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KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
ÉS AZ O S Z T R Á K - M A G Y A R MONARCHIA 

Filológiai háttér 

Köztudott, hogy míg a Nyugat többi nagy írója a francia, 
az angol avagy — Lukácshoz és Balázs Bélához hasonlóan — 
a német, illetve a skandináv s az orosz irodalmat érezte 
magához igazán közel: Kosztolányi Dezső — egy rendkívül 
széles világirodalmi műveltség birtokában is — más irányba 
tájékozódott. Amint elsőként egyik 1936-os tanulmányában 
Keresztury Dezső felfigyelt erre : „igazi rokonai nem a fran-
ciák voltak, de a tágabb közös haza [a Monarchia] utolsó 
virágai: Georg Trakl, Hugo von Hofmannsthal és Rainer 
Maria Rilke".1 Kosztolányi volt a századelő jelentős magyar 
művészei közt Füst Milán, Karinthy Frigyes, Szomory 
Dezső, Krúdy Gyula és Molnár Ferenc mellett a leghang-
súlyozottabban „monarchikus" író. 

Számos filológiai tény bizonyítja ezt az erős szellemi kö-
tődést. Már diákfővel, alig húszévesen, az 1904/1905-ös tan-
évben a bécsi egyetem hallgatója volt. A város hétköznap-
jaitól, az ott tapasztalni vélt nyárspolgáriságtól idegenkedett 
ugyan s társaság híján nagyon magányosnak érezte magát, 
de tisztelettel emlegette leveleiben az egyetem néhány akkori 
professzorát: Emil Reichet az Ibsenről író esztétikust, a 
filozófus Robert Reiningert, a pszichológus Wilhelm Jeru-
salemet.2 

1 Keresztury Dezső: Örökség Bp. 1970. 489. 
1 Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. Bp. 1959. 56—62., Kiss 

Ferenc: A beérkezés küszöbén. Bp. 1962. 67—70. 
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Nem ez a korai egyetemi év jelentette azonban igazi kap-
csolatát a századeleji ausztriai-bécsi szellemhez, de annak 
írói-művészi reprezentánsaihoz való mély belső kötődése. 
Műfordításainak és tanulmányainak hősei közt gyakran tűn-
nek fel — főleg az 1900-as és az 1910-es években egykori 
osztrák írók: Rilke, Hofmannstahl, Arthur Schnitzler, Karl 
Kraus, Franz Werfel, Stefan Zweig, Anton Wildgans, Berch-
told Viertel stb. Komparatisztikával is foglalkozó irodalom-
történészek — főleg Baránszky Jób László és Szász Ferenc — 
érdemlegeset mondtak már eddig is Kosztolányi és Rilke 
kapcsolatáról.3 De más vonatkozásban is van itt még kuta-
tási feladat, feltárni való. 

Felületes benyomások alapján is gyanítható például, hogy 
nem pusztán analogikus-tipológiai, de konkrét történeti-
filológiai kapcsolatot is ki lehet mutatni (csak néhány hason-
lóságot kiragadva itt) a Kosztolányiban ott ható részvét-
etika és a Franz Werfel-i részvétgondolat közt, a Karl-
Kraus-i nyelvkritika és a Kosztolányira jellemző nyelvi ér-
deklődés, művészi-költői nyelvtematizálás közt. Nem kétsé-
ges, hogy nagy mértékben befolyásolta személyiségfilozófiá-
ját és antropológiáját Freud pszichológiája. Mind filológiai-
történeti, mind pedig analogikus-tipológiai egybevetés szem-
pontjából érdekes kutatási eredményeket ígér például Hof-
mannsthal és Kosztolányi avagy Peter Altenberg és Kosz-
tolányi összehasonlítása is. Az előbbivel a szélsőséges esz-
téticizmus s világnézeti konzervativizmus egyszerre való je-
lenléte hozza egységbe, az utóbbival pedig az általa is művelt 
sajátos karcolattípus, a miniatürizmus, a hétköznapiság, a 
művészi empirizmus. Megfelelő előtanulmányok híján nem 
vállalkozhatom ezeknek a komparatisztikus problémáknak 
még hozzávetőleges megvizsgálására sem. Egyetlen kérdés-
sel szeretnék itt foglalkozni csupán : miben látta Kosztolányi, 
mint kritikus és esszéista a sajátos századeleji monarchikus 

3 Baránszky Jób László : Kosztolányi és a német irodalom. Itk, 1968. 
310—332.; Szász Ferenc: Rainer Maria Rilke in Ungarn. Acta Litte-
raria, 1979. 3 8 7 - 4 0 0 . 



Kosztolányi és a Monarchia 813 

szellem jellemző jegyeit? Talán használható adalék lehet a 
Monarchia szellemtörténetének kutatói számára ez a Kosz-
tolányi-adta Monarchia-kép. 

A monarchikus szellem 

Az ún. monarchikus szellem egyik első tudatosítója és 
propagátora volt Kosztolányi Dezső. Az elsők közt vette 
észre, hogy van egy szellemi Monarchia is; egy közös intel-
lektuális-művészi mentalitás. „Az a darab föld, melyet Auszt-
riának neveznek nemcsak földrajzi különvalóság. Másként 
élnek itt az emberek, mint egyebütt" — írta egyik 1917-es 
cikkében, arról az íróról, Schnitzlerről beszélve, aki szerinte 
„megoldotta irodalmi értelemben az ausztriai nemzetiségi 
kérdést", megszólaltatva egy közös lelkiséget. „Tulajdon-
képpen más és más fajtákról van szó, melyek nem értik egy-
más nyelvét, de mégis egyezik az életük üteme, arcra külön-
böznek, de valahogy rokonok, szokásra eltérnek, de stílus-
ban majdnem testvérek" — állapította meg.4 S beleértette 
ebbe a „testvérien közösbe" a magyarországi, a pesti szel-
lemet is. „Nekünk nem idegen az osztrák múzsa" — fejte-
gette mélyre idegzett antimonarchikus érzésekkel szem-
ben.5 

Nem valamiféle politikai megfontolás rejlett Kosztolányi 
esetében ennek a közös szellemnek a keresése mögött. Épp 
ellenkezőleg. Nem véletlen, hogy előtte nem igen gondolko-
dott el a magyar irodalom azon, van-e egyáltalán egy olyan 
szellemi fenomén, amelyet monarchikusnak lehet nevezni. 
Hagyományosan politikus — társadalmi illetve nemzeti jel-
legű volt ennek az irodalomnak mindig a fő sodra, anti-
monarchikus volt így a beállítottsága. Ha a századeleji ma-
gyar politikai progresszió — a barokk-katolikus-abszolu-

4 Kosztolányi Dezső: Ércnél maradandóbb. Bp. 1975. 2 5 9 - 2 6 0 . 
(Továbbiakban : Ércnél) 

5 Kosztolányi Dezső: Színházi esték. I. Bp. 1978. 374. (Továbbiak-
ban: Színházi) 
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tista tradícióval szemben a másfajta: felvilágosult jozefinista 
Habsburg-hagyományra hivatkozva — lehetségesnek tar-
totta is (elég utalni Jászi Oszkár vagy Kunfi Zsigmond poli-
tikai koncepcióira) a magyar demokrácia érdekében a Habs-
burg-hatalommal való együttműködést: a magyar irodalom 
általában nem osztotta ezt a véleményt. A Monarchia szá-
mára nem jelentett mást (elég utalni a kései Ady- vagy Mó-
ricz-adta Monarchia-képre), mint megszüntetendő történelmi 
rosszat, a feudális erők kedvéért létező tévedését a történe-
lemnek. S mint politikus szembenállt a Monarchia eszmé-
jével Kosztolányi is. Nem monarchikus-kiegyezéses: sok-
kalta inkább negyvennyolcas érzület voltjellemző reá. Nagy-
apjának, a volt 48-as honvédnek emléke kötötte, nemzet-
tudatát ő formálta ki; az 1848/49-es szabadságharc jókais 
mítosza. A politikai Monarchiához nem volt így köze, csak 
a szellemihez. Azt fedezte fel, s az volt számára csupán 
vállalt otthon. 

Antimonarchikus politikai attitűdje ebben a vonzódásban 
csöppet sem gátolta. Hiszen még fiatal korában - a Pardon-
rovat szégyenét követő 1920-as nagy kiábrándulás előtt is — 
csak az élet peremén játszott szerepet nála a politika. Később 
pedig egyáltalán nem. A lényeget nézve (mintegy a Reviczky-
nemzedék örökét folytatva) a magyarirodalom fővonalától el-
térően apolitikus, sőt antipolitikus, nem társadalom-, de sze-
mélyiségközpontú volt mindvégig írói-művészi beállított-
sága. Egy oly irodalom volt eszmény számára, amely — mint 
írta — „elrúg minden társadalmi problémát".6 Nem az a 
kérdés izgatta: mi a világ, mi a társadalom, hogyan kell ezt 
megváltoztatni az ember érdekében, de elsősorban az: ki 
vagyok én, kicsoda az ember; hogyan kell élni egy a halál 
által bezárt, attól menthetetlen s így kilátástalan emberi lét-
ben szépen, értelmesen emberhez méltóan. Nem nembeli, 
pusztán természeti énben gondolkodva, csak egy „bölcső 
és koporsó" pontjai közt élő individuumot, csak az egyént 

6 Színházi I. 364. 
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látva, s ennek megváltást ígérő egyedüli hitét, a vallás hitét 
vesztve: veszett minden távlat. Csak az elszigetelt, magányos 
én maradt. A puszta tragédia. A halál döbbenete. 

Már önmagában is jellemző adalék, hogy egy ilyen par 
excellence személyiségközpontú írói világkép reagált leg-
határozottabban a századeleji magyar kulturális életben a 
monarchikus szellem létének a problémájára. Jelezte ez a 
recepcióbeli tény, hogy hozzátartozott ehhez a szellemhez 
mint jellegzetes ismérv: a személyiségközpontú beállítottság, 
egy elsődlegesen nem szociológiai-történelmi, de ontológiai-
antropológiai irányultság. Ily irányba mutató tartalmakkal 
vélte meghatározhatónak Kosztolányi is e szellem jellegét. 
Három vonás elemezhető ki írásaiból az általa feltételezett 
monarchikus mentalitás főismérveként: egyrészt egyfajta sa-
játos ambivalencia hasadtlelkűség, másrészt radikális be-
feléfordulás, harmadrészt pedig, mint a kettő szintézise, va-
lamiféle ironizált, átesztétizált tragikusságérzés, az ő szavá-
val szólva „majdnem tragikusság". 

A monarchikus szellem ismérvei: 1. hasadtlelkűség 

Sajátos kétlelkűség, belső hasadtság jellemezte Kosztolányi 
szerint a jellegzetes monarchikus szellemi tartást. A legkü-
lönfélébb módon próbálta megmagyarázni ennek eredetét. 
Egyrészt hangsúlyozta szekuritás és veszélyeztetettség együtt-
létezését. Úgy beszélt a Habsburg-birodalomról, mint „ha-
nyatló, de még mindig aranyban ragyogó osztrák császár-
ságról", amelyben érződött már a közelgő pusztulás, de 
amely tekintélyt tudott árasztani még halála előtti öregségé-
ben is.7 Egybetartozott szerinte ebben a világban hanyatlás 
és aranyban ragyogás: veszélyeztetettség és mégis-biztonság. 

Mint másik magyarázó elve e mellett a társadalmi, történet-
filozófiai megokolás mellett egy kultúrtörténeti szempont 
merült fel benne : különféle kultúrkörök egyszerre való jelen-

7 Színházi I. 669. 
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léte határozta meg itt szerinte a szellemi tartást. A taine-i 
értelemben véve, kultúrtörténeti entitásként felfogva az egyes 
égtájakat, egyrészt „Nyugat és Kelet között létezett" sze-
rinte a Monarchia. Ahogy egyhelyt írta: az emberek „élvezé-
sében még van valami tartózkodóan nemes, de a munkájuk-
ban már kelet kényelme könnyedsége mutatkozik".8 S ugyan-
akkor nemcsak Kelet és Nyugat találkozott itt szerinte, de 
Észak és Dél is. „Az osztrákokban megvan a német mély-
ség, de megvan a latin könnyedség is" — jegyezte meg 
róluk.9 

Nemcsak külön identitású és célú nemzeteket, de külön 
szellemi attitűdöket tartott össze Kosztolányi szerint a Habs-
burg-császárság. Egyszerre hatottak itt szerinte benn a lélek-
ben is — centrifugális és centripetális — húzó s kötő erők. 
Ennek megfelelően egyfajta hasadtlelkűség, belső parado-
xitás jellemezte szerinte az itt uralkodó művészi szellemet. 
Ellentmondásos kettősségben — az ő szavával szólva — egy-
fajta dualizmusban vélte meglelni a sajátos monarchikus mű-
vészi mentalitás egyik lényegi vonását.10 Olyannak látta ezt, 
ahol — az ő szavait idézve — „kibontatkozhatatlan egység-
ben" keveredik össze „ébrenlét és álom", „humor és meta-
fizika", „életművészet és halálművészet", „a halál és a kacaj", 
„az élet és a halál".11 Olyan művészek alkottak szerinte 
ebben a világban, akik — mint írta — „szenvedni és élvezni 
tudnak. Sírnak? Könnyeznek. Kacagnak? Mosolyognak. A 
kettőt azonban többnyire együtt művelik".12 

Jellegzetes adalék véleményem szerint, hogy ily típusú 
paradoxonokkal, egymást kizáró antinomikus fogalmakkal 
élt Kosztolányi, mikor az általa észlelt monarchikus szel-
lemről beszélt. Szerette ő a paradoxonokat általában is. Oly 
típusú szószerkezetek voltak jellemzőek rá, mint például 

8 Ércnél 259. 
9 Színházi I. 374. 

10 Színházi I. 369. 
11 Színházi II. 462., I. 376., 305., Ércnél 260. 

Ércnél 260. 
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„boldog szomorú dal", „mosolygó nihilizmus", „derült szo-
morúság" stb. Felmerül a kérdés, további vizsgálat tárgya, 
hogy választ adjon rá: mennyire könyvelhető el úgy ez a 
paradoxonokhoz való vonzódás, mint a monarchikus szel-
lemiséggel összefüggő stiláris vonás, mint oly stilisztikum, 
melyben ott tükröződött egy ideologikum is: a századeleji 
Monarchia világára jellemző hasadtlelkűség, mély érték-
válság. 

A monarchikus szellem ismérvei: 2. befeléfordulás 

A paradoxitás, a belső ellentmondásosság mellett hozzá-
tartozott Kosztolányi szerint a sajátos századeleji monarchi-
kus szellemhez: egyfajta nagyfokú, valóságtól való elszigete-
lődés, radikális befeléfordulás. „Jellemzően osztrák poéta: 
lágy, bensőséges, esztéta" — írta például Stefan Zweigről.13 

Befelé fordult itt szerinte minden szellemi keresés. Belső 
világba való elvonulás lett minden nyugtalanság. Nem vélet-
len, hogy egy jellegzetesen a Habsburg-császárság létéhez 
tartozó művelődéstörténeti periódus, a biedermeier-kor volt 
eszmény számára; az az időszak, mikor a Szent Szövetség 
mozdulatlanságában az emberi bensőség, az intim szféra sze-
repe megnőtt: oda zárkózott el, befelé fordult minden érdek-
lődés. Nemcsak egy anticivilizatorikus romantika vonzotta 
ehhez a korhoz: vonzotta hozzá a politikátlanság, a vélt 
történelmi szünet nosztalgiája is: a kiszökni akarás a tör-
ténelemből. Rokon volt egymással szemléletében — éppúgy 
mint Krúdynál — a Ferenc József-i és a biedermeier-kor: 
Úgy fogta fel a századeleji osztrák művészetet is, mint amely-
nek a politikátlanság, a történelmen kívüliség jelentette egyik 
lényegi ismérvét. 

Épp ezért hozzátartozott szerinte ehhez a művészethez egy 
következetes naturalizmusellenesség. 

13 Kosztolányi Dezső: Modern költők. II. Bp. 1922. 189. 
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„A naturalizmus ekkor már a lírai versekben is jelentkezett — írta 
egyik esszéjében az új osztrák irodalom kibontakozásáról — Jelszó 
volt —, hogy az igazi művész nem állhat elszigetelten korában, meg 
kell hallania a nyomor hangját, észre kell vennie a tömegeket, a tár-
sadalmi és politikai küzdelmeket. A bécsi lírikusok ezzel a demokrata 
elmélettel szemben a művész arisztokratizmusát, teljes fölényét 
vallják".14 

Életelvvé lett itt szerinte a művészi elzárkózás. A köz-
élettel szemben a privát szféra, a legbensőbb világ, az inkog-
nito lett meghatározóvá. 

Felnőtt ennek a radikális befeléfordulásnak a következté-
ben egy intenzív lelki élet, differenciált élményképesség, gaz-
dag belső világ. Ebben a tartalmas szubjektivitásban, szenzi-
bilitásban vélte meglelni a századeleji osztrák költészet meg-
különböztető sajátos vonását. 

„Ausztria és mindenekelőtt Bécs a világlírában ma többet jelent, mint 
akár Párizs, akár London, akár az egész Németország együttvéve" 
— írta.15 

„Itt egy különös differenciáltság jött létre. N e m tudni hogyan, és 
nem tudni biztosan miért, ebben az olasz kultúrás és olaszok építette 
zenevárosban finomodott ki leginkább az érzések esszenciája." 

„Ausztriában fejlődött ki leginkább az érzések tisztelete."16 

A már első kötetének címével idézett bensőségkultusz, a 
„négy fal között"-lét volt szerinte az egyik legjellegzetesebb 
monarchikus ismérv. 

A monarchikus szellem ismérvei: 3. ironizált, átesztétizált 
tragikusság 

Végül, de nem utolsó sorban hozzátartozott Kosztolányi 
szerint a századeleji monarchikus szellemhez — a belső té-
pettséget és a befelé forduló esztéta tartást mintegy szinté-

14 Uo. II. 110. 
15 Ércnél 347. 
18 Ércnél 347.; Modern költők. II. 117. 
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zisbe hozva — egyfajta sajátos tragédiaérzés, ironizált, át-
esztétizált tragikusság. Arthur Schnitzlert azért tartotta jel-
legzetesen monarchikus írónak, mert — amint írta — „fel-
tárta ítéleteink viszonylagos voltát".17 

„Minden humora mellett is — jegyezte meg róla — tragikus, mert a 
mai ember kétsége lakozik benne, aki lát mindent, ha nem is egészen 
öntudatosan, de sok oldalról és tudja, hogy a kaleidoszkóp színes 
ábrái. . . bús igazságot raknak ki". 

Elfogta ezt az írót már — hangoztatta — „a század nemes 
betegsége a kétség, a nagyok szenvedése, hogy az életnek 
lehetetlen megtalálni a mértékét és az értékét".18 „Végtelen 
bizonytalanságban lebegünk mindannyian — ezt hirdette 
szerinte a jellegzetesen monarchikus szellem — . . . Hogy 
minden elmúlik és hogy érthetetlen ez az enyésző, hullámzó, 
változó világ"; úr mindenütt a véletlen és a bizonytalan-
ság.19 

Ez a feloldatlan ellentmondásokból, szkepszisből, rela-
tivizmusból, értékhiányból eredő tragédiaérzet nem temette 
azonban maga alá az ént. Felülemelkedést biztosított szá-
mára a megőrzött autonómia : a befelé fordulás, a tartalmas, 
gazdag szubjektivitás. Átesztétizálódott, zenévé oldódott en-
nek következtében a tragédiaérzet. Esztétikummá vált. Mint 
elfeledett, ironizált, átesztétizált tragikum jelent meg. Ahogy 
Kosztolányi megfogalmazta : 

„A bécsi líra csak utalás valami magasabbra, egy fölfelé sóhajtó 
gesztus, a misztikus ismeretlenbe kiáltó szó, amely egy ember elbámu-
lásait magyarázza, egy különös embert, egy nagyon különös embert 
egy nagyon különös lelki szituációban . . . és megrögzíti ennek elbá-
mulásait, a lélek sokkját, visszahóköléseit, fagyos megmerevedettségét 
és rettenetét". 

" Ércnél 260; Színházi II. 462. 
18 Ércnél 260. 
19 Színházi I. 369. 
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A monarchikus szellem ismérve volt Kosztolányi szerint 
ez a sejtelemködbe burkolt, életszeretetnek és reménytelen-
ségnek, magasságigénynek és tehetetlenségnek egybevegyíté-
séből adódó, sajátos, tragikus érzés — az б szavával szólva 
— ez a „majdnem tragikusság".20 Egy oly világ tükröződött 
benne, melyet — mint írta — „különös levegő ölel körül", 
amelyben „lenge, finom és bánatos . . . a halál".21 Az a sajá-
tos esztéta életérzés adta szerinte (az ő külön képi-hangulati 
nyelvén megfogalmazva) a monarchikus szellem lényegét, 
amelyet esztétikai nihilizmusnak nevezett el később a Mo-
narchia művelődéstörténetének egyik kutatója, Wolfgang 
Krauss, s melynek lényegét így sűrítette össze Franz Werfel 
Barbara, oder die Frömmigkeit című regényének egyik sze-
replője: „Élvezet élni, mikor elpusztul a világ."22 

„Mosolygó nihilizmus'''' 

Nemcsak a teoretikus írásokból elemezhető ki a fiatal 
Kosztolányinál ez a sajátos, monarchikus szellemi attitűd, 
ott kísértett ez meghatározó színként a költészetében is. Leg-
jelentősebb fiatalkori művének, A szegény kisgyermek pana-
szainak ez adta a vezérhangulatát. Az alapsémára leegysze-
rűsítve az ebben a versciklusban jelenlevő, összetett, bonyo-
lult, polifon érzést: felsejlett benne egy jellegzetesen bipolá-
ris művészi világkép. Feleselt egymással egy nyugtalanító, 
zavaró közérzet s a fölébe borított zsongító zene, egy elvont 
rosszérzés s az akart, szuggerált esztéta feledés. Hangot ka-
pott benne az általa monarchikus életérzésnek vélt „majd-
nem tragikusság" — kvázi-tragikusság. S ez volt a jellegze-
tes érzésstruktúra Kosztolányi költészetében a későbbi évek-
ben is. Csupán a század kiteljesedő értékválságát egyre szo-

20 Színházi I. 372. 
21 Színházi I. 375. 
22 Krauss, Wolfgang: Der ästhetische Nihilismus. Merkur, Juli, 

1982. 409; Werfel, Franz: Barbara oder die Frömmigkeit. Ber l in -
Wien, 1929. 552. 
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rítóbban érezve, mind sötétebbre fordult a tragikusságérzet: 
egyértelműen nihilérzetté vált. Változott a forma, de az alap-
minőség mindvégig a magától Kosztolányitól monarchikus-
ként jellemzett lelki képlet maradt. 

Végbemehetett ez a kiteljesedés, magasabb síkon történő 
megvalósulás, újra-variálás. Hiszen a beköszöntő általános 
válság előképe volt a századeleji monarchikus krízis. Joggal 
nevezte „a világvége laboratóriumának" Karl Kraus az ak-
kori Monarchiát. Ha 1914 előtt a Habsburg-császárság ha-
tott még úgy Kosztolányira, mint a Római Birodalom kései 
mása: „hanyatló, de még mindig aranyban ragyogó" világ:23 

a világháború élménye nyomán már Európa egésze látszott 
ilyennek. Felnőtt benne, mint a kor egészében is, a kataszt-
rófaérzet. Ahogy Petronius Cena Trimalchionisa kapcsán 
egyik 1919-es cikkében írta: „Egy óriási műveltség romlását 
látom itt a római világban. Arra gondolok, hogy a mai 
európai kultúra is éppígy bomladozik".24 A műveltség fényei 
mögött érezte az alkonyt, a Menschendömmerungot, az Un-
tergang des Abendlandest. A századeleji európai krízistudat 
egyik legművészibb kifejezői közé tartozott. Azzal a meg-
győződéssel élt, hogy mint hajdan a római birodalom „ma 
egy nem kisebb kor pusztul el minden erkölcsével és hagyo-
mányával". Általános emberi érvényt kapott művészetében 
a korábbi jellegzetesen monarchikus válságérzet, a monarchi-
kus „majdnem tragikusság". A szegény kisgyermek pana-
szainak formáló elvét tovább örökítve, még jobban kiélezve: 
egy felötlő paradoxon - egyfelől sodró kétségbeesés, 
nihildöbbenet, tragikumélmény, másfelől pedig játékos, iro-
nikus distancia-őrzés, felülemelkedés — jelentette a kései 
Kosztolányi költészetében is az érzelmi-hangulati alapszer-
kezetet. Létrejött egyfajta sajátos költői világkép, mely vala-
hol a századeleji monarchikus szellemben gyökeredzett s me-
lyet (a „majdnem tragikusság" monarchikus szellem jellem-

23 Színházi 1. 669. 
24 Ércnél 12. 
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zésére használt fogalmát mintegy kibontva, átfogalmazva) 
egyik kedves, többször visszatérő paradoxonával : mosolygó 
nihilizmusnak nevezett később a költő.25 Valóban mosolygó 
nihilizmus volt ez: játékos, ironizált, átesztétizált lebegés az 
érzett tragédia, a reménytelen felett. 

Hotel Abgrund-érzés vagy esztéta sztoicizmus 

Lukács György — a húszas évek európai krízisirodalmával 
foglalkozva — Hotel Abgrund-érzésnek — Szakadék Nagy-
szálló érzésnek — nevezte ezt a sajátos átesztétizált tragi-
kumérzést.26 Jelképes az, hogy épp egy par excellence mo-
narchikus író kapcsán, Musil Der Mann ohne Eigenschaften 
című regényéről írva fejtette ki ezt a tételét. Hiszen — mint 
Kosztolányi Dezső példája is mutatja — valóban a Mo-
narchiában épült fel először ez a szakadék szélén létező, 
minden luxussal ellátott, kényelmes-óvó, lukácsi hotel. Azok 
az értelmiségiek költöztek be ide — idézve Lukács gondola-
tát — , akik nem bírták letagadni már a felnövő elidegene-
dést, értékválságot, az addig uralkodó, nagy identifikációs 
világnézeti rendszerek csődjét s az innen eredő morális ma-
gányt, de akik ugyanakkor nem bírták vállalni a szükséges 
salto vitalet sem: a szakadékon való átugrást, a forradalom 
gondolatához való eljutást, s rossz közérzettel, a pusztulást 
tudva bár, de megmaradtak, az adott polgári világ keretein 
belül, s megteremtették maguknak az arisztokratikus, esz-
téta elkülönülés védett világát: a Lukács György-i Hotel 
Abg rundot. 

Lukács negatívan — dekadenciaként — értékelte ezt a 
magatartástípust. Nem vette számba, hogy az általa bírált 
Hotel Abgrund-lét nemcsak bennmaradás volt az adott világ-
ban, de kivonulás egyben; elkülönülés és tiltakozás. Men-
tette magát rajta keresztül a körötte levő elidegenítő erők-

25 Ércnél 199. 
26 Lukács György: Esztétikai írások. Bp. 1982. 8 1 - 9 2 . 
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tői a veszélyeztetett személyi méltóság. Ha a terápia nem is, 
de a diagnózis helytállt. 

Nem tekinthető véletlennek az, hogy az európai perem-
vidékekről az Osztrák-Magyar Monarchiából, a cári Orosz-
országból, Spanyolországból érkeztek a század elején az 
elidegenedés-érzés s az ellene való tiltakozás első jelentős 
művészi megszólaltatói. Kettős formában, így felfokozottab-
ban érződött a személyiség veszélyeztetettsége a perifériákon. 
A kísértő feudális maradványokban adott volt itt még egy-
részt az autoratív-bürokratikus elidegenedés: a személyiség 
megalázása, az emberi méltóság megsértése a hatalom — 
a tekintély által: a kiszolgáltatottság. 

Az előretörő kapitalizmus pedig már hozta magával az 
érzés más típusát: a személyiség modern nagyvárosi fenye-
getettségét, a tárgyi-dologi elembertelenedést: az elgépiese-
dést. Kettős elidegenedettség szorítójában vergődött így itt az 
én. Erőteljesebben kérdezett a kor, felfokozottabb volt a 
kapott kihívás: következetesebben sürgetődött hát ki a 
szükséges válasz is. Ki kellett küzdeni valamiféle modus vi-
vendit. Nem pusztán a Lukácstól bírált dekadencia, esztéta 
felelőtlenség, Hotel Abgrund-érzés volt innen tekintve a Kosz-
tolányira is jellemző esztéta-attitűd, de egyfajta személyiség-
önvédelem is: sajátos újkori sztoicizmus — esztéta sztoiciz-
mus. Etikum volt itt egyben az esztétikum. 

Hozzátartozott ehhez a világképhez - éppen ezért volt 
ez: mosolygó nihilizmus — a kétségbeesés, a nihil tudata, 
de a mosoly is: az ataraxia, a felülemelkedés. Meg tudta 
őrizni itt az individuum a perspektivátlanságban is a szel-
lem fölényét. Ha másképp nem, de legalább a formák vará-
zsán, az alkotó szellem szabad játékán át kiútat talált a 
nihilbe vetve is az autonóm ember, a maga méltóságát óvó 
személyiség. Kiutat a kiúttalanságból. S monarchikus író 
volt Kosztolányi Dezső ebben a vonatkozásban is. Talán 
nem túlzás ott érezni a tőle képviselt „mosolygó nihilizmus-
ban", ebben a sajátos modern esztéta sztoicizmusban, mint 
monarchikus színt, a Monarchia legértékesebb szellemi tra-
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dícióját: a felvilágosodás örökségét, a jozefinista tradíciót 
— a tolerancia, a belátás adta méltóságot, fölényt. Az ész 
tiszteletét: annak ha mást nem, de új művészi-nyelvi formá-
kat teremtő erejét. 

A Marcus Aurelius című költemény képeit idézve világolt 
itt „az értelem égő lámpája" a kézben, a halál árnyékában, 
a sír felé menve is : fénylett a tudat, ha el is tűnt a remény. 
Átalakítottan, a nihil világképébe beleágyazva a felvilágoso-
dás nagy értékei vivődtek tovább. Mint tragikus komor 
illúziótlanság, szkeptikus látás jelent meg az egykori ráció-
tisztelet, a prometheuszi gőg: Prometheusz már-már Sziszi-
fuszba ment át. Iróniává, játékká váltan élt tovább az auto-
nómia igénye, a belső emberi szuverenitás; részvétté ala-
kultan a személyiségtisztelet, a tolerancia, az érzék az indi-
vidualitás, a változatok iránt. S mint vendéglét-tudat, mint 
esztétikai létérzékelés őrződött tovább az evilágiság, az élet-
igenlés: a felvilágosodás életszeretete. 

Miképp a monarchikus szellem egyik legértékesebb husza-
dik századi megnyilvánulásában — a Claudio Magris-tól 
terápiai nihilizmusnak, nevezett vonulatban27 — mint Freud 
pszichológiájában, a musil-i iróniában, a wittgenstein-i filo-
zófiában, Loos épületeiben, Schönberg zenéjében — a fel-
világosodás fényei ütöttek át Kosztolányi életművében is a 
nihil komor burkán. A tragédiában, a halállal, a semmivel 
szemben is tartotta magát a cogito ergo sum hőse, a des-
cartes-i ember. De ennek a problémának — Kosztolányi és a 
felvilágosodás az életmű megítélése szempontjából oly igen 
lényeges, s eddig csak Kiss Endrétől érintett28 — kapcsola-
tának tárgyalása külön tanulmány feladata már. 

27 Magris, Claudio: Der habsburgische Mythos in der österreichischen 
Literatur. Salzburg, 1966. 18. 

28 Kiss Endre: А „к.и.к. világrend" halála — Bécsben. Bp. 1978. 
5 9 - 7 0 . 


