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A mo dern, mint sok más nem zet kö zi fo ga
lom – gon dol junk pél dá ul a nép(i), for ra
dalom, vallás(os), tőke, hagyomány, libe
rá lis, Ke let és ha son lók ra – egya ránt hasz
nálatos elismerő és rosszalló (amelioratív
éspejoratív)összefüggésben,vagyahogy
manapság mondják: pozitív és negatív
hoz zá ál lás sal. A mo dern fo ga lom el lent
mondásosságarészbenvilágjelenség(azaz
megvanmindennyelvben,aholefogalom
él),részbenazonbansajátosankelet-euró-
pai, illetvemagyar fejlemény, ami a kör-
nyék gondolati és politikai fejlődésének
következménye.

Vegyük először szemügyre a mo dern 
szó etimológiáját, nyelvtörténeti eredetét.
Azetimológiasokatelárul,deanemnyel-
vész olvasó kedvéért szögezzük le, hogy
valamely szó jelentése vagy stílusértéke
távolról semmagyarázható mindig a szó
eredetével vagy régebbi jelentéseivel,
hi szen ak kor pél dá ul a ma gyar re a li zál ni 
és az an gol to realize („ráébredni”),amagyar
di let táns és az olasz dilettante („amatőr”)
ugya nazt kel le ne hogy je lent se.

A mo dern azeurópainyelvekbenalatinmodernusbólszármazik.Ezutóbbiaklasszi-
kuslatinbanmégnemfordulelő,aszövegekbenelőszörahatodikszázadbanbukkanföl,
azazkései,középkorilatinalakulat.Alapjaaklasszikuslatinmodo időhatározó,mely-
nekjelentése„csakazimént,éppenmost,kevésselezelőtt”.Amodernus ere de ti je len té
se tehát„az iménti,mostani, jelenlegi, friss”.Amodo egyébkénta latinmodus „mér- 
ték,határ,mód,eljárás”főnévbőlvanképezve,melybőlamagyarmód, mó di, afrancia
és né met mode „divat”éshasonlószavakszármaznak.Amagyarmód, mó di és a mo dern 
tehátvégsősoronugyanarrólatőrőlfakad,közösetimológiájú,deamo dern mai ér tel me 
nema „divat(os)”-ból ered, hanema „jelen(legi)”-ből.Amodernus továbbélt a latin- 
bólalakulóneolatinnyelvekben,slettbelőleazolasz,spanyolmoderno, ill.afrancia
moderne, ámajelentéslassanmegváltozott:márnem„jelenlegi”,hanem„akornakmeg-
felelő,divatos,új”volt.Afranciaszóatizenhatodikszázadbanbekerültazangolba,ati-
zennyolcadikszázadsoránanémetbe,onnanpedigamagyarba.

Amagyarbanaszóelsőírásoselőfordulása1799-bőlvaló,sjelképesnekistekinthető,
hogyéppenazelső igazánmodernköltő,Csokonaiegyiksorában:Mindjárt sokgró
focskákmodernjéhezállnak. (Itt szokatlanmódonfőnévkéntszerepel: jelentéseamai
mó  dinakvagymodernkedésnekfelelmeg.)1815-benKazinczynálvanelőszöradatolva
aszómelléknévihasználata„új,korszerű,mostani”jelentésben.Röviddelezutánmeg-
jelennekaszármazékaiis,1847-benamo der ni zál, 1877-benamodernség.Ezmutatja,
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hogy ek kor már a mo dern szokványosmagyar tőkéntviselkedik, s belőle a szokásos
képzőkkel lehet további szavakatképezni:modernkedik,modernül.A szó eti mo ló gi ai 
útjaamagyarigtehátakövetkezővolt:

klasszi kus la tin modus „mérték,mód”(melybőlamagyarmód és mó di)
→ klasszi kus la tin modo „azimént,éppenmost,epillanatban”
→késeilatin(6.sz.)modernus „aziménti,pillanatnyi,jelenlegi”
→franciamoderne „jelenlegi”→„korszerű,új,modern”
→német(18.sz.)mo dern „korszerű,új,modern”
→magyar(18/19.sz.)mo dern „korszerű,új,modern”

Azelsőjelentésváltozástehátmáraközépkorbanmegindult:amo dern kezdteelvesz-
teniazeredetiidőjelölő–azazrelatív-fizikai–értelmét,ésfokozatosanemberi,társa-
dalmi,kulturálisanértékelő–azazrelatív-tartalmi–jelentésretettszert:„abeszéléskori
kornakmegfelelő,mai,korszerű,új”.Ejelentésbenterjedtelazeurópainyelvekben;az
eredetijelentésnyomokbanmégéltakoraújkorban,példáulegy1555-ösangolszöveg-
benezttaláljuk:our queen moderne „jelenlegikirálynőnk”.(Eztamaiangolbancsaka
present vagycurrent szavakkallehetnekifejezni.)Ebbőlágazottleamo dernnek Shakes
pearekorábangyakori„mindennapos,elcsépelt,közönséges” jelentése.Ehasználatok
azonbankivesztek,ésamo dern újkorijelentésemárnemcserélhetőfölajelenlegivel,
vagyisnembeszélünk„modernidőjárásihelyzetről”,ésa„modernkirálynő”nemazo-
nosa„jelenlegikirálynővel”.

Vizsgáljukmegmármost,milyenjelentésekkelbíramo dern amaimagyarnyelvben.
Előszöráttekintjük(tömörítve),hogyandefiniáljaamagyarbanamo dern és szár ma zék
szavainakjelentésétaz1959–1962közöttmegjelentÉrtelmezőSzótár:

mo dern
1.Akorral haladó, a legújabb szellemi és technikai vívmányokat ismerő<személy>.Pl.
modernháziasszony.–1a.Arégebbikor(ok)kötöttségeitelnemismerő,velükszembehe-
lyezkedő<személy,csoport>.Pl.modernifjúság.
2.Alegújabbkorigényeinek,divatjának,megfelelő<dolog>;újszerű,korszerű.Pl.mo dern 
ház,művészet;modernülberendezett.–2a.Amodernkor:alegújabbkor<szembeállítvaaz
előzővelésbizonyosérzelmiállásfoglalástiskifejezve>.
3.(tudományos)<Azókorinyelvekkelésirodalmakkalellentétben>amaisélőnépekhez
tartozó.Pl.modernfilológia,irodalmak,nyelvek.

mo der ni zál
1.Azúj,korszerűkövetelményeknekmegfelelővéteszvalamit;korszerűsít.Pl.gépet,ruhát.
2.(ritka)<Valamelyrégitényt,személyt>újszerű,maivonásokkalruházfel,jelenkorinak
tüntetfel.Pl.Azírótúlságosanmodernizáljaatörténetiregényszereplőit.

mo dern ség
1.<Elismerővagynéharosszallóérzelmiszínezettel>valakinek,valaminekmodern(1–2)
volta; újszerűség, korszerűség. Az épület, a felfogás, az erkölcsök modernsége. – 1a.
Modernízlésésgondolkodás.Pl.[Ott]vers,muzsika,modernségvárt.–1b.Modernélet-
forma.Pl.Falunisterjedamodernség.

hi per mo dern (sajtó,túlzó,rosszalló)
1.Szokatlanulújszerű;túlzottanmodern.Pl.ahipermodernművészetiirányzatotkedveli.
2.Olyan<személy>,akitúlzottanújszerűdivatot,felfogástkedvel,ilyeneketvallvagyilye-
nekkövetésérehajlamos.Pl.Nemszeretiahipermodernembereket.

ult ra mo dern (választékos,gyakranrosszalló)
1.Szélsőségesen,gyakrankihívóanújszerű.Pl.ultramoderndivatelvek,művészet,viselke
dés,zene.
2.Olyan<személy>,akiilyenelveknekhódol.Pl.ultramodernnő.
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Aszótármegemlítimégamodernes,modernkedikszármazékokat,denemhozzaa
mo dern iz mus, mo der nis ta alakokat.(Amo dern szónakfőnévihasználataisvan,pl.csat
lakozottamodernekhez,deezpusztánnyelvtaniváltozat,számunkranincsjelentősége.)

AzÉrtelmezőSzótárelemzésetöbbpontonkifogásolható.Először:nemszükségesa
személyre, ill. dologra vonatkozó jelentéseket szétválasztani, hiszen ezek egyszerű
metaforikuskapcsolatbanvannak:amodernnővelmodernviszonyavoltazembernek,
ésamodernfestőmodernképetcsinált.Másodszor:amitaszótáramo der ni zál 2.jelen-
tésekéntad,azvalójábanegysokkaltágabbjelentésnekegyszelete(lásdalább).Har-
madszor:ahelyenkéntlátható„rosszalló”címke–különösenígyharmincévelteltével
–érvényétvesztette.

Jelenvizsgálatunkbanamo dern jelentéseitazalábbitáblázatbankíséreljükmegábrá-
zolni.Azeredeti(1)-esidőjelölőjelentést–minthogyamagyarbanmárcsaknyomokban
fordulelő–csakateljességkedvéért,†jelleltüntetjükfel.

Ajelentéstáblázathozazalábbipéldákat,megjegyzéseketfűzhetjük.

A)Relatívjelentések
(1)„je len le gi”: relatívidőjelölő,semlegesértékeléssel.–Ritkán,szaktudományosan

mégelőkerülezazeredetilatin„jelenlegi”jelentés,példáulaNyelvművelőKézikönyv
„modern szólásoknak” nevezi a legfrissebbmai neologizmusokat:újonnan keletkező,
modernszólások[mint pl.] „káragőzért”,„nincsenekszinkronban”.Lásdmégalábba
fejtegetéstaBibliaésaszótárakmodernizálásáról.

(2) „ma i as”: relatív tartalomleíró, elismerő értékeléssel. – Ez az alapjelentés: „a
[beszéléskori]maivilághoz,akorjelenéhezillő,abeszélőkorárajellemző,járatos,diva-
tos”.Pl.megszerveztékamodernpostaszolgálatot.

(3)„ha la dó”: relatívtartalomértékelő.–„Akorjelenétpregnánsanképviselő,meg-
valósító,korszerű,haladó,arégivel/hagyománnyalszakító, radikálisanúj”;sőt„korát
megelőző,ajövőbemutató”;pl.hagyományésmodernségkettőssége;moderngondolat
volt ez akkor; Csokonai az első modern magyar költő; Kovácsék ízigvérig modern
emberek;eznekemtúlmodern.

A mo dern je len té sei

Időjelölő

Tartalomleíró

Tartalomértékelő

(1)†„je len le gi”
mostani,aziménti,kurrens

(2)„ma i as”
valamely korhoz illő, korsze-
rű,divatos
(=ÉrtSz.1,2.)

(3)„ha la dó”
valamely kort képviselő, a
hagyománnyalszakító
(=ÉrtSz.1a.)

(1’)„nem-ó”
nemklasszikus;újkori(nyelv,
nép,jelenség)
(=ÉrtSz.3.)

(2’)„újkorias”
azújkorhoz illő, azt a fejlett-
sé gi fo kot mu ta tó
(=ÉrtSz.2a?)

(3’)„hu sza dik szá za di”
szecessziós,avantgárd,moder-
nis ta
(=ÉrtSz.2a?)

Relatívjelentések Abszolútjelentések
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B)Abszolútjelentések
(1’)„nem-ó”: abszolútidőjelölő,semlegesértékeléssel.–„Újkori(azókorival,régi-

vel,kihalttalszemben),denemszükségképpenfejlettebbvagyjobb”;pl.modernnyel
vek; modern mítoszok, a modern munkásmozgalom.Valamely ókori, régi vagy örök
dologújkorimegfelelője:MadameCurie,ezamodernPrométheusz;azAIDSamodern
pestis.

(2’)„újkorias”: abszolúttartalomleíró,elismerőértékeléssel.–„Azújkorhozminő-
ségében, tartalmában is illő, újkori fejlettségi fokotmutató, korszerű”; pl. a mo dern 
orvostudomány;amodernparlamentarizmus;amodernszövőszék.

(3’)„hu sza dik szá za di”: abszolúttartalomértékelő.–„Asajátosan20.századi(pon-
tosabbankb.1870–1970közötti)újítóstílusokra,ízlésre,művészetiirányzatokrajellem-
ző”;pl.modernzene;modernbútor(kontrastílbútor);koraimodernszínházikísérletek;
modernbalett.

Hasonlítsukösszeamo dern jelentésétavelegyakranszinonimnak tekintettkorsze
rűvel.Eszótazösszetevőialapjánelvilegúgylehetneértelmezni,mintajogszerű,tárgy
szerűszavakat.Ajogszerűjelentése„ajoggalösszhangbanálló”,bármilyenlegyenisaz
ajog,méghaszámunkraellenszenvesvagyelfogadhatatlanis(pl.bizonyostársadalmak-
banazözvegynekahalottférjjelvalóélveeltemetésejogszerűdolog).Hasonlóképpena
tárgyszerű is „a tárgynálmaradó, azt higgadtan taglaló, semlegesen kezelő” beszédet,
magatartástjelent,bármilegyenisazatárgy.Aztvárhatnánk,hogyakorszerűis„vala-
mely[=bármely,amindenkori]kornakmegfelelő,azzalösszhangbanálló” jelentéssel
bírjon.Ezazonbannemígyvan,nemmondhatjuk,hogy„atizenkettedikszázadkorszerű
babonái” vagy „a korszerű nemesi konzervativizmus”. A korszerű csakis elismerő
(amelioratív)értelembenhasználatos,mintahogyan–legalábbismiótaaz(1–1’)jelenté-
séntúllépett–magaamo dern is. Az an gol uptodate „korszerű”isígyjárt,hiszenere-
deti (szó szerinti) jelentése „akeltezés idejéig, jelenleg”.Ugyanakkor akorszerűnem 
mu tat ja a mo dern (3)-as jelentését:KisfaludySándorkorszerűköltővolt,denemvolt
modernúgy,mintCsokonai.Emiattakorszerűnek–legalábbisahumángondolatkörben
–óhatatlanullekicsinylőmellékízevan:a„korszerűműalkotás”vagy„korszerűelemzés”
olyan,minta„szellemesköltemény”,„dekoratívfestmény”,„fülbemászódallam”vagy
éppena„megoldás”szó.Ittvéglegelválikamo dern és a korszerűútja:lehetvalamiről
aztmondani,hogy„eznekemtúlmodern”,deaztnem,hogy„eznekemtúlkorszerű”
(legfeljebbönironikusan).Amo dernnekatizenkilencedikszázadvégeótavanabszolút
tartalomértékelőjelentése(3’),mintasavanyúnakvagyadal la mosnak:lehetvalamitúl
savanyúvagytúldallamos;akorszerűazonbanmindmáigcsakrelatívtartalomleíró,mint
az íz le tes vagyamegfelelő:egydolognemlehettúl ízletesvagytúlmegfelelő.Éppen
ezértlétezhet„ModernMagyarIrodalomTanszék”,denemlétezhet„KorszerűMagyar
IrodalomTanszék”–azolyanvolna,minta„MagvasFilozófiaiGondolatokTanszéke”.

Ugyanakkor a korszerű(sít)nek nincs időjelölő, semleges jelentése (1–1’), ezért e
semlegesjelentésekrecsakamo dern(izál) használatos.Elfogadhatatlanvolnaaztmon-
dani,hogyazEurópaKiadó1986-ban„korszerűsítve”adtakiKároliGáspárVizsolyi
Bibliáját,deaztigenismondhatjuk,hogy„modernizálva”adtaki,ugyanisahelyesírást,
központozást áttették ama szokásos, tehátmodern (1’) formára. (Amo der ni zál első,
1847-esmagyaradataisaBibliáravonatkozik,„modernfordítás”értelemben.)A„kor-
szerűsített Biblia” nagyon csúnyán hangzik, mintha Huxley vagy Orwell szótárából
jönne.Havalamelyszövegetamainyelvállapothozközelebbhozunk,aztfilológiaiérte-
lemben csakis modernizálásnak nevezhetjük. Persze lehet más külsőséges dolgot is
modernizálni,példáulkosztümöt,neveket,foglalkozást.(Ehasználatnakegyritkaesetét
kodifikáljaazÉrtSz.mo der ni zál 2.gyanánt.)
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Devalóbanelismerőértékelést fejeznekkiamo dern tartalmi jelentései,ugyanúgy,
mint a korszerű?Igen,nyelvészetilegezahelyesválasz,annakellenére,hogyazÉrtel-
mezőSzótár többhelyütt ismegemlítia„rosszalló”használatot.Mertaznemanyel-
vészretartozik,hogybizonyosszavakat–mintanép(i), for ra da lom, val lá sos stb.–bizo-
nyoskorokban,helyekenpejoratívfelhanggalhasználnak.Ettőlmégnemleszvalamely
szó jelentése pejoratív, hiszen, mondjuk, az osztrigát sokan utálják, ennek hangot is
adnak, ámettől azosztrigamégnem rendelkezikpejoratív jelentésárnyalattal.Mása
hely zet pél dá ul az erős szóval: ennek van pejoratív jelentése, amit olyan kifejezések
példáznak,mint„hátazértezerősvolt”.Megintmásaszónokolige: ezt a mai ma gyar 
nyelvbencsakispejoratívanlehethasználni,tehátszótárijelentésetartalmazzaapejora-
tívmegjelölést.Mástehátapejoratívjelentésésmásazelítélőhasználat,anegatívreto-
rikaitálalás.RáadásulazÉrtelmezőSzótár–mintlátnifogjuk–egyolyankorterméke,
amikorszintekötelezővoltamo dernnelkapcsolatbanfenntartásokkalélni.

A mo dern fogalomnegatívérzelmifelhangjaielőszörakkorjelennekmeg,amikora
modernségönállóesztétikai,érzületi,életviteliminőségkéntszínrelép,azazatizenki-
lencedikszázadvégén,amikorelkezdimagáttudatosanmodernneknevezniazújművé-
szet,építészet,zeneésirodalom(bárezutóbbinálacímkehasználatnemilyenegyértel-
mű). Ekkor kezd amo dern az addigi (3)-as relatív tartalomértékelő jelentése mellé
abszolúttartalomértékelőjelentést(3’)nyerni:eszerintabeszélőidőbelinézőpontjától
függetlenülmodern az, ami kb. 1870 és 1970 között keletkezett, és ilyen-meg-ilyen
jegyeketmutat.Kor-ésstíluscímkévéválikamo dern, egymeghatározottkortésstílust
jelöl, ugyanúgy,mint a gótikus, a copf és a többi.Ekkortól lehet ilyeneketmondani:
„Pfuj,dehiszenezmodern!”vagy„Mimegyesteakoncerten?Sajnosmegintvalami
modern”vagy„Vadonatújházbanlakunk,dehálaIstennek,nemmodern”–azazeluta-
sítóanlehethasználni,amiazelőzőszázadokbannemvoltlehetséges.Előszörazangli-
ai szecesszió nevezte magát tudatosan „modern style”-nak, míg a franciák az „art
nouveau”-thasználták.Amodernstylekimondásakoragondolkodásvégigpásztázhatta
az(1’–2–2’–3–3’)jelentéseket:dealapvetően„újstílust”jelentett,ésazegészszázad-
fordulónmégnehéz szétválasztani amo dernt az újtól, amely szintén kulcsszava volt
en nek a kor nak – lásd art nouveau, vagyAdyEndre tobzódását azúj használatában.
(Milyenmesszevagyunkettől–gondoljunkcsakanyugtalanítóanhangzónewage-re.)

A mo dern szótechnikaibb,szakmaihasználata,az(1’),maisél.Azangolbanamo dern 
mindmáigsokatőrizazeredetisemleges,nemamelioratívhasználatból,maisállhategy-
szerűen „új(kori)” értelemben, pl.mo dern pen tat lon „öttusa”,modern history „újkori
történelem”, secondarymodern school „<kb.> reáliskola, szakközépiskola”.A nyelvé-
szetbenisszéleskörűenhasználatos,példáulEarlyModernEnglish(„akoraiújangolnyelv”),
annakafelosztásnakalapján,melyamabeszéltnyelveknekháromkorszakátkülönbözte-
timeg,azó(old), kö zép (middle) ésúj(mo dern) korszakot.Anémetbenezutóbbitegy-
szerűenaneu („új”)szóvaljelölik(pl.neuenglisch,neuhochdeutsch„újfelnémet”),sezt
anyelvészetamagyarraisalkalmazza,„újmagyar”korrólbeszél.Ezutóbbinakazonban
vanvalamileküzdhetetlenülkomolytalaníze(pl.„Arér helyettazújmagyarbanasógor
használatos”),sezértinkább„maimagyart”vagy„modernmagyart”szokásmondani.

Érdekes,hogyaBárcziGézaésOrszághLászlószerkesztetteÉrtelmezőSzótár(1961)
a mo der ni zál szótcsillaggaljelölimeg,mintolyanszót,melyet„aszerkesztőséganyelv-
tisztaságvagyanyelvhelyesség,azazszármazásésalakiságszempontjábólhelytelenít”.
(Magátamo dern szótnemhelytelenítik.)Amo der ni zál helyettvélhetőlegakorszerűsítet 
ajánlanák,amely–mintláttuk–nemmindigfelelmeg.Példáulkétmásikjelesnyelvtu-
dós,HadrovicsLászlóésGáldiLászlóaMagyar–OroszKéziszótár(1969)előszavában
büszkénközli:„Szótárunkaz[…]elsőkiadásnak[…]számosvonatkozásbanmoderni-
zált változata.”Mimást írhattak volna?Ha azt írják: „korszerűsített változata”, akkor
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csapdábakerülnek,hiszenszótáruknyilváneleveiskorszerűvolt,csak„maiasítani”kel-
lett – az az a mo dern(izál) szótnematartalmi,hanemarelatív-időjelölő(tehátalegere-
detibb,[1]-es)értelembenhasználják.Ezvilágosankiderülelőszavuktovábbirészéből:
„Aszótárszerkezete[…]lényegébenváltozatlanmaradt[…]Azelavult[…]kifejezések
kimaradtak,hogyhelyükregyakrabbanhasználtújlexikáliselemekkerüljenek.”Itttehát
„új”=„modern”,mindenneműértékelőmozzanatnélkül,mintegy„ourwordsmoderne”.

AzÉrtelmezőSzótáramo dern 3. je len té se alatt ilyen pél dát is ad: klasszikuselemek
amodernművészetistílusokban.Haittamo dern valóbanaztjelenti,hogy„<Azókori
nyelvekkelésirodalmakkalellentétben>amaisélőnépekheztartozó,velükkapcsola-
tos,tőlükhasználtvagyrájukvonatkozó”–tehátami(1’)-sünk–akkorezmeglepően
régies(vagyangolos)használataamo dernnek.Marendesena„modernművészetistílu-
sok”csakaz1870utániakatjelölik.

A mo der nis ta latinosalakbanelőszörLuthernél,franciásalakbanRousseau-nálfordul
elő.Amo dern iz mus (angolosmodernism alakban)márSwiftnélmegjelenik,deigazána
tizenkilencedikszázadvégénkezdjelentőslenni.Ekkoreleintepejoratívcímkevolt,me-
lyetkívülrőlragasztottaka„mozgalom”,aszellemimodernségképviselőireésalkotásaik-
ra,eszmerendszerükre.(Egygépészmérnökötsohasemilletnénkamodernizmusvádjá-
val,mert az ő tevékenységében a korszerű egybeesik amodernnel: az a dolga, hogy
újítson.)Amo dern iz mus egyikelsőhasználójaakatolikusegyházvolt:azegyházonbelül
–különösenFranciaországban–atizenkilencedikszázadvégénerősmozgalomindulta
hithagyománynak amodern filozófiával, történelemmel, társadalomtudománnyal való
összhangbahozásáért.Acímkeakkorválthivatalossá,amikorX.Pius1907-benelítélte
„amodernistáktanait”.AzegyházbanegészenaII.vatikánizsinatig(stalánegykicsit
azutánis)pejoratívanhasználtákamo der nis ta, mo dern iz mus ki fe je zé se ket.

Groteszk,dejellemző,hogyamarxista„tanítóhivatal”ugyanilyenelítélőenhasználta
a mo dern iz mus fogalmát a huszadik század újító művészeti irányzataira. Érdemes
hosszabban idéznünka szocializmus időszakánakmértékadókézikönyveiből,mert ez
hozzásegíteszósajátosmagyaréskelet-európaihányattatásainakmegértéséhez.1958
és1961közöttzajlottahazaikulturálissajtóbanazún.modernizmus-vita.„Megjelent
egyúj,aszovjetművészetelméletszókincsébőlfrissenkölcsönzött,pejoratívcsengésű
műszó,a»modernizmus«,és[…]agondolat,hogyezellenharcolnikell”–tekintvissza
SzerdahelyiIstván1976-ban(Amagyaresztétikatörténete,204.oldal).ABenedekMar-
cellfőszerkesztetteMagyarIrodalmiLexikonban(1965)ezttaláljuk:

mo dern iz mus:
1.általánosértelembena20.századiavantgardemozgalmakösszefoglalóelnevezése...–2.a
szocialistairodalomtudománybana„korszerűsködés”,az„álmaiság”címszava.Ellentétben
avalóbanmo dern, korszerű,maiművészettel,amo dern iz mus egyreinkábbakeresetten,sok-
szorhivalkodóanfeltűnésthajhászó,akorigazilényegétüresformaijátékokkalleplező,kül-
önféledivatospolgárifilozófiáknézeteitkritikátlanulalkalmazóalkotásokgyűjtőfogalma.

Ezegyenesbeszéd,bárkülönös az „egyre inkább”kitétel– ezek szerint ahelyzet
fokozódik?…ASzerdahelyi–Zoltai-féleEsztétikaiKislexikon2.kiadása(1972)bőveb-
benésjóvalárnyaltabbanfogalmaz:

mo dern iz mus:
amarxista esztétikai irodalom egy részében az avantgarde-irányzatok összességét jelölő
elnevezés,„korszerűsködés”,„ál-maiság”jelentéssel.Akategóriavalóbanhelyesenmutat
rá arra a negatív jelenségre, hogy az avantgarde-irányzatok a formalizmus zsákutcájába
tévedveöncélúmohósággalhajszoljákazújszerűbbnélújszerűbb–snemegyszermesterségesen
kiagyalt–formaimegoldásokat,hogyezeketadabsurdumviveasokszínűvalóságotegy-
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egy divatos formanyelv modoros sémájába kényszerítik. Nem kétséges az sem, hogy a
mindenáronújszerűretörekvő„formaforradalom”legszélsőségesebbirányzatai(mintamilyena
dadaizmusésazabsztraktvagymásnévennonfiguratívképzőművészet)szélesretárjáka
kapukat az objektív valóság tükrözéséről teljességgel lemondó szubjektivizmus előtt, s
ezzelszabadutatengednekadivathóbortésakapitalistaműkereskedelem,művészetiipar
zavarosábanhalászószélhámosoknak,kontároknakis.Ugyanakkornemszabadmegfeled-
keznünkarról,hogyemo der nis ta negatívumokellenéreazavantgarde-irányzatokmellett
számospozitívtörténelmiérdemistanúskodik[…]Ezérttévesavulgármarxistaművészet-
elméletnekéskritikánakazagyakorlata,amikoramo dern iz mus félreértelmezettjelszavát
hangoztatva mindenestül ki akarja rekeszteni az avantgarde-irányzatokat a művészetek
történetéből,vagyamo dern iz mus címkéjétragasztjaaműalkotásraolyanesetekbenis,ami-
koraművészarealistaesztétikaikoncepcióésamo dern for ma egy sé gé nek meg te rem té sé
velkísérletezik…Emegfontolásokmiattamarxistaesztétikaiirodalomegyrészekerülia
mo dern iz mus félreérthetővagylegalábbisfélremagyarázhatókategóriájánakhasználatát...

Vegyükészre,hogyeszerintháromfokozatvan:alegrosszabbamo dern iz mus (alexi-
konegyhelyütt„amodernizmusegyértelműenpejoratívkategóriájáról”beszél(uo.,52.
oldal);ennéljobbazavantgarde,melymodernistanegatívumokbanszenvedhetugyan,de
azértnemmindenestülaz;svégülegyáltalánnemrosszamodern(ség),amely egy sze
rűenkorszerűtjelent,tehátelvilegrendbenvan(például„modernhaladófestészet”[uo.,
417.oldal]).Finomezamegkülönböztetés„modern”és„modernista”között,azeszté-
tikakatedrájánbizonyárafenntartható,deabrosúrákésszakosítótanfolyamokvilágá-
ban hamar elmosódik: hogy Bartók modern-e vagy modernista, ki tudja kideríteni?
Talán nemmellékes ebből a szempontból, hogy az oroszban amo dern szó ne mi gen 
használatos (a Hadrovics–Gáldi-kéziszótár csak a szovremennij, novij megfelelőket
adja),azazazoroszolvasószámáramagaatőszóisidegenesenhangzik(báramogyer
nyizirovatyazérthasználatos).

Amagyarmarxistaesztétáknak,irodalomtudósoknak–elsősorbanKirályIstvánnak
–komolymunkájukbakerült,hogyamo derntelválasszákamodernistától;megoldás-
ként a mo dern (tehátajómodern)fogalomrabekívántákvezetnia„20.századirealiz-
mus”kifejezést.Olyanvoltez,mintazAnimal Farmbanakétlábúság:haegyszeroda-
föntkiadtáka„Fourlegsgood,twolegsbad”jelszót,protestálhattakmáramadarak,és
kimondathatták hivatalosan, hogy a szárny is láb, tehát amadarak igenis jók – attól
kezdvevalamigyanakváslengtekörülőket.Nos,ilyenstichjevolta„modern”-nekis,
tanácsosabbvoltmindenestülkerülni(erreutalhatazÉrtelmezőSzótárnak1961-bena
modernség, ultra, ill. hipermodern alatt adott „rosszalló” kitétele); mindenesetre az
EsztétikaiKislexikonBartók-szócikkébenamo dern szónemfordulelő.

AKirályIstvánfőszerkesztetteVilágirodalmiLexikon1982-benmárvisszafelétekint
a csatamezőre. (Egyébként érdemesmegjegyezni, hogy amodern[ség] egyik idé zett 
lexikonban [EK,MIL,VIL]semcímszó.)Kivonatosan idézünkaKálmánC.György
általszignáltcikkből:

mo dern iz mus: 
[…]amarxistaszakirodalomegyrészében[…]a19.századközepeutánfellépőminden
nemrealisztikusstílusúirányzatravonatkozhat,[…]nagyjábólmegfeleladekadencia,for-
malizmusszavaknak[…]Amodernizmusmagais–eztsugalljaaszószerkezete–csakegy
divatasokközül,modernkedés,korszerűsködés[…]Azutóbbiévtizedekbenezekakate-
gó ri ák pár hu za mo san él tek a modernségterminussal:ezutóbbi[…]amindenkorihaladó,
korszerű irodalmatminősíti pozitívan[…]Amo dern iz mus szótmáighasználja a szovjet
szakirodalom;amagyar irodalomtörténetbenstilárisértelembenmárnemigenfordulelő
[…]Egyes nyugati irodalomtörténészek a régi használatot fölelevenítik[…], deminden
értékhangsúlynélkül,vagyéppenpozitívhangsúllyal.
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Amaiolvasónakmeglepőleheta„modernizmus”ilyeténpejoratívholdudvara,illet-
veaszóképzett,ill.tőalakjakörülihitvita,degondoljonarra,hogyamegvalósultkom-
munizmusáltalábanakonzervatívkispolgárság(vagyakispolgárságbafeltörekvőasszi-
miláns[sezértmégkonzervatívabb]munkásság)ízlésvilágátkanonizálta,settőlmin-
denfajtamodernségtávolállt.AbudaiIfjúságiParkba(ezafféleszabadtéridiszkóvolt
ahatvanasévekben)csaknyakkendőbenengedtekbe,ésarádiótánczeneiműsorában
KoósJánosazténekelte:„feketecsőnadrág,seprűhajnemazénesetem,végyfelhátúj
ruhát,fésülködjmegrendesen:nolám,ígyszépfrizurádvan,ígyadivatos...,ígymár
tetszelénnekem”.

Napjainkraamo dern jelentéseéshasználataerősenbeszűkült.Elsősorbana(3)-as,
tehátarelatívtartalomértékelőjelentés(„haladó,korunkat,ajelent[sőt:ajövőt!]preg-
nánsanképviselő,megvalósító,arégivel/hagyománnyalszakító,radikálisanúj”)mentki
ahasználatból.Nemmondunkmárolyat,hogy„Kovácsékízig-vérigmodernemberek”,
vagy „a színházban az előadás modernsége ragadott meg”, vagy „imádom/utálom a
modern nőket”.A humán gondolatkörben amo dern gyakorlatilag elvesztetteminden
relatív jelentését (tehát a [2]-est is), és abszolút jelentésű szóként merevedett meg,
vagyis a (2)→ (3)→ (3’) jelentésfejlődés véglegessé vált. A „modern irodalom”,
„modernbútor”,„modernzene”máregylezártkorszakban(azazegyabszolútidősza-
kaszban) helyezi el a jelzett szavakat, ezért lehet „klasszikus modern épületről”,
„későmodern zeneszerzőről” beszélni, és a párizsi La Défense örökre „hipermodern
telep”marad.Ugyanígyleszűkülta(2)-rőla(3’)-rea„moderntánc”,„modernnevelési
elvek”, „modern politikus” jelentése. IsadoraDuncanmodern nő volt;Madonnamár
nem az. A mo dern helyettavalóban„maias”(azaza[2]-es)jelentéstamai vagyakor
társ fejeziki:a„modernzene”tehátrégebbi,minta„kortárszene”.Jellemzőugyanak-
kor, hogy amai és a kortársnem rendelkezik a (3)-as „haladó” jelentéssel (ahogy a
korszerűsem),minthogyajelenkorbólhiányzikazamessianisztikusradikalizmus,ami
amodern(izmus)fontosminőségijegyevolt.Aztagondolati-érzelmitöbbletet,mássá-
got,újatakarást,amitaz„avantgarde”(ésaveleszövetséges„modernizmus”)fejezett
ki,mamégleginkábbaz„alternatív”hordozza,sokkal-sokkalszelídebben,afelforgató
változtatásigényenélkül.

Reáliákkalkapcsolatban(tehátműszaki,hadi,kereskedelmi,közgazdasági,jogikör-
ben) továbbra ishasználatosamo dern (2)-es jelentése, iróniavagynosztalgianélkül:
„modernberendezés”, „a legmodernebb szervezéstudományi elvek”, „modern jogsza-
bály”, „modern haditechnika”, „gyönyörűmodern konyha”, „amagyar bankrendszer
modernizálása”,„modernebbtankönyvekbevezetése”.Azult ra mo dern már re ál ér te lem
beniskikopottazélőnyelvhasználatból,éscsaknagyonidősemberektőlhallható:„Ké-
rem,ezegyultramodernfotelágy.”Ahipermodernareálszférábanmégél,bárnémileg
tréfásfelhanggal:„hipermodernriasztóberendezés”.

Amodernművészet,irodalom,érzületkoravégetért:ezta„posztmodern”kifejezés
óriásisikereéselterjedéseisjelzi.AzELTE-namegfelelőkorszakkalfoglalkozótan-
széket az 1990-es évek elején átkeresztelték „XX. századiMagyar Irodalomtörténeti
Tanszék”-ről„ModernMagyarIrodalomtörténetiTanszék”-re,hivatalosanabbólameg-
fontolásból,hogymindjártittlesznekaXXI.századbaníródottművek,snyilvánazok-
kalisetanszékfoglalkozikmajd,hagyjukeltehátakorlátozóidőmegjelölést–denyil-
vánarrólisszóvolt,hogyaszakemberekszükségesnekéreztékamártörténeticímkévé
váltmo dernnekaszerepeltetését„boltjukcégérében”,azazaszaktanszéknevében.

A huszadik század nagy, dialektikus antagonizmusa (hogy stílszerű maradjak) a
hagyományésmodernségharcavolt.Aharcnakvége:amodernségbőlhagyománylett.

1996.augusztus.


