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Julius Zeyerról
Julius Zeyer, cseh költő és író (1841-1901) mint művész és egyé
niség a múlt századvég cseh irodalmának egyik legérdekesebb, ná
lunk teljesen ismeretlen alakja.

Zeyer a hetvenes években fellépő parnasszista, fő folyóiratuk
címéről Lumír-nemzedéknek nevezett csoportosulás tagja, amely a
cseh irodalom nyugat felé nyitását gyakorlatilag megvalósította.
Nagyrészt a Lumir-nemzedék munkásságának köszönhető,hogy az
új nyugati művészeti irányzatok (impresszionizmus, szimbolizmus,
dekadencia) szinte késedelem nélkül megjelennek Csehországban
is, s ott keveredve a még szintén ható régebbi irányokkal, főleg a
nemzeti romantikával és a realisztikus-naturalisztikus tendenciák
kal a kilencvenes évekre Közép-Kelet-Európát tekintve szinte pá
ratlanul gazdag, sajátos színezetű, virágzó irodalmat bontakoztat
tak ki. Igaz, hogya kilencvenes években fellépő új dekadens-szim
bolista nemzedék, főleg kezdetben, alumírosokat megtagadta, ma
már azonban látni kell, hogy a művészi határvonal a két nemzedék
között nem annyira éles, mint az a korban látszott, s hogya husza
dik századi avantgárd-irodalmat ez a nemzedék is inkább csak for
mai téren, semmint eszmeileg készítette elő.

A gondolati rokonságot a régiek és újak között éppen Julius
Zeyer példázza. Zeyert tekinthetjük az utolsó, és K. H. Mácha mel
lett a legnagyobb, késői romantikusnak vagy pedig a későbbi de
kadens nemzedék előfutárának,sőt a költő K. Hlaváőek mellett leg
nagyobb alakjának is. A szürke hétköznapokból való elvágyódása
a nagy szenvedélyek és ideálok iránti erős elkötelezettsége a ro
mantikához, életidegensége, pesszimizmusa a dekadenciához kap
csolják.

Zeyer, mint igazi romantikus és dekadens, a saját korában végig
kívülálló volt. Származásánál fogva szerény körülmények között is,
de mégis legtöbb kortársától eltérőert viszonylag anyagi gondok
nélkül szentelhette magát írói hivatásának. Francia-német nevelte
tése kezdettől fogva tágasabb kitekintést biztosított számára,
ugyanakkor érzékeny természete és némileg kivételezett helyzete
bizonyos fokig magányra is ítélte. A kisszerűnek érzett hazai való
ság fullasztotta, a diadalmasan előretörő kapitalizmus nyers anya
giassága undorította. Hosszú külföldi útjai részben a hazai viszo
nyok elöli menekülésnek tekinthetők, művészetében pedig képze
lete távoli népek és korok mítoszaiba, mondáiba kalandozott. Több
művében eszményként mutatja fel a keresztény középkor világát.
(Amís és Amil hű barátságáról 1880; Karolíng epopeía 1896), valamint
a cseh történelem mitikus őskorát (Vysehrad, 1880). A legmaradan
dóbb műveit azonban a kilencvenes években írta, amikor úgy érez-
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te, hogy kora valóságáról közvetlenül is el kell mondania a véle
ményét. Az eszmények és a valóság éles összeütközését, s az em
bemek az eszményekkel való együtt pusztulását siralja el Zeyer
két, sok önéletrajzi elemet tartalmazó regényében a Jan Maria Ploj
harban (1881) és a Ház a Süllyedő Csillagnál (1897) című művében.

Az író pályája végső szakaszában egyre fokozottabban keres
vigaszt és menedéket érzelmileg mélyen átélt, misztikus katoliciz
musban. Ennek dokumentuma a Három legenda a keresztről (1895)
című elbeszéléskötete, valamint a posztumusz Mária kertje (1903)
című regény és a Vít Choráz három emléke (1905) című verses elbe
széléskölteménye, melynek befejező meditatív része megkapó líra
isággal foglalja össze Zeyer hitét az Istenhez végülis felemelkedni
képes szeretetben.

Az itt következő szemelvény részlet a Jan Maria Plojhar című

regényből való. A főhős, Plojhar álmodozásokban átélt, boldog
gyermekkor után a tengerésztiszti pályát választja, és egzotikus
földközi-tengeri útjai során a "végzet asszonyába" botlik, aki
szunnyadó érzékeit felébreszti, majd miután jobbik énjéből kifor
gatta, önbecsülését összetörte, elhagyja másért. Az első nagy csa
lódást továbbiak követik. Keserűen csalódnia kell honfitársaiban
és saját művészetében is, melynek otthon nem tud érvényt sze
rezni. Egy tiszti verekedésben végzetes sebet kap. A későn érkező

tiszta szerelem, melynek szelíd románca a római Campagna múlt
tal terhes, színpompás vidékén játszódik, tragikus véget ér. Ez a
tartalma dióhéjban Zeyer szenvedélyes líraisággal megírt nagy re
gényének, melyben nem is annyira a több ismert, romantikus mo
tívumot felsorakoztató cselekmény, hanem a kifejezett érzések in
tenzitása és komolysága az, ami máig hat.

A főhős nagy szerelmi csalódása után kapja meg volt barátja
levelét, amely bár lehangolja, mégis segíti időlegesen érzelmi vál
ságából kilábalni. A levél egybea tömör, izzó szenvedélyességű

megfogalmazása szinte mindannak a problémának, amely Zeyert
egész életében gyötörte.

Egy dologról kell még említést tenni: arról a forrongó szubjek
tivitással átélt hazafias elkeseredettségről,mely Zeyer soraiból ki
süt ma is. Az osztrák-eseh kiegyezés és a trializmus elmaradásá
nak - ennek a csehek számára oly fájdalmas politikai kudarcnak
az addigi cseh hazafias eszméket megkérdőjelező - visszhangja
ez Zeyer korának és népének problémáit mélyen megszenvedő

lelkében, amelynek tükrében akkor mi, magyarok, a gyűlölt ellen
fél oldalán álltunk.
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