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A programozhatatlan modernség

Jürgen Habermas híres előadásában az Adorno-díj átadásakor a modern-
ség olyan projektjét vázolta fel, melyben a haladás progresszív programja és 
az Adorno által emellé illesztett hanyatlás mozzanata egyaránt teret kapott. 
A felvilágosodás e dialektikus modellje, mely több felvonásban is szerepet 
játszott a német esztéta-filozófus gondolkodásában, önmagába kódolta 
a megszüntetés lehetőségét. Habermas figyelmeztet arra, hogy a széttago-
lódott tudásformák világában a megszüntetés nem a felvilágosodás tulaj-
donképpeni programja, de a távlat, amely eme projektum előrevetülésében 
adódik, fel- és kihasználja a destabilizáló aknamunkát. Noha Habermas 
számára ez tévelygésként jelenik meg, s ekként kiküszöbölhetővé válik, 
a koncepcióját megalapozó apparátus másról árulkodik. A projekt fogalma 
ugyanis eleve olyan időtapasztalatot feltételez, amely a jövő felé való nyi-
tottság elsődlegességét hangsúlyozza, ám mindezt a múlt alapvető előírá-
sai alapján véli karakterizálhatónak. A program, mely a magyar fordításban 
a Projekt helyébe lép, véges számú jelből előálló, meghatározott elemeket 
létrehozó folyamatsorként fogható fel, s bár, mint a modernség programja, 
beteljesíthetetlen, alakulásában mindenkor a beteljesülés ígéretét hordozza. 
Így válik lehetségessé, hogy a modernség temporális fixációi az időbeliség 
jellegének újraszituálásával erősödjenek fel. Mint ahogy Habermas másutt 
állítja: „Mivel az új, modern világ a régitől abban különbözik, hogy ki-
tárulkozik a jövő felé, ismétlődik és perpetuálódik a korszakos újrakezdés 
a jelen minden pillanatában, amely önmagából újat hoz létre. A modern-
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ség történelmi tudatához tartozik evégett a »legújabb kor« újkortól való 
szétválasztása: a jelenkornak, mint kortörténelemnek prominens helyi ér-
téke van az újkor horizontján. […] Az újkor horizontjáról a legújabb kor 
aktualitásaként felfogott jelenkornak a múlttal való szakítását folyamatos 
megújulásként kell rekonstruálnia.”1 A modernség szószólójaként tehát 
egyszerre hangsúlyozza az elmúltaktól való elválasztást és a mindenkori 
mostban elérhetővé váló jövőt.

A jövőre figyelmező tekintet ráadásul olyan fogalmakat hív életre, me-
lyek a kivetített jelen eléréséhez szükségesek. A haladás, fejlődés metafo-
rái (vagy azok ellenkező előjelű megfelelői) Walter Benjamin számára is 
a múlt folytonosságát megszakító forradalmi lépések kapcsán jönnek szó-
ba. Vélekedése szerint a francia forradalom „[ú]gy idézte a régi Rómát, mint 
ahogy a divat idéz valamilyen múltbeli viseletet. A divat szimatot fog arra, 
ami aktuális, bárhol bujkál az a Valaha bozótjában.”2 Ahogy a modernség 
önmagát újként állító, s mégis a régebbiek ismétléseként színre lépő alak-
zat formájában lepleződik le, úgy a szinguláris eseményként az újkor (is-
mét egy, a radikális innovációt magában foglaló kategória!) fő pontján, és 
a felvilágosodás modernista programjának következményeként kialakult 
forradalom is sajátos imitáció marad. A múlthoz való viszonyt ez esetben 
hiába váltja fel látszólag a jövőorientált távlat, a projekt, mely az előrevetü-
lésben mutatja fel szinte előzménymentes kezdőpontként a forradalmi ese-
ményeket, továbbra is a kontinuitás és az iteráció sémái szerint működik. 
Benjaminnál a visszaugrást lehetővé tevő mozzanat volna a forradalom, 
mely épp a történelem sodrásának egyneműsítést szorgalmazza, mikor új-
raalakíthatónak, feleleveníthetőnek tekinti az egykorinak vélt eseményeket 
és az azokról kialakított tapasztalatokat. A modernség programja azonban 
eszerint bajosan nevezhető forradalminak: egyszerre tagadja és érvényesíti 
újra a múltat: „az előre irányulás, a meghatározatlan, esetleges jövő anti-
cipációja , az Új kultusza valójában egy olyan aktualitás dicsőítését jelenti, 
amely újra és újra tételezett múltakat szül.”3 A jövő felé megnyíló perspektíva 
1 Jürgen HABERMAS, A modernség időtudata és önnön megbizonyosodási igénye, ford. BLAU 

Júlia, Létünk 1989/1., 79–80.
2 Walter BENJAMIN, A történelem fogalmáról, ford. BENCE György = Angelus novus, Magyar 
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a modernség kategóriájának kettősségét hozza felszínre. A meg nem történt 
anticipációja csak akkor vetül előre programként, ha meghaladottságában, 
elmúlt voltában a valamiféleképp ismerős dolgok ismétlődését valósítja 
meg. Tiszta innovációként a modernség vagy a nem vártat mozgósítja, s eny-
nyiben nem projiciálható, vagy az elvárt (beirányozott) jövőre nyitottan az 
elmúlt tapasztalatok (értelmezéseinek) újrarendezésében érdekelt.

A modernség kétértékű fogalom, illetve ahogyan Zygmunt Bauman fo-
galmazta, alapvetően ambivalens. Ráadásul ez a tulajdonsága nem függet-
len egy alapvetően nem szellemi, azaz a technikai eszközök által alakított 
időtapasztalattól. Noha a modernség tekintetében kitüntetett hivatkozási 
pontnak számító Baudelaire nem éppen vonatutazásoknak köszönhetően 
vázolta fel modernségkoncepcióját, már Benjamin nagyhatású elemzései-
ből is kiviláglik, hogy a technológia és a vele kapcsolatos közegek befolyá-
solták költészetét. Jauß is ebből indul ki, amikor a modernségben rejlő új-
szerűség és technicitás (antinaturalizmus) összefüggésére koncentrálva 
értelmezi Baudelaire költészetét.4 A flâneur nemcsak szóhoz juttatja az 
addig néma társadalmi rétegeket, de a nagyváros közege, melyet új közle-
kedési hálózatok alakítottak, eladdig számba nem vett szemléletmódra 
tanítja és innovatív kifejezésmódokra is sarkallja.5 A modernség baude-
laire-i meghatározása azonban többszörösen ellentmondásos: az antik és 
modern kettőssége, az átmeneti és örök szembenállása több logikai prob-
lémát vet fel a költő sokat hivatkozott írása kapcsán.6 Ahogy a francia iro-
dalomtudós elvitatja Baudelaire-től a tiszta gondolkodás lehetőségét, úgy 
Benjamin is elég semmitmondónak tételezi az elhíresült leírást.7 Ennek 
ellenére a modernségmeghatározás hatástörténetével mégsem volna szük-
séges egy lépésben leszámolni (s maga Compagnon se tesz így), mert abból 
kitetszik, hogy a költő A modern élet festőjében olvashatókra épülve igyeke-
zett kijelölni a modernségnek mint esztétikai korszaknak a határait. Paul 
4 Hans Robert JAUSS, Der literarische Prozeß des Modernismus von Rousseau bis Adorno, in 

Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1990, 90–92.

5 Vö. Walter BENJAMIN, A második császárság Párizsa Baudelaire-nél, ford. BENCE György = 
UŐ., Angelus novus, 927–930.

6 Antoine COMPAGNON, Baudelaire devant l’innombrable, PU de la Sorbonne, Paris, 
2003. 42.

7 BENJAMIN, A második császárság…, 907.
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de Man nevezetes bírálatában épp történeti idő és modernség ellentmondá-
sainak ered nyomába. A belga-amerikai irodalmár a cselekvés és perfor ma-
tivitás mozzanataiban véli felfedezni Baudelaire elgondolásának lényegét, 
amit persze afféle, a történeti időalakítást meghatározó szerkezet fikcio na-
litásával vél összekapcsolódni. A modernség nem történeti szakasz, inkább 
az irodalom egyik tulajdonsága, ám épp idő és cselekvés állandóan reflek-
tált kölcsönviszonyában válik figyelemreméltóvá: „A modernitás valóban 
azon fogalmak egyikének bizonyul, amelyek segítségével az irodalom kü-
lönleges természete teljes bonyolultságában föltárulhat.”8 A modernségben 
rejlő feszültség egyfelől az idegen(ség) fogalmát hozza elő, másfelől felold-
hatatlan széttartást hoz fölszínre. Ez a tulajdonsága az, ami miatt olyan 
kor szakjelölőként mozgósíthatjuk, mely épp a kibékíthetetlen ellentmon-
dások kereszteződéseinek szétszálazhatatlan sokféleségét hirdeti – Baude-
laire-nél ezért tán nem a filozófiai képzetlenség nyilatkozik meg, mikor 
a modernség kapcsán esendő logikával nyilatkozik. Bauman kategóriáival 
leírva a modernség színre viszi azt az idegenséget, mely a kettősségek adta 
kereteket egyensúlyban tartja vagy pedig éppenséggel lebontani törekszik 
azokat.9 De Man leírásának pontosan az adhatja kritikáját, hogy a nyelv 
általánosítása, melyből az irodalom mintegy platonikus módon részesül, 
nem felelhet mindenható módon idő és történelem viszonyaiért.10 Az iro-
dalom eseményszerűsége újfent elénk állítja az időbeli mező kiszámít-
hatatlan játékát, s nem kizárólag szövegek retorikai teljesítményének vi-
szonylatában, hanem pontosan annak ellenében működik. Noha az nem 
vitatható, hogy elénk jóformán szövegként kerülnek a forradalmak és a vál-
tozások jelei, a modernség képes színre vinni önnön stabilizálhatatlansá-
gát, mely esemény és történetiség egymásnak feszülő helyzetéből fakad, 
ami pedig a modernség alkotó jellegű bennfoglalt ambivalenciáira mutat 
rá. Emiatt nem feltétlenül elvetni, inkább továbbgondolni érdemes a jelző 
használatát, főleg mihelyt belegondolunk, a modern irodalom nem kevésbé 
fordul az idő és a történelem nyelvi alakítása felé, mint a szövegek önnön 
temporális hatásösszefüggéseik felé, melyek képesek arra, hogy egyazon 

8 Paul de MAN, Irodalomtörténet és irodalmi modernség = UŐ., Olvasás és történelem, ford. 
NEMES Péter, Osiris, Budapest, 2002, 92.

9 Zygmunt BAUMAN, Modernity and Ambivalence, Theory, Culture & Society 1990/2., 145–146.
10 Vö. Matei CǍLINESCU, Five Faces of Modernity, Duke UP, Durham, 1987, 52.
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alkotás többféle alakban is megjelenhessék akár egy éven belül is (az év-
százados hagyományozódásról nem is szólván).

Az irodalomtörténet-írás a történeti kategorizálás során több olyan fo-
galmat felvonultatott már, melyek annak ellenére épültek be az értelmezé-
seinkbe, hogy rengeteg támadás és kétség kísérte őket megjelenésüktől, 
elterjedésüktől számítva. Az irodalmi modernség is e megtépázott, sokszor 
megkérdőjelezett korszakjelölők sorába illeszkedik, hiszen használata ellen 
rengeteg érvet felhoztak már. A modernség kérdései többször, többféle szem-
pont alapján szükségszerűen szembesültek esemény, struktúra, pillanat-
nyiság és váratlanság, valamint hatás és utólagosság időkereteket alakító 
szerepével. Mert amennyiben az idő mint folyton alakuló vonalszerű lánc 
szembenálló fogalmak egymást értelmező ellenhatásainak függvényében 
értendő, a régi és a modern kategóriája is e kölcsönviszonyban alakul. Mo-
dernségről szólni ez esetben korszakjelzőként azért nem volna lehetséges, 
mert az állandó mozgásban lévő viszonyfogalom nem osztható még hozzá-
vetőleges időpillanatokra sem. A kosellecki javaslat szerint történeti struktú-
raként felfogott modernség azonban nem az események széttagoló képes-
ségével áll szemben, hanem olyan időbeli távlatokkal, melyek éppenséggel 
annak a kornak a szülöttei, amely az időbeliség újraértelmezését szorgal-
mazta mind a belső, mind a fizikai idő tekintetében. A több értelmező által 
is Baudelaire nevezetes definíciójához kapcsolt modernségfogalom azáltal 
válhatott oly sikeressé, mert magában hordozza azt a bizonytalanságot, mely 
privát és publikus idő, valamint utóbbi szabványosítása és térbeli viszonyla-
gosítása során vált nyilvánvalóvá. A 19. század végi időfogalom ugyanis 
mind a természettudományi, mind a lélektani megközelítések számára 
átalakult: William James, Bergson, Freud, de Hendrick Lorenz vagy Ein-
stein sem a diszkrét egységeken alapuló alapszerkezetet tekintette példa-
ként, mikor az időhöz való viszony újraértését szorgalmazta. Az idő nem 
alap, hanem kulturálisan változó dimenzió lett, mely épp a művészi alko-
tásokban adott új lehetőségeket arra, hogyan is értsük újra. A kulturális 
hatás ekképp egy a priorinak tételezett fizikai-matematikai összefüggés-
rendszer átgondolását eredményezte, ami persze főképp az időtapasztalat 
terén hozott változást.11 
11 Stephen KERN, The Culture of Time and Space 1880–1918, Harvard UP, New Haven – 

London, 2003, 34.
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A kultúratudományok által felkínált értelmezési lehetőségek beépítése 
az irodalomtudományi kérdezésmódba vélhetőleg akkor válik termékeny-
nyé, ha eladdig fel nem vázolt távlatok gazdagítják a berögzült értelmezé-
seket, sőt esetenként újraírják, felülbírálják azokat. Sokszor tapasztalható 
mostanság, hogy a hívószóvá vált medialitás nem képes még csak új kér-
déseket sem feltenni, nemhogy új válaszokat kicsikarni, mivel a közegek 
szerepével kapcsolatban alapvető zavarok lépnek fel. Ekképp az is látható, 
hogy többnyire a kultúratudományi perspektíva sem épp termékeny terü-
letre vezeti el az érdeklődőket, sokszor legföljebb érdekes viszonylatokat, 
kapcsolódásokat mutat fel, ám – mint a motivikus láncokra összpontosító 
elemzések esetében – azt is többnyire tematikus azonosítások szintjén ké-
pes megvalósítani. A modernség esetében abba a problémakörbe ütkö-
zünk, mely szerint az eleve szellemi környezetbe sorolt történelmi osztá-
lyozás voltaképpen anyagi és kulturális megalapozottságú. A 19. századi 
időfogalmat ugyanis olyan körülmények alakították, melyek nem kifeje-
zetten hegeli szemléletűek. A technikai vívmányok előidézte változások 
például a gyorsabb közlekedés függvényeként sürgették az egységes idő-
zónák kialakítását, ami így szabványosított időként állt szemben a min-
dennapok temporális elgondolásaival. Amikor 1884-ben a vasúti közleke-
dés hálózatos rendszere miatt Washingtonban felosztották a világot idő-
zónákra, évek (hivatalosan évtizedek) kellettek még, hogy a világ egyéb 
területein is idomuljanak e technológiailag sürgető alakuláshoz.12 Persze 
túlságosan messzire merészkedő következtetést sem célszerű levonni 
mindebből, hiszen az időképletek 19. század végi átalakulását nem ez az 
egyetlen mozzanat kezdeményezte. Viszont kétségtelenül olyan mozza-
nat ez, melynek kulturális szerepe is termékeny módon járult hozzá a mo-
dern kronologikus tapasztalat felülírásához. Edison fonográfja és a képek 
fotomechanikus rögzítése (majd azok mozgóképesítése) pedig a múltat tette 
jelenlévővé, amivel felborította a vonalszerű időszemlélet köznapi modell-
jét, ráadásul közvetlenebb módon, mint ahogy arra a művészi alkotások 
(irodalom, festészet) eladdig képesek voltak.13 

12 Wolfgang SCHIVELBUSCH, Geschichte der Eisenbahnreise, Fischer, Frankfurt am Main, 
2002, 44–45.

13 KERN, I. m., 38.
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Nyelvi és vizuális-kulturális jelek viszonyában nem árt szem előtt tarta-
ni Derrida azon megjegyzését, mely szerint „egy jel sosem lehet esemény, 
ha azon áthelyezhetetlen és visszafordíthatatlan empirikus egyediséget 
értünk, mivel az a jel, mely csak egyszer jelenhet meg, nem lehet jel”,14 így 
elsőre szöveg és esemény egymást kizáró oppozícióknak látszanak. A textus 
e tekintetben struktúra, a kosellecki történeti struktúrákhoz hasonlato-
san. És mint ilyen még megelőlegező helyzetben is értelmezettként van je-
len. Az esemény abban az esetben volna egyedi, ha nem hordozná magá-
ban az ismétlés lehetőségét, váratlan és ismeretlen kimenetelű maradna. 
Azok a példák, amelyek Derrida kései munkásságában előkerülnek (ado-
mány, vallomás, megbocsátás, feltalálás) performatív aktusként csak akkor 
működnek eseményként, amikor a lehetetlent, a rendelkezésre nem állót 
hozzák felszínre. A „lehetetlen tapasztalata a feltétele az esemény esemény-
szerűségének. Ami eseményként következik be, csak ott képes erre, ahol ez 
lehetetlen. Ha lehetséges vagy előrelátható, nem következik be.”15 A prog-
ramszerű események korszakossá avatása, a jövőt anticipáló modern igény 
eleve valamiféle jelentést kíván a jelek esetlegessége helyébe állítani. Ám 
még az élő közvetítés során sem a jelen lép elénk közvetlenül. Az ezzel el-
lentétes módon felfogott értelmezés azonban magában hordozza a per for-
mativitás mozzanatát.16 Ha egy forradalminak tételezett esemény előírja 
(pro-grammozza) a jövő kódjait, az eseményt magát is alakítja, mégpedig 
elővételezett jelentések függvényében.

A magyar irodalmi modernség kapcsán inkább látszanak működőké-
pesnek (s ekképp elfogadottnak) azok a fogalmak, amelyek ugyan a forra-
dal miság alakzatát kívánják felmutatni a változások alapjaként, mégis egy-
részt utólagos konstrukcióként lepleződnek le, másrészt pedig nem igazolha-
tók vissza az eseményszerűség látenciájának szubverzív teljesítménye felől. 
A Nyugat folyóirat megjelenésének programja éppen ezért olyan moder n-
ség elképzelésekkel párosult, melyeket az előzetesség tételező, s egyben 
váratlan eseményei nem jellemeznek, ellenben ideológiailag is jól formált 

14 Jacques DERRIDA, Speech and Phenomena, ford. David B. ALLISON, Northwestern UP, 
Evanston, 1973, 50.

15 Jacques DERRIDA, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, ford. 
Susanne LÜDEMANN, Merva, Berlin, 2003, 33.

16 Uo., 23.
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történeti struktúrák kapcsolnak össze. A magyar irodalom története című, 
évtizedekig meghatározó akadémiai irodalomtörténet vonatkozó (a tarta-
lomjegyzék szerint Bodnár György tollából származó) fejezetei jórészt 
csupán követik ennek az ellentmondásos forradalmiságnak az ötödik kö-
tet időintervallumának kiválasztásában tapasztalható döntési folyamatát. 
Amint arra korábban utaltam,17 a datálást alapvetően a történelmi érdekek-
nek való megfelelés irányította, a kezdő időpontok sokfélesége (az 1905-ös 
orosz forradalom, ennek Ady 1906-os kötetéhez való odakapcsolása, illetve 
a Nyugat 1908-as indulása) mégis ellenállni látszik az ideológia megkí-
vánta egységesítő törekvéseknek. Időpont helyett időszak, esemény helyett 
történések sorozata, forradalom helyett szabadságharc jellemzi azt a disz-
kurzív mezőt, amely az új irodalom kibontakozását volt hivatott leírni. 
Ennek megfelelően program és előfeltételezett hatás összjátékát mozgó-
sítja az irodalomtörténeti elbeszélés: „A Nyugat híveit főképpen a lázadás 
szelleme kapcsolta össze: valamennyien szembefordultak a nemesi Ma-
gyarország társadalmi berendezkedésével és epigonizmusba merevedett 
kultúrájával. […] A Nyugat ama polgári réteg felnövekedését jelezte, mely 
már szűknek érezte a kiegyezés biztosította kereteket és valódi társadalmi 
változást akart: azért emelkedhetett A Hét fölé, mert elsősorban Ady révén 
a polgári forradalom ügyét támogatta, s az Ady Endre-i szintézis megte-
remtésével a korabeli magyar sorskérdések megszólaltatójává tette az új 
irodalmat.”18 A fejezet címévé is emelt irodalmi forradalom sem lehet meg 
előzmények nélkül: „A modern magyar irodalom nem az új századdal 
kezdődött. Az első években még a századforduló felszíni tespedtsége fo-
gadta az új nemzedéket. Az új korszak nagy egyéniségei később vegyes em-
lékekkel tekintettek vissza az új század nyitányára.” (29.) A Nyugat köré 
szerveződő újszerűség azonban eme folytonosság során a fel nem ismert 
tehetségekre (Vajda, Reviczky, Ignotus, Bródy) utalva a korszak recepciós 
környezetének hiányosságait leplezi le, melyek miatt az előkészítője, de 

17 BEDNANICS Gábor, 1906. Egy (?) irodalmi esemény „története” = Esemény – trauma – 
nyilvánosság, szerk. DÁNÉL Mónika – FODOR Péter – L. VARGA Péter, Ráció, Budapest, 
2012, 264–276.

18 A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, főszerk. SŐTÉR István, Akadémiai, Buda-
pest, 1965, 32–33. A főszövegben jelzett oldalszámok a továbbiakban erre a kiadásra 
utalnak.
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beteljesítője sem lehetett az újszerű kifejezésmódoknak. A kettős, mert Ady, 
illetve a Nyugat indulásához csatolt program a modernség kettős arculatát 
is megkapja, igaz, nem az ambivalencia értelmében: a latens mozgalomként 
inszcenírozott irodalmi alakulástörténet azért jellemezhető a forradalom 
kategóriájával, mert a diszkurzív nyilvánosság közege nem volt képes be-
fogadói modellekkel leképezni a tapasztalható változásokat, s így kellett 
egy olyan szimbolikus mozzanat (Ady botránya, illetve a Nyugat megjele-
nése), amely magát a recepciós feltételeket is megteremtette, és a látencia-
k ént korábban is visszanyomozható előzményekre is rávilágított:

Ady nemcsak saját nevében vall, amikor 1907-ben ezt írja: „Hiszem és 
vallom, hogy a forradalmi megújulás kikerülhetetlen Magyarországon. 
Itt van má r a csodálatos, áldott vihar az ő hírnökeivel, szent sirályaival. 
Társadalomban, politikában még csak a nyugtalanság sikoltoz. De iro-
dalomban, művészetben, tudományban már itt van a villámtüzes bizo-
nyosság.” Máshol a forradalmi megújulás irányát is megjelöli s a „városos 
Magyarország”-tól várja, hogy eldöntse a demokrácia, a kultúra és – ha 
úgy tetszik – a magyarság sorsát. 1908-ban pedig még nagyobb távlato-
kat nyit: „Örülök, hogy én írhatom meg véletlenül legelőször, de min-
d enesetre legnyíltabban, hogy ez az egész új, mai irodalmi kalamajka 
sohase lett volna meg a szocializmus magyar felnövekedése nélkül …” 
Tehát az új magyar irodalom tápláló forrását és egyben célját a polgári 
demokratikus forradalom meggyorsításában látja, de már azt is sejti, 
hogy az igazi megújulás híveinek szembe kell nézniük az egyre hango-
sabb szociális elégedetlenséggel is. Társait aligha jellemezhetnénk ezzel 
a következetes gondolatmenettel, de a „városos Magyarország” tudatos 
támogatásában bizonyára egyek voltak vele. Kosztolányi például már 
1905-ben valóságos lázadásnak minősíti a századforduló legvárosia-
sabb szellemű költőjének, Makai Emilnek fellépését s azt mondja róla, 
hogy „többet tett, mint az a renyhe nemzedék, mely nagyjaink verseit 
variálja”. Az induló Nyugat az ő első verseskötetét is ebben a szellemben 
dicséri: a fiatal magyar lírát az ő verseivel érzi kiegyensúlyozottnak, 
mert a modern élet érzéseinek megszólaltatását hallja ki belőlük. Nem 
szólva a folyóirat későbbi tanulmányairól, melyek programosan fejtik 
ki a mozgalom várostiszteletét (például Schöpflin Aladár: A város).
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A korszak új vonásainak összefoglalója a Nyugat volt. Megindulásá-
nak időpontja – 1908 – nem esik egybe az 1905-ös for dulóval, de ha figye-
lembe vesszük, hogy az új irodalom kibontakozását is csak mozgalom 
biztosíthatta, melynek szerveződése szükségképpen lassúbb folyamat 
volt, első számát éppúgy korszakindítónak tekinthetjük mint Ady Új 
verseit, másrészt: amint már az Ady előtti pangó években is elkezdődött 
az új virágkor szemléletanyagának felhalmozódása, a Nyugat sem tel-
jesen járatlan úton indult el. (29.)

Ady és a Nyugat, 1905/1906 és 1908 egymás mellé rendelése nemcsak a kor-
szak retorikájának győzelme a dátum egyedisége fölött, de egyben a mo-
dernség forradalmi, vagyis nem várt eredményeket előidéző sajátosságának 
elvitatása is. Az irodalmi és társadalmi várakozások szembeállításában 
megbúvó differenciák Ady idézése során a művészeti újszerűség elsődle-
gességét jelentik ugyan be, ám a szociológiai helyzet megteremtette közeg 
képes csak egyáltalán felfedni mindezt. A közönség formálása a szintagma 
mindkét genitivusi értelmében kétirányú mozgást feltételez: a nyilvánosság 
teszi recipiálhatóvá a modernitás újításait, melyek ezáltal lesznek képesek 
az újszerűséget egyáltalán felmutatni, miközben a folytonosság, előkészí-
tettség mozzanatait is integrálják. Ami forradalmi, az nem a kiválasztott 
hősök által véghezvitt forradalmi tett, hanem a befogadó közönség formá-
lódására tett kísérletek következménye.

Az így „forradalmiként” elénk lépő átalakulás ekképp nem esemény-
ként, hanem struktúraként formálódik meg. A Nyugat megjelenése az 
ideologikus perspektívában is a modernitás latens mozzanatainak köszön-
hető. A forradalom kontinuus és visszatérő sajátosságait azonban nem-
csak az irodalomtörténet-írás, de a modern költészet is témává avatta. Ady 
Endre korábban idézett publicisztikai megállapításai mellé a történelmi 
helyzet kiváltotta, az újságírói tevékenység politikai szerepvállalást is fel-
mutató költői reakcióként szokás szóba hozni a Rohanunk a forradalomba 
című alkotást. A címben és a lezárásban felbukkanó rohanás olyan térbeli 
perspektívát hoz elénk, ahol a projekció nemcsak tervezett irányba halad, 
de az elközelgő eseménynek köszönhetően valamiféle nem programozott 
potencialitásra is rányílik:
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Eljött hát végre a pusztánkba
Isten szent küldöttje: a Sátán.
Szüzek voltunk a forradalmak
Magas, piros, hős nászi-ágyán.
De bőrünk alól kisüt lobogva
Már vérünk, e bús, mindeddig lomha.
Csönd van, mintha nem is rezzennénk
S rohanunk a forradalomba.

A programvers egyfelől közvetíti a „véres csütörtök” történéseit, de épp ellen-
tétezés okán („Isten küldöttje: a Sátán”) válik paradoxszá e program: amit 
előidéz, annak emlékét nem a történésekből nyeri, hanem a projiciált jövő 
felől. A forradalom nem azonos a tüntetéssel, egyfajta jelen nem lévő, de 
nem is múltbeli tapasztalatként sejlik elő, melynek így előidézői vannak 
ugyan, ám nem feltétlenül szubjektumként karakterizálódnak:

Néztek bármerre, sorsot láttok
És isteni robbantó kedvet,
Élettel-kináltak aggódnak
S buta haldoklók lelkesednek:
Nép készül az ó selejtes bűnre
S mielőtt a régi mód letünne,
Már összefogva az új itt áll
Glóriásan és fölkészülve.

A megszólítás többes szám első személye és az ágensek cselekményeik kö-
vetkezményeként, valamint az eseményeket integráló képességeik alapján 
bukkannak fel. A forradalomhoz szükséges aktivitás (a régi leváltása az 
újjal) emiatt az ambivalens működésű sorshoz, nem pedig a megszólítot-
takhoz vagy a látókhoz, lelkesedőkhöz kötődik. A sors tevékeny esemény-
formálóként a jövő felől megérthető teljesítményekben érhető tetten, ám 
a gondviseléshez vagy az engelsi historizmusfelfogáshoz hasonlóan a törté-
nelemben feltételezett értelem lehetőségének előrehaladó beteljesüléséhez 
kapcsolódik/járul hozzá. Mivel nem szubjektív vagy kollektív ágensekhez 
csatlakozik az esemény átalakító funkciója, a folytonosság és a történelmi 
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idő a forradalmat nem hirtelen kialakuló s mindent újjátételező mozzanat-
ban láttatja, hanem eleve fennálló sorozat egyik elemeként. Ezáltal válhat 
Tisza István is egyéni szándéka ellenére a forradalom alakítójává: „Min-
den a Sorsé, szeressétek, / Őt is, a vad, geszti bolondot, / A gyujtogató, csó-
vás embert, […] Mert ő is az Idők kiküldöttje S gyujtogat, […]”. A címben 
és a zárlatban színre vitt „rohanás” azonban az ágensek szintjén nem 
pusztán az elszenvedés lehetőségét mutatja fel. Az elközelgő forradalmi 
ese mények az ő szintjükön nem láthatók, a 19. századból átörökített köl-
tősze rep az, amelyben a lírai én képes ezt az idő fölötti távlatot magyarázni. 
Ady költői alakja (más írásaiból és egyéb szerepvállalásaiból elvont mó-
don) magának a forradalomnak az egyetlen és hiteles tanújaként jelenik 
meg: „egyedül ő látta világosan, hogy Magyarország megmentése érdeké-
ben a demokratikus forradalom elkerülhetetlen és szükségszerű. Egyedül 
ő látta és szerette a dolgozó népet, hogy igazán bízhatott benne, hogy a for-
radalomban nem látott »káoszt«, hanem megújhodást, hogy nem félt a forra-
dalomtól, hanem hitt benne, hívta és várta.”19 Lukács ezt a sajátos helyzetet 
egyfelől Adynak a Petőfihez viszonyított magatartásában („a forradalom-
ra hiába váró forradalmár”),20 másfelől (ennek következményeképp) a lírai 
én szituálásában látja meg. Ha ezekhez hozzávesszük, hogy a forradalmi 
idő a fiktív, mindig eljövendő karakterében formálódik, akkor Ady nem 
a történések illetékes tanújaként, krónikásaként (ahogyan ezt pedig a vers-
szerepekben inszcenírozta), hanem a progresszió lehetőségének egyéni 
(s Lukácsot követve: egyedüli) figurájaként, a nyelvi lehetőségek megte-
remtette történeti tér alakjaként lép fel.

Az egyénített forradalom időperspektívájának paradox bonyolítása azon-
ban legalább ennyire rávilágít a tér helyzetére is. A puszta ellentétezés he-
lyett, melynek a költő monográfusa a háborús költemények tekintetében 
oly nagy szerepet tulajdonít, itt még jobbára a távolodás mozzanatai érhetők 
tetten, ami az egysíkú történelmi azonosításoknak való poétikai ellenállást 
mutatja fel: „egy összefüggő, végtelenbe futó pontsorozaton át egybenyílt 
a tér.”21 Ha azonban a térbeli folytonosság ennek köszönhetően bomlik fel, 

19 LUKÁCS György, Ady, a magyar tragédia nagy énekese (1939) = UŐ., Ady Endréről, Mag-
vető, Budapest, 1977, 30–31.

20 Uo., 56.
21 KIRÁLY István, Intés az őrzőkhöz, I., Szépirodalmi, Budapest, 1982, 514.
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s mindez alapvetően nyelvi-retorikai eljárások segítségével következik be, 
a folytonosságra fixált történeti idő sem lehet a „teljesség szintjén”22 kivite-
lezett, múlt, jelen és jövő ha nem is lesz töredezetté, mint ahogy azt Király 
1914 után feltételezi, de fiktív módon válik kontinuussá. A hangzósság (vagy 
épp ennek hiánya) által megidézett téralakzatok olyan dinamizált távlatot 
vetítenek az olvasók elé, melyben egy múltbeli nyelvi aktus („átkunk”) által 
programozott jövőkép kisiklatása a cél:

Hallgassátok az esték zümjét
S friss sóhaját a reggeleknek:
Budapestnek futós uccáin
S falvak csöndjén dühök remegnek.
Süpped a föld, ha súlyosat hágunk,
Olyat látunk, amit sohse láttunk:
Oldódik a nyári melegben
Fagyos, keserves, magyar átkunk.

Az idő, mely alapvetően történeti, s mint ilyen, értelemmel felruházott ala-
kító tényező, Adynál az el nem várt várhatóság diszkontinuitásával is páro-
sul. A „mintha nem is rezzennénk / S rohanunk a forradalomba” passzív 
aktivitása épp annak a sajátos metafizikus hagyománynak a megrendülését 
jelenti be, mely a gondviseléshitre alapuló történelmi diszkurzusok alap-
jául szolgált. A program, mely utólag is visszaírható az események sorába, 
itt lehetőségként lép fel, mely lehetőséget nem a bizonyosság, hanem a va-
lóra nem igazán válóban konstituálódó lehetetlen határoz meg.23

Ady forradalminak nevezett alkotásai a Király által felrajzolt történelmi 
pozícióikat az irodalomtörténeti perspektívában épp e kettős játéktérben 
teszik értelmezhetővé. A monográfus egyebütt Ady egy másik, szintén e 
történelmi esemény kapcsán született versével állítja párhuzamba Babits 
Május huszonharmadika Rákospalotán című költeményét, e felhívásnak jelen 
dolgozat távlatában helyet kell biztosítani. A forradalmat a fiatalabb költő-
nél csak egyfajta hiány tapasztalatával („nincs hír, nincs újság, villanyosom 

22 Uo., 515.
23 Vö. Derrida vonatkozásában: Erik ODE, Das Ereignis des Widerstands. Jacques Derrida 

und „Die unbedingte Universität”, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2006, 153–154.
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elakadt”), s nem pedig programként látjuk megjelenni. A vers első felében 
az Adynál tapasztalható térbeliség (falu–város), a folytonosság (illetve annak 
hiánya: a sínek megteremtette kontinuitásban allegorizálódó téridő-kap-
csolatok), illetve a hangzás és a csend egyaránt szóhoz jut, hogy azután 
történetbölcseleti keretbe illeszkedjenek a villamossínek metonímiájának 
köszönhetően:

Pest utcái között rohanó nép, puskalövések,
rendőr, tört üvegek, népszava, forradalom.
Én egyedül tehetetlenül itt számlálom a percet
nincs hír, nincs újság, villanyosom megakadt.
Néma falun lakom én, hol még az ebek sem ugatnak,
nem bőgnek tehenek, még a malac se visít.
Nádas eresznek alatta topázszemü tengericső csügg.
Hószinü fal, kék árny. Csend, csak a fecske csicserg.
Csak ha a villanyos átrohan itt (és mint a tehén bőg)
sejteni a város szörnyeteges közelét.
Ám most alszik a táj: egy döglött villanyos állong.
Ó bús villanyosom! bús ez a néma világ!
Bús e méla falún az üres sínekre merengni.
Ó jövevény sínek, visztek-e még ma tovább?
Visztek-e még ma odáig, ahol most csörren az ablak,
hol most csorran a vér, forran a forradalom?
hol zajgó tömegen most úr a néma Petőfi
s sarkra az Eszme kiáll isteni ríma gyanánt;
hol tán míg irom ezt, Magyarország nagy betegágyán
vér és kínok közt megszületett a Jövő.

Király István a kívülállás és a moralizáló költői attitűd távolságtartó ma-
gatartásával kapcsolatban marasztalja el Babits költeményét Adyéval szem-
ben.24 Rába György Babits védelmében Király megközelítésével száll vitá-
ba, s bár a Rengj, csak föld című költemény karakteresebb forradalmiságát 
nem vitatja, mégis az utópisztikus választás különutasaként mutatja be.25 

24 KIRÁLY István, Két vers – kétfajta értelmiségi magatartás, Tiszatáj 1971, 490–491.
25 RÁBA György, Babits Mihály költészete, Szépirodalmi, Budapest, 1981, 406–407.
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Ahogy a Rohanunk a forradalomba az események tanújaként szereplő költőt 
és a jövő programját éppen író lírai alanyt szembesítette, Babits versében a 
tanúság eleve elmarad, s ekképp a monográfus társadalmi utópiát hangoz-
tató jövőkoncepciója sem a forradalom szcenárióját alkotó projektként, in-
kább a hagyományszerkezet követéseként tartható számon. A jövőre kon-
centráló időtávlat a (Rába által is felsorolt)26 magyar költészeti tradícióból 
áll elő, melyből a forradalmiság recepciójának poétikai jegyei válnak hang-
súlyossá, s ekképp, nem pedig valamiféle vulgáris történelemfelfogás követ-
keztében haladnak a jövendő irányába. A szóviccként ható babitsi (eseten-
ként ál)figura etymologicák („forran a forradalom”, „Jövő, aki jössz”), az 
ezt előhívő és folytató homonim vagy paronim sorozatok („csörren az ablak 
[…] csorran a vér”, „ríma” – „irom”) ezt a hagyományt kissé felfüggeszteni 
látszanak. Hatályon kívül kerül tehát a múlt, jelen és jövő egymásba alaku-
lását hangsúlyozó ítélet, hiszen a modernség programja itt már nem fiktív 
eseményeket, nem is előre felvázolt történeti struktúrákból elvont mozza-
natokat, hanem „ezer őrült eszme borától” megrészegedett, a múlt elmúlást 
áhító álmaként lelepleződő történeti vázlatot feltételez:

Ó te Jövő, aki jössz és senkise sejti, hogy itt vagy;
jössz és senkise lát; jössz sürü fátyol alatt,
mit hoztál, idegen? mit, mit viszel el? van-e célod
vagy boros emberként ingatod útaidat?
Ah, boros is vagy már ezer őrült eszme borától.
Álmodsz s kóros vágy szennyezi álmod izét!
Álom vagy magad: a mult álma, ki halni szeretne,
s sír, hogy mindene fáj s nem lehet így betegen.
Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság,
lesben az utcákon álljon a kósza halál:
minden mindegy már! zúgjon fel a tengerek alja!
hányódjon fel a geny! jöjjön a forradalom!
Jöjjön a barbárság! jöjjön legalább az igazság,
annyi hazugság és elmulatások után!
Jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd:

26 Kisfaludy, Vörösmarty, Petőfi: Uo., 404., 406., 407.
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egynek mondja: „Jogok gyáva barátja, remegj!”
Másnak: „Ajkaidon kopott szó lett a szabadság!
s szíved zsarnok volt, öklöd rossz kalapács.”
Másnak: „Álnokul és önzőn fogtál kezet: íme
véres lett a kezed: moshatod a kezedet!”
Mindnek: „Félre vakult csökevény, s ti koholt ideálok!
Nem játék a világ! Látni, teremteni kell.”

Bár Babits versének apropója ugyanaz a történelmi esemény, mint Adyé-
nak, a cím paratextuális utalása direkt módon idézi meg azt a referenciális 
mezőt, melynek szingularitása és történeti kiterjedése is adottként tétele-
zett. Az igazán jelentősként sosem elismert költemény képes ugyanakkor 
az olvasás során megképződő temporális viszonyokat is valamelyest prog-
ramozni. A fogadtatástörténet visszaigazoló mechanizmusa főképp arra ref-
lektált e szöveg kapcsán, miképp teremt távolságot a költői szerepét hang-
súlyozó lírai én és a tömeg (vagy épp annak aktuális hiánya), azaz hogyan 
képződik meg az a távlat, mely esemény és reflexió között feszül. Az idő-
mértékes verselés nem csupán az antik gyászdalforma megidézését jelenti. 
Az ágostoni metrikus időmérésre történő egyfajta utalásként színre viszi 
a versformában azt, ami esemény és történelem között temporálisan is tör-
ténhet. Nem egyszerűen klasszikus forma és modern esemény feszültsége 
vagy épp ellenkezőleg, összemosása zajlik itt, hanem egyfajta versengés, 
mely a jövőre irányuló programot az épp tetten érhetetlen mozzanatok 
nyelvi stilizációjaként jelenti be, s ekképp nem a nyelvet megkerülő esemény 
színrevitelén munkálkodik, hanem a nyelv eseményteremtő képességét he-
lyezi előtérbe. A magyar modernség sokszor vitatott vonásai közül épp az 
az inherens rögzíthetetlenség emelkedik ki, mely a programot nem annak 
előíró, hanem eleve bevégezhetetlen jellegében gondolja el. A forradalom 
mindent átalakító, de latens jelenségek során a későbbiekben mégiscsak 
visszakövetkeztetett jellege éppen ezért nem az avantgárd forradalminak 
tekintett aktív innovációs mezejében domborodott ki a magyar irodalom-
ban, hanem a klasszikus modernség látszólagosan hagyományismétlő, ám 
azt előrevetítettségéből minduntalan kimozdító poétikai gesztusaiban.

E rövid kommentárban csupán felmutatni és reflektálni kívántam a ma-
gyar modernség forradalommal kapcsolatos programjait. Az irodalomtör-
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téneti sémák, illetve a programversek egyaránt a projektek előlegező sajá-
tosságait hozzák játékba, mégsem az előzetes várakozások beteljesülését, 
inkább az újdonság ideológiájával szembemenő irodalmi alakítás esetleges 
szubverzív lehetőségeit mozgósítják. A forradalom igézetében megbúvó 
ígéretmozzanat Adynál be nem következő, Babitsnál pedig csupán kérdéses 
formában megtapasztalható jövőt produkál. A nyelv, mely mindkét eset-
ben a jövendőt tárja elénk, a modernség projektjeként vetíti fel és állítja 
elő saját programját, amelyben a kontinuitás diszkontinuusá változtatásá-
nak vágya bukkan fel, miközben a diszkontinuitásban rejlő folytonosság 
momentumai íródnak bele a jelen „esztétikai” kategóriájába.27 A modern-
séggel foglalkozók számára pedig mindez egyben figyelmeztetés is, hogy 
a modernség programjára koncentráló értelmezéseket nem az egyszerűen 
igenlő vagy tagadó attitűd igazolja, hanem hogy maguk az alkotások, melyek 
akár épp a történelem, idő és esemény kérdéseit hozzák szóba, kérdéseinkre 
olyképp adnak választ, hogy egyben figyelmeztetnek saját irodalomtörté-
neti projektjeink esendőségére is.

27 Vö. Karl Heinz BOHRER, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Suhr-
kamp, Frankfurt am Main, 19883, 72.
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