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A modern irodalom korszakai 
 
 
    1857-ben jelent meg Baudelaire A Romlás virágai című verseskötete, s 
az irodalomban ettől számítjuk a modern kort, mely az 1960-as évekig 
tartott. Ezt az időszakot négy korszakra szokás osztani: 
 

 klasszikus modernség: 19. század második fele 
(impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Rilke, a nyugatosok: Ady, Babits, Kosztolányi) 
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 avantgárd (vagy modern), 1910−30-as évek (kubizmus, 
futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, dada, konstruktivizmus 
stb.) Kassák Lajos, József Attila 

 késő modernség, 1930-as, 40-es évek (az avantgárdon átszűrt 
újklasszicizmus, újtárgyiasság)Babits, Radnóti, József Attila, Pilinszky 
János 

 neoavantgárd, 1950-es, 60-as évek 
 
A posztmodern 
 
Az 1970-es évekkel kezdődő s napjainkig tartó korszakot nevezzük 
posztmodernnek, vagyis a modern utáninak. A posztmodern filozófia 
elveti a hagyományos narratívákat, vagyis a világban célelvűséget hirdető 
vallási és filozófiai szövegeket. Szerintük a történelem nem tart valamilyen 
konkrét cél felé, a világ csak van. A nyelv nem képes összetettségében 
közvetíteni a lét bonyolultságát. Ez a nyelvi szkepszis.  
 
A posztmodern szövegek jellemzői 
 
Véget ért a romantikával kezdődő eredetiségkultusz, a posztmodernek 
szerint „már mindent megírtak”, „csak az újraírás lehetséges”. Innen ered 
a szövegekre oly jellemző intertextualitás, ami azt jelenti, hogy az alkotó 
más szerzők műveiből emel be vendégszövegeket, anélkül, hogy azt 
idézőjellel vagy jegyzettel jelezné. A vendégszöveget gyakran kezelik 
iróniával, az irodalom mintha önmagával beszélgetne. Ez az olvasótól új 
befogadási stratégiát követel, egy sokkal aktívabb odafigyelést, és persze 
műveltséget. De a posztmodern műveknek van naiv olvasata is, nem 
feltétlenül kell ismerni az idézetek eredetijét. Ezt a fajta szöveget az 
internet adta lehetőségek elvitték a hiperszövegig, amelyben bizonyos 
idézetekre kattintva beugrik más szerzők néha egész életműve, így az 
alapszöveg akár százfelé is elágazhat. A másik jellemző posztmodern vonás 
a dekonstrukció. Fellazítják a nyelvtani szabályokat, sokszor csonka 
mondatok kapcsolódnak egymásba, vagy felcserélik a szófajokat. Sok a 
hapax legomenon (egyéni szólelemény), gyakran szójáték. Gyakori a 
metanyelvi gesztus („s a rím kedvéért negyed öt lett”, Parti Nagy Lajos). 
Metanyelvi közlés: a szöveg önmagára utal. 
 
Magas és populáris 
 
A posztmodernben elmosódik a magas és a populáris kultúra közti határ, 
ugyanabban a szövegben egyszerre találhatunk klasszikus idézetet, 
reklámszöveget, illetve alpári kiszólást. 
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A posztmodern próza 
 
A posztmodern epikából, prózából eltűnik a lekerekített történet, a szöveg 
sokszor mozaikszerű események halmaza. Sokszor párhuzamos 
történések zajlanak egy időben. Gyakori az elbeszélői nézőpontok és 
hangnemek váltogatása. Eltűnik a mindenható elbeszélő, mert nem 
hisznek abban, hogy az ember képes teljes és objektív képet adni a 
valóságról. 
    
A posztmodern líra  
 

Jelentős áramlata a minimalizmus, amely a minimális közlésre 
leszorított, redukált szöveget jelenti.  Ennek hazai nyitánya Tandori 
Dezső Egy talált tárgy megtisztítása című verseskötete volt (1973). A 
kötetcímben a „talált tárgy” az életre utal, hiszen József Attila Eszmélet 
című verséből idéz: „ ki tudja, hogy az életet / halálra ráadásul kapja / s 
mint talált tárgyat visszaadja / bármikor − ezért őrzi meg,” A talált tárgy 
azonban a költészet is, melyet „megtisztít”, egészen a nyelvi minimumig 
zsugorít a költő, a szonettből például csak a rímképletét hagyja meg. Egyik 
verse szinte csak toldalékokból és névmásokból áll. 

 
 
Tandori Dezső 
Változatok homokórára 
 

„ A leg, a legbb  nincs! 
De a leg, a legbb sincs.” 
 

Rögtön előbb, utóbb. 
És aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, 
elkezdünk ugyanoda; mert 
aminek meg kell lennie, 
el kell maradnia, 
legjobb, ha itt van 
bennünk, ott van 
kívülünk. Csak 
mi vagyunk, akik 
meglennénk sehol nélkül, 
semmikor nélkül. 
 
 
 

  
   A magyar posztmodern líra jelentős képviselői a teljesség igénye nélkül: 
Tandori Dezső, Petri György, Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, , 
Erdős Virág, Varró Dániel, Závada Péter. 
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