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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)
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Japánban a hirosimai és a nagaszaki atom-
bombázások túlélQit – a hibakusákat – hátrá-
nyos megkülönböztetés érte a szennyezQdés-
tQl való alaptalan félelmek miatt. Próbáljuk 
csak elképzelni, hogy miután egy ellenséges 
ország atombombát dob ránk, saját népünk 
is ellenünk fordul. Van még egy, honfitársa-
iktól etnikailag és nyelvileg semmiben sem 
különbözQ csoport Japánban, akik biztosan 
megértenék ezt a méltatlan helyzetet.

A dova (vagy más néven burakumin) a la-
kosság egy olyan csoportja, amely az Edo-
korszakbeli kasztrendszer leszármazottait je-
lenti. Ebben az 1603 és 1868 között fennálló 
feudális rendszerben az eta és a hinin lakosok 
kaszton kívül, a társadalom legalsó lépcsQfokán 
helyezkedtek el.

A ’szutykosokat’ jelentQ etáknak rendszerint 
olyan munkák jutottak, amelyek során nyers-
bQrrel kerültek érintkezésbe, de dolgoztak hó-
hérként, sír- és árokásóként, kínvallatóként és 
csatornatisztítóként, továbbá mészárszékeken és 
hamvasztókban.

Az emberszámba sem vett hininek (jelen-
tése: ’nem-ember’) legtöbbször prostituáltak, 
üstfoltozók és vándorszínészek voltak. A dova-
körzetekbe bejelentkezett lakosságról készített 
feljegyzések alapján a kormány 1,2 millió kö-
rülire teszi a megmaradt népességet – a Buraku 
Felszabadító Liga (Buraku Felszabadító Liga 
BLL) becslése szerint számuk közel három-
millió.

Némi meglepetésre adhat okot az az infor-
máció, hogy a Nyugat-Texasban elQállított 
nyersbQr jelentQs részét Japánba szállították 
feldolgozásra. Még megdöbbentQbb volt a 
BQrkikészítés szerzQje számára az a felis-
merés, mely egy cserzQm_helyben érte a 
Tokió közeli Tochigi megyében, ahol a Texas 
állambeli Lubbock Egyetem végzQs antropo-
lógus hallgatójaként járt. Felfedezte, hogy a 
m_helyben felhasznált, faládákban beérkezQ 
sózott nyersbQr nagy része saját szülQváro-
sából származik.

„Hogy lehetséges az, hogy a texasi antropoló-
gus ugyanabba a Tokiótól északra fekvQ cserzQ-
m_helybe jut el, ahova a texasi bQr?” – kérdezi 
a könyv írója. Az egybeesés azt eredményezte, 

hogy Joseph Hankins felhagyott eredeti tervével 
a japán nyelvhasználat és a nemi sajátosságok 
tanulmányozását illetQen, és a dova-ügy bQripa-
ri vonatkozásai felé fordította figyelmét, melyet 
a leginkább megbélyegzett iparágak között tar-
tanak számon az országban.

E könyv célja azoknak a feszültségeknek a 
feltárása, amelyek „a bQr megmunkálása és a 
multikulturális Japánért való munkálkodás” 
között van. Hankins elvégezte a maga terep-
munkáját. Kutatásainak részeként hat hónap-
ra inasnak szegQdött egy cserzQm_helybe a 
Higasi Szumida körzetben Tokió keleti részén, 
ahol elsQ kézbQl tapasztalta meg a dovák által 
végzett munka embertelenségét.

„VértQl, faggyútól és krómtól csúszós 
nyersbQröket” kellett emelgetni és magas 
halomba rakni, idézi föl a szerzQ a kockázato-
kat, melyek a munkával és a maró hatású ol-
datokkal való érintkezéssel jártak. Bár a férfi 
bQrmunkások számára egyfajta büszkeséget 
jelent a munkához szükséges izomerQ és a 
szakmabeliség öntudata, bQrüket tönkreteszi a 
semlegesítQ enzimek, a nátrium-hidroxid és a 
kénsav mérgezQ keveréke. A tünetek különbö-
zQek lehetnek: a kéz bQrének elszarusodása, 
szúró, viszketQ érzés a szemben, és – akár 
már egy hét után – az orrszQrzet elt_nése, a 
porított mész belélegzése miatt. A veszélyek 
többségérQl az ott dolgozók nem beszélnek. 
A cserzQm_helyek mélyén csak egy dolog 
számít: hogy képesek legyenek megtartani az 
állást, és hogy gondoskodni tudjanak a csa-
ládról és a hozzátartozókról.

A múlt század folyamán a dova-identitás 
határai némiképp elmosódtak. A II. világhábo-
rús szQnyegbombázások idején a nagyváros-
okban sok anyakönyv megsemmisült, a dova-
körzetekbQl való szétszóródás pedig lazított 
valamennyit a kasztcsoportokhoz tapadó elszi-
getelQdésen. Egyre nQ azok száma, akiknek a 
szülei elhallgatták a származásukat, sQt még 
csak tudatában sincsenek, hogy esetleg Qk is 
„burakuk” lehetnek.

A dovák közül sokan a következQ dilemmával 
néznek szembe: vagy eltitkolják származásukat 
annak reményében, hogy egyszer majd elt_nik a 
kellemetlen képzettársítás, vagy pedig büszkén 
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vállalják azt. MegfigyelQk könnyen mondják, 
hogy ha Japán nem néz szembe ezzel a kérdéssel, 
a helyzet tovább fog mérgesedni, viszont azok, 
akik színt vallanak, még nagyobb, közvetlen 
diszkrimináció veszélyének teszik ki magukat.

Bárki, aki elég hosszú ideig élt Japánban, 
tisztában lesz a társadalomban jelenlévQ ide-
jétmúlt rendellenességekkel. Ha mindennapo-
sak is azok az esetek, amikor a szülQk megtilt-
ják, hogy gyermekük egy dovával házasodjon 
– hasonlóan a kisebbségi munkavállalóktól 
elzárkózó vállalatok példáihoz – kevésbé 
ismertek a Hankins könyvében leírtakhoz 
hasonló esetek, ahol munkaadók dova lakó-
körzetbQl érkezQ álláskeresQket utasítanak el, 
még ha Qk maguk nem is tagjai a kasztnak. 
Nehéz nem japán aggyal a mélyére hatolni 
ennek az érvelésnek, mely az érintkezéssel 
terjedQ szennyezQdés gyakorlata mögött rej-
lik. A japánok szokásos nemtörQdömségét az 
emberi jogokat illetQen Hankins az „inemuri” 
szóval jellemzi, mely a ’jelen van, de alszik’ 
kifejezéssel adható vissza.

A jogsértésekkel kapcsolatos szóbeli pana-
szok nem mindig találnak kedvezQ fogadtatásra 
Japánban, ahol megpróbálják a valóság sötétebb 
oldalait figyelmen kívül hagyni abban a re-
ményben, hogy egy idQ után a dolgok a feledés 
jótékony homályába süllyednek a társadalom 
alján, és ott is maradnak.

Kétségtelen, hogy nem túl sok észérv szól a 
származási alapon való hátrányos megkülön-
böztetés gyakorlata mellett. Az Qsök vétkeit 
emlegetik, pedig az alacsonyabb rend_ cso-
portok nem követtek el b_nöket Japánban – 
egyszer_en ez a társadalmi osztály jutott nekik 
és a legterhesebb feladatokat osztották rájuk. 
Ironikusnak t_nik, de a tisztaság és a beszeny-
nyezQdés miatti túlzott aggodalmaskodás a 
legbetegesebb minden rögeszme közül, s mi 
több, ellene dolgozik az ebben a kit_nQen ösz-
szeállított és alapos kutatásra épülQ könyvben 
kifejtett multikulturalizmusnak.

GyQzedelmeskedni fog-e valaha a bölcsesség, 
a tisztesség és a józan ész? Csak az idQ a meg-
mondhatója.

(The Japan Times)

Angelika Franz

A liguriai vámpír igaz története

Egy vámpírként eltemetett fiatal lány csontvázát 
találták meg régészek az itáliai Albengában. Az 
antropológiai kutatások azt mutatják: a tizen-
éves lány skorbutban szenvedett.

A lány életében valóban rémisztQ látvány 
lehetett: kis termet_ és sápadt volt, rossz fo-
gakkal. Szemei kimeredtek, a bQrét kék foltok 
borították, vékony lábait többször is eltörte. 
Aztán forgatni kezdte a szemét, mély kábu-
latba esett, s néha véres hab csorgott közben 
a szájából. A legrémisztQbb rajta azonban a 
kibuggyanó vére volt: néha, amikor beletúrt 
vékony szálú hajába, az ujjai véresek lettek 
utána, máskor a szeme sarkából törölt ki egy-
egy vércseppet.

Ez a gyermek nem volt a többiek közé való.

Mikor a lány tizenéves korában meghalt, szülQ-
faluja, a liguriai partoknál fekvQ Albenga lakóit 
félelem fogta el. Vajon békében pihen majd 
sírjában – vagy megpróbál visszajönni, és vám-
pírként az emberek vérét szívja majd?

A San Calocero templom mellett, a többi 
sírtól távol, a temetQ megszentelt földjén kívül 
temették el.

A legfontosabb valóban a kellQ távolság 
volt: az Q sírja sokkal mélyebb, mint az összes 
többi a kicsi temetQben, sQt, a teljes biztonság 
érdekében arccal lefelé fektették, hogy ha meg-
próbálná kiásni magát, egyre mélyebbre jusson 
a földben – el a fénytQl, el az élQktQl. 

Elégtelen vérellátás, porózus koponyacsont

A lány halálakor, a 15. században Európa 
a babonák korát élte. „A középkor vége fe-
lé, 1587–89 körül asszonyok egy csoportja 
ellen per folyt Triorában, Albenga közelé-
ben” – számol be Elena Dellù, az Università 
Cattolica del Sacro Cuore antropológusa. 
„Azzal vádolták Qket, hogy Qk felelQsek a 
pestisért, az éhínségért, valamint hogy ki-
csi gyermekekkel táplálkoznak. Az egyház 


