
N É M E T H G . B É L A 

Stilpluralizmus a századforduló 
magyar és osztrák irodalmában* 

1. Minden valószínűség szerint a romantika volt az utolsó 
olyan nagy egyetemes irányzat, amelynek jelenléte, sőt, 
dominanciája szinte minden műfajban, mint uralkodó ten-
dencia és jellegmeghatározó karakter fölmutatható. És nem 
is csak a műfajokra áll ez, hanem úgylehet, az egész európai 
művelődési körre is. Realista drámáról és realista regényről 
naponta szokás szólni. Realista líráról azonban nagyon 
ritkán, s ha mégis, akkor nagyon is bizonytalan körvonalak-
kal és tartalommal. És ha egyszer-másszor szólnak is szim-
bolista drámáról (pl. Hauptmann: Az elsüllyedt harang, 
Hannele mennybemenetele, És Pippa táncol, Maeterlinck: 
Л vakok), impresszionistáról majdnem soha. Ha mégis, 
akkor nagyon keveseknél és egészen különleges értelem-
ben, - tán, mondjuk, Csehov bizonyos művei esetében. 
Mindenesetre, ha az irányzatfogalmak szemantikáját eny-
nvire kitágítjuk, félő, hogy megjelenik a veszély, hogy 
valójában tartalmatlanná, üressé válnak. 

Ami a romantikát illeti, természetesen, időeltolódások 
éppúgy jelentkeznek az egyes irodalmak között, mint ahogy 

* Elhangzott németül egy finnországi összehasonlító konferencián, 1993 
júliusában. 
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területi vagy nemzeti különbségek is a karakterisztikában. 
Mégis, az időbeli és tartalmi különbségek ellenére bizonyos 
jellemző alapvonások és alapelemek valahogy minden helyi 
és nemzeti változatban jelen vannak. 

Éppen ezért, amikor az osztrák és magyar irodalom 
századvégi-századfordulós modern korszakát összehason-
lítjuk, tanácsos a romantikával kezdenünk, a romantikáig 
visszatekintenünk. De nemcsak ezért. I lanem azért is, mert 
folyamatos, a mai értelemben vett irodalmi életről Magyar-
országon ettől az időtől fogva beszélhetünk. Jelentős művek 
természetesen keletkeztek már jóval korábban, a rene-
szánsz, a reformáció s a barokk korszakában is; szerves, 
strukturált irodalmi tevékenységről, a korra vonatkozó 
kritikáról és irányzatokra célzó vitákról a romantika előtt 
azonban alig szólhatunk. 

Másrészt, mert az önálló identitástudat és a nemzeti 
különállásérzet az osztrák irodalomban és kultúrában volta-
képp ebben az időben fejlődött ki és erősödött meg. 

Mindkét tény sajátosan paradox történeti helyzetből 
adódott. Egészen rövidre, dióhéjba fogva. Magyarország a 
török időkben másfél századon három részre volt szakítva. 
Nyugat- és Észak-Magyarország jelentette a tulajdonképpeni 
magyar királyságot, amely egyfajta perszonálunióban állt a 
Habsburgok birodalmával. Erdély félvazallus fejedelemség 
volt, melynek adót kellett fizetnie a Fényes Portának. Az 
ország középső része, majdnem fele az országnak török 
megszállás alatt élt. 

Mégis, e tény ellenére az ország összetartozástudata és 
alkotmánytudata mindhárom területen folyamatos és élő 
maradt. S a török sem próbálta úgy birodalmába olvasztani 
a megszállt területet, mint a balkáni országokat. S a leghatal-
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masabb erdélyi fejedelmek is mindenkor tudatában voltak 
a magyar király főségének. Másrészt minden Habsburg-
császár tudta, hogy meg kell koronáztatnia magát a Szent 
István-koronával s esküjét le kell tennie a magyar alkot-
mányra. Magyarország közel ezer esztendős államtudattal 
rendelkezett; ezzel szemben az akkori Habsburg-biroda-
lom, mint osztrák birodalom, alig egy félszázadot tudhatott • 
maga mögött. A szerepét, a lényét kereső Ausztriában a 
mindenható kancellár, Metternich herceg által irányított és 
megtestesített, erősen centralizált, dinasztikus abszolutiz-
mus alkotta a kormányformát, szemben a magyar decentra-
lizált nemzeti rendiséggel. 

Ez a Metternich-féle abszolutizmus, ami a nyilvános s a 
politikai életet illette, kemény volt és mindenütt jelenlévő. 
A gazdasági életben s a mindennapok privátterületén azon-
ban engedett bizonyos szabadságot és nyújtott bizonyos 
nyugalmas biztonságot. A polgár, ha nem is nagy méretek-
ben, vagyont gyűjthetett és jólétet teremthetett magának. S 
ha nem politizált, társaséletet folytathatott, családias együtt-
létekben szórakozhatott, művészetekben is része lehetett, 
látogathatott színházat, olvashatott irodalmat, történeteket, 
verseket, főleg azonban dalt és muzsikát hallgathatott s 
festészetben gyönyörködhetett. 

2. Sokat polemizáltak arról, s polemizálnak ma is, önálló 
korszaknak és irányzatnak kell-e, lehet-e a művészet- és 
irodalomtörténetben e szakaszt tekinteni. Vagy csak a késő 
romantika elágazásaként kell felfogni. Kétségtelenül mutat 
sok rokonságot a nagy német romantikával, kivált, ami az 
Eichendorff-Dorste-Hülshoff-féle gyönyörű zeneiségű, 
gazdag hangulatú, lírai késő romantikát illeti. Hiányzott 
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belőle azonban az a magasrangú történet-, megismerés-, 
erkölcsfilozófiai törekvés, amely a német nagyromantikát, a 
Hochromantikot jellemezte. Maga a teológiai gondolkodás 
is inkább egyházias jellegű volt, mint filozofikus, s a 
vallásosság inkább liturgikus ájtatosságokban testesült meg, 
mint benső hitben és személyes kontemplációban. Clemens 
von Hofbauer szelleme, semmint Novalisé jellemezte. 

Mindent egybevéve: a biedermeier e korszaka egyrészt 
mint életérzés- és magatartás-fajta, másrészt és azzal együtt 
mint életmód- és életformaművészet fogható föl. Ezen belül 
nem utolsósorban mint lakás- és berendezésművészet. Mint 
az abszolutizmusnak a magánéletbe visszahúzódott-vissza-
kényszerített polgára modus vivendi-je. A Metternich-kor-
szak második felében, kivált pedig harmadik harmadán, a 
Vormärz idején azonban az irodalom egyre kritikusabbá 
lett, néha egyenesen lázadozó az uralkodó rend és hatalom 
ellen. Mint példát említhetjük, miként lépett Lenaunál a 
tragikus hangoltság, a heroikus pátosz s az erkölcsi-politikai 
elszántság az idilli hang s az egzotikus hangulat és színezet 
helyébe. S miként erősödött föl a politikai-morális irónia s a 
társadalmi-szatirikus rajz a bécsi Volksstückben, mindenek-
előtt Nestroynál a burleszk-komikussal s a pusztán mulatta-
tóval szemben. 

3. Voltaképpen most, a Vormärz idején találkozik érzület-
ben az osztrák és magyar irodalom. Mert Magyarországon is 
joggal lehet szólni biedermeier lakásművészetről vagy 
festészetről, kivált a magyarországi német polgárságnál; 
magyar nyelvű ilyen irodalomról azonban csak igen csekély 
mértékben. A húszas években kezdte a magyar romantika 
egész pompáját és karakterét kibontani. Ez a romantika 
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rokonságban volt a német romantikával is, de sokkal inkább 
a franciával, s még inkább (szándéka s hite szerint) az 
angol-skóttal. Ha nem is mindig közvetlenül, de közel állt a 
közélethez s a politikai mozgalmakhoz. Heroikus hang és 
lelkesítő hangulat uralkodott a nagy, versbe foglalt hősi 
eposzokban és drámákban, ossziáni melancholiával és 
Arthur-királyi nosztalgiával eltelve. A nemzeti történelem 
hősi történéseit, híres és glóriás alakjait ébresztették. A 
regények is a történelemből merítették témavilágukat; 
gyakran társítva a szórakoztató elemet a korvonatkozású 
didaktikussal. 

Mi magyarázza ezt a feltűnő, szinte az általános európai 
romantikusnál is feltűnőbb vonzódást a történelemhez? 
A 18. század Kelet-Közép-Európában a nemzeti tudat ébre-
désének a korszaka. Magyarországon különleges tényezők 
hatása erősítve járult hozzá ehhez a folyamathoz. II. József 
Magyarországon is progresszív reformokat kívánt bevezet-
ni: a jobbágyság fölszabadítását, a vallások egyenjogúsítását, 
a nemesi birtokok adóztatását. Mindezt azonban keményen 
összpontosított, szigorúan abszolutisztikus módon akarta 
megvalósítani. És nemcsak a Habsburgok ún. örökletes 
tartományaiból, az Erblánderekből óhajtott egy egységes 
osztrák birodalmat teremteni, hanem Magyarországot is be 
szándékozott tagolni, olvasztani. Az egyetlen volt, aki nem 
koronáztatta meg magát a Szent István-koronával s esküt 
sem tett magyar alkotmányra. így nemcsak a konzervatívok, 
eleve ellenfelei, hanem a progresszívok is, kezdetben hívei 
is, mélyen sértve érezték magukat, s kétséggel nézték az 
uralkodói törekvéseket. 

Halála, illetve II. Lipót rövid uralkodása után a francia 
forradalom és a francia háborúk idején jórészt visszaállott a 
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Józsefet előző helyzet. A bécsi kongresszus után azonban 
Metternich ugyancsak egy egységes, közép- és felsőszinten 
németül igazgatott osztrák birodalmat akart létrehozni, s 
abba Magyarországot is bevonni. Az ő törekvései azonban 
szemben álltak Józseféivel a tekintetben, hogy feudáldinasz-
tikus, egyházias szellemtől áthatott abszolutizmus lebegett 
előtte. így itt a nemzeti és ellenzéki ébredés és mozgás 
erősebb és koraibb volt, mint a Habsburgok többi országá-
ban. 

Még egy külön tény erősítette ezt az ellenzékiséget és 
történeti hajlamot. Csak mintegy a fele volt az ország 
lakosságának magyar anyanyelvű. Északon szlovákok és 
ukránok, keleten, Erdélyben románok, délen szerbek laktak 
nagy tömegekben. S az egész országban szétszórtan, kivált a 
városokban németek. A nemzetiségek területein a magya-
rok vagy sporadikusan, vagy kisebb-nagyobb nyelvszigete-
ken éltek. A felső s jórészt a középfokú közigazgatási 
irányítás is éppúgy, mint a nagybirtokok többsége is magyar 
kézben volt szinte mindenütt. A magyar országgyűlés hivata-
los nyelve a húszas évekig a latin volt. Ettől az időtől a 
reformnemesség a latin helyébe a magyart kívánta állítani. 

Voltaképpen ezzel az ún. hungarus-tudatot is megőrizni 
és modernizálni kívánta. A felvilágosodás kora előtt az 
ország minden lakója, különösen, ha a nemességhez tarto-
zott, vagy a közszolgálatban tevékenykedett, ha nem magyar 
anyanyelvű volt is, „hungarus"-nak nevezte magát. Most a 
nemzet fogalmára kettős jelentést teremtettek: nyelvnemzet 
(Sprachnation) és politikai nemzet (Staatsnation, Politische 
Nation). Az előbbi tagjai a magyar nyelvűek, az utóbbié az 
ország minden állampolgára. Bíztak egyrészt a liberálszo-
ciális reformok összetartó erejében, másrészt a tradícióké-
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ban. A későbbi nagy kultuszminiszter, Eötvös József, a kiváló 
regény- és elméletíró előbb egy bűnügyi regényben mutatta 
föl a magát túlélt feudalizmus minden bűnét, majd egy 
másikban, a parasztháborúk korából azt, milyen tragikus 
következményekkel jár, ha a szükséges reformokat nem 
valósítják meg. Meg volt győződve, hogy a megfelelő 
liberális, szociális, kulturális reformok a különböző nemze-
tiségeket - egy szabad társadalom szabad polgárait - az 
állam-szervezet össze tudja tartani, -békíteni. Petőfi generá-
ciója volt ez, az icieálokban hívő reformereké, majd forradal-
mároké. 

4. A hatalmas orosz segítséggel levert forradalmi szabadság-
harc és a reá következő tizenöt esztendős neoabszolutizmus 
még csak erősítette a történeti témák iránti vonzalmat. Most 
azonban óvatos, egyedi és társadalmi pszichológia jegyé-
ben, majdnem szkeptikus történetbölcselettől átszínezve, 
félig romantikus, félig realisztikus empirizmustól áthatva, 
amelyben egyszerre volt jelen az előretörő pozitivizmus és 
a kétkedő romantika. Kemény Zsigmond regényei a vallás-
háborúk korából óvtak a vallási, az ideológiai és minden-
nemű rajongásoktól és messzianizmusoktól. Legjobb regé-
nye, mélyen tragikus regénye egyenesen a „Rajongók" címet 
viselte. 

Az osztrák irodalom ebben a szakaszban nem hathatott 
különösebben a magyarra s irányzati rokonságot sem sokat 
mutatott, annak ellenére sem, hogy osztrák szerzőket 
gyakran pesti kiadók adtak ki, köztük a kor tán legjelentéke-
nyebb osztrák epikus prózaíróját, Adalbert Stieftert. A 
tragikumra való hajlamban Grillparzer és Kemény között 
azonban van valami hasonló: aki nem alkalmazkodik a 
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történelem menetéhez, hanem maga akarja azt irányítani, 
könnyen a saját tragikumát s nemzetének szerencsétlensé-
gét teremtheti meg. És Stiefter gyöngéd, impresszioniszti-
kus tájmelancholiája a kor legnagyobb magyar költőjénél, 
Aranynál mint keserédes életérzés és elvágyódó emlékezés-
kultusz jelenik meg. 

Két népszerű, populáris műfajban áll ekkor a két ország 
egymáshoz közel: a bécsi és magyar népszínmű az egyik, a 
könnyed daljáték, az operett előfutára a másik. Míg azonban 
a bécsi figurák többnyire kispolgárok, a magyarok parasztok 
vagy falusi mesteremberek. S míg a bécsi figurák városias 
ironikus szimpátiával vannak övezve, a magyarok folklorisz-
tikus, anekdotikus, gyakran nemcsak rokonszenvező, de 
lelkesült modorban színre állítva. 

5. Az 1867-es Kiegyezés után, a kettős Monarchia megszüle-
tése után nagyon gyors és nagyvonalú gazdasági és civilizá-
ciós fejlődés következett be Magyarországon. Egy kicsi, 
magas képzettségű írócsoport érzékelte a veszélyt, amely 
egyrészt abban rejlett, hogy az igazgatás, főleg vidéken, 
jórészt továbbra is az egykori, ómódian gondolkodó nemes-
ség kezében volt, másrészt abban, hogy a nemzetiségi 
kérdés megoldatlan maradt: velük nem jött létre kiegyezés. 
A skandináv Ibsen-Brandes „áttörés-nemzedékhez", Durch-
bruch-Generationhoz voltak hasonlóak. Közülük egyik, 
Toldy István, naturalista regényt írt, a roman experimental 
elveit védelmező előszóval, egy másik, Arany László, Go-
golra emlékeztetően rajzolta a vidéki földbirtokosság lusta, 
mozdulatlan világát, egy harmadik, AsbóthJános, egy Anglia-
és praeraffaelita-csodáló a vezető réteg érzéketlenségét 
mutatta a modern szépségek finomságát és a kultúrát 
illetően. 
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A nemzeti önbizalom s a pozitivizmus mindent megoldó 
haladáshite által átjárt liberalizmus azonban erősebb volt, 
mint a veszélyérzet, s így ez a nagyon éleslátású generáció 
visszhang nélkül maradt. Továbbra is Jókai Mór regényei 
uralkodtak az olvasók világában, amelyeket ő a maga 
nagyszerű humorával rajzolt pompás környezetrajzokból 
alkotott és nemzeti s társadalmi optimizmussal telt életké-
pekből, genre-kép-rajzokból remek olvasmányokká fűzött 
össze. Ausztriában, kivált Bécsben az éppen virágkorába 
lépő operett töltött be némileg hasonló szerepet. Sokat-
mondó, hogy a dunai monarchiára oly jellemző mű, A 
Cigánybáró története és zenéje a Habsburg-birodalom két 
fele két kedvencének, Jókainak és J. Straussnak kezéből 
került ki. A monarchia első évtizedeiben a dallal, zenével 
díszített népszínmű, meg az operett s a francia szalondráma 
hármasa állt a popularitás középpontjában; később helyéből 
sokat át kellett engednie a hírlapi tárcának és a kabarénak. 

6. A századfordulón egyfajta kiábrándultság, dezillúzió 
kezdett mutatkozni, ami a pozitivista tudományosság és 
civilizációs törekvések mindenhatóságát illette. És a valóban 
nagyarányú gazdasági fejlődés ellenére vagy éppen azzal 
együtt egyre erősebben jelentkeztek bizonyos feszültségek, 
megosztottságok: agrárszociális és városi munkásmozgoló-
dások, radikális polgári kezdeményezések, autonómiás, sőt, 
szeparatisztikus nemzetiségi követelések, laicizáló törekvé-
sek és velük egyidőben modern vallásos-filozofikus igé-
nyek. 

Ausztriában ezek a jelenségek valamivel korábban, de 
egyben enyhébben is jelentkeztek, mint Magyarországon. 
Ennek megfelelően az irodalom, főleg a regényepika ott 
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korábban is reagált rájuk. Anzengruber munkásságával 
mindenekelőtt a vidéket, a vidéki paraszt- és munkásvilág 
szociális és életformabeli torzságait igyekezett fölmutatni 
éppúgy, mint a kritikai hangban társa, Maria von Ebner-
Eschenbach. ő k közelebb álltak a kor európai realizmusá-
hoz, mint magyar kortársaik. Nyelvművészetben, epikus 
leleményben, lélektani látásban viszont mögöttük marad-
tak. Különösen, ami Mikszáth Kálmán ironikus-anekdotikus 
novellaművészetét s ifjabb társai melancholikus, lélektani 
elbeszélőkészségét illeti. Anzengruber gyakran moralizálva 
s didaktikusán ad elő, Eschenbach pedig nemritkán szociál-
szentimentális széplelkűséggel. Igazában azonban sem az 
osztrák, sem a magyar irodalom nem hozott e korban a 
velük egykorú európai realistákéhoz hasonló műveket. 

Ausztriában az új világszemlélet vágya inkább és éleseb-
ben a tudományban, nem utolsósorban a nyelvfilozófiában 
s a lélektan különböző fajtáiban jelent meg. Magyarországon 
viszont Mikszáth említett ifjabb kortársainak novellisztikájá-
ban, amely elsősorban a nagy oroszok befolyását mutatta, 
illetőleg a modern naturalisztikus franciákét, mindenek-
előtt Maupassant-ét. A nagy német elbeszélők, mint pl. 
Keller vagy Storm e korszakban szinte ismeretlenek marad-
tak még. 

Mindenesetre ezt a nyelvfilozófiát, ezt a pszichológiát 
Ausztriában éppen úgy, mint ezt az erősen lélektanias-medi-
tatív, részvéttel eltelt és rezignációval telített vagy szociális 
élű, romantikus elemekkel vegyült naturalisztikus novellisz-
tikát Magyarországon egy új s valódi virágkor előjeleként 
kell felfognunk. Némi erősített hangsúllyal tán azt mondhat-
nánk, az osztrák irodalom a maga saját helyét és jellegzetes 
jelentését az európai irodalomtörténeti szemantikában 
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mint önálló, különálló egység és szervezet ebben az idő-
szakban nyerte el. 

Mindazok az irányok, amelyek a 19- század második felén 
Nyugat-Európában, Skandináviában, Oroszországban jelen-
tőségre tettek szert, együttesen, egymással vegyítve ömlöt-
tek be. Naturalizmus, szimbolizmus, impresszionizmus és a 
többiek egybeolvadva jelentkeztek az osztrák „moderniz-
musban", „modernitásban", amelyet ez időben leginkább a 
szecesszió nevével illethetünk. A naturalizmus itt finoman 
erotikus, játékosan pikáns és kicsit cinikus, mint Schnitzler-
nél, az impresszionizmus itt pompásan díszített, gazdagon 
historizált és kissé barokkosan-egyháziasan retorikus, mint 
Hofmannstahlnál, a szimbolizmus itt bensőséges, egészen a 
vallásosságig kontemplativ és melancholikus-sztoikus, mint 
Rilkénél. Mindenesetre szinte mindenkinél, bár különböző 
fokon és módon pszichologizált filozofikussággal, filozofi-
zált pszichologikussággal vannak a művek áthatva. 

Ez az irodalom erősen befogadókészségű és oly összetett, 
mint maga Bécs, ahol a telefonkönyvben ma is majd minden 
harmadik név cseh, horvát, lengyel, olasz, magyar vagy 
valami egyéb nem-német. 

Ennek az őskatolikus dinasztiának főkatolikus székváro-
sában a keletről bevándorló zsidóság, az antiszemiták 
ellenére, Luegger polgármester ellenére bőven részesülhe-
tett a gazdaság s a kultúra lehetőségeiben egyaránt. Csupa 
ellentmondással volt tele Európának ez az utolsó igazán 
dinasztikus birodalma, amelyben nosztalgia és rezignáció, 
életöröm és melancholia, újuló nyugtalanság és mozdulat-
lan hagyományosság, kétkedő idegesség és jámbor bizalom, 
ómódi vallásosság és raffinált libertinage, nagylelkű libera-
litás és rideg nemesiség és számtalan hasonló ellentét 
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fonódott egybe; amelyben Richard Strauss Salome-'yk épp-
úgy ünnepelték, mint A. Bruckner szimfóniáit. 

És ha lehetséges, Budapest, bizonyos tekintetben még 
színesebb, tarkább képet mutatott. A század közepén száz-
kétszázezres város, a századvégen milliós. S a nevek éppoly 
kevertek, annak ellenére, hogy nagyarányú névmagyarosítás 
ment végbe. Az irodalom fölvirágzása mintegy évtizeddel 
követte Bécsét, az új század első tizedében. Központi 
orgánuma a Nyugat, amelyet jórészt néhány gazdag zsidó 
nagyiparos s pénzember finanszíroz. És szerzői között is 
nem kevés a zsidó származású. Integráns része kívántak 
lenni a befogadó társadalomnak és kultúrának és emellett, 
akik akartak, tudtak s nyugodtan maradhattak egyben a 
zsidóság tevékeny osztályosai is. Jellemző, hogy a Monar-
chia utolsó másfél tizedében több, mint tíz zsidó család 
kapta meg a magyar bárói címet. 

A korszak magyar írói elsősorban Párizsért, a félmúlt és a 
jelen francia irodalmáért lelkesedtek; bár jól ismerték 
osztrák kortársaikat is, és Bécs sokféle invenciót közvetített. 
Abban különösen rokonok voltak az osztrákokkal, hogy a 
félmúlt különféle irányzatait mint egyfajta ötvözetet fogad-
ták be, hagyták hatni magukra, melyből aztán saját korszak-
és személyiségvonatkozású-jellegű művészetet teremtettek. 
Ady Endre, a lírikus és szociálradikális publicista, hagyomá-
nyos kezdés után szimbolista lett úgy, hogy szimbolikáját 
elsősorban a magyar kálvinista biblikus örökségből, folklór-
ból, hiedelemvilágból s történelemből vette, alkotta. Babits 
Mihály - lírikus, esszéista, regényíró - magas műveltségű, 
kontemplativ szellem, némi parnasszista s praeraffaelita 
indítással, a modern artisztikum megtestesítője, aki minden 
őt ért befolyást önnön módján sajáttá klasszicizált. Katolikus-
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nak mondta magát, de a szónak nem egvházias értelmében, 
hanem, mint mondta, a szó eredeti jelentésében: a katolici-
tás univerzalitást jelentett számára; a metafizikai-ontológiai 
értékeket, az Istent keresők univerzalitását. Nagyszerű for-
dító is, görög tragikusokat, Dante Komédia ját, Goethe 
Iphigeniá'ykt, Baudelaire Fleur du Maiját és sok mást ültetett 
át. Kosztolányi Dezső, egy hátrálást nem ismerő agnoszti-
kus, mint finom érzékenységű impresszionista és nyelvi 
varázsló kezdte, aki azonban egyre keményebb, tömé-
nyebb, fegyelmezettebb nyelvi erővel és lényegiséggel 
dolgozott lírájában éppúgy, mint novel lisztikájában és re-
gényírásában is, közel kerülve a majdani egzisztencialisták-
hoz, de szociális érzékenységét is megtartva. 

Mint az osztrákok, ők is átélték egykori liberális világuk 
végének remélő-aggódó előérzetét, amely megérett a válto-
zásra, az átformálásra. S bár egyszerre érezték a reményt és 
az aggodalmat, akartak erőt birtokolni világuk szellemi-lelki 
újraformálásához. Birtokában voltak ők is, akárcsak az 
osztrákok, annak a művészi és gondolati anyagnak és 
tapasztalatnak, amely alkalmas volt egy olyan szatirikus-gro-
teszk, melancholikus-nosztalgikus, bensőséges-emlékező 
Requiemet megszólaltatni egy nagymúltú birodalom elmú-
lásáról, amelyet Lenin a népek börtönének nevezett, Henry 
Kissinger ellenben a népek együttélése előképének, egy 
folyton jobbuló s jobbítható s - szerinte - máig meg nem 
haladott előképének. 

És ami a művészetfelfogást illeti, szinte valamennyien 
közel jutottak ahhoz a gondolathoz, hogy az igazán gondol-
kodó ember valódi hazája a nyelv és végső menedéke a 
nyelv segítségével művészetté vagy véle közel egyenértékű 
filozófiává kényszerített-alkotott létezés. Már rég nem voltak 
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sem szecessziósak, sem impresszionisták, sem szimbolisták, 
hanem egyszerre voltak mind ezek, mind egyéb irányok 
individuális megtestesítői, alkalmanként és egyénenként 
különböző fokban, minőségben és mennyiségben. Egyedi 
s nemzeti ötvözetet teremtettek meg az osztrákok is, a 
magyarok is (s az egykori Monarchia többi népeinek írói is) 
a századvég és -forduló gazdag kezdeményezéseinek tárhá-
zából. Stilpluralizmus, stilpluralitás volt jellemző nemcsak a 
korszakra, hanem gyakran az egyes életművekre is. S ezen 
belül a művészi nyelv nagyon tudatosan, gondosan válogató 
használata. 

Alighanem elmondható, hogy a századelőn létrejött egy 
sajátos közép-európai irodalmiság, amely alkalmas volt arra, 
hogy kifejezze, ábrázolja mindezeket a sejtett, érzett s 
változó világuknak a valóságban csakugyan meglévő visszás-
ságait, ellentmondásait, s mélyebben magának az átalakuló 
létezésnek, ama súlyos kérdéseit, amelyek itt különösen 
jellemzőek voltak. Az osztrák Musil, a magyar Márai, a 
horváth Krleza, a cseh Kubin, a cseh-osztrák-zsidó Kafka, az 
osztrák Doderer, a magyar Krúdy, a cseh Capek, a bosnyák-
szerb Andriő hasonlóan s mégis erős nemzeti s egyéni 
különbségekkel alkották meg ezt a művészetet. 

Ahelyett, hogy hosszan szólnánk arról, mennyire gazdagí-
tották meg az irodalom szemiotikai tárházát, említsünk e 
„requienV'-nemzedékre jellemző néhány címadást, amely-
ben együtt van a jelentés és értelem (Bedeutung und Sinn), 
a kifelé s a befelé ható nyelvi erő (Extension und Intension), 
a tapasztalati és a leíró (empirisches und deskriptives), vagy 
egyszerűen a szimbolikus és a fogalmi: A kastély, A pör, Az 
átváltozás Kafkától, Az idegen, A féltékenyek Máraitól, Az 
agónia, A Golgota Krlezától, A férgek életéből Capektől, A 
másik oldal Kubintól, Szindbád utazásai Krúdvtól, A tulaj-
donságok nélküli ember Musiltól, a Híd a Drinán Andrictól. 


