséget fel is használ a
mûvelt közvélemény. Pedig Joyce maga minden
közéleti ambíciót nélkülözött, nem tartott igényt
közönségre sem. Belsõ elhivatottságból írt, és
nem vállalt közösségi feladatokat, ami eléggé
meglepõ, hiszen ezek az évek az ír „ébredés” és
„reneszánsz” meghatározó évei voltak.

Tehetséges és érzékeny ember lehetett, ih-
letõje és minden írásának színtere: Dublin, amit
1904 júniusában hagyott el, hogy aztán – ke-
vés  látogatástól eltekintve – a kontinensen
éljen és alkosson élete végéig. Úgy tartotta,
ha Dublint egyszer egy katasztrófa elpusztíta-
ná, az Ulysses alapján újra felépíthetnék. A
mai utazó lépten-nyomon erre utaló emlékek-
kel szembesül. Az Ulysses majdnem ezer ol-
dalas regénye, ami olyan nagy hatással volt a
század regényírási technikájára (Kafka és
Proust mellett) egyetlen nap történetét meséli
el a „létezés” töredezett tükrében.

Ez a nap: 1904. június 16. Ez a kitüntetett
nap egyébként házasságkötésének napja, és ez-
után nem sokkal szinte örökre elhagyta Dublint.
A közkeletû anekdota humoros csattanójával élve

és azt illusztrálva, miszerint:  „Írország tökéletes
hely arra, hogy ne itt éljen az ember!”

 Ma a város minden olyan pontján, ahol a
fõszereplõk egyike, Mr. Bloom megfordult e re-
génybéli napon, szép, domborított, a járdába
süllyesztett réztábla emlékeztet arra, hogy a re-
gény hányadik oldalán történik róla említés.
Emellett szinte minden nagyobb esemény, prog-
ram kapcsán hivatkoznak rá. (Legutóbb egy par-
lamenti felszólalásban hallottam!) Érdekes mó-
don lett része a nemzeti „kettõs tudatnak”, hi-
szen mûvei 1960-ig – állítólagos obszcenitásuk
miatt – be voltak tiltva Írországban, ma azonban
a nemzeti kulturális és gondolati örökség meg-
határozó részei.

Több évtizede megünneplik június 16-át, ez
az ún. Bloomsday, ami az idén különösen nagy-
szabású, ezt kívánja a százéves évforduló.

Az ünneplés, csakúgy, mint a regény,
Dublintól délre, a Wellington admirális által ki-
alakíttatott, Napóleon elleni védelmi erõdrend-
szer egyik építményében, az ún. Martello-torony-
ban (az építész neve) indul – kezdjük mi is ezzel
Ulysses napját. A torony (Sandycove) kétszintes
belsõ terét múzeumnak használják, ahol sok csa-
ládi fénykép és használati tárgy társaságában
Joyce-relikviák és mûveinek különleges kiadá-
sai is megtekinthetõk.

Itt, a toronyban folytatódik a tizenöt éve meg-
kezdett tradíció, miszerint Barry McGovern szí-
nész (reggel kilenc és délután négy óra között)
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felolvas a regénybõl. Az idén A küklopsz címû
fejezetre kerül sor.

Mára az ünnepségek már túlnõtték a napot, és
több napos sorozattá álltak össze, igen változa-
tos programlehetõségeket kínálva.

Vasárnap, június 13-án tízezer résztvevõvel
rendeznek ünnepi reggelit – Leopold Bloom úr,
hirdetési ügynök bolyongásának kezdetét ünnep-
lendõ – az O’Connell sugárúton, ami a belváros
központi helye. Az elõadók és a kisebb színpa-
dok szereplõi Edward-kori ruhákban jelennek
meg, és a menü természetesen fõleg belsõségek-
bõl áll, Bloom vesepudingját idézve. Mr. Bloom
magyar származású zsidó, nagyapját Szombat-
helyen még Virágnak hívták, ami érdekesen kerül
a képbe és kínálja irodalmi kapcsolatok lehetõ-
ségét a két nemzet között. Ekkor Joyce már több
mint egy évtizede Triesztben élt, valószínûleg
innen került ez a szál a történetbe, mert egyéb-
ként minden meghatározó szereplõ és történet
Joyce korábbi, dublini éveibõl származik.

„Hazám morális történetének egy fejezetét
akartam megírni. Azért választottam Dublint,
mert úgy láttam, ez a város a paralízis közép-
pontja” – írta a Dublini emberek címû novella-
gyûjteményérõl 1906. május 5-én kelt levelében
a kiadójának, Grant Richardsnak. A különleges
mûvészi biztonsággal megszerkesztett novella-
füzér azonban csak igen sok nehézség árán je-
lenhetett meg végül 1917-ben, nem kis mérték-

ben Yeats személyes közremûködésének eredmé-
nyeképpen. Õ ismertette meg, Ezra Pounddal,
aki Párizsban kiadta több mûvét, és ezzel szinte
bevezette Joyce-t a világirodalomba, megnyitva
a londoni kiadó ajtaját is. Joyce korábban költe-
mények és kisebb tárcák szerzõjeként persze
ismert volt már Dublinban, valamint közismert
volt zenei hajlama és jó énekhangja is. 1904
májusában harmadik lett az Ír Zenei Fesztiválon
a tenorok között. Felesége, Nóra, mindig is ze-
nei pályára buzdította. Nagy mûveltségû, kép-
zett, hat nyelven beszélõ, szemlélõdõ típusú
ember volt, akit hányatott ifjúsága ellenére igen
jó nevelésben részesítettek, fõleg jezsuita taná-
rai. Igényes, tájékozott és nagy tudású ember volt,
ami minden alkotásából sugárzik.

A Dubliners (Dublini emberek) azonban nem
keltett botrányt megjelenésével, jószerivel észre
sem vették, pedig ez már érett és nagyszerû iro-
dalmi alkotás. Ennek egyik novellájából nõtt ki
az Ulysses megírásának ötlete is. Megírásakor
aligha lehetett sejteni, hogy ilyen hatással lesz a
huszadik századi regényírás mûvészetére. Ahogy
Sükösd Mihály fogalmaz: „hõsköltemény is, pa-
ródia is. Az Ulysses minden jelenete, alakja, ese-
ménye persziflázs, a regény mégsem az adott
állapotú világ szatírája.” A szereplõk ábrázolás-
módja, a joyce-i tudatábrázolás, a szabad asszo-
ciációs technika alkalmazása különleges atmosz-
férát ad a regénynek, és nagyon nehezen olvas-
hatóvá teszi. Errõl vall a századik évfordulóra
kiadott kötetben huszonhárom ma élõ és alkotó
költõ és prózaíró, akik különbözõ kontextusban
arról szólnak, mikor tették az elsõ kísérletet Joyce
olvasására, ez mikor, milyen mértékben és ho-
gyan sikerült nekik, illetõleg hogyan és milyen
mértékben hatott rájuk a joyce-i szöveg. (James
Joyce : Bloomsday Magazin, 2004. Back to the
page: Celebrating the text. p. 26 – 47.). A hu-
szonharmadik az emlékezõk sorában a költõ
George Szirtes.

Szentkuthy Miklós mesteri fordítása, nyelvi já-
tékai és leleménye közel hozzák és  követhetõvé
teszik az Ulyssest, angolul (nem anyanyelvûek-
nek) nagyon nehéz olvasmány.

2003. szeptember 27-ei számában  a The Irish
Times közzétett egy ötven tételes listát, kérve
olvasóközönségét, hogy az elmúlt háromszáz év
sikeres regényei közül válassza ki a legfonto-
sabb tízet. Az Ulysses került az elsõ helyre, az
Ifjúkori önarckép pedig a második lett, míg Oscar
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Wilde (Dorian Grey arcképe) csak
az ötödik a ranglistán.

A százéves évforduló elõké-
születei már hónapokkal ezelõtt
megkezdõdtek, iskolai felolvasó
és beszélgetõ estek formájában
arra téve kísérletet, hogy az ifjú-
ságot is megismertessék Joyce al-
kotói technikáival.

A közszolgálati rádióban
március óta rendszeresen van-
nak Joyce-szal kapcsolatos fel-
olvasó és irodalmi estek, mûve-
inek dramatizált változatai hall-
hatók, illetve zenei mûsorok is
szép számmal, amelyeknek ze-
nei anyaga kapcsolódik az élet-
mûhöz. Ez azért nem erõltetett,
mert aki csak kevéssé is ismeri
alkotásait, tudja, milyen nagy
jelentõsége van mûveiben a ze-
nének. (A Dublini emberek Hol-
tak címû novellája például Nóra
egy fiatalkori, Galway-i emlé-
kére épít, Az aughrimi leány
címû balladára, de „Mindenütt
zene volt!” – így reflektál a han-
gulatokra Mr. Bloom is.)

A nap folyamán több sétát és körutazást is
szerveznek Joyce dublini színterein a James Joyce
Kulturális Központ munkatársai, akik részint ön-
kéntesek, részint a múzeumnak a Joyce család-
hoz tartozó munkatársai, este pedig a Monto nevû
városrészben, a volt piros lámpás negyedben zá-
rul a program. Az Ulysses tizenötödik fejezete
dramatizált, párbeszédes formában íródott, amit
a Firestation Mûvésztársulat ad elõ.

A napi séták Joyce életének színterein szer-
vezõdnek és Leopold Bloom lábnyomait köve-
tik. A távolabbi célpontokhoz emeletes buszo-
kon szerveznek körutazásokat, így Joyce szülõ-
helyére, a Brigthon Square-re, illetve Sandycove-
ba és a Glasnevin temetõbe.

Este számos egyéb látványosság hívogatja a
nagyérdemût: különleges fény és hangjátékra
készülnek a Spire oszlopánál (a volt Nelson-em-
lékmû helyén), többfelé utcai színpadok vagy
utcabál szerepelnek a programban.

Az ünnepségeket a mûvészetekért, sportért és
turizmusért felelõs minisztérium támogatja, rész-
ben szervezi és reklámozza. A centenáriumi prog-

ramsorozat összefoglaló címe so-
katmondó, Joyce nevének játékos
változatával él: Rejoyce, ami az
angol rejoice, azaz örvendezik ige
szellemes változata. Ezt valahogy
úgy lehet lefordítani, hogy „ör-
vendjünk újra Joyce-szal!”, hiszen
nekünk az nem mondana semmit,
hogy „joyce-oljunk újra”– hacsak
nem a tréfa kedvéért, egy es-
terházys fordulattal.

Az örömünnepre a Nemzeti

Könyvtár igazi különlegességek-

kel készül, június 15-én nyitják
meg a James Joyce és az Ulysses

a Nemzeti Könyvtárban címû ki-
állítást a könyvtár legújabb szer-
zeményeinek közzétételével. A
Sotheby aukciósház közremûkö-
désével a könyvtár – a Nemzeti
Örökségi Alap támogatásával –
12,6 millió fontsterling értékben
megvásárolta Alexis Leontól
(Joyce titkárának a fiától) azo-
kat a leveleket, jegyzeteket és
egyéb kéziratokat, amelyek be-
pillantást engednek az író alko-
tási folyamatába, és amelyeket

most elõször  láthatnak az érdeklõdõk, vala-
mint a szakemberek. A joyce-i örökség meg-
értését szolgáló egyéb dokumentumokat állí-
tanak még ki, valamint az egyik mellékterem-
ben az Ulysses Szkülla és Kharübdisz címû
epizódjának filmváltozatát vetítik további két
rövidfilm kíséretében.

A Nemzeti Fotóarchívumban, új helyén, a
Temple bar egyik impozáns épületében megnyílt
a Dubliners (Dublini emberek) címû kiállítás,
mely J. J. Clarke gyûjteményére alapozva a
várost és a karaktereket eleveníti fel.  A Nemzeti

Film Intézetben pedig június 21. és 25. között
bemutatják a Joyce-szal kapcsolatos legújabban
elkészült filmeket, így a Bloom  címet viselõ
adaptációt is (rendezõ: Sean Walsh).

Az 1967-tõl rendszeresen megrendezett Joyce-
szimpóziumra ez évben Dublinban kerül sor. A
tizenkilencedik konferenciát számos szaktekin-
tély, nemzetközileg elismert kutató és akadémi-
kus részvételével tartják meg június 12. és 19.
között, és közel ezer résztvevõre számítanak.

Bobok Beáta


