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vegben, de ha következetesen alkalmazzák -  és eb
ben a magyar kiadás következetes —, nem kifogásol
ható. -  Nem említettem továbbá a zárójeleket: a ma
gyar kiadás nem mindig teszi zárójelbe a németben 
zárójelben szereplő szavakat és szövegrészleteket, 
néha meg olyankor használ zárójelet, amikor a né
met nem. Ez bizonyos esetekben indokolt (az első ki
adás előszava például nem tipográfiai megkülön
böztetéssel, hanem zárójelben adja meg a latin idé
zetek szerzőjét és helyét, valamint azt a két német 
szót, amelyre Kant mint sajtóhibára utal), más ese
tekben viszont megnehezíti az eligazodást a szöveg
ben. Különösen rossz néven vettem a zárójelek ki
hagyását, illetve beiktatását Az empirikus gondol
kodás posztulátumairól általában című fejezet
ben (lásd 231. és 235. o. — az utóbbi helyen ráadásul 
egy kiemelés is hiányzik).
4. Megígértem, hogy tartalmi kérdésekhez nem fo
gok hozzászólni, mégsem tudom megállni, hogy 
meg ne jegyezzem: ezen a közismert, sokat idézett 
helyen akkor sem szerencsés megoldás a „termé
szettan” a „természettudomány” helyett, ha arról az 
időről van szó, amikor a „Naturwissenschaft” még 
nem talált rá a tudomány biztos országútjára.
5. A német szövegben „Handlung” és, „Thatigkeit” sze
repel („Wo Handlung, mithin Thatigkeit und Kraft 
ist...”). A régi fordításban a „Handlung”-ból „cselek
vés”, a „Thatigkeit”-ből pedig — a szótári jelentésbe 
még beletartozó — „működés” lett (,Ahol cselekvés, tehát 
működés s erő van...” — A tiszta ész kritikája. Fordí
tották és magyarázták: Alexander Bernát és Bánóczi 
józsef. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, 
Franklin Társulat, 1913. 168. o.). Az új fordításban 
viszont a „Handlung”-ból lett „működés” — ami nem 
egyeztethető össze a szótári jelentéssel —, a „Thatig- 
keit” helyén pedig a szótár által első helyen említett 
„tevékenység” szerepel („Ahol működés -  s ennélfogva te
vékenység és erő -  van...” — 220. o.).
6. Az új fordításban: „A kauzalitás a működés fogalmá
hoz vezet” (220. o.) — a régiben:„Ez az okság a cselekvés 
fogalmához vezet” (i. k. 167. o.).
7. Kis Jánosnál: „így tehát a természeti okok minden idő
beli működése maga is megint csak okozat” (434. o.); a 
régi fordításban kicsit furcsán: „Tehát a természeti okok 
minden cselekedetei időrendben maguk is okozatok” (i. k. 
354. o.).
8. Alexander Bernát és Bánóczi József fordítása 
(lásd: i. k. 355. o.).
9. Teljesen érthetetlennek találom például a régi 
fordításban a következő mondatot: „Mert az okság 
alaptételénél fogva cselekvények első alapoka a jelenségek 
minden változásának, tehát nem rejtőzhetnek oly alany
ban, mely maga is változik, mert különben más cselekvé
nyek s más e változást meghatározó alany kellenének.” (I. 
k. 168. o.) A mondat nem könnyű, de Kis János for
dításában érthető: „Hiszen a kauzalitás elvének értelmé
ben a működések teszik a jelenségek minden változásának

első alapját, s ezért ezek nem lehetnek olyan szubjektum sa
játjai, amely maga is változik, mert akkor szükség volna 
más működésekre és egy másik szubjektumra, melyek ezt a 
változástmeghatároznák.” (221. o.)
10. „mMár most legkevésbé sincs ártalmára, föltéve, hogy 
akár csak ügy kigondolva volna is, ha fölvesszük, hogy a 
természeti okok között olyanok is vannak, melyeknek csu
pán intelligibilis tehetségük van, amennyiben ennek csele
kedetre bírása soha nem nyugszik empirikus föltételeken, 
hanem csupán az értelem okain [...]” (Alexander Bernát 
és Bánóczi József fordítása, i. k. 354—355. o.) Ugyan
ez Kis Jánosnál: „S a legkevésbé sem ártunk neki, ha fel
tesszük -  legyen szó akár puszta képzeletszüleményről -, 
hogy a természeti okok között olyan is akad, mely valami
féle, merőben intelligíbilis képességgel rendelkezik, azaz so
ha nem empirikus okok determinálják arra, hogy működ
jék, hanem kizárólag az értelem indokai [...]” (435. o.)
11. Több mint kétszáz évvel a Kant-mű születése 
után az ember legalább a nagy Dudentől elvárhatná, 
hogy utaljon és magyarázatot adjon az olyan szó
kapcsolatokra, mint a „Handlung einer Ursache” vagy 
a „Handlungen der Naturursachen”.

Erdélyi Agnes

A KÁNON VÉDELMÉBEN
Harold Bloom: The Western Canon 
Riverhead Books, New York, 1995. 546 oldal

A szerző
Harold Bloom a mai amerikai irodalmárok 
élvonalába tartozik — számon tartott, sokat vi
tatott szerző. Húsz könyvet írt, és több száz
hoz bevezetőt, a New York-i Chelsea House 
Kiadó ugyanis Bloom szerkesztésében és elő
szavával adja ki a világirodalom klasszikusait. 
A kánont tehát nemcsak a katedra felől isme
ri, a gyakorló szerkesztő szempontjai is sze
repet játszhatnak a végső ítéletalkotásban. 
ítélete indulatokkal teli és indulatokat kivál
tó, amint az ebből a hosszú könyvből is ki
tűnhet. Ez Bloom főműve, a hatvanas évei
ben járó kritikus számvetése.

Könyveinek zömében Bloom két témával 
foglalkozik: az angol romantikus költészettel 
(illetve annak amerikai folytatásával) és saját 
„hatáselméletével”, amely költők (értsd: köl
tők és írók, adott esetben kritikusok) egymás
ra kifejtett hatását, egymástól való „iszonyo- 
dásuk” termékeny folyamatát írja le. Bloom
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szerint az irodalmat a revizionizmus tartja 
életben, a meghaladás vágya, a freudi mo
dellhez hasonló állandó apagyilkolási kény
szer, amely akkor is működik -  rendszerének 
talán ez a legérdekesebb pontja -, ha a költő 
nem tud róla. Magyarul a Café Bábel 1996-os 
tavaszi számában olvasható tanulmány a „ha
tás-iszony” elméletéről (Menyhért Anna: 
ÖS SZÖVEGNEMZÉS).

Bloom a Yale Egyetemen tanít majd’ 
negyven éve, és ez persze „számít”, hiszen a 
világ egyik legjobb és leghíresebb egyetemé
ről van szó, ahol az irodalomoktatás mindig 
erős volt. Szokás Bloomot a yale-i dekonst- 
rukciós iskolához kötni, ami szerintem csak 
félig-meddig igaz: annyi biztos, hogy Bloom 
a közelükben él és dolgozik, Paul de Man és 
Derrida a munkatársai voltak, és a bloomi el
képzelések egy része beilleszkedik abba a ke
retbe, amit a dekonstrukció kialakított magá
nak. (Bloom a yale-i iskola kései nyitóköteté
ben [De c o n s t r u c t io n  a n d  Cr it ic is m ] is 
szerepel.) De az is biztos, hogy Bloom sokkal 
inkább önmaga megszállottja, semmint hogy 
bármilyen iskola vagy bármilyen más nehe
zen körvonalazható irányzat hatékony figu
rája lehessen. Jellemző módon követői sem 
igen akadnak abban az értelemben, ahogy 
Derridát vagy de Mant követik. Elmélete is
mert, hatása tagadhatatlan, viták is bőven 
akadnak körülötte (különösen a feministák 
támadják előszeretettel), de Bloom-iskoláról 
nem beszélhetünk.

A jelenkori kritikusi irányzatokkal való 
szembenállása mostanra teljesedett ki -  a 
We s t e r n  Ca n o n  egy több mint ötszáz olda
las kirohanásként is olvasható. A kirohanáso
kat pedig furcsa hangulat jellemzi: az elégi- 
kusnak és a harciasnak (mondhatni agresz- 
szívnek) olyan vegyüléke, ami fölmagasztosít. 
Ezt érezni ebből a könyvből is, ez adja meg 
érdekességét, és ebben rejlik gyengesége is.

A könyv
A könyv tanulmánygyűjtemény vagy, ha úgy 
tetszik, esszék sorozata, amely a nyugati iro
dalom hatalmas anyagából választja ki a sze
rinte legértékesebbeket, azokat a műveket és 
szerzőket, amelyek a kánon magvát alkotják. 
„Ez a könyv huszonhat írót vizsgál, szükségszerűen 
bizonyos nosztalgiával, mert hiszen igyekszem elkü
löníteni azokat a sajátságokat, amelyek ezeket a

szerzőket kanonikussá, azaz kultúránkban tekinté
lyesekké teszik. Az »esztétikai értéket« szokás inkább 
Immanuel Kant javaslatának, semmint valamiféle 
aktualitásnak tekinteni, de nekem nem ez volt a ta
pasztalatom egy emberöltőnyi olvasás során.” (1. 
o.) A bevezető mondatok sok mindent elárul
nak, a kulcsszavak itt a nosztalgia és az esz
tétikai érték, valamint a saját emberöltőnyi 
tapasztalat. Bloom szerint létezik egy kánon, 
amelynek ismérve, hogy kizárólag remekmű
vekből áll, s ez a kánon jó, viszont éppen el
tűnni látszik a kánont felnyitó, felhígító, ne
vetségessé tevő különböző erők hatására. 
Ezek az erők jelen vannak az amerikai egye
temek világában, és mindent elkövetnek 
azért, hogy „vallásos-politikai és szocioekonó- 
miai” elvek alapján átírják a kötelező olvas
mányok listáját. Pedig „nincsenek szociális fel
tételek vagy kontextusok, amelyek szükségszerűen 
serkentenék a remekművek létrejöttét, bár még so
káig fogjuk tanulni ezt a kellemetlen igazságot... 
A művészetek egyszerűen nem haladnak...” (405
406. o.) Az ellenséget, mely az esztétikai érték 
fölé helyez ilyen-olyan ideológiát, Bloom ösz- 
szefoglalóan a Sértődöttség iskolájának neve
zi (School of Resentment), s ide sorol olyan 
egymástól ugyancsak messze álló irányzato
kat, mint a feministákat, a marxistákat, a La- 
can-hívőket, az új historicistákat, a dekonst- 
ruktivistákat és a szemiotikusokat. Felmerül 
a gyanú, hogy Bloom túloz, már csak azért 
is, mivel maga is jó néhány súlyos elméleti 
művet adott az angolszász világnak, de most 
nem dolgunk ezt megítélni. Mindenesetre a 
konkrét kánonalakítás (és ezzel együtt torzí
tás) veszélye az amerikai egyetemeken nem 
elhanyagolható, „bevált” remekművek esnek 
ki az olvasmánylistákról, hogy átadják a he
lyüket olyan, esetleg másodrendű szerzők
nek, akik bőrszínük, nemük vagy szexuális 
irányultságuk miatt váltak ismertté. Bloom 
pedig siratja az ironikusan „halott, fehér, euró
pai hímeknek” (dead, white, european males) 
nevezett alkotókat.

A huszonhat tárgyalt szerző a következő: 
Shakespeare (a kánon középpontja), Dante, 
Chaucer, Cervantes, Montaigne, Moliere, 
Milton, dr. Samuel Johnson, Goethe, Words
worth, Austen, Whitman, Emily Dickinson, 
Dickens, George Eliot, Tolsztoj, ibsen, Freud, 
Proust, Joyce, Virginia Woolf, Kafka, Borges, 
Neruda, Pessoa és Beckett. A választás egyik
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indoka szerint huszonhat szerzőről lehet 
könyvet írni, míg négyszázról lehetetlen; ez
zel nehéz vitatkozni. A kötet hasonló beosz
tást követ, mint Giambattista Vico híres rend
szere (teoretikus, arisztokratikus és demokra
tikus világkorszakok követik egymást, majd 
az ezeket követő káoszból egy új teokratikus 
korszak indul el), bár itt az arisztokratikus az 
első korszak (teokratikus nincs, csak az olvas
mánylistában), a demokratikus után pedig 
nem egy új teokratikus kor következik, ha
nem egy kaotikus, a miénk. Az előszó és a be
vezető fejezet után Shakespeare következik, 
az arisztokratikus kor Goethével ér véget (bár 
csak a Fa u s t  második részét tárgyalja, mond
ván, az számít csak igazán). A demokratikus 
kor elején Wordsworthszel és Jane Austennel 
találkozhatunk, a vége pedig Ibsen. A káosz 
korát Freud nyitja meg, az utolsó fejezet cí
me: Be c k e t t ... J o y c e ... Pr o u s t ... Sh a k e s 
p e a r e . A kör tehát Shakespeare-rel zárul. 
Nyilván nem véletlen, hogy a huszonhatból 
tizenkét szerző angol nyelven írt (a kétnyelvű 
Beckettet is idesorolva), míg mondjuk a né
met irodalomból egyedül Goethe szerepel. 
Persze különböző hosszúságban és alaposság
gal kerülnek elő az egyes szerzők; a legna
gyobb figyelem és megbecsülés Shakespeare-t 
övezi. O a bloomi naprendszer középpontja, 
vele kezdődik minden, és ő is marad mind
végig a legnagyobb. Ahogy Bloom mondja, 
„8 a kánon maga”. A hatáselmélet itt nem a 
közvetlenebb apa-fiú vonalon lép működés
be, hanem valami erősebb dominancia ural
maként, mely soha le nem küzdhető, ám 
örökké alkotásra ösztönöz. Shakespeare-rel 
hadakozik Joyce, éppúgy, mint Freud, aki 
egész rendszerét Shakespeare-nek köszönhe
ti, illetve az ő hatása ellen írta. Bloom kimu
tatja, hogy az Odipusz-komplexus eredetileg 
Hamlet-komplexus volt, Freud azért döntött 
később az antik név mellett, hogy így is eltá
volítsa magától Shakespeare-t.

A nyugati irodalom tehát Shakespeare kö
pönyegéből bújt ki. Ahhoz, hogy valaki bele
kerülhessen a kánonba, Bloom szerint két 
dolog szükséges: eredetiség és idegenszerű
ség (originality and strangeness), illetve ere
detiség az idegenszerűség értelmében. „Azzal 
érveltem eme könyv során, hogy az idegenszerűség 
értelmében vett eredetiség az a min8ség, amely min
den más min8ségnél jobban kanonikussá tesz egy

művet.” (313. o.) A kánon léte és működése 
teljes egészében az esztétikai ítéletalkotás ál
tal behatárolt területre korlátozódik. „A nyu
gati kánon -  azok határtalan idealizmusa ellenére, 
akik föl szeretnék nyitni -  pontosan azért létezik, 
hogy határokat szabjon, hogy felállítson egy irány
adó mértéket, amely minden, csak nem politikai 
vagy morális.” (33. o.) Az ideológiamentesség 
ideológiájának is nevezhetnénk ezt a beállí
tottságot. „Olvasás valamilyen ideológia szolgála
tában, az én ítéletem szerint ez egyáltalán nem is 
jelent olvasást.” (28. o.) Bloom szerint azáltal, 
hogy az ideológiai olvasás bekerült az iroda
lomértelmezők gyakorlatába, az értelmezők 
öngyilkosságot hajtanak végre. A bloomi ja
vaslat az ideológiát immanenciával váltaná 
föl, s ennek az immanenciának a hordozója 
a kánon. Az irodalom nem más, mint néhány 
„erős” (ez a bloomi szótár egyik alapszava) 
szerző magánügye. A kritikus dolga, hogy 
megírja a kánon családregényét, mely csak 
annyira lehet fiktív, amennyire a szerzők is 
azok. Persze nem biografizmusról van szó, és 
nem is hagyományos értelemben vett hatás
tanulmányokról (bár mindkettő jelen van 
Bloom könyvében). Az elméleti írások sorát 
megnyitó 1973-as Th e  An x ie t y  OF In f l u 
ENCE-ben (magyarul szörnyen hangzik: ISZO- 
NYODÁS A HATÁSTÓL vagy A HATÁS-ISZONY) 
így ír: „ A kritika az egyik költeményt8l a másikig 
tartó rejtett utak ismeretének művészete.” Művé
szet tehát, s mint ilyen, öntörvényű. Bloom 
esszéista, csalhatatlanként beállított ítéletei 
ezért irritálók: nem illenek a műfaj nyitottsá
gához. Szegedy-Maszák Mihály szerint: „...az
zal is érvelhetünk, hogy Bloom nem egyéb igencsak 
túlértékelt esszéírónál, kinek üzleti érzéke és termé
kenysége messze felülmúlja gondolati mélységét...”, 
bár ezzel folytatja: „a legnagyobb nyelvterület 
egyik leghíresebb irodalmára”. (Alföld, 1996/2. 
15. o.) Ez az ellentmondásos megítélés jel
lemző Bloomra, nehezen lehet elkerülni, 
ugyanakkor nehéz teljes egészében egyet
érteni vele. Mint minden nagyívű vállalko
zásnak, A NYUGATI KÁNON-nak is megvannak 
a gyenge pontjai: többtucatnyi szerzőt lehet 
Bloom szemére vetni, akiket be kellett volna 
vennie az élcsoportba; teljes egészében hi
ányzik a komédia, aminek „erős” hagyomá
nyai vannak a tárgyalt irodalmakban; feles
leges és lapos, ahogy minden fejezet elején a 
mennyekig magasztalja az éppen tárgyalt


