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Európa és Amerika

Amerika, kultúra,
érték, válság
E tanulmányban az amerikai kultúra szűk területét szándékozom
tárgyalni. Nem kívánom a jól ismert közhelyeket vizsgálni; a kul
túra tömegfogyasztását, az erőszak általánossá válását, vagy a kul
túra és az információs szupersztráda kapcsolatát. Ehelyett egy ré
gi-új, nem kevesek számára a történelem önismétlődésétbizonyító
jelenséggel, a "könyvek háborújával" foglalkozom. Úgy vélem, bár
mindez az óceánon túl zajlik, nekünk sem minden tanulság nélkül
való.

A nyolcvanas évek végén meglehetősenheves vita robbant ki az
Egyesült Államokban a kultúra, a kulturális értékek, a hagyomá
nyok kapcsán. A vitát a neokonzervatív gondolkodók robbantották
ki, és adtak hangot azon aggodalmuknak, hogy Amerika erkölcsi
válságban van. E válságot szerintük az általános emberi értékekről

való lemondás okozza a helyiek javára. A vita középpontjába a
(köz- és felső-)oktatás került, ám az indulatok túlléptek a pedagó
giai természetű csatározáson.

Egyszerű lenne azt mondani, ez a vita a neokonzervativizmus
előretörésének egyik megnyilvánulása, de nem csupán egyfajta
nézetrendszer megfogalmazódásáról van szó, hanem arról is,
hogy maga a nézetrendszer is formálódott ebben a vitában, a vi
tázók a nemzeti azonosság kérdéseire próbáltak választ adni.

A kulturális vita innen, Európából nézve némileg más színezetet
is kapott. Különösen azokban a körökben, ahol az "amerikai kultú
ra" egyfajta oximoronnak tűnik: hiszen a vita arról szól(t), hogy
Amerikában a nagy (európai) hagyományok helyét mindenféle hit
vány, talmi értékek vették (veszik) át. Legfeljebb annyit még hozzá
tettek az amerikai megállapításokhoz, hogya folyamat nem most
kezdődött, hiszen az is kétséges, létezik, létezett-e egyáltalán "kultú
ra" Amerikában. Ez az elképzelés nem mai keletű, s nem a "tömeg
kultúra" amerikaiságában keresendő. Emlékezhetünk még, milyen
képet festettek hazánkban az ötvenes években az amerikai kultúrá
ról, pontosabban: annak ~ljes hiányáról, s arról sem feledkezhetünk
meg, hogy ez mennyire közvetlen folytatása volt a húszas-harmin
cas évekbeli hazai Adnerika-megítélésnek mondjuk a zenei kultúra
területén. Az európai '(és hazai) vélekedések báját természetesen je
lentősen növelte némileg skizofrén vonása, hiszen amikor az ameri
kai intellektuális és kulturális terület hitványságát rótták fel, a rákö
vetkező kijelentésekben következetesen megjelent az amerikai
"agyelszívás" kárhoztatása is.
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Az "igazi" amerikai
kultúra

1Stedman, Edmund
Clarence: Poets of

America, 1885.

Az "újdonság"

2The Closing of the
American Mind:

Education and the Crisis
of Reason,198?

Amerikát azonban ezek a vélekedések nem érték váratlanul,
hiszen a kezdetektől fogva, s különösen a 19. században (a nem
zeti állam-tudat megerősödése idején) folyamatosan szembe kel
lett néznie az ilyenfajta értékeléssel- s jól ismert, hogya kultúra
szegénységét (vagy éppen teljes hiányát) maguk az amerikaiak
róják föl maguknak. Igaz, ebből több esetben erényt kovácsolnak.
A repkény borította romok - azaz a történelem - hiánya más
fajta, a Walter Scott-i mintától-szabványtól eltérő (történelmi) re
gény megírását kényszeríti ki James Fenimore Coeperből. Ralph
Waldo Emerson pedig valóságos áldásnak tekinti a nagy hagyo
mányok, minták hiányát, mivel így lehet az amerikai művész ere
deti, s egyben óva inti a leendő amerikai entellektüeleket a (túl
sok) olvasástól, a nagy európai modellek imitálásától, mondván,
a könyvmoly (európai) a múltba tekint, míg az amerikai a jövő, a
valódi teremtés embere (The American Scholar).

Másfajta érvelés is rendelkezésre állt a múlt században: az
amerikai irodalmi antológiák sorra hivatkoznak arra, hogy a ko
rai költészet szegényességét a lehetséges poéták más irányú és
nyilván hasznosabb elfoglaltsága magyarázza. A költészet-kultúra
és a haszonelvűség ilyen jellegű ütköztetése egyfajta mentegető

zéssel ér fel, s ehhez képest határozottabb és önteltséget sem nél
külöző az a kijelentés, miszerint igaz ugyan, hogy az amerikai
költészet-művészetnem egyenrangú az európaival, ám Ifa mérnö
kök, tőkések, felfedezők ragyogó eredményei többet érnek a tru
badúr dalánál".l

A nyolcvanas évekbeli megdöbbentő vagy annak szánt értéke
lések nem ezt a 19. századi önértékelést fogalmazzák újra, alapve
tő különbség rejlik bennük. A kulturális-szellemi és az anyagi jó
lét szembeállítása helyébe a két szféra párbaállítása jellemző,

amelyhez a jövővel kapcsolatos optimizmus társul, hiszen az
anyagi biztonság, a jólét megteremtése és általánossá tétele után
következhet a kultúra (meg persze a költészet) felvirágzása.
Emerson nyilván kilóg ebből a sorból, de a jövőt illető optimiz
mus tőle sem idegen. Amikor az "újdonságot" teszi meg az ame
rikaiság valódi meghatározó elvének, azt is állítja egyben, hogy
Amerika kulturálisan, szellemileg is a jövő nemzete. Ezzel szem
ben a jelenkori "kultúra-kritikusok" (persze nem az ún. "cultural
criticism", hiszen a velük szembenállókat jelölöm a kifejezéssel)
éppen a nagy hagyományoktól való megszabadulást róják fel a
kortárs Amerikának, s azt, hogy a hagyomány értékeinek helyére
semmit sem tudott állítani. Alan Bloom valóságos bestselleré váló
könyvei ezt a kiüresedést látja a modem Amerika rákfenéjének, s
megtalálja az igazi bűnösöket, akik felelősek az amerikai közgon
dolkodás pusztulásáért. Meglehetősen ördögi színben festi le a
hatvanas évek új Amerikáját, a radikális nagy generációt: a diák
lázadások szereplőiben a Hitler hatalomra jutása utáni Németor
szág fanatizált egyetemistáinak kultúraromboló csapatait látja
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Bloom könyvének
vitája

Hirsch
kifejezésgyűjteménye

visszatérni, akik tanárjaikat "táncoló medvékké" félemlítve alakí
tották ki az új rendet. A felelősök végső soron persze maguk a ta
nárok, akik gyáván meghátráltak, s maguk is hozzájárultak, hogy
az értékek, a nagy hagyomány letéteményesei kiszoruljanak az
oktatásból. S mivel mindez az egyetemeken történt, termé
szetesen áthatotta az oktatás egészét.

Bloom könyve nagy vihart kavart, s 1989-ben a Nation, majd a
National Forum hasábjain egyfajta összegzésként az Amerika kul
turális és morális állapotáért magukat felelőseknek érzők fogal
mazták meg nézeteiket, mint például William Bennett, a korábbi
oktatásügyi miniszter, vagy Lynn Cheney, a humántudományi
kutatásokat finanszírozó állami alapítvány elnöke. Valamennyien
kifogásolják, hogy a közös értékek, a minden amerikai által közö
sen vallott (pontosabban, vallandó) értékek helyére relatív, hely
hez és időhöz kötött részértékek kerültek, s az előbbiek helyett
ezek a részleges értékek határozzák meg az egyetemi oktatást s
rajta keresztül az ország erkölcsi helyzetét. A meglehetősen egyol
dalú "vita" középpontjába az irodalmi kánon került, olyanannyi
ra, hogy a vitába bekapcsolódó Gerald Graff "kánon-háborúról"
beszélt.

A vitában számos irodalmár is részt vett, a szélesebb körben
ismertek közül Wayne C. Booth, Frank Kermode, George Steiner,
E.D. Hirsch. Ez utóbbi a Cultural Literacy című könyvében kézen
fekvő megoldást is kínál: a könyv függelékében megtalálhatjuk
azoknak a kifejezéseknek a gyűjteményét, amelyeknek ismerete
nélkülözhetetlen a műveltségünkhöz, Hirsch liberálisnak vallja
magát, hiszen nem e kifejezések kizárólagos (egyoldalú) értelme
zését, hanem a különböző értelmezésüket is lehetövé tevő megis
merésüket írná elő, sőt engedékenysége odáig terjed, hogy kifeje
zésgyűjteményéről nem állítja, hogy az véglegesen lezárt lista, in
kább arra bátorítja az olvasót, egészítse ki saját "kifejezéseivel".

Ez olyan józan és körültekintő álláspont, hogy nemigen érthe
tő, miért nem látja be mindenki az igazságát, s miért nem veszi
magát körül az egyetemes kultúra értékeit hordozó könyvekkel.
Hiszen a nemzeti-kulturális (amerikai) egység, a közös nemzethez
(és persze azon keresztül az egész emberiséghez) tartozás élmé
nyét csakis ezek révén élhetjük át. Mit állítanak ezzel szembe
egyesek? És kik azok az egyesek? Alan Bloom a hatvanas évek
nagy generációját teszi felelőssé, a "kulturális baloldalnak" neve
zetteket, akik többsége - persze - különféle európai "balos"
vagy radikális elméleteken nevelkedett. (Ez az enyhe xenofóbiát
sem nélkülöző vélekedés ugyanakkor a rossz példát mutató euró
paiakat ultra-jobboldaliságuk, például "nácizmusuk" miatt nyil
vánította persona non gratának, Hans Robert [ausst vagy a de
konstruktőr Paul de Mant.)

Az igazi bűnös azonban a multikulturalizmus, illetve a multí
kulturalizmust eredményező különböző mozgalmak, az etnikai
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3The Western Canon:
the Books and School

of the Ages, 1994.

A kulturális kánon

Azamerikaf kulturális
kánon

kisebbségek, a feministák (önmagukban természetesen korántsem
egységes) irányzatai. A multikulturalizmus ugyanis a helyi érté
ket állítja szembe az örök, az általános értékkel, azt állítva, hogy
az öröknek, általánosnak vélt értékek maguk is helyiek, ezért kor
látozott érvényességűek. E relativizmus következtében lépnek a
halhatatlan művek helyébe pillanatnyi érdekességű művek az ok
tatásban és annak nyomán magában a kultúrában (a kulturális
,,fogyasztásban").

A kánon fellazulása apokaliptikus vízióra gerjesztette Harold
Bloomot, aki halála előtti utolsó nagy könyvében.' gyakorlatilag
elsiratja a kánont s vele együtt az emberi civilizációt is. A kánont
nem tekinti változatlannak, a különböző korok alakitják, olykor
bizonyos mértékig át is értékelik. Az emberiség (magyarán: az
európai kultúra) a teokrácia, az arisztokrácia, a demokrácia kora
után jelenleg a káosz korát éli, s ném jósolható meg, vajon Vico
víziójának megfelelően visszatér-e a teokrácia kora, újabb ciklust
indítva a nagy körforgásban. Ám az egyes korok változásai is
érintetlenül hagyják a kánon középpontját, alapvető értékeit, a
Bloom által "erős kőltőknek" nevezettek, s köztük a legerősebb:

Shakespeare mindig velünk maradnak. Bloom utolsó utáni mene
dékként elénk állítja a Nyugat, az európai kultúra értékeinek lel
tárát, hozzátéve, hogyaleltárban szereplő művek elolvasása tel
jes életre szóló program; már csak azért is, tegyük hozzá némi
rosszmájúsággal, mert az igazán értékes művek, azaz a kánonbe
liség legbiztosabb mutatója, hogy az ember hajlamos többször is
újraolvasni őket.

Eleltárról elmondhatjuk. hogy valóban a kultúra teljessége, s
érthetetlen, mit is kifogásolhatna benne a másság értékeire is fi
gyelő ember, hiszen az európai nemzeti kultúrák legjelentősebb

képviselői mellé a Kelet (az indiai, a perzsa, az arab stb.), és La
tin-Amerika képviselőit is elhelyezte. Tekintsünk el a nemzeti
büszkeségünket némileg bántó ténytől, hogy a magyar irodalom
meglehetősen későn, csak a káosz korában kerül be a világkultú
rába, amikor az igazi értékek összetartó ereje már fellazult, s at
tól, hogyafeltüntetett nevek (József Attila, Juhász Ferenc, Né
meth László) nem mindenki kanonikus érzékenységét nyugtatnák
meg. Abba sem könnyű belenyugodnunk, hogy a kultúra demok
ratikusnak nevezett korszakában helyet kap Jeremias Gothelf,
vagy Adalbert Stifler, ám a teljes magyar irodalom nemlétre van
kárhoztatva. Vigasztalásul szolgálhat, hogy a szerző szerint a len
gyelek sem produkáltak semmi néven nevezendőt sem e korban,
sem előtte.

Szembeötlő, ahogyan Bloom többször is hangoztatja, hogy nem
a Nyugat vagy az emberi kultúra közelgő végét akarja megfeste
ni, ám hangvétele mégis elégikus. Figyelmeztetését mindenkinek
szánja, ám több helyen is kifejti: a kanonizált irodalom nem min
denkinek való, soha nem is volt a tömegek (profanum vulgus,
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ahogy az egyik kanonizált római mondta) tulajdona, mindig csu
pán maroknyi ember értette. Ám ha ez így van, akkor érthetetlen,
a szerző miért esik kétségbe a káosz korszakának vége felé, ami
kor most is csupán maréknyi ember vallja magáénak a kánont. S
nem kevésbé érthetetlen az sem, miért tartja általános örök embe
ri értéknek azt, ami kizárólag kevesek számára fogható fel. De te
gyük félre az akadékoskodást: a lényeg az, hogy az amerikaiak
nak kíván a (kulturális, intellektuális) dezintágrálódás ellen biztos
fogódzót nyújtani, ami nemes, tiszteletreméltó igyekezet. Lássuk
"amerikai szemmel" a kínálatot. Washington Irving előtt nincs
"tartós szavatosságú" szerzö (azaz az amerikaiak sem jártak job
ban, mint a magyarok). De ha a demokrácia korának amerikai
irodalmát tekintjük, illetve az eléje írt bevezető magyarázatot ol
vassuk, hiányérzetünk meglepetésbe, esetleg döbbenetbe fordul:
ugyanis Bloom nem vette föl listájára a 19. század "elkeserítően

alkalmatlan" amerikai írónőit. s nem kívánta terhelni a listát az
afrikai-amerikaiak "primitív" irodalmi kezdeményezéseivel sem.
Bloom jóérzése persze nem engedte a "feketék" szó használatát
sem, igaz a lenézés, akárcsak a nők esetében, lenézés maradt. A
kínos érzés a magyar olvasót is elfogja: hiszen mondjuk Arany
János kihagyását ugyanez az indok magyarázza, a "kezdetleges",
"szánalmasan alkalmatlan" költők nem illenek Bloom magasztos
alakjainak a sorába. Ha feltennénk a kérdést: honnan veszi Bloom
ehhez a bátorságot, hiszen nem is ismeri azt, amit kihagyandó
nak ítél, észre kell vennünk, hogy pontosan ezt a kérdést teszi fel
Bloomnak az általa elítélt "multikulturalista" társaság is.

Ugyanezt a kérdést tehetnék föl a korábban említett Lynne
Cheneynek, aki azt javasolja" hogy az amerikai egyetemi hallga
tók előbb sajátítsák el a "nagy hagyományt" (a "Nyugat civilizá
cióját", Bloom listáját), majd utána, változatosság gyanánt ismer
kedjenek meg más kultúrákkal is. De valóban jó-e a megoldás,
mondjuk, az ázsiai származású amerikaiaknak is? Ez nem egyéb,
mint a másik, kedvelt kifejezéssel, kisebbségi (olykor bizony még
is csak többségben levő) közösség értékeinek másodlagossá nyil
vánítása. Pontosan ezt a szándékot támadják a feministák, az et
nikai kisebbségek mozgalmai, a multikulturalisták.

Alice Kessler-Harris, az amerikai amerikanisták szövetségének
korábbi elnöke azért javasolta a multikulturalizmust az amerika
nisztika (azaz az amerikai nemzeti tudományok) lehetséges meg
közelítési módjának, mert mindenki számára a másik (ember-kö
zösség) tiszteletét, az egyenrangúságot helyezi a középpontba.
Kessler-Harris tudja, miről beszél: magyar származású, magyar
anyanyelvű csehszlovák állampolgárból lett amerikaivá.
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