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Ez a két bibliai idézet mottóként is szolgálhatna Jan Cep irodalmi
művéhez. A katolikus író érzékeli, hogy a világ, amelyben élünk,
nem az egyetlen és végleges világ, hanem az egész valóságnak csak
egy része. Amit ezen a földön látunk és tapasztalunk, "az csak az
ámyjáték az idő vásznán.r? Az igazi és teljes történetek máshol foly
nak egy láthatatlan világban, amely örök A föld, a haza, a szűlőföld,

amelyet szeretünk, az Isten létezésének és lényegének csak részbeni
megjelenítése. Az író-költő viszont egy másik, ismeretlen és titokzatos
világ után sóvárog, amely végtelen és örök Ezen a földön minden
erőfeszítésünkellenére idegenek és ideiglenesek vagyunk

Ahogyan Cepnél a tér fogalma kettős, kettős az idő fogalma is.
A földi időre az ideiglenesség nyomta rá pecsétjét. Az otthoni táj
isteni ajándék, élni rajta gyönyörű, de ennek az életnek az értel
me az örök időben, a határtalan végtelenségben foglaltatik. Így
keletkezik a Cep-féle kettős haza fogalma, amelyben az elsődleges

haza a Paradicsom, ahonnan az ember a földre elindult, és amely
misztikus fény, illetve kékség formájában jelenik meg Cep figurá
inak, első, Dvojí domov (Kett{)s haza, 1926) című elbeszéléskötetétől

kezdve egészen a szerző halála után kiadott Etudy pro paní J. (Eiű

dök J. asszony számára, 1986) című kötetig.
Így az elsődleges, láthatatlan és végtelen világ fénye, kéksége

érinti meg a kis [eníkot, a Domek (Házikó) című elbeszélésben, akit
csak édesanyja áhítatos szavai tudnak megnyugtatni, ugyanígy
megérinti a kis FrantiSeket, a Do mesta (Út a városba) című elbe
szélésben is, aki a "kék szorongást", a végtelenségből való félel
mét szeretné legyőzni, de belefullad a tóba, a kék mélységbe.

Jan Cep későbbi prózájának' hőseit is csábítja az elsődleges, tisz
ta, örök, misztikus világ, amelynek küszöbét szeretnénk átlépni. De
ne gondoljuk, hogy Cep elbeszéléseinek alakjai csak filozofáló, át
szellemült, hús-vér nélküli lények Cep életműve a dél-morva, illetve
közép-csehországi tájból nőtt ki, alakjai egyszerű vidéki emberek,
gyerekek, felnőttek és öregek egyaránt, vagy éppen a faluból elszár
mazott diákok. Ezek az emberek a család, a szülőföld, azaz a földi
élet részei, de ugyanakkor a transzcendencia részei is.

Így keletkezik Cep kettős, látható és láthatatlan világa, otthona,
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hazája. Ez a kettős világ állandóan jelen van Cep műveiben. A
láthatatlan hirtelen jelenik meg hősei előtt, általában a tragikum,
a halál kíséretében. Az író felfogásában az élet értelme a halálban
rejlik, ezért alakjai sorsát a halál elkerülhetetlensége határozza
meg. Ezekben a vonásokban Zdenék Rotrekl Jan Cep művének

barokk jegyeit látta.4 Prózája barokkos jegyei alapján Jan Cepet bi
zonyos fokig [aroslav Durych (1886-1962) követőjének is lehetne
nevezni.

De ez a párhuzam nem lehet tökéletes. A két író stílusa között
lényeges különbségek vannak. A két világháború közötti egyik
legjelentősebb cseh irodalomkritikus, F. X. Salda (1867-1937) Jan
Cepet ugyan "a halál költőjének" nevezte, de azt is hangsúlyozta,
hogy egyidejűleg a föld és a földhöz való különös ragaszkodás
költője is.5 Ez a ragaszkodás érzékeli a földi tárgyak és jelenségek
mulandóságát, de a költő számára éppen mulandóságuk révén
méltóak a szeretetre.

A szülőföldhöz, az otthoni természethez való ragaszkodás Cep
nél konkrétabb kifejezést nyer, mint Durychnál. Az egyik legjobb
elbeszéléskötetének, a Modrá a zlatá (Kék és arany, 1938) című

könyvecskének a legterjedelmesebb elbeszélése például a Zpisky
Jiljfho Klena (Jiljf Klen feljegyzései) részletes természeti leírásokat
tartalmaz. Ezeknek a természeti leírásoknak fontos szerepük van,
hiszen a természet azért olyan szép, mert Isten állandóan jelen
van benne. A természeti leírásokban viszont nem dominálnak a
misztikus képek. Konkrét, reális természetről van itt szó, a közép
csehországi tájról, ahol tavasszal frissen zöldellnek a nyírfák, fe
nyőerdők sötétlenek, és a réteken sűrű a fű és tavaszi virágok
pompáznak. Egy másik természeti kép Jiljí Klen emlékeiból lép
elő, egy déli, spanyol táj átitatva meleg tengeri levegővel, ahol
zöld pálmafák és sárga citromok nőnek, ősszel pedig mimóza vi
rágzik. A tájba építmények is tartoznak, egy konkrétan leírt ház
oszlopai, kút az udvaron stb. A déli táj Jiljí Klennél, akinek alak
jában autobiografikus vonások is felfedezhetők, életének legna
gyobb és egyetlen igazi szerelméhez, Catalinához kapcsolódik.

A meleg déli, spanyol táj Jiljí Klen múltjának a szimbóluma, az
északibb, zordabb, de felejthetetlen cseh táj pedig a végleges vissza
térést, a hazatérést jelöli. Mindkét tájban jelen van Isten, mint a
fénynek és az örömnek egyetlen forrása. Az Isten az égbolt kékségé
ből, ekékséget áthasító fényként sugárzik: Deus est Lux.

Az elbeszéléskötet címe (Kék és arany) szimbolikus kulcsszavak-
y

ból áll, és ezek a szavak előfordulnak Cep más prózájában is.
Már a kettős hazában például a Út a városba (lásd e számunkban
Heé Veronika fordításában) című elbeszélésben is szimbólum "az
égbolt kék színe" és "a búzavirág kék szemei", amely szín egy
idejűleg a szorongás és a halál szimbóluma is, hiszen a vízbeful
ladt FrantiSek szemei "kék szorongásba" merevedtek. A halál
ugyanakkor a láthatatlanba való átlépést és a láthatatlan fény, te-
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hát Isten megközelítését is jelenti, azért nem egyértelműen tragi
kus. Így ebben a halállal végződő elbeszélésben az arany színnek
is helye van, az aranysárgának, amely egyrészt az érett, sárga ga
bonamezőket és az áldott kenyeret, az életet jelenti, másrészt azt
a fényt is, amelyben Isten jelen van, és amely egyben a láthatat
lan világ felé mutat. A Jiljí Klen feljegyzéseIben egy gyönyörű, de
rült tavaszi ünnepnapon, amikor "Mindent átszőtt a fény, és a
szellő, mely a föld felett szelíden lengedezett, a tárgyakat kékes
párába vonta"," ]iljí Klen elővesz egy régi könyvet, éspedig Ben
son The Light Invisible-jét (úíthatatlan fény), amely annakidején Ca
talináé volt, egyszuszra végigolvassa, és .Jenyűgözi a különleges
látomások vigasztaló ereje, amelyek a dolgok természetes rendjé
vel párosultak"? Az arany szín, az arany és kék fény itt egyide
jűleg jelöli a természetet, az áhítatot és az igazi nagy szerelmet.

]iljí Klen, ötvennégy éves jogász és volt konzulátusi hivatalnok
Prágától nem messze, a Moldva völgyében lévő üdülővidéken

egy villát vásárol, és letelepszik ott. A pazar természetben, a kék,
az aranysárga és a zöld színek és az egyszerű vidéki emberek kö
zött, kora tavasztól őszig naplószerű feljegyzések formájában
jegyzi le a vidéki élet eseményeit, saját gondolatait és az elmúlt
évek emlékeit, egészen addig, amikor egy meleg kora őszi napon
krónikus szívbetegsége következtében a háza teraszán meghal.

Ennek az egyszerű történetnek a témája sokkal komplikáltabb.
Jiljí Klen jegyzeteiben négy idősík (egy jelenkori és három múlt
beli) és három térbeli sík váltakozik. Ezekben a váltakozásokban
az elbeszélő, ]iljí Klen személyisége, érzelmei, lelki vívódásai,
gyengeségei, élettapasztalatai és halálfélelmének az Isten iránti
szilárd hit segítségével való legyőzése tárul fel.

Az első idősík a jelen, azaz az elbeszélés jelene. (Különböző

utalásokból a harmincas évek második felére lehet következtetni.)
A jelenhez konkrét tér, egy Stráne nevű falu és környéke tartozik,
az ottani emberekkel, apró, nyugodt vagy a falu életét felzak1ató
konkrét eseményekkel.

A jelen egyszerűbb, könnyebben átlátható, mint a múlt, amely
ben a további három idősík található, és amely az elbeszélő

visszaemlékezéseiből lép elő.

Az elsődleges múlt a gyerekkor, a huszadik század eleji Mor
vaország Krelovice nevű faluja, a narrátor családja és szülőháza,

amelyekből az elbeszélés jelenére szinte semmi sem maradt. A
szülei meghaltak, testvére az első világháborúban esett el, a házat
eladták. A krelovicei falusi élet előnytelenül változott meg: sok
autó száguldozik az országúton, csak a gyerekkorra való vissza
emlékezésekben maradt szép ez a vidék.

A második múltbeli idősík a jelenbeli térhez és ezáltal a jelen
hez is kapcsolódik. Az idős Jiljí Klen azon vidéken telepedett le,
amelyhez fiatalkori, diákkori emlékei kapcsolódnak. Ezen a vidéken
ugyanis annak idején eltöltött egy nyarat Petr Marek nevű barátjá-
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nál. Ezen a vidéken szeretett bele barátja kedvesébe, Aniőka Ne
vímovába, és ezért elmenekült innen. Petr Marek feleségül vette a
lányt, de a jelen határát egyikük sem lépi át: már mindketten
meghaltak. [iljí soha többé nem találkozott velük. A múltból már
csak a táj, a falusiak elbeszélései és pletykái, és a magányosan ál
ló, roskadozó ház maradt, valamint Petr Marek és Aniéka Neví
mová fia, Vojt&h, aki Jiljí számára a múlt és a jelen közötti kap
csot jelenti. 6 különben az elbeszélés egyetlen alakja, aki a jövő

felé mutat. Rendbehozza, átépíti a szülői házat és megnősül, a
szomszéd faluból Zuzanka Plichtovát veszi feleségül, aki tiszta és
szép, és aki iránt az öregedő Jiljí is gyöngéd érzelemmel viselte
tik. Ez az érzés azonban nem szabad, hogy beteljesüljön, éppen
úgy, ahogyan sok évvel ezelőtt éppen ezen a vidéken nem volt
szabad Anicka Nevímovát szeretnie. Akkor [iljí megfutamodott,
évtizedekre eltávozott a tájról. Most idősen és betegen a halál
váltja meg.

A harmadik múltbeli idősík a közbülső, azaz a fiatalság és az
időskori közötti évekre, [iljí férfikorára esik. A hozzá kapcsolódó
tér a katolikus dél, Spanyolország, annak tájai, építészete. Itt leg
erősebb Isten közelsége, idekapcsolja a főhőst egyetlen igazi, be
teljesült, de tragikus szerelme, a felesége, Catalina, aki nemcsak
őt, az idegent, de hazáját is forrón szerette, és aki az eljegyzésük
napján azt mondta neki: "Minden nap együtt fogunk Szűz Mári
ához és hazád védőszentjéhez ímádkozní.r" De Catalina fiatalon
és hirtelen hunyt el, és egyetlen fiúgyermekük is meghalt. Marad
tak azonban az emlékek, az álmok, az álomszerű látomások és a
már említett Benson-könyv, amely eredetileg Catalináé volt. A
spanyolországi múlthoz a jelenben a Benson-könyvön kívül sem
mi megfogható nem kapcsolódik. Erről az életszakaszáról a narrá
tor senkinek sem beszél, csak a naplója őrzi meg élete legtartal
masabb szakaszának a titkát. Halála pillanatában is Catalina, a
spanyolországi táj és ház jelenik meg [iljí Klen előtt. És az isteni
fény, az arannyal átszőtt kékség, amely a földi világba hasító su
gárként jelenik meg. "Deus est Lux."
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