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HARTYÁNDI MÁTYÁS

Öt tiszteletkör 
az erény oszlopa körül

Melyik szülő ne álmodna hálás gyermekekről, tisztessé-
ges utódokról? A Huszonnégy szülőtisztelő (Ershisi Xiao) 
című, nagy hatású kínai példatár egy közismert története 
szerint a kis Wu Meng már gyerekkorában is olyan erényes 
volt, hogy éjszakánként meztelenül virrasztott szülei ágyá-
nál, így akarta ugyanis elérni, hogy a szúnyogok az ő vé-
rét szívják, és ne alvó szüleit háborgassák. Szúnyoghálóra 
ugyanis nem tellett nekik addig, amíg a fővárosi hivatalno-
kok nem értesültek a kis Meng erkölcsösségéről.

Korszak- és civilizációfüggő, hogy egy társadalom mit 
tart embertelen bűnnek, vagy éppen erényes tettnek. Kína 
esetében legalább háromezer éves történelemről beszélünk, 
ami nem könnyíti meg vizsgálatunkat. A hagyományosan 
erényként fordított de kifejezés már a Dalok könyvében 
(Shijing) is kilenc különböző jelentéssel szerepel (Kósa– 
Várnai, 2013). Az írásjegy rögzült formájának (德) felépí-
tése az ember szívének (xin 心) és lépéseinek (chi彳) egye-
nességére (zhi 直) utalhat (Boodberg, 1953). Ez az olvasat 
ha nem is azonos, de eléggé közel áll a mai értelemben vett 
erényhez, morális kiválósághoz.

Az idáig vezető út azonban hosszú és kalandos. Én éppen 
ezért általában (szerep)játék útján szoktam diákjaimat hoz-
zásegíteni az elvont eszmetörténeti fogalmak megértéséhez. 
A mandarin kínai nyelvóráim keretében például a kínai ál-
lamok hadakozó fejedelemségeinek bőrébe bújó játékosok 
erénypontok (de) gyűjtésével valósíthatják meg az eszmé-
nyi uralkodót és társadalmat, és egyesíthetik Kínát. Efféle 
játékokra azonban esszém keretében nincs lehetőségem; 
így, mivel a kínaiak különösen kedvelik az ötös számot, az 
alábbiakban én is öt nekifutásban igyekszem megvizsgálni 
az erény (de) kérdéskörét.

• Végigtekintem, hogy archaikus társadalmi viszonyok 
között milyen lépések útján jön létre a (kínai) erény-
fogalom. Ennek tárgyalásában a kiváló orientalista, 
Arthur Waley elemzésére, megállapításaira támaszko-
dom. 

• A Műhely Kínával foglalkozó számában, a Középső 
Birodalmában közölt írásomban, A Zhou-kori bölcse-
let karakterében bemutattam a klasszikus kínai bölcse-
let egy sematikus vázlatát. Az ott leírtakat igyekszem 
árnyaltabban, egy másik olvasatból értelmezni.

• Edward Slingerlandot követve megvizsgálom, hogy a 
kínai eszmetörténet különböző, erényhez is kapcsolódó 
vitái mögött milyen mélyen húzódó konceptuális fe-
szültség sejlik fel.

• A kínai vallásos festészet egy gyakori témájára, az 
ecetkóstolókra való hivatkozással összegzem a hagyo-
mányos kínai erényfogalom olvasatait.

• Kirándulást teszek a jövő felé, hogy megmutassam, 
mit jelenthet az erény a holnap Kínájában.

I. Kivéreztetéstől az együttérzésig
A Zhou-dinasztia hódítással szerezte meg uralmát a 

Shangoktól. Első uralkodójukat Harcias királynak (Wu 
wang) nevezték, így talán nem meglepő, ha a legkorábbi 
ismert forrásainkban, a nyugati Zhou-kor (i. e. 1046–771) 
bronzedényein a de a nagyra becsült ősök vitézségére, (jel-
lembeli) erélyességére utal (Barnwell, 2013).

A hódításhoz katonai erő kellett, a hatalom megtartá-
sához és igazolásához pedig a Zhou-k bevezették az „égi 
mandátum” (tianming) elvét, amely a világtörténelem egyik 

legszívósabb politikai elvének bizonyult. E szerint a Zhou 
uralkodók az Égtől érdemelték ki az uralmukat, és ameddig 
megfelelően viselkedtek, meg is őrizhették azt. Leszárma-
zottaik így (szertartásosan) igyekeztek utánozni és követni 
őseik példáját, hogy birtokolhassák az ő dejüket, és az Ég 
útját járva megtarthassák az égi mandátumot (Maspero, 
1978).

Az „ómenek és mágikus rituálék” e világban az emberrel 
történő dolgok két kategóriájába eshettek: amelyeket szán-
dékosan tesz, és amik (pl. viszketés, betegség, bármiféle tes-
ti érzés) mintegy „maguktól” történnek. Az utóbbiak mind 
baljós, vészjósló jelek, lényegében az Égből, az Ősöktől 
származó üzenetek. Ez a korszak a „morál előtti” vagy „jós-
ló-áldozó” kifejezésekkel jellemezhető a legjobban, mert a 
társadalom e két foglalkozás, a jós és az áldozópap körül 
összpontosult (Waley, 1958). A szertartások legfontosabb 
formája és része az áldozat, amelynek végrehajtása lénye-
gében minden társadalmi intézmény legfontosabb feladata. 
Rendszeres és megfelelő áldozással kedvező ómenek, jósje-
lek szerezhetőek, amelyek segítségével a szertartások meg-
felelő módon hajthatóak végre (James, 1933).

A de jelentése idővel semleges színezetet öltött, és meg-
különböztették a rendszertelen, rossz fajtáját a példaszerűen 
következetestől. Ez az új jelentés összevethető a karma in- 
diai koncepciójával is. Egyetlen fontos különbség van köz-
tük: „a de gyümölcsei általában itt és most manifesztálód-
nak”. (Waley, 1958). A de tehát egy látens erő, egy még meg 
nem valósult, potenciális hatalom, amely jó szerencsét vagy 
katasztrófát rejt magában.

Az uralkodói szertartásoknak fontos része volt a médiu-
mi szerepkör. Ennek betöltője három napig önmegtartózta-
tóan élt és böjtölt (chai), hogy aztán magát halottnak (shi) 
tettetve részt vehessen a szertartáson, és az ősök szellemei 
(shen) megszállhassák. Abból a gondolatból, hogy az ősök 
és istenségek szellemei bennünk lakozhatnak, eredhet a „lé-
lek” koncepciója. A böjtölés célja pedig eredetileg az ősök 
rokonszenvének előmozdítása volt, azonban fokozatosan 
átalakult az önmegtisztítás gyakorlatává.

A moralitás előttiből moralitássá válás egy következő lép-
csőfoka az áldozat kifejezés áldozatbemutatásból (ön)felál-
dozássá alakulása lehetett. Ha a feláldozott állatból szabadon 
folyt a vér, akkor az ősök elfogadták az áldozatot. Ami egy-
kor az áldozatból való vérnyerést jelentette (恤 xu, szív+vér 
írásjegyek), az később szimpátiává vált („vérzik érte a szí-
ve”). Az átalakulás lassú, de az i. e. 3. században már azt 
írják, hogy az áldozat „a hűség, szeretet és tisztelet legmaga-
sabb kifejezési formája. Ez a csúcsa azoknak a szertartásos 
előírásoknak, amelyeket kulturált (wen) viselkedésünkkel 
megtestesítünk” (Xunzi, XIX).

A de mellett a korszakban megjelenik még egy fontos 
fogalom, az általában igazságosságként vagy kötelesség-
tudatként fordított yi (義). Ahogy egy korabeli forrás, a 
Zuo zhuan fogalmaz: „A rítusok végrehajtásához szüksé-
ges mértékben inni, és nem folytatni a tivornyázást addig, 
amíg dühödt részegségbe vált, ez a yi.” Időben előrehalad-
va azonban azt találjuk, hogy itt is a külsődleges viselke-
dést leíró (helyes, megfelelő, mértékletes) yi fokozatosan 
felvesz egy belsővé tett, morális (lelkiismeretes) jelentést. 
Hogy ebben a folyamatban a kínai kultúra magától még-
sem ment el addig az individualista szélső értékig, mint 
a zsidó-keresztény, jól bizonyítja az, hogy a kelet-ázsiai 
kultúrák a mai napig inkább a nyilvános szégyen, semmint 
a privát bűntudat kultúrái.
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II. Ugyanazt, de máshogy
A Keleti Zhou-dinasztia (i. e. 770–221) hatalma azonban 

folyamatosan gyengült, és a különböző kínai fejedelemsé-
gek először csak a hegemón szerepért versengtek egymás-
sal, majd az utolsó évszázadokban, a Hadakozó fejede-
lemségek korszakában nyílt csatározásba kezdtek (Gernet, 
2001). Ez a császári Kínát megszülő időszak történelmi 
távlatból háborúk és hódítások sorozatának tűnik, de köz-
ben olyan társadalmi folyamatok zajlottak le, amelyekben 
meglepő fordulatokat tapasztalhatunk.

A háborús pusztítások közepette azt láthatjuk, hogy egyre 
népszerűbbé válik az önként vállalt száműzetés, remeteség, 
egyre több a közügyektől elmenekült írástudó és háborús 
renegát. Erre a korszakra utólag gyakran, mint a taoizmus 
keletkezésére gondolunk, ám a források alapján valójában 
több irányzat, „iskola” virágzott az i. e. 5–3. században.

Ahogy a de egyre inkább személyes, morális színezetet 
öltött, úgy vált az ősöknek való áldozás is egyre inkább ma-
gán-, semmint állami üggyé. A folyamat végén egy olyan, a 
saját korszakában radikálisnak ható szellemi áramlat bonta-
kozik ki, amely szerint a köz- és államügyekre semmi szük-
ség, a személyeknek egyénenként kell tökéletessé válniuk, 
csak így érhető el a tökéletes közösség és társadalom. Ennek 
az irányzatnak lehetett meghatározó, esetleg vezető alakja 
Yang Zhu (Graham, 1989).

Egy ehhez kapcsolódó, de aszketikusabb mozgalom azo-
ké, akik az áldozáshoz történő megtisztulástól (talán indiai 
hatásra) eljutottak egy önmagáért végzett, légzési gyakorla-
tok és pozitúrák által elért meditatív megtisztulásig, amely-
től igazságot, elégedettséget és hatalmat vártak. Itt is elkü-
löníthető két új koncepció, amelyek később egybeolvadnak 
a taoizmusban.

Az egyik a yinyang elve, amely kimondja, hogy a külön-
féle minőségek komplementerei egymásnak, azaz az ellen-
tétek valójában harmóniát alkotnak. Jó s rossz, szép és csúf, 
lent meg fent mind relatív. Amint megszűnik a „kívül” és 
„belül” kontrasztja, feloldódik az a kérdés is, hogy a lélek 
vajon kívülről száll-e a testbe, sőt, élet és halál különállása 
is összemosódik, amelynek következményeképpen az ősök 
szerepe, elégedettsége sem marad olyan központi kérdés, 
mint korábban (Waley, 1958).

A másik nagy hatású koncepció az életenergiáé (qi), 
amely különféle praktikákkal, speciális étrenddel, testmoz-
gással stb. megőrizhetőnek, sőt növelhetőnek tartottak. A 
qire irányuló fokozódó figyelem egyik lehetséges kimene-
tele az örök életre törekvő mágikus-vallásos taoizmus, egy 
másik, jóval világiasabb vonal pedig a yangsheng kultusz-
ban nyeri el végpontját (Graham, 1961).

Tanulságos kifejezés az élet táplálása (yangsheng), amit 
félrevezető módon hedonizmusként is szoktak fordítani. A 
mozgalom lényegét éppen az mutatja meg, amit a kifejezés 
elfed: a halottaktól való függésnek, azaz az ősök kultuszá-
nak megkérdőjelezését, az élők, az élet felé fordulást. Egyes 
bölcsek kételkedni kezdenek abban, hogy a holtak hatással 
lehetnek-e a világra, sőt, egy idő után még a túlvilág léte-
zésében is. Botrányos következtetésekig jutnak: a vallás 
valódi funkciója a társadalom összetartása; a hatalomnak 
pedig egyetlen célja az, hogy szabad folyást engedjen a vá-
gyainknak stb. Ezek a yangsheng gondolatok kimutatható-
ak a Mo Di pacifizmusában („a háború és gyilkosság meg-
öli az ősöknek áldozókat” (Mozi, XIX.), sőt, a 3. századi 
neotaoista fengliu („szél és áramlás”) irányzat tanaiban is 
(Feng, 2003).

Ezek a hatások a konfucianizmusként fordított rujia (ere-
detileg nemesi művészeteket tanító) iskolát sem kerülték el, 
amely egyébként nem is volt olyan egységes, mint utólag 
gondoljuk; az i. e. 3. században például nyolc irányzatukat 
jegyezték fel. A taoizmus szerint például csak a vágynélküli 
(wuyu) uralkodó birtokolhatja a de-t (Zhuangzi, XII), és ha-
sonló gondolat a Beszélgetések és mondásokban is szerepel: 

a nem vágyakozó (buyu) uralkodó, bár nem jutalmaz, még-
sem lopnak tőle (Lunyu, XII/17). Később az i. e. 4. század 
egyértelműen individualista irányultsága tükröződött abban 
a konfuciánus elvben, hogy a férfi legfontosabb kötelessé-
ge önmaga megőrzése épen és egész(ség)ben, hiszen tes-
tét őseitől kapta, nem az övé – így indokolták a hajlevágás 
tilalmát is. Még később, a konfuciánus Menciusz képzett 
qi-használónak tartotta magát, bölcseletébe is beleszőtte 
ezeket a tanokat (Waley, 1958).

Ezek után talán nem meglepő, amikor azt állítom, hogy 
a politikai irányultságú irányzatok a korszakban mind meg-
egyeztek abban, hogy egy olyan uralkodóképet propagál-
tak, aki a nem-cselekvés (wuwei) útján birtokolja az erényt 
(de) és kormányoz. Az persze, hogy miben áll a wuwei, és, 
hogy miféle erény mutatkozik meg benne, iskolánként kü-
lönbözött, a hagyománytisztelő kínai bölcseletben ugyanis 
az érvelés rendszerint nem fogalmak ellentétbe állításával, 
hanem már meglévő kifejezések átmagyarázásával történt 
(Ames, 1983).

A taoizmus de fogalma az Út (dao), a kozmikus elv 
aktualizációja önmagunkban (Mair, 1990), így inkább 
hatalom vagy erő, semmint erény. Ez a remete Zhuang 
Zhounál még csak egyéni spontenaitásként jelenik meg, 
amely tökéletes formájában (zhide) megóvja a személyt 
minden bántalomtól (Zhuangzi, XVII), ám az Út és erény 
könyvében uralkodásra is alkalmassá válik. „Ha én nem-
cselekvő vagyok (wuwei), akkor a nép magától megvál-
tozik; ha én szeretem a nyugalmat, akkor a nép magától 
megjavul; ha nekem nincs tevékenységem (wushi), akkor 
a nép magától meggazdagodik; s ha nekem nincsenek vá-
gyaim, akkor a nép magától visszatér a faragatlan fa álla-
potába.” (Daodejing, LVII).

Konfuciusz szerint „aki erényével (de) gyakorolja a 
kormányzást, az olyan, akár az északi sarkcsillag, amely 
mozdulatlanul a helyén marad, bár minden csillag mozog 
körülötte” (Lunyu, II/1). A de Konfuciusznál vezetői kariz-
mát, a magasan fejlett jellemből fakadó személyes kisugár-
zást jelent, amelynek a segítségével különösebb igyekezet 
nélkül irányítható az ország. Menciusznál ugyanakkor a 
de már nem pusztán egy vertikálisan, hatalmi hierarchi-
ában érvényesülő elvként szerepel, hanem megjelennek 
annak horizontális, egyenlő felek közötti vonatkozásai is 
(„Az emberrel való barátság, [annak] erényével (de) való 
barátság.” Mengzi, V B 12).

Még a legista Han Fei mester szerint is „A hatalom nem 
vágyik láthatóságra, egyszerű és nem-cselekvő (wuwei)”, az 
uralkodó pedig „üres, mozdulatlan és dologtalan, háttérből 
figyeli a hibákat” (Hanfeizi, VIII/1. és V/2.).

Az archaikus korszakhoz képesti legnagyobb változás-
ként azt láthatjuk, hogy az értelmetlen erőszak láttán a de 
korábbi harcias színezete helyett egyre békésebb formát 
öltött. Az erényes konfuciánus vezető nem csak szertar-
tásos (li), bölcs (zhi) és hiteles (xin), de igazságos (yi) és 
emberséges (ren) is kellett legyen. A motista uralkodó csak 
védekező háborút folytathat, több irányzat pedig szigorúan 
pacifista. Még az alapvetően opportunista legizmusban is 
az erényes uralkodónak a háttérbe kell húzódnia. Minden 
irányzat egyetért abban, hogy „a magas erény nem-cselek-
vő” (Daodejing, XXXVIII). 

III. Lándzsa és pajzs 
elválaszthatatlan egymástól
Egy régi kínai történet szerint egy kereskedő egyszerre 

próbált meg „mindent átdöfő” lándzsát és „mindent elhárí-
tó” pajzsot árulni a piacon. Innen az ellentmondás (maodun, 
szó szerint „lándzsapajzs”) kínai fogalma. 

A wuwei és erény körüli viták rávilágítanak egy olyan 
belső ellentmondásra, amely rejtett módon végigvonult az 
egész kínai bölcseleten. A kérdés a következőképpen fo-
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galmazható meg: „Hogy próbálhatok meg erényessé válni 
azáltal, hogy nem próbálok az lenni?”

Edward Slingerland szerint ez a paradoxon az 
internalizmus-externalizmus vitájaként foglalható össze 
(Slingerland, 2004). Az internalista álláspontot tükröző mű-
vek (Zhuangzi, Laozi, Mengzi) arra hajlanak, hogy már alap-
ban jónak tartsák az embert, akinek a feladata csak annyi, 
hogy ezt a benne rejlő potenciált spontán előhozza magából. 
Az önkultiváció ilyen felfogása a mezőgazdasághoz hason-
lítható: a jóság „magjai” maguktól teljesen érett „termények-
ké”, jellemmé érnek egy védett, támogató környezetben. Ez 
az előfeltevés azonban képtelen azt a gyakorlati dilemmát 
megválaszolni, hogy ha már alapvetően is jók vagyunk, ak-
kor miért nem viselkedünk jól automatikusan? 

Az externalista oldal (Xunzi és a Beszélgetések és mon-
dások szerzője, „Konfuciusz”) szerint ezzel ellentétben 
hosszú és fokozatos út vezet a morális tökéletesedésig. Az 
önkultiváció inkább a kézművességhez hasonlatos: a nyers 
„alapanyagot” eszközök segítségével, szívós munkával kell 
„értéktárggyá” alakítani. Az ellentmondás itt abban mutat-
kozik meg, hogy lehetetlennek tűnik elérni munka útján az 
erényességet, ha a gyakorló nem rendelkezik már a kezdet 
kezdetén valamiféle jóságfogalommal. A semmiből nem le-
hetne valamit teremteni.

Egyik oldal sem konzisztens tehát önmagában. A helyzet 
engem a német idealizmus egy vitájának dinamikájára em-
lékeztet: az Énből kiindulva szükségszerűen az Abszolúthoz 
jutunk el, és fordítva. A kínai vitában sem volt képes egyik 
fél sem a másik oldal érvei nélkül feloldani a problémát.

A kortárs kínai filozófusok közül egyesek amellett ér-
veltek, hogy az internalista-externalista probléma pusztán 
nyelvi természetű, és csak elméletben létezik, a gyakorlat-
ban tehát nem jelent valódi problémát. Slingerland szerint 
azonban nem pusztán nyelvi, hanem konceptuális problé-
máról van szó, amin nem tudunk változtatni, így folyamato-
san meghatározza a hozzáállásunkat. 

Ezt a megoldatlan feszültséget a kínai gondolkodás át-
örökítette minden olyan kelet-ázsiai bölcseleti irányzatba, 
amelyre hatottak a wuwei eszményei. Újra felszínre buk-
kant például a chan buddhizmus megvilágosodásról foly-
tatott hirtelen-fokozatos vitájában, amely koncepcionálisan 
ugyanezt a sémát követte (Waley, 1958). Végül győzött a 
déli, hirtelen megvilágosodást hirdető irányzat, és általános-
sá vált az az internalista gondolat, hogy minden emberi lény 
tiszta, szennyezetlen buddha-természettel bír, így a megvi-
lágosodáshoz vezető külső módszerek (írások, gyakorlás) 
lényegüknél fogva feleslegesek. A paradoxon feloldhatat-
lanságát azonban jól jelzi, hogy a vita a déli chan platfor-
mon belül, a japán zen buddhizmus keretében újrakezdő-
dött a „hirtelen-hirtelen” álláspontra helyezkedő Rinzai, és 
a „fokozatos-hirtelen” Soto iskola között, sőt, az ellentétük 
kimutatható a különféle kínai neokonfuciánus irányzatok 
nézeteltéréseiben is.

IV. Három kincs mártás
A kínai vallásos festészet egy közkedvelt témáján három 

alak hajol egy hordó ecet fölé. Az egyikük, Konfuciusz sa-
vanyúnak találja az ecetet és az életet is, ezért szabályokkal 
akarja azt kiigazítani. A másik alak, Buddha, keserűnek érzi 
az ecetet, a világot pedig szenvedésnek, ezért meg akar tőle 
szabadulni. A harmadik alak, Laozi édesnek találja a nedűt 
természetes formájában, ahogy az életet is. Mindhárman 
ugyanazt az ecetet kóstolják, így az ábrázolás kifejezheti 
a három nagy szellemi irányzat (forrásának) egységét is. 
Ugyanakkor úgy is értelmezhető az allegória, mint ami a 
taoizmus relatív elsőbbségét, életrevalóságát hangoztatja a 
többivel szemben.

Bárhogy is véljük, azt láthatjuk, hogy a „kiforrott” ha-
gyományos kínai gondolkodás három különböző erény-
képpel dolgozik. A konfuciánusok a politikai-társadalmi 

aktivitást és morális jellemet tartják erényes dolognak, a ta-
oisták és buddhisták pedig a közügyektől való elvonulást az 
egészséges és spontán magánélet, a személy belső integri-
tása, illetve az érdemek szerzése és a végső megszabadulás 
érdekében.

Azonban nem úgy érdemes ezt a szembenállást fel-
fognunk, mint amelyben teljesen el kell köteleződnünk 
az egyik oldal mellett. Bevett kínai közhely, hogy a kínai 
írástudó magas hivatalhoz jutva megvált taoista értékrend-
jétől és konfuciánus mandarinná vált, majd ha kiesett az 
uralkodó kegyéből vagy egyenesen száműzték, újra taois-
taként vélekedett a világ dolgairól. De a minden irányzatot 
magába olvasztó neokonfucianizmus térnyerése óta még 
csak a váltogatás sem szükséges. Egy hagyománytisztelő 
kínai egyszerre hódolhat konfuciánus, taoista és buddhista 
elveknek is. Fang Dongmei, a huszadik század híres kínai 
filozófusa erről így nyilatkozott: „Családi hagyományunk 
alapján konfuciánus vagyok, temperamentumom szerint 
taoista, vallásos irányultságomban pedig buddhista, sőt mi 
több, iskolázottságomban nyugatias” (Li, 2002).

V. A holnap selyme és porcelánja
Az előző gondolatkísérletben láthattuk, hogy a kínai nép-

lélek nagyobb ellentmondás és belső feszültség nélkül képes 
több világnézetet egyidejűleg is a sajátjának vallani. Úgy 
tűnik tehát, nem minden nép érzi magára nézve kénysze-
rítő erejűnek az arisztotelészi kizárt harmadik elvét. Kíná-
ban élve magam is számtalanszor találkoztam helyzetekkel, 
ahol olyan modern értékrendek, mint például a fogyasztói 
társadalomé, egymás mellett éltek, sőt, össze is keveredtek 
a régi tradíciókkal.

A felől, hogy ez pontosan milyen értékrendet, erény-
fogalmat takar, a szociológusnál érdemes érdeklődni. A 
Kozjek-Gulyás Anett által írt, a Műhely A Közép Birodal-
ma számában megjelent A hagyományos és individualista 
értékek Kínában például 108 fős minta alapján azt a követ-
keztetést vonta le, hogy Kínában a tradicionális és modern 
értékek is erősebben vannak jelen, mint a magyar társada-
lomban. Különösen kitűnik a kutatásból a hagyományos 
kínai (pl. teljesítsd a kötelességed; becsüld meg, amid van), 
és modern jellegű (légy független; az élet célja a boldogság) 
értékek párhuzamos dominanciája.

Az általunk megismert Kína azonban már a múlté. Há-
nyan tudják például, hogy 2016. január 1. óta Kínában a 
„két gyerek politika” van érvényben? Az ország a szemünk 
láttára alakul, formálódik. Tanulságos tény az értékek fo-
lyamatos változására az is, hogy nemrégiben szülőtisztelő 
törvényeket kellett bevezetni, melyek arra intik a fiatalabb 
generációkat, szüleikkel több időt kell töltsenek, többet kell 
velük foglalkozniuk.

Kína történelme során már számtalanszor nyitottnak 
bizonyult a külső hatásokra, de amiket átvett, azokat rend-
re saját képére is formálta. Ahogy a köztudatban élő bud-
dhizmus is elsősorban a kínaiak által nyerte el mai formáját, 
érdekes kérdés, hogy Kína mit kezd majd olyan modern 
koncepciókkal, mint például a fogyasztói társadalom és a 
demokrácia. Vajon mivé formálja majd őket? Milyen is lesz 
az a bizonyos megvalósult „kínai álom”?

Külföldi elemzők által gyakran ismételgetett szarkasz-
tikus közhely, hogy a Kínai Kommunista Párt működése 
szempontjából egyre jobban emlékeztet a császárkori hiva-
talnokrendszerre. A legfrissebb, 2018. márciusi alkotmány-
módosítás óta pedig már törvényi akadálya sincs annak, 
hogy Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke élete végé-
ig hatalmon maradhasson. A változásokat látva egyesek ag-
gódva Mao Ce-tung példájára mutogatnak, mások viszont 
azt hangsúlyozzák, hogy csak ilyen politikai berendezkedés 
mellett lehetséges bevezetni olyan hosszú távon szükség-
szerű intézkedéseket (pl. környezetvédelmi, energiagazdál-
kodási kérdéskörben), amelyek a ciklusos rendszerű par-
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lamentáris demokrácia keretein belül, népszerűtlenségük 
miatt a gyakorlatban megvalósíthatatlanok.

De hogyan látják mindezt a kínaiak? Egy kortárs kínai 
szerző, Cheng Chung-ying szerint Kína jelenlegi helyzete 
nagyon hasonlít a középkori Európáéra: a küszöbén áll an-

nak, hogy valamilyen értékes dolgot adjon a világnak. Ez a 
várható fordulat a filozófus szerint nem csak a kínai világot 
és hagyományt fogja új életre kelteni, de „lendülete a Nyu-
gattal összeforrva egy humános és progresszív kozmopolita 
világot teremthet” (Cheng, 2002).
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