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A többség a legtöbb országban támogatta 
azok orvosi halálba segítését, aki elviselhetet-
len testi szenvedéseket éltek át. Ami azonban 
a lelki természet_ szenvedést illeti, azt megint 
csak Belgium és Hollandia támogatta legin-
kább. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedQ 
gyermekek esetében viszont csak kevesen en-
gednék meg. Belgium, az egyetlen ország, ahol 
nincs alsó korhatárhoz kötöttség, egyedül ma-
radt a többségi, vagy megközelítQleg többségi 
támogatással mindhárom korcsoport esetében. 
A franciák és a hollandok csak a 15 és 17 év 
közöttiek esetében támogatták, másutt min-
denütt 50% alatt volt a támogatás a gyermekek 
bármely korcsoportja esetében.

(The Economist)

John Butler11

Konfucius világa

Konfucius és a világ, amit létrehozott – Michael 
Schuman (Basic Books, 2015, 320 oldal)

Bertrand Russel egyszer megjegyezte, hogy 
sosem írt Konfuciusról, mivel szerinte a kínai 
bölcs „unalmas”. Ha Lord Russel megérte 
volna ezt a könyvet és elolvassa, egész bizto-
san meggondolja magát, és azonnal beszerzi 
a Beszélgetések és mondások egy példányát. 
Russel sosem rajongott a nem szisztematikus 
filozófusok iránt, mivel éles elméj_, logi-
kus matematikus volt, meglehetQsen nyugati 
szemléletmóddal.

Szerinte a filozófia a preszókratikus idQk-
ben Görögországban született, és valahogy 

11 John Butler a kanadai Manitoba Északi Egyetem 
Bölcsészettudományi karának oktatója, emel-
lett több kanadai egyetemen is oktat, tanított 
Nigériában és Japánban is. Szakterülete a ko-
ra modern utazóirodalom (különös tekintettel 
Ázsiára) és a tizenhetedik századi kultúrtörténet. 
Legutóbbi könyve Sir Thomas Herbert Utazások 
Afrikában, Perzsiában és Nagy-Ázsiában (2012) 
cím_ m_vével foglalkozik.

elfelejtette vagy figyelmen kívül hagy-
ta a tényt, hogy Konfuciusz (Kr. e. 551–
475) csak pár évtizeddel volt idQsebb az 
eleai Parmenidésznél (Kr. e. 520–460) és 
Hérakleitosznál (Kr. e. 535–475) – akik va-
lószín_leg a legismertebb preszókratészi fi-
lozófusok –, valamint azt, hogy összesen 
neki és szellemi örökösének, Menciusznak 
adatott meg a kínai filozófusok közül az a 
kétes dicsQség, hogy a nevüket latin bet_s 
írásmódra átírják. A preszókratikusokkal el-
lentétben, akiknek munkái csak töredékekben 
lelhetQk fel, Konfucius munkái olvashatók a 
Beszélgetések és mondásokban, ami Schuman 
szerint „valószín_leg több eredeti gondolatot 
tartalmaz Konfuciustól”, mint bármilyen más 
könyv, annak ellenére is, hogy nem Q írta az 
egészet.

És Schuman szerint Konfuciusszal ellentét-
ben sem ParmenidészrQl sem Hérakleitoszról 
nem mondható el, hogy egy világot hoztak 
volna létre. Ez a könyv a kínai bölcset fon-
tos és befolyásos gondolkodóként mutatja 
be, akinek az elmélkedéseit kötelezQ ta-
nulmányoznia annak, aki meg akarja érteni 
Kínának nem csak múltját, hanem a jelenét 
és a jövQjét is.

Konfuciust figyelmen kívül hagyni meglehe-
tQsen veszélyes – mondja Schuman.

„Eszméi fennmaradtak Kelet-Ázsia társadal-
maiban kétezer-ötszáz évvel azután is, hogy 
Konfucius megalkotta Qket. Ezáltal túlélt végte-
len politikai felfordulást, gazdasági átalakulást 
és külföldi doktrínák áradatait.”

A könyv borítóján egy kistermet_ ember 
látható, bQ talárba öltözve, amint félig nyitott 
szájjal jobb kezében tekercsekkel csoszog. A 
nagy tudású bölcs jelentéktelen külsej_, de en-
nek ellenére mégis magabiztos, és mint az most 
kiderült, a legkevésbé sem unalmas.

***

Schuman szándékai a könyvben meglehetQsen 
egyértelm_ek. Meg kell ismernünk pontosan 
Konfucius tanításait, ez pedig csak úgy lehet-
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séges, ha leválasztjuk róla a több évszázados 
értelmezéseket, adaptációkat és néha szándé-
kos félreértelmezéseket, mely a bölcs halála 
után többször is elQfordult. Tisztelték, gya-
lázták, sQt, még ki is hantolták és a hamvait 
a szélben szétszórták, de teljesen sosem t_nt 
el. Zsarnok uralkodók és mániákus vörös gár-
disták sem tudták lerombolni, még mindig ott 
csoszog halkan a mai Kína gondolkodásában, 
és t_nik fel Szöultól Szingapúrig a politiku-
sok, tanítók és vezetQ üzletemberek megnyil-
vánulásaiban. Még a jelenlegi kommunista kí-
nai hatalom is elfogadja, Schuman egy egész 
fejezetet szánt a „Konfucius, a kommunista” 
témának. Kínán kívül, elsQsorban Korea jó 
terep a konfucianizmus kutatói számára, ahol 
folyamatosan jelen volt a konfucianizmus 
egészen a koreai monarchia végéig, illetve 
még azt követQen is. Nem túlzás hát állítani, 
mint ahogy azt John Huntsman korábbi ame-
rikai nagykövet is tette a könyv hátoldalán, 
hogy: „Szellemi hagyatékának ismerete nél-
kül Kína értelmezhetetlen.”

Ahogy a saját kárunkra megtanulhattuk, a 
kínaiak nem úgy gondolkodnak, ahogyan mi, és 
csak akkor van esélyünk egy kicsit megérteni 
Qket, ha valamennyire ismerjük Konfuciust –
mondja Schuman. 

Visszatértek-e a kínaiak Konfucius még el 
nem torzított tanításaihoz? Valóban nQgy_lö-
lQ volt a bölcs? Tényleg azt gondolta, hogy 
a szülQk tisztelete mindennél elQbbre való? 
Támogatta az egyeduralmi rendszert? Voltak 
szerinte az embernek veleszületett jogai? Mi a 
helyzet a vallási nézeteivel? Schuman ezeket a 
kérdéseket mind felteszi, és meg is válaszolja 
Qket. ElkötelezQdik Konfucius mellett, és ezt 
hitelesen teszi. Néhol az írás ugyan kicsit seké-
lyes, de lényegében Schuman arról beszél, hogy 
Konfucius a mai napig él és virul, valamint 
hogy tanítását nem elvont filozófiai fogalmak-
kal kell magyarázni, hanem olyan módon, hogy 
az olvasók meg is értsék azt.

A könyv három részre tagozódik. Schuman egy 
történelmi bevezetQvel és Konfucius életének, 
korának és filozófiájának részletes bemutatásá-
val kezdi. Minden fejezet más aspektust vizsgál, 

de a felépítése teljesen ugyanaz. Konfucius, a 
férfi, a bölcs, a király, az elnyomó, az apa, a 
tanár, az öntudatos hazafi, az üzletember, a poli-
tikus, a kommunista. Az utolsó három kategória 
a jelenkor Konfuciusával foglalkozik, és azzal, 
hogy hogyan éledt fel kultusza a mai Kínában.

Konfucius minden „inkarnációja” egy ösz-
szetett képhez járul hozzá, de az epilógus, 
melynek címe „Az igazi Konfucius nyomá-
ban”, nagyon szemléletessé teszi ezt az ala-
kot. Schuman számára Konfucius nem csupán 
egy száraz ókonzervatív (egy a „múlt alakjai” 
közül, ahogy a Vörös Gárda hívta, amikor ki 
akarták törölni Kína emlékezetébQl), hanem 
maga a „határtalan emberség és szilárd elhi-
vatottság…” Egy férfi, aki nem tört meg az 
erkölcstelen emberek és az elnyomó rendsze-
rek hatása alatt.

Konfucius hitt az emberségben, és bizto-
sak lehetünk abban, hogy mindenkiben fel-
tételezte a veleszületett jóságot. Nem volt az 
uralkodók bábja, és mindig a felebaráti sze-
retetet és Qszinteséget hangsúlyozta a pénz, 
a hatalom és az elQjogok ellenében. Ha egy 
nyugati párhuzamot keresnénk (melyet elke-
rülhetetlenül meg is teszünk), az Szókratész 
alakja lenne, noha neki más lett a végzete.

A könyv három része remekül illusztrálja 
a konfucianizmus változatosságát, hogy ho-
gyan szivárgott be az minden szinten Kína 
(és Korea) hétköznapi életébe. Mindazonáltal 
azonban továbbra is azokban az elvekben 
vert gyökeret, amelyeket mindenki megér-
tett, ám ezek voltak az igazán lényegesek, 
mivel ezek mentén lehet sikeresen irányítani 
Kínát.

Ahogy a fejezetek folytatódnak, Schuman 
bemutatja, hogy hogyan értelmezték félre, 
torzították el és használták fel elnyomók 
Konfucius elveit pont úgy, ahogy a ná-
cik használták Nietzschét vagy akár, ahogy 
különbözQ fundamentalisták kisajátították 
Jézust vagy Mohamedet; az utóbbi párhuza-
mokat egyébként Schuman többször említi. 
Az olvasót igazából az döbbenti meg, ahogy 
a konfucianizmus ellenállt a monumentális 
társadalmi változásoknak, a hatalmon levQk 
általi torzításoknak; ennek oka Schuman 
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szerint Konfucius filozófiájának egyszer_ 
alkalmazhatósága, ami szerinte „meg tudja 
adni a kínaiaknak azt, ami hiányzik nekik”. 
Az, hogy itt Schuman túlzásokba esik-e, a 
késQbbiekben derül ki.

***

Schuman anélkül mutatja be Konfucius nézete-
it, hogy „magas lóról” beszélne a tájékozatlan 
olvasóhoz, ennek eredménye pedig egy egészen 
rokonszenves, mély filozófia, nem pedig a vic-
ces ál-Konfuciusz-idézetek és szerencsesütibe 
rejtett közhelyek sorozata.

Konfucius hangsúlyozta az Qszinteséget, 
tudást, és a jócselekedeteket, melyekhez tanu-
láson és erkölcsi példák követésén keresztül 
lehet eljutni. Konfucius számára az emberek 
mindig is fontosabbak, mint a vagyon; egy 
történet szerint mikor a bölcs megtudta, hogy 
leégett egy istálló, nem azt kérdezte, hogy a 
lovak megsérültek-e, hanem, hogy épségben 
van-e mindenki.

Schuman szintén kifejti, hogy Konfucius 
hangsúlyozta, milyen fontos a m_velQdés, 
különösen a klasszikusok tanulmányozása, 
de nem a puszta magolás kedvéért, hanem 
azért, hogy megmutassa a kortársainak, akik 
egy rendkívül változó világban, dinaszti-
kus háborúktól és bizonytalanságtól övezve 
éltek, hogy az emberek gondolkodhatnak 
ésszer_en, és a b_nt legyQzheti az erény – 
megfelelQ útmutatással az emberek ebbQl 
erQt meríthettek.

Tény, hogy Konfucius nagy figyelmet for-
dított a rítusokra, ami számunkra idegennek 
hangzik, mivel nagy részüket rég elhagytuk. 
Számára viszont ezek a jó kormányzás részei 
voltak, stabilitást mutattak, és jelképezte az 
embereknek a társadalomban betöltött szere-
pét. Konfucius sosem mondta, hogy az embe-
reknek vakon kellene követniük a szabályokat, 
inkább az ítélQképesség szerepét hangsúlyozta. 
Még a szülQk tiszteletével kapcsolatban is azt 
mondta, hogy egy fiúnak nem kell egyetértenie 
az atyjával, akár még ki is javíthatja, ha ezt 
tiszteletteljesen teszi: A szülQk tisztelete nem 
feltétlen engedelmességet takar, és ez alkal-

mazható tágabb értelemben is, az uralkodók és 
tanácsnokaik viszonyára is. Konfucius gyakran 
vitázott és helyezkedett szembe a feljebbvalói-
val, akik emiatt megharagudtak rá, így máshol 
kellett szolgálatba állnia, ahogy azt a könyv 
elsQ része is bemutatja.

Senki sem kívánhatna jobb vezetQt Konfucius 
filozófiájának megismeréséhez, mint Michael 
Schumant. Ennek a könyvnek az elolvasása a 
könyvismertetQt is arra késztette, hogy még 
egyszer a kezébe vegye a Beszélgetések és mon-
dásokat, és majd belefog Konfucius utódjának, 
Menciusznak újraolvasásába is.

Konfucius valódi emberként tekint ránk 
a sorok közül, nem pedig egy történel-
mi személyiségként, és még a filozófiája 
is rokonszenves és élQ. Reméljük Michael 
Schuman megfontolja, hogy könyvet írjon 
Menciuszról is, aki még kevésbé ismert nyu-
gaton, de a mesteréhez hasonló figyelmet 
érdemel. Lehet, hogy Konfucius nem úgy 
tekintett a világra, mint mi, de Schuman 
meggyQz arról, hogy filozófiája használható, 
mivel a hétköznapi emberhez szól az Qszin-
teségrQl, h_ségrQl, kötelességtudatról és az 
erkölcsrQl, nem pedig az egyéni jó tulaj-
donságokról, amelyekrQl a bölcs úgy vélte, 
hogy mindenkiben egyformán megvannak. 
Reménykednünk kell benne, hogy ez még 
napjainkban is így van.

(The Asian Review of Books)

Stephen Mansfield

A ’tisztátalanság’ vizsgálata Tokió 
bQrfeldolgozó peremkerületeiben

Joseph D. Hankins: BQrkikészítés: 
BQrmegmunkálás és munkálkodás a multi-
kulturális Japánért (Working Skin: Making 
Leather, Making a Multicultural Japan) cí-
m_ könyvének bemutatása (University of 
California Press, 2014, 306 oldal)


