
Fõ profiljaként a pécsi szellemi és kul-
turális életet alakító Jelenkor címû folyó-
irat 2013-as januári és februári számában
egy önmagához képest merészen nyitott
tematikus blokkot közölt. 2012. október
30-án az MTA Bölcsészettudományi Ku-
tatóközpontjának Irodalomtudományi In-
tézete konferenciát szervezett A nemzeti
konzervativizmus irodalomszemlélete
címmel, mely nyolc elõadást tartalmazott
az e címszó alá sorolt Mécs László, Nyírõ
József, Szabó Dezsõ, Tormay Cécile, Wass
Albert szépirodalmi tevékenységérõl és a
velük párhuzamba állított pozitív példá-
ról, Louis-Ferdinand Céline-rõl. Az emlí-
tett írók, költõk életrajzai nem elszakítha-
tók az aktív politizálás tényétõl és a kon-
ferencia meghívottai nagy része által
szélsõségesnek titulált politikai nézeteik-
tõl. A konferencia célja azonban az volt,
hogy irodalmi tevékenységüket önmagá-
ban (kultúrpolitika-mentesen) újravizs-
gálva megállapítsa, elérik-e a szépiroda-
lom határmezsgyéjét. 

Az elsõ tanulmányban Veres András
Szabó Dezsõ munkásságának újraértéke-
lésére vállalkozik. Legalábbis a cím sze-
rint. A megvalósulás viszont a Szabó De-
zsõ életében bekövetkezett politikai és
irodalmi szempontrendszerek deskriptív
felvonultatására korlátozódik, az összeg-
zés után felvetve egy személyes véle-
ményt arról, vajon beemelhetõ-e a költõ
az iskolai tantervbe.

Angyalosi Gergely a székely ember
mitikus megformálását elemzi Wass Al-
bert Tizenhárom almafájában és Nyírõ 
József Kopjafák címû novelláskötetében,
megvizsgálva a narrátor szólamát, az alle-
gorikus képek meglétét, a szereplõk jelle-
mének összetettségét, a tájleírást és a
szerkesztettséget. Wass figurája emléke-
zetes, a szituációk hihetõek, de a tájle-
írások és a gondolatok kifejezésére hasz-
nált írói eszközei túlságosan egyszerûek.
Angyalosi rávilágít a Nyírõ-kötetben 
novellaként számon tartott szerzõi mo-
nológok kontrollálatlan retorikusságára,
de bemutatja a valódi, szépirodalmi

szempontból értékesebbnek tartott elbe-
széléseket is.

Deczki Sarolta a tisztaságmítoszt
mint a nosztalgiaérzéshez kapcsolódó 
értékítélet megnyilvánulását vizsgálja
Szabó Dezsõ Az elsodort falujában, Wass
Albert A funtineli boszorkányában és
Nyírõ József Székelyekjében. Mindhárom
mûben az eredendõ, romlatlan tisztaság a
múlthoz vagy a nép gyermekéhez kapcso-
lódik. A funtineli boszorkányban Nuca, a
boszorkány az, aki az erdõben él, hisz Is-
tenben, de az egyházzal összeütközésbe
kerül, érzéketlen a pénzzel és vagyonnal
szemben. Deczki az indiánregények esz-
tétikai minõségével rokonítja a nyelveze-
tet, az olvasóközönséget, a mindentudó
elbeszélõt vagy éppen a történetszövést.
Nyírõ novellái a székelységben érvénye-
sülõ õsi törvényeket ragadják meg a mo-
dern civilizáció pusztította világban, de a
tragikus kimenetelû novellák nem tartal-
maznak társadalomkritikát, és megma-
radnak a leírás szintjén. Szabó regényé-
ben a cél visszatérni a magyarság õserejé-
hez, a földhöz, a faluhoz, ennek módjáról
viszont nem ír, a vezércikkszerû monoló-
gok, az expresszionista képekkel túlfûtött
stílus és a propagandisztikus szándék pe-
dig „együttesen túlfeszítik az elbeszélõ
próza kereteit”.

A januári lapszám utolsó tanulmánya
Szénási Zoltáné, aki Mécs László és Wass
Albert líráját elemzi az Ady-hatáson, az
avantgárd elemek meglétén és a bujdosó
szerepkörén keresztül. A hasonló költõi
szerepfelfogásuk mögött a nemzeti ön-
tudat kérdése eltér. Amíg Wass emigráci-
óban írt verseiben az önazonosságot 
a nemzethez való tartozás, az ettõl való
elszakítottság alakítja, addig Mécs az
egyetemesebb kereszténységhez rendeli.
Szénási kijelenti, hogy Mécs ideje nem
jött el, de Wass esetében még nem beszél-
hetünk elutasítóan.

Az elsõ februári esszé Karafiáth Judit-
tól Louis-Ferdinand Céline 20. századi
francia írót kapcsolja be a diskurzusba.
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megléte, a következtetés, hogy a hagyo-
mányos nyelvhasználatú, dagályos és 
érzelgõs stílusú Wass, Nyírõ és Tormay
nem mérhetõk a radikálisan új, abszurd
és egzisztencialista világszemléletû Cé-
line-hez.

Rákai Orsolya az 1922-ben indított
Napkelet címû folyóirat keletkezését,
programját és bukását mutatja be.
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felké-
résére indította a lapot Tormay Cécile,
hogy legyen egy új konzervatív irodalmi
szemle, amely teljesen szembefordul a
modern Nyugattal. A lap irodalomfel-
fogása a 19. századhoz nyúlt vissza, ami-
vel a Nyugat olvasóközönségét próbálta
elhódítani.

Szolláth Dávid Tormay Cécile Bujdo-
só könyv címû kötetében tanulmányozza
a narrációs problémákat. Szolláth szerint
a mû „elsõdleges funkciója a politikai
propaganda”, ezt próbálja a szerzõ a nap-
ló mûfajával hitelesíteni, ellenben a nap-
lóformát több ponton kikezdi földrajzi-
lag, idõrendileg, továbbá megkérdõjele-
zõdik az arisztokrata narrátor ismereté-
nek forrása az „egyszerû emberekrõl”.
Szolláth a hibák ellenére felveti egy sti-
lisztikai szempontú elemzés szükségessé-
gét is a politikai, genderszempontú és
mûfaji mellett.

Az utolsó elõadás anyaga Földes
Györgyié, lezárva a sort és visszatérve
Szabó Dezsõhöz. Földes a költõ Nyugat-
ban teljesített kiemelkedõ kritikai mun-
kásságát méltatja, majd politikai ideológi-
áját Szabó filozófiai eszmerendszerébõl
és irodalomfelfogásából vezeti le.

Az elõadások gépelt változatait olvas-
va levonhatunk három alapvetõ következ-
tetést. Az elsõ, hogy a „nemzeti konzerva-
tív” elnevezés nem állta meg a helyét, a
legtöbb szerzõ például azonnal reflektált
Szabó Dezsõ radikalizmusára. A második,
hogy ezen írók többsége a középszert kép-
viseli – bár van, aki nem tartja lezártnak a
Wass-lírával kapcsolatos értékrendszert,
és van, aki lehetõséget lát Tormayban –,
de a magyar irodalom fontos részei. A
harmadik egy elutasító válasz egy lezár-
hatatlan kérdésre, arra, hogy kit lehet
vagy kit lenne érdemes beemelni a tan-
tervbe; ehhez azonban annyit fûznék hoz-
zá, hogy néha fontosabbnak tartom azt 
a kérdést, hogy a tanterv irodalmi kánon
részét képezõ szerzõket milyen módon
hozhatjuk közelebb valakihez, vagy azt,
hogy szépirodalmat olvastatva hogyan le-
het gondolkodásra tanítani, ellentétben 
a szerzõi életrajz bemagolásával. (Jelenkor
2013. 1–2.)
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