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Bevezetés 
A távol-keleti, jobbára konfuciánus társadalmakat a zsidó-keresztény ha-
gyományoktól alapjaiban eltérő, kulturális evolúciós folyamaton átment 
nemzetek alkotják, amelyeknek szellemi alapszükségletei igen messze es-
nek az individuum mind teljesebb szabadságától és függetlenségétől. Az 
egyén szerepe ezekben a kultúrákban viszonylagos, némely esetben teljesen 
jelentéktelen. A társadalom alap építőegységeként ugyanakkor egy társa-
dalmi szerveződést, a családot azonosítják. A család a politikai rendszer 
modelljeként is szerepel a keleti kultúrkörben. Az államot egy nagy, orga-
nikus családnak tekintik, amelyben az állami felső vezetés – a családfő – 
szerepe és akarata megkérdőjelezhetetlen. Az egyén azonban teljességgel 
másodlagossá válik. Nem az individuum érdeke számít, hanem a családé, 
ezen keresztül pedig a közösségé. Az ilyen társadalmak azonban megköve-
telik, hogy minden egyén pontosan tudja, hogy „hol a helye” a rendszerben. 
Ennek a tudatnak a kifejlesztésére – a téma szempontjából lényeges politi-
kai viszonyulások vonatkozásában – a szocializációs folyamat keretében 
„egyesülnek a családok, az iskolák, a kommunikációs eszközök, az egyhá-
zak és azok a különböző struktúrák, amelyek kialakítják, megerősítik és 
transzformálják a politikailag releváns társadalmi attitűdöket”.1 Az Al-
mond-Powell-féle meghatározással kapcsolatosan azonban megjegyzendő, 
hogy az ázsiai és elsősorban a kínai társadalomra vonatkozó alkalmazása 
során rendkívüli körültekintést igényel, ugyanis ezek elemzése során ki-
emelt, mindenekfelett álló szocializációs színtérként kell szerepeltetni a 
családot. Az eltérő világnézet okozza, hogy a keleti, ezáltal a kínai ember 
életfelfogása, viszonya a hatalomhoz, vezetéshez, önmagához és a külvilág-
hoz oly nehezen értelmezhető a nyugati szabályok alapján felállított rend-
szerek adta keretek között. 

Talán éppen ennek a más alapokon nyugvó értelmezési keretnek tud-
ható be, hogy a nyugati vallástörténészek nagy része a mai napig szkeptiku-
san közelít a távol-keleti, és elsősorban a kínai vallások önálló rendszerben 
kezeléséhez, sok esetben pedig ahhoz is, hogy egyes kínai vallásokat, való-
ban vallásként kezeljenek. Ugyanakkor mind több hívet kezd szerezni ma-
gának a Hans Küng, német vallástörténész által lefektetett tudományos 
nézet, amely szerint: Kína és a kelet-ázsiai régió területén egy önálló vallási 
rendszer, és nem csak egy kiterjedt filozófiai vagy általános életbölcseleti 
iskola született. 

A Hans Küng által a vallási rendszerek vonatkozásában felállított tipi-
zálási elvek szerint három különálló, azonban egymással kölcsönhatásban 
álló, egymással több ponton is átfedést mutató vallási rendszer megkülön-
böztetésére nyílik lehetőség: prófétikus, misztikus vagy bölcseleti. 

                                                   
1  ALMOND, GABRIEL A. – POWEL, BINGHAM G.: Összehasonlító politológia. Bp., 2003. 28. p. 
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Küng meghatározása alapján az első nagy csoportot a nyugati világban 
legelterjedtebb vallástípusok, „a Közel-Keleten a nomád törzsek primitív 
vallásából képződött, a sémi eredetű, prófétikus karakterű”2 vallások alkot-
ta rendszer adja, amely három egy tőről fakadó vallást, a zsidót, a keresz-
tényt, valamint az iszlámot foglalja magában. Az ebben a rendszerben sze-
replő vallások eredete közös, sok helyen hivatkoznak azonos írásokra, 
illetve személyekre, és közös jellemzőjükként jelenik meg a próféta vagy 
próféták jelenléte. A mindenség egységének meditáció útján való megta-
pasztalását, valamint az ezzel összefüggő miszticizmust a középpontba 
helyező, a „sémi-prófétikus vallásoktól jól megkülönböztethető a Keleten3 
létrejött, nem kevésbé szerteágazó, indiai eredetű, misztikus karakterű”4 
vallási rendszer. A rendszer magában foglalja a jainizmust, a buddhizmust, 
a brahmanizmust, a hinduizmust, valamint számos egyéb, indiai eredetű 
vallást. A prófétikus, valamint a misztikus vallási „rendszertől kell megkü-
lönböztetnünk a Távol-Keleten, Kínában kialakult harmadik nagy rend-
szert, amelyben nem a próféta, nem is a misztikus, hanem a bölcs játssza a 
vezető szerepet: e vallás tehát bölcsesség karakterű”.5 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa azokat a vallástörténeti kerete-
ket, amelyek megteremtették a lehetőségét a bölcseleti-vallási rendszer 
létrejöttének. A tanulmánynak nem célja, hogy leírja a bölcseleti vallási 
rendszer három alapvető elemének, a konfucianizmusnak, a taoizmusnak, 
illetve a kínai típusú buddhizmusnak a sajátosságait. Feladatának azt te-
kinti, hogy bemutassa azokat a kínai vallási-filozófiai dimenziókat, amelyek 
mentén kialakultak a konfuciánus és taoista gondolkodás fundamentumai. 

 
Vallás vagy filozófia? 
A kínai filozófiaoktatás alapművét megalkotó Feng Youlan alapművében, 
az A kínai filozófia rövid történetében kategorikusan amellett foglal állást, 
hogy Kínában a vallás szerepe minimális: „A vallás azért szorult háttérbe 
Kínában, mert az itt élő embereket sokkal inkább a filozófia foglalkoztatja 
– tehát filozofikus beállítottságuk miatt nem vallásosak. A filozófia kielégíti 
a jelenvaló világon túli dolgok megismerése iránti vágyakozásukat.”6 Va-
gyis, Feng megítélése szerint a kínaiak filozófiai érdeklődése felülírja az 
alapvető emberi törekvést a vallás irányába. Feng kijelentése ezáltal azon 
véleményalkotók álláspontját látszik erősíteni, akik szerint a kínaiak gya-
korlatilag ateisták. 

Feng alapvetése szerint viszont „minden nagy vallás egy-egy filozófia, 
amelyre dogmák, szertartások, babonák és vallási intézmények meghatáro-
zott rendszere épül”.7 Annak ellenére, hogy Feng egyértelműen állást foglal 

                                                   
2  KÜNG, HANS – CHING JULIA: Párbeszéd a kínai vallásokról. Bp., 2000. (továbbiakban: 

KÜNG-CHING, 2000.) 7. p. 
3  Érdemes megjegyezni, hogy a Küng által definiált „Kelet” ebben az esetben olyan 

szűkítő földrajzi pozícionáló jelző, amely elsősorban az indiai kultúrkör vonzásába 
tartozó társadalmakat kívánja jelölni. Ebben az esetben a „Kelet” kifejezés a jelenlegi 
indiai állam, valamint a dél-, délkelet-ázsiai kultúrák jelölésére szolgál. 

4  KÜNG-CHING, 2000. 7. p. 
5  KÜNG-CHING, 2000. 8. p. 
6  FUNG YU-LAN: A kínai filozófia rövid története. Bp., 2003. 29. p. 
7  Uo. 27. p. 
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a vallások filozófiai jellegét illetően, mégis éppen ő az, aki elveti annak a 
lehetőségét, hogy a kínai filozófiai irányzatokra, és elsősorban a konfucia-
nizmusra vallásként tekintsünk. Véleménye szerint a konfucianizmus egy-
általán nem vallás, míg a taoizmus esetében ketté kell bontani a vallási, 
valamint a filozófiai irányzatot, és azokat egymástól elkülönítve szükséges 
értelmezni. Feng azonban ebben az esetben nem csak önmagával, de szá-
mos egyértelmű ténnyel is ellentmondásba keveredik. 

A kínaiakról azonban elmondhatjuk, hogy a saját filozófiai-vallási 
rendszerük szabályai szerint igenis vallásosak. Felelőtlenség lenne ugyanis 
kijelenteni, hogy a kínaiak kevésbé vallásosak, mint az európaiak, az afri-
kaiak vagy az amerikaiak, hiszen egyszerűen csak más keretek között keze-
lik a vallás fogalmát. A sinológia nemzetközi szaktekintélyét, Henri 
Masperót idézve a kínaiak vallásosságáról kijelenthető, hogy az egy olyan 
„magatartás, amelyben a különböző szinteken keveredik a babonás gyakor-
lat és az elméleti racionalizmus, napjainkig változatlanul jellemző a művelt 
kínaiak magatartására, noha az évszázadok során maga a vallásos tartalom 
átalakult”.8 A kínaiak vallásos magatartásának számos kézzelfogható jele 
van, csak a kínai filozófiai-vallási meggyőződésnek egészen más a megtes-
tesülése, mint az a nyugati kultúrában megszokott vallásoknál tapasztalha-
tó. 

A kínai vallás elsősorban a racionalizmusra épül Vasziljev megfogal-
mazása szerint: „Más világvallásokkal és azok misztikumával, metafizikájá-
val, a természetfelettinek szentelt kultusszal és a legfelsőbb istenség gigan-
tikus figurájával ellentétben Kína hivatalos ideológiájában ugyanis a 
társadalmi-politikai és etikai problémákat helyezték előtérbe, tehát az evi-
lági élet berendezésének feladatát és azt a törekvést, hogy az országban 
olyan társadalmi rendszert alakítsanak ki, amelyet az ősidők bölcsei ideá-
lisnak tartottak, szentesítettek.”9 Az ideálisnak tartott társadalmi rendszer 
pedig az egyensúly állapota, egyensúly van ember és ember, ember és ter-
mészet, ember és ég, valamint az univerzum minden egyes alkotóeleme 
között. A kínai filozófiai-vallási rendszerek elsősorban ennek az elvnek a 
biztosítására törekednek. 

A kínai társadalom vallásosságával összefüggésben Paul de Witt 
Twinem egy már 1925-ben megjelent írásban úgy vélekedett, hogy Kínában 
elsősorban két jelentős, vallással kapcsolatos törekvés zajlott egymással 
párhuzamosan: 

– kiiktatni az összes vallást és helyettesíteni őket a tudománnyal vagy 
az esztétikával, 
– az összes vallást egy vallásba integrálni.10 

Mint azt de Witt Twinem elgondolásai is megerősítik, bármelyik irányzatot 
is szemléljük, egy azonos pont mindenképpen felismerhető. Egyik verzió 
sem lenne megvalósítható a társadalmat uraló, általános szinkretizmust 
előtérbe helyező szemléletmód nélkül. 

                                                   
8  MASPERO, HENRI: Az ókori Kína. Bp., 1978. (továbbiakban: MASPERO, 1978.) 226. p. 
9  VASZILJEV, LEONYID SZ.: Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Bp., 1977. 

(továbbiakban: VASZILJEV, 1977.) 8. p. 
10  DE WITT TWINEM, PAUL: Modern Syncretic Religious Societies in China. In: The Jour-

nal of Religion, 1925. No. 5. 463. p. 
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De Witt Twinem megállapításai ugyan valós leírását adják a kínai 
szinkretizmus törekvéseinek, ugyanakkor bizonyos szinten jelzik a nyugati 
keresztény ember kínai vallási rendszerrel kapcsolatos értetlenségét is. 
Egyrészt az első következtetéssel összefüggésben megállapítható, hogy 
bizonyos szempontok alapján maga a konfucianizmus az, amely tudomá-
nyos alapokra helyezi a vallást, miközben kiemelt szerepet szán a társa-
dalmi viszonyok alakítása során az esztétikának.11 Azaz, nem arról kell 
beszélni, hogy a kínaiak megpróbálják valamivel „helyettesíteni” a vallást, 
éppen ellenkezőleg, a konfuciánus hagyományokat folytatva és erősítve 
éppen ezzel a törekvésükkel helyezik még a korábbinál is szilárdabb ala-
pokra. De Witt Twinem második gondolatával kapcsolatban megállapítha-
tó, hogy a kínaiak a történelem során sosem akarták általánosságban eltö-
rölni az összes vallást, hogy azok helyett egy új, generális hitet hozzanak 
létre. A cél éppen az volt, hogy a szinkretizmus keretei között a társadalmat 
alkotó egyének önmagukban lebontsák az egyes vallások közötti határokat, 
és minden egyes emberben egy komplex hitvilággá integrálódjanak a kü-
lönböző vallások. Fontos megjegyezni azonban, hogy ez a folyamat nem a 
20. század elején kezdődött, hanem évszázadokkal korábban sikeresen 
lezajlott, amikor kialakult a Kínát uraló, konfuciánus alapokon nyugvó 
bölcseleti vallási rendszer. 

Annak ellenére, hogy a nyugati vallástörténészek a legtöbb esetben val-
lástalan államnak tartják Kínát, a St. Cloud State University professzora, 
Zuo Jiping egy írásában nyíltan kijelentette, hogy „Kína sosem volt ateista 
ország”.12 Zuo arra alapozza az álláspontját, hogy véleménye szerint Mao 
uralmának az időszakában a Kínai Kommunista Párt vallásokkal szembeni 
fellépése mindössze a hagyományos, civil vallással szemben nyilvánult 
meg, miközben az állami vallást erősíteni szándékoztak. Zuo arra a követ-
keztetésre jut, hogy ez a folyamat a kulturális forradalom során érte el a 
csúcspontját, amikor Mao személye kiváltotta a hagyományos, megfogha-
tatlan isten-képeket, és gyakorlatilag, mint egy manifesztálódott istenalak 
jelent meg az állami kommunikációban.13 Gyakorlatilag Mao istenítése a 
klasszikus kínai hagyományok folytatásának minősül, hiszen személye a 
korábbiakban a császár által betöltött szerepet volt képes és hivatott kivál-
tani. A Zuo által leírtak ugyan számos ponton támadhatónak bizonyulhat-
nak, felfogása azonban kétségtelenül rávilágít arra a tényre, hogy a kínai 
társadalom nem vallástalan, mindössze az adott kultúrában a nyugati val-
lásértelmezéshez képest eltérő vallási dimenzió alakult ki. 
 

                                                   
11  A konfuciánus gondolkodás kiemelt szerepet szán az esztétikának a sikeres kormány-

zat megvalósítása során. Számos konfuciánus dokumentum szerint az esztétika 
szempontjából helyesen komponált zene önmagában elég lehet ahhoz, hogy egy álla-
mot helyesen vezessenek. Ugyanakkor az esztétika elhanyagolása közvetlenül vezet-
het az állam bukásához. 

12  ZUO JIPPING: Political Religion: The Case of the Cultural Revolution in China. In: 
Sociological Analysis, 1991. No. 1. 99. p. 

13  Mao isteni szerepkörbe emelésére több kutató utal, köztük Merle Goldman is a 
Religion in post-Mao China címmel megjelent írásában. 
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A vallás meghatározásának problematikája 
A vallás kérdésköre meghatározó az emberi társadalom fejlődésében. Úgy 
is mondhatnánk, hogy a vallás nélkül – és ebben az esetben teljesen lé-
nyegtelennek tekinthetjük, hogy monoteista vagy politeista vallásról, illetve 
vallásokról beszélünk – gyakorlatilag nincs társadalmi fejlődés. A vallás 
megadja azokat a szilárd kereteket, amelyek között az egyén megtalálja a 
saját mozgási terét. Korlátozza az individuumot az önmegvalósításban, 
ugyanakkor a biztos határok kijelölésével egyfajta biztonságot is nyújt. A 
vallás nem csak fogódzó pontot jelent az egyénnek ahhoz, hogy az elme 
által fel nem fogható, a tudomány által le nem írható természeti esemé-
nyekre elfogadható magyarázatot szolgáltasson, de egyben egyfajta szabá-
lyozó szerepet is betölt. 

A vallás meghatározásánál azonban szembesülnünk kell azzal a tény-
nyel, hogy egy olyan fogalmat kívánunk interpretálni, amelynek szakiro-
dalma rendkívül sokrétű, ennek eredményeként számtalan különálló meg-
határozással bír. Nehézségbe ütközhet ezáltal, hogy mely definíciót, illetve 
definíciókat fogadjuk el, használjuk fel a kínai vallások elemzése során. 
Lényeges ebből a szempontból, hogy olyan vallásfogalommal dolgozzunk, 
amely korrelációban van az ókorral, illetve a Kínával foglalkozó szaktekin-
télyek vallásról alkotott definíciójával, ezáltal elkerülhetjük, hogy a külön-
böző történelmi korok értelmezési struktúrájából adódó eltérések esetleges 
értelmezési zavart okozzanak. 

Hahn István, a kiváló ókor- és vallástörténész szerint a vallás „lényege 
az emberek egy csoportjának közös hite egy vagy több, az ember fölött álló 
s nála nagyobb erő létezésében, amely erők képesek az emberek sorsát 
befolyásolni vagy döntően is meghatározni.”14 A világ vallásairól írott, köz-
ismert összefoglaló munka, Az öt világvallás szerzője, a nagy tekintélynek 
örvendő valláskutató, Helmuth von Glasenapp meghatározása szerint „val-
lásnak azt a – megismerésben, gondolkodásban, érzésben, akaratban és 
cselekvésben kifejeződő – meggyőződést nevezzük, amely szerint szemé-
lyes vagy személytelen transzcendens erők vannak működésben”.15 Vagyis, 
a vallás mibenléte viszonylag tág keretek között értelmezhető, felsőbb hata-
lom irányába, emberi csoport tagjai által azonos módon megnyilvánuló 
cselekmények halmaza. 
 
A kínai vallási rendszer 
A kínai vallások kialakulása, mint az már korábban jelezésre került, egé-
szen sajátos értékrendszer mentén zajlott, amely számos vallástechnikai 
kérdés előtérbe kerülését teszi indokolttá, amelyek közül a legfontosabbak 
az alábbiak: 

– Léteznek-e kínai vallások? 
– A kínai vallások önálló vallásoknak tekinthetők-e? 
– Amennyiben léteznek az önálló kínai vallások, akkor azok képeznek-
e önálló vallási rendszert, vagy betagozódnak valamelyik másik rend-
szerbe? 
Az ősi Kínában végbemenő társadalmi fejlődés bizonyos szinten ha-

sonlatos volt a Föld bármely más részén végbemenő folyamatokhoz. Ennek 

                                                   
14  HAHN ISTVÁN: Istenek és népek. Bp., 1980. (továbbiakban: HAHN, 1980.) 15. p. 
15  GLASENAPP, HELMUTH VON: Az öt világvallás. Bp., 1993. 8. p. 
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oka egyszerű, az embereknek vannak olyan generális fizikai és szellemi 
igényeik és szükségleteik, amelyek kielégítésre várnak, és mivel ezek az 
igények nagyjából egybeesnek, ennek folytán a rá adott válaszok is közel 
esnek egymáshoz. A vallás az egyik ilyen dimenziója az emberi létezésnek. 
Vagyis a vallások, annak ellenére, hogy számos dologban, gyakran alapja-
ikban különböznek, ugyanakkor rendkívül sok hasonlóságot is mutatnak 
egymással, mivel ugyanannak az alapvető emberi igénynek a kielégítésére 
törekszenek. Kínában is végbement a civilizáció hajnalán lévő népek azon 
vallási fejlődése, amelynek eredményeként kialakultak a kezdetleges kínai 
vallások. A vallási fejlődés első szintjein kialakult totemizmus, valamint az 
animizmus jellegzetességeit magukon viselő vallások sok tekintetben pár-
huzamosságokat mutattak a más népeknél a hasonló fejlettségi szinten 
megjelenő hiedelemvilág elemeivel. A világ különböző pontjain kialakult 
társadalmakban az embereket körülvevő ismeretlen, megmagyarázhatatlan 
és veszélyes természeti jelenségekre született emberi magyarázatok sokszor 
kísérteties hasonlóságot mutatnak egymással, amely azt eredményezte, 
hogy a legelső emberi „vallások” szoros rokonságot mutattak, továbbá 
egymással komplementereket alkotó fogalmi tételeket fogalmaztak meg. 
Ugyanakkor az ázsiai ország területén élő népeknél már ekkor megjelentek 
a később sajátos irányba terelő, különleges hitvilágbeli jellegzetességek, 
amelyek a későbbi évszázadok folyamán a kínai vallási jellegzetességek 
kialakulásához vezettek. 

A kezdeti vallásos elképzelések évszázadok folyamán végbement ki-
kristályosodásának eredményeként jött létre a két legfontosabb kínai val-
lás, a konfucianizmus és a taoizmus. Mindkét vallás önálló fejlődés ered-
ményeként, kizárólag az ősi kínai hit- és rituálévilág hagyományain 
építkezve, idegen befolyástól mentesen alakult ki Kínában. A meghatározás 
különös fontossággal bír minden további, a kínai vallásokat érintő vizsgálat 
során, és alapvető hatást gyakorol az azokkal összefüggő, rendszerszintű 
megállapítások meghozatalakor. Annak a fontosságát, hogy a Kínában 
kialakult vallások a saját ősi hiedelmek nyomán, külső befolyás nélkül 
keletkeztek, nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, ugyanis ez gyakorlatilag 
az egész kínai történelemre alapvető alakító hatással volt. Azáltal, hogy az 
eredeti kínai vallások a bölcseletet és a bölcs életet helyezték tanításuk 
középpontjába, sikeresen járultak hozzá egy nagyon erős, pozitív értelem-
ben veendő felsőbbségi tudathoz, amely a kínai nacionalizmus alapját biz-
tosítja. A bölcseleti vallások révén a kínaiakban kialakult világkép azt tük-
rözte, hogy amit Kínában a tanítók nem írtak meg, az tulajdonképpen nem 
is létezik, mivel a tanítók megadták a választ a társadalom és a környezet, 
valamint az ég egyensúlyban tartásának módszerére, vagyis a választ az 
ember helyes életére. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a kínai vallások kialakulása egy önálló, 
külső befolyásoktól mentes, gyakorlatilag zárt kulturális környezetben zajló 
folyamat eredménye, abban az esetben a realitás teljes hiányát tükrözi az a 
gondolkodási mód, amely szerint ezek a vallások nem képeznek önálló 
rendszert. Az önálló fejlődési folyamat már önmagában jelzi, hogy – amint 
azt Hans Küng rendkívül találóan megállapítja – „a kínai vallások nem 
tekinthetők az általános vallástörténet valamiféle távol-keleti, egzotikus 
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nyúlványának”.16 Azaz ahhoz, hogy a Kínában kialakult vallások, valamint 
az ennek kapcsán kifejlődött sajátos társadalmi rend elemzése ne vezessen 
tévútra, el kell fogadni a Hans Küng által felállított hipotézist: „a kínai 
vallásokat a világ harmadik önálló, történetileg egyenértékű vallási rend-
szereként”,17 a külön rá – és kizárólag rá – vonatkozó keretek között kell 
elemezni. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az elemzési feltételek 
ilyetén meghatározása a komparatisztikai módszerek alkalmazását nem 
csak lehetővé teszi, hanem éppen ezek a keretek teremtik meg az alapos, 
tudományos célú összehasonlítás lehetőségét. 

Ez a Kínához köthető, azonban gyakorlatilag az ázsiai kontinens keleti 
partvidéke mentén húzódó államok mindegyikében elterjedt vallási rend-
szer a bölcseleti vallási rendszer. A bölcseleti vallások fő jellegzetességének 
a bölcs életre nevelés szándéka tekinthető. Az ebbe a rendszerbe tartozó 
vallások már eleve kiiktatják, hogy a túlvilági, a halál utáni boldogság el-
éréséhez vezető út nevében, mintegy áttételesen, próbálják a társadalmi 
együttélés szabályait optimalizálni, ezáltal pedig a politikai hatalomgyakor-
lást elősegíteni. Ezek a filozófiai-vallási irányzatok az ember, a Föld és az 
univerzum egyensúlyának gyakorlati fenntartására irányuló szabályzó 
mechanizmusaikkal közvetlen társadalmi normákat rögzítenek, amelynek 
eredményeként rendkívül erős politikai töltettel is rendelkeznek. Ki kell 
emelni azt a sajátosságukat, amelyet Max Weber úgy fogalmazott meg, 
hogy jellemző „a személyes, túlvilági etikai isten hiánya: ilyesmi Indiában 
csakis a későbbi hindu népi vallásosságon belüli mágikus szentség alakjá-
ban honosodott meg, a profetikus elképzeléseket – Mahávira és Buddha 
lényeges tanait – megvalósító társadalmi réteg hitében azonban csak idő-
szakosan, és akkor is mindig panteisztikusan átértelmezve jelent meg, 
Kínában pedig a társadalmilag mérvadó réteg etikájából teljesen hiány-
zott.”18 

A bölcseleti vallási rendszer meghatározó elemeinek, a konfucianiz-
musnak és a taoizmusnak vallási mondanivalója csak akkor érthető meg, 
ha ismertek azok a kulturális-vallási alapok, amelyek ezeknek a vallási 
irányzatoknak a kiindulópontját biztosították. 
 
Totemizmus 
Az emberi közösségeknek legelsőként, a társadalmi fejlődés kezdetén ki-
alakult, Kínában mély gyökerekkel rendelkező, és ennek eredményeként 
rendkívül hosszú időn keresztül, sokszor szinte érintetlenül fennmaradt 
vallásossági formája a totemizmus volt. A totemizmus során számos olyan 
alapvető vallási sajátosságnak teremtődött meg az alapja, amelyek később 
– önállóan továbbélve vagy eredeti fogalmi kereteiket elveszítve, beolvadva 
– a társadalmi fejlődésre mély hatást voltak képesek gyakorolni. A tote-
mizmus a kínai vallási és társadalmi fejlődés egyik legmeghatározóbb kor-
szaka. 

A kínai totemizmussal összefüggésben a világhírű szovjet-orosz sinoló-
gus, Leonyid Szergejevics Vasziljev a szintén szovjet-orosz etnográfus, D. 
E. Hajtun fogalom meghatározását alkalmazza, amely szerint „a totemiz-

                                                   
16  KÜNG-CHING, 2000. 6. p. 
17  KÜNG-CHING, 2000. 6. p. 
18  WEBER, MAX: Vallásszociológia. Bp., 2005. (továbbiakban: WEBER, 2005.) 76. p. 
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mus a kialakuló nemzetség vallása, s abban a hitben fejeződik ki, hogy egy 
nemzetség olyan ősöktől ered, akiket fantasztikus lények, félemberek, félál-
latok, félnövények alakjában képzelnek el, s akik a reinkarnáció képességé-
vel rendelkeznek. A nemzetségi csoport a totem nevét viseli; hiszi, hogy 
rokonságban áll a totemmel, tiszteli a totemet, s ez a tisztelet annak teljes 
vagy részleges tabu alá helyezésében fejeződik ki”.19 Vasziljev totemizmus 
meghatározása jelen esetben azért bír különös jelentőséggel, mert Hajtun 
általános elméletét érvényesnek tekinti a zárt rendszerben fejlődő kínai 
vallási környezetre vonatkoztatva is. Ennek alapján levonható az a követ-
keztetés, hogy az emberi kultúra hajnalán a távol-keleti államban a hitvilág 
fejlődése teljesen általános, az emberiség egyetemleges értékrendjei men-
tén indult fejlődésnek. Az alapvető értékek a hasonló fejlettségi szinten 
lévő kultúrákban azonosan alakultak, azonban Kínában a későbbi évszá-
zadok és évezredek folyamán a közös, tranzitív vallási alakulás lehetősége 
elveszett, amikor a kínai társadalom az elzárt fejlődés útjára lépett. A külső 
behatás nélküli fejlődés azt eredményezte, hogy bizonyos értékrendek, 
amelyek az egyéb civilizációkban lassacskán erodálódásnak indultak, majd 
kivesztek a hagyományok sorából, Kínában éppen ellenkezőleg, megszilár-
dultak. Bizonyos szempontból a totemizmus túlélésének tekinthető az is, 
hogy a leggyakoribb kínai totemállatok (teknősbéka, béka, hal, vadkecske, 
bárány, madár) közül számosra a mai társadalom is különös tisztelettel 
tekint. 

A fentiekből adódóan a kínai vallás a fejlődés kezdetén számos párhu-
zamosságot mutat a világ más tájékain beindult folyamatok eredményeivel. 
Vagyis jogosnak látszik az a kijelentés, hogy az emberi alapértékek egymás-
tól nem vagy csak minimális eltérést mutatnak, a jelentős különbségek a 
fejlődés későbbi fázisaiban mutatkoznak meg, amikor a vallási-filozófiai 
dimenzió kombinációja a politikai dimenzióéval alapvetően képes befolyá-
solni az univerzális társadalmi értékek továbbélését, illetve azok elsorvadá-
sát. 

A kínai totemizmus, a kezdeti azonosságok után azonban sajátos for-
majegyeket kezdett felvenni, és önálló fejlődési keretek közé került. Ebben 
a kezdeti állapotban már megjelenik a kínai társadalom későbbi legalapve-
tőbb jellegzetessége, a családi alapú gondolkodás. A kínai totemizmusban 
„a közös isteneken kívül minden egyes családnak legsajátabb istenei van-
nak: őseinek halotti árnyai, kultuszukat az egyes családok egyénileg végez-
ték egy évszázadok folyamán kialakult és megcsontosodott rituálé előírásai 
szerint”.20 Vagyis, amint az Hahnnál is egyértelműen megjelenik, a kínai 
vallási környezetben már a kulturális fejlődés kezdeti szakaszában megje-
lenik a család szerepe. További fontos tényező, hogy a család már ezen a 
társadalmi fejlettségi szinten egyértelműen a hiedelmek, valamint a szakrá-
lis szokások centrumaként és nem a periféria egy elemeként szerepel. 

Az egyes kultikus értékek központban szereplése olyan össztársadalmi 
szereppel bír, amely alapvető befolyást gyakorol az adott környezetben – az 
ideális körülmények megléte esetén – kialakuló politikai struktúrákra. A 
kínai politikai rendszerben már ekkor meggyökerezik az a szoros hierar-
chikus szabályokon alapuló autokratikus hatalomgyakorlási mechanizmus, 

                                                   
19  VASZILJEV, 1977. 33. p. 
20  HAHN, 1980. 148–149. p. 
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amelynek értelmében a társadalom számára a legfőbb istenség felé az ösz-
szekötő kapocs szerepét a világi hatalom csúcsán lévő személy jelenti. 

Az uralkodó világi és vallási kérdésekben való legfőbb hatalomgyakor-
lásának megkérdőjelezhetetlensége egyértelművé válik abból a szakrális 
szabályból, amely szerint ő az, aki „megistenült őseinek közvetítésével 
tartja fenn az elengedhetetlen kapcsolatot az istenek és emberek világa 
között”.21 Hahn megállapítását erősíti az University of Colorado neves val-
láskutatója, Rodney L. Taylor, aki szerint a „kínai vallás eredetileg az ősök 
kultuszára összpontosított, és az uralkodó család befolyása alatt állt”.22 
Taylor úgy véli, hogy a császári családok a saját őseikkel töltötték fel az 
állami vallás panteonját. Ez a gyakorlatilag kizárólagos, hatalomösszponto-
sító szerepkör rendkívül erős legitimitáshoz juttatta az ősi kínai kultúra 
államainak uralkodóit. Olyan erős legitimitáshoz, amelynek eredménye-
ként a hatalomgyakorlásban sokkalta kevésbé voltak korlátozottak, mint az 
eltérő vallási környezettel rendelkező államok vezetői. Ahogyan azt Hahn 
írja, az ősi Kínában a vallási és világi hatalom szorosabban fonódik össze, 
mint Egyiptomban, „hiszen ott a világi bürokrácia mellett a fáraói hatalom-
tól többé-kevésbé független főpapi hatalom is létrejött, míg Kínában az 
egység nemcsak az uralkodó személyében, hanem teljes következetességgel 
az egész állami-egyházi bürokratikus rendszeren keresztül érvényesült. 
Nem véletlen, hogy a világi és vallási funkcióknak ilyen szoros egysége az 
ókori államok közül csak kettőben jött létre – éspedig éppen az ókor két 
legszervezettebb államában, a kínai és a római birodalomban.”23 Az önálló 
tevékenykedése esetén, mindenképpen nehezebben ellenőrizhető egyházi 
hatalom összeolvasztása a politikai vezetéssel, más eszközökkel el nem 
érhető legitimitási és hatalommegtartási többlethez juttatta a kínai uralko-
dókat, amelynek messze ható eredménye a teljes kínai történelem során 
nyomon kísérhető. Hasonló következtetésre jutott Pitman B. Potter is, 
akinek a meglátása szerint Kína történelme során a vallás és az állami hata-
lom kapcsolata mindig is vitatott volt, ugyanakkor nem vonható kétségbe, 
hogy a császári dinasztiák a népi vallások rítusainak a politikai élet min-
dennapjaiba való beemelésével próbálták legitimitásukat erősíteni.24 Pot-
ter, mint az egyértelműen látszik, vitatja bölcseleti vallási rendszer létezé-
sét, ugyanakkor tényként kezeli a császári hatalom és a vallás konkrét, 
szoros összefonódását. A totemizmus során kialakult hatalmi struktúra 
ezen alapvető intézménye – számos ponton kiegészülve25 – azonban az 
alapvető arculatát is megőrizve öröklődött át évezredeken keresztül a kínai 
társadalomban. 

A zsákmányolásról a letelepedett, földműves életmódra áttérő társada-
lom vallása is az új fejlettségi foknak megfelelő irányba kezdett fordulni, a 
totemek tisztelete lassan visszaszorult, és kialakult az elvárásoknak megfe-
lelő vallási keret, az animizmus. 

                                                   
21  HAHN, 1980. 150. p. 
22  TAYLOR, RODNEY L.: Confucianism. Philadelphia, 2004. 19. p. 
23  HAHN, 1980. 152. p. 
24  POTTER, PITMAN B.: Belief in Control: Regulation of Religion in China. In: The China 

Quarterly, 2003. No. 174.; Religion in China Today. 317. p. 
25  Példaként említhető Shangdi, a személyes főisten, a különböző funkcionális istensé-

gek, illetve a királyi ősök kultusza is. 
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Animizmus 
A letelepedett társadalmak először kialakuló vallása az animizmus, amely 
Kínában rendkívül jelentős szerepet kapott, és a mai napig számos motí-
vuma fellelhető az ázsiai állam folklórjában, tökéletesen megfelelve a hol-
land vallástudós, van der Leeuw meghatározásának, mely szerint „az ősval-
lás valamilyen egyértelmű, egyenes vonalú fejlődés csírája; ezt egyes 
tudósok animizmusnak”26 nevezik. 

Az animizmusra jellemző, hogy mivel az emberek csekély ismeretekkel 
bírtak a természet törvényeivel összefüggésben, továbbá gyakorlatilag véd-
telenül álltak azokkal szemben, ezért lélekkel ruházták azokat fel. A folya-
mat eredményeként a természeti tényezőket (égbolt, égitestek, Föld, Nap, 
eső, szél, kövek, erdők, fák, vizek) értelmes lényekké, istenekké emelték, 
amelyek haragjától rettegni kell. Az animista társadalom számos lényt 
(sárkány, főnix, teknősbéka, egyszarvú, tigris) szentté emelt, amelyeknek 
egy részét a folklór ma is különleges tulajdonságok birtokosának tartja. 

A korszak jellegzetes, a világ más tájain létrejövő civilizációkhoz ha-
sonlóan centrum szerepet játszó momentuma volt a termékenység és sza-
porodás kultusz. Az ősi földműves társadalmak életére jellemző kultusz 
keretében különösen fontos szerepet játszottak a nők, akiknek a korszakra 
érvényes szerepét – ugyan a sémi kultúrákkal összefüggésben, de általános 
értelműen – rendkívül plasztikusan mutatja be a magyar író, Passuth Lász-
ló A vízözön című regényében. A termékenységi kultuszhoz27 kapcsolódtak 
a legnagyobb társadalmi, termékenységi ünnepek, amelyek fő szimbóluma 
a női nemi szervet formázó Kauri kagyló volt. Az emberi civilizációk azonos 
gyökereit bizonyítja az a tény is, hogy a kínaiak ősi jelképe számos egyéb 
népnél28 is fontos szerepet játszott az azonos társadalmi, vallási fejlődés 
szakaszában. 

Az animista kor kínai társadalmára jellemző volt a mágia.29 A mágia 
révén került a sámán eksztázisba, és így alkalmassá vált arra, hogy kapcso-
latot teremtsen az istenekkel; a világhírű román vallástörténész, Mircea 
Eliade frappáns megfogalmazásával élve a „samanizmus = eksztázistechni-
ka”.30 A sámánok kínai vallási szerepével összefüggésben itt érdemes meg-
jegyezni, hogy a sámánosság eredetileg nem az animista, hanem a totemis-
ta korszakát élő társadalomhoz köthető, azonban Kína esetében ez a 
generális szabály nem él. A sámánok kulcsszerepet kaptak a kínai kultúrára 
rendkívül jellemző jóslások kivitelezésénél is. Az ázsiai kultúrában a sámá-
nok a letelepedett, földművelésre áttért közösségeknél nem vesztették el 
szerepüket, feladataikat nem vagy csak részben adták át a papságnak, és 
jelentős szereppel bírtak további évszázadokon keresztül. Az ősi kínai kirá-
lyokra igaz, hogy „amint a király felelős a jósokért és a jóslásáért, főpapi 

                                                   
26  LEEUW, GERARDUS VAN DER: A vallás fenomenológiája. Bp., 2001. 512. p. 
27  Egyaránt fontos volt a növények, az állatok, valamint az emberek szaporodásának 

biztosítása is. 
28  Példaként lehet említeni a germánokat vagy a szkítákat, de a honfoglalás kori magya-

rok is csodatévő amulettként tekintettek rá. 
29  A sámánok szerepe az egyes népek vallási életében több helyen túlmutat a totemista 

és animista társadalomszervezettségi állapotokon, ld. pl. a mai szibériai sámániz-
must. 

30  ELIADE, MIRCEA: A samanizmus. Bp., 2001. 20. p. 
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minőségében ugyanúgy felelős volt az áldozatért és a papságért is. Ezen 
kívül ő volt a fősámán is, vagyis a birodalmában a vukért [vu = sámán] is ő 
viselte a felelősséget.”31A későbbikben a klasszikus kínai társadalomban a 
császár rendelkezett egyúttal a főpapi címmel is,32 vagyis egyfajta müszta-
góg szerepet betöltve „ő praktizál a szentségekkel, azaz olyan mágikus cse-
lekedeteket hajt végre, amelyek garantálják az üdvözülést”.33 

A mágia a későbbiekben átemelődött a taoista hitvilágba, ezáltal a sá-
mánista jelleg mind a mai napig megtalálható az általános kultúrában 
ugyanúgy, mint az ősi vallásokat gyakorló rétegkultúrát képező nemzetisé-
geknél. A kínai animizmus egyik kiemelendő motívumaként jelentkezett – 
de ez nagyrészt az ezt a kort megelőző totemizmusra is igaz – az emberál-
dozat gyakori alkalmazása. Az emberáldozatok szerepe a Shang-Yin-di-
nasztia (Kr. e. 1765 – 1122) korszakában bírt a társadalomban a legjelentő-
sebb szereppel. 

A kínai társadalom animista korszakában fixálódó legfontosabb vallási 
momentum a máig a kultúra fundamentumát alkotó ősök tisztelete. Az 
ősök tisztelete kezdetleges megjelenési formájának tekinthető az animista 
Kína halottkultusza, amely azonban jelentős eltéréseket mutat az elhuny-
takat szintén különös tisztelettel övező egyiptomi kultúrától. Talán az egyik 
legmeghatározóbb különbségként kell említeni azt a tényt, hogy a Nílus-
menti civilizációtól eltérően a kínaiak nem törekedtek a test konzerválásá-
ra.34 A kínai halottkultusz kialakulásának kezdetei a mitikus uralkodók 
korszakára tehető, és a Shang-Yin-dinasztia idején már kifejlett állapotá-
ban találkozunk vele. A kezdeti temetési rituálék35 fejlődésének eredmé-
nyeként a korszak közepén már jelentős felszereléssel36 látták el az elhuny-
tat, akinek így semmiben sem kellett nélkülöznie az itteni világ 
tükörképének tekintett túlvilágon sem. A halottkultusz alapját az a népi 
hiedelem biztosította, hogy az emberi test a földdel egynemű, a lélek pedig 
az éggel. A halált követően a két rész különválik, és egyik sem szűnik meg 
azonnal létezni. A hagyomány szerint, mivel a test a halál pillanatában nem 
szűnik meg létezni, hanem hosszabb időre van szüksége a lebomláshoz, 
ebből adódóan a vele korábban szimbiózisban élő lélek sem tűnhet el 
nyomtalanul. A lélek itt marad – nem tudni mennyi ideig – a földi környe-
zetben, és szüksége van arra, hogy egy élő ember fizikai szükségleteinek 
megfelelően ellássák. A korszak végére a halottkultusz átalakult, és a Zhou-
dinasztia (Kr. e. 1122 – 256) hatalomra kerülésének időszakában átadta 
helyét az ősök tiszteletének. 
 

                                                   
31  KÜNG-CHING, 2000. 31. p. 
32  A kínai vallásosság egyik fő jellemzője a szervezeti oldalon mutatkozó gyengeség, 

amelynek legmarkánsabb példája az egyházszervezet hiánya. A papok szerepét a hiva-
talnokok és a családfők töltik be. A papság intézménye csak a buddhizmus betörésé-
vel egy időben jelent meg. 

33  WEBER, 2005. 74. p. 
34  Jelen kutatómunkának nem célja, hogy egybevetést végezzen a két ősi civilizáció 

szokásvilága között, ezért a további összehasonlító munkát mellőzöm. 
35  Jellegzetes példája a csecsemőknek agyagedényben a lakóház padlózata alá temetése. 
36  Használati eszközöktől kezdve a feleséget, szolgákat ábrázoló szobrocskákig. 
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Univerzizmus 
Az ősi Kínában az animista időszak végére kialakult misztikus vallási-
filozófiai, gondolkodási szisztémát a nyugati valláskutatók általánosságban 
univerzizmusnak nevezik.37 Ez a komplex metafizikai rendszer egy hármas 
egység harmóniájára épít, amelynek összetevői az ég, a Föld, valamint az 
ember. A legfontosabb jellemzője, hogy a fő cél az egyes összetevők egyen-
súlya által megteremtett harmónia. Univerzizmusnak nevezik, mivel az 
egész univerzum egyensúlyát helyezi a gondolkodás centrumába, és azt ál-
lítja, hogy az ember akkor és csak akkor élhet teljes, boldog életet, ha képes 
harmóniában élni az éggel és a Földdel. A harmóniát a jin38 és a jang39 
folyamatos változása, az egyensúly keresése tartja fenn. Váltakozásuk, az 
ellentét, amelyet alkotnak, képes mozgásban tartani az egész kozmoszt, 
egyben a mozgás által teremtett változás adja az élet alapját. 

Amint azt Vasziljev is meghatározta, a makro- és a mikrokozmosz kö-
zött egy nagy általános megegyezés létezik, amelynek alapját az adja, hogy 
a világmindenség úgynevezett nagy jelenségei40 éppen a földi élet jelensé-
geivel, elsősorban az ember életének jelenségeivel állnak szoros összefüg-
gésben. Az ember életével kapcsolatos összefüggések szellemében kerültek 
meghatározásra többek között az alapelemek, az alapérzékek vagy az alap-
színek. Továbbá ez vezetett oda is, hogy végeredményben megszülettek az 
alap kormányzati módok,41 amely tény ismét érzékletes példája annak, 
hogy a politikai hatalomhoz való viszony milyen mélyen, az ősi vallásos 
kultúra részeként gyökerezik a kínai társadalomban. 

A fentebb, a teljesség igénye nélkül, röviden bemutatott vallási jellem-
zők eredményezték, hogy a klasszikus nyugati vallástudomány nem volt 
képes a saját maga alkotta keretek között elhelyezni a kínai univerzizmust. 
Az örök változás, az isten végtelenségig elvont létezése, valamint számos 
egyéb tényező járult hozzá ahhoz, hogy a kínai kultúrában nem tudott ki-
alakulni a hívő személyes kapcsolata az isten irányában. A legfőbb istenbe 
vetett hit, vagyis a meghatározó monoteista vallási megnyilvánulás ugyan-
akkor nyomon követhető a kínai vallásoknál a Shangdibe,42 mint legfőbb 

                                                   
37  Csaknem lehetetlen feladat eldönteni, hogy az univerzizmus nőtt ki a már meglévő 

mitológiából, vagy éppen a mitológia az univerzizmus világszemléletéből. A valóság-
hoz legközelebb az a megközelítés állhat, hogy egy egymást kölcsönösen átható fo-
lyamat eredményeként formálódtak. 

38  A jin a negatív, sötét erő, amelyet a nő testesít meg. Ez az erő minden esetben passzív 
és befogadó, odaadó és eltakaró, vagyis ez maga a Föld lénye, a jin-lény. 

39  A jang, vagyis a pozitív, férfi erő, a nemző erő, amely fényes és teremtő. Alapja a 
ragyogás és a fényesség, csúcspontját nyáron éri el az égi jang-lény. 

40  Az elemek, a légköri hatások, a bolygók, az égtájak vagy például az évszakok. 
41  Gondosság, nyugalom, felvilágosultság, engedékenység, erély. 
42  Shangdi: a kínai főisten, a legfőbb uralkodó, egyben a megistenült ős. Lakhelye az ég 

egyetlen mozdulatlan pontján, a sarkcsillagon lévő bíborpalota, ahonnan a tekinteté-
vel követi a világtörténelmet. Az isten boldoggá teszi az erényeseket, azonban szeren-
csétlenné a gonosztevőket. A kínai mondák sehol nem említik egyetlen tettét sem, sőt 
beszélni is csak egyszer beszél az ókori irodalomban. Végeredményben ő az előidézője 
mindennek, azonban ő maga tétlen marad. A kínai gondolkodásában Shangdi, mint a 
jó uralkodó eszményképe jelenik meg, akitől minden függ, állandó jelleggel ugyanak-
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istenbe vetett hitben. A fentebb kifejtett hiányosságok azonban számos 
európai gondolkodó számára kétségessé tették, hogy miként kell értelmez-
ni a kínai vallási rendszert. A fentebb megjelölt problémák eredményezték, 
hogy a nyugati kutatók számára folyamatos gondot okoz, hogy milyen is a 
kínai vallás: 

– tiszta naturalista, 
– deista,43 
– a világ örökkévaló és személyes urában hívő, 
– panteista.44 

A fenti besorolások közül mindegyik, és ugyanakkor egyik sem feleltethető 
meg a kínai vallásoknak. Amennyiben ragaszkodni kívánunk ahhoz, hogy a 
nyugati fogalmak valamelyikét alkalmazzuk, akkor tágítani szükséges an-
nak határain. 

A kínai vallások alapfogalma a „dao”, az általánosan érvényes világtör-
vény, amely éppen ebből adódóan fogalmilag pontosan nem megragadha-
tó, hiszen a dao az út, amely lehet a csillagok vagy a bölcs útja, a lényeg, 
hogy az univerzum egyensúlyához, a rendhez és a törvényhez vezet, ame-
lyek biztosítják az áhított harmónia bekövetkezését. 

Az emberi boldogság természetesen csak a társadalmi harmónia esetén 
lehetséges, amely szoros kapcsolatban áll az univerzumban fennálló egyen-
súllyal, mivel „az égi és földi világ, az élettelen s az élő, a társadalmi és az 
egyéni élet jelenségei kölcsönösen megfelelnek egymásnak, s ez az egyete-
mes összhang tartja fenn a kozmikus, földi és társadalmi jelenségek egész-
séges egyensúlyát”.45 A kínai társadalom fejlődésének már ezen a kezdeti 
pontján megjelenik az erőteljes törekvés a harmónia fenntartására, ameny-
nyiben azonban elfogadjuk a Hahn István által rögzített kereteket az egyén, 
a társadalom, a Föld és az univerzum komplex rendszerként működéséről, 
akkor el kell fogadni azt is, hogy az egész harmóniája akkor és csak akkor 
teljesülhet, ha az egyes részek harmonikus kapcsolattartása megvalósul. 
Amelyből következik, hogy az egyén számára legfontosabbnak a hozzá 
legközelebb eső tényezővel, vagyis a társadalommal megvalósuló harmoni-
kus kontextus bizonyulhat, természetesen kizárólag abban az esetben, ha 
az egyén legalább minimális kapcsolatot tart fenn a társadalommal. 

Az univerzizmus gondolkodása a kínai mitológiai lánc, valamint az ősi 
hiedelemvilág rendkívül színes és összetett szövedékéből nőtte ki magát. 
Amennyiben az univerzizmust egy mitológiának tekintjük, akkor igaz rá, 
hogy „a mitológia természetesen kitaláció abban az értelemben, ha a tu-
domány nézőpontját alkalmazzuk rá, mégpedig nem is akármelyik tudo-
mányét, hanem csupán azét, amelyik az újkori európai történelem utolsó 
két-három évszázadának szűk tudóskörére jellemző”.46 Ugyanakkor az sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a mítosz „nem kitaláció, hanem a legfénye-
sebb és a legvalódibb valóság. A gondolkodás és az élet számára a lehető 

                                                                                                               
kor nem avatkozik be személyesen a kormányzás folyamataiba. Bár élő személynek 
képzelték, mégis gyakorlatilag a rend megtestesítője. 

43  Isten a világ kezdeményezője, de a teremtés óta nem avatkozik a világ dolgaiba. 
44  Isten és a természet egysége. 
45  HAHN, 1980. 150. p. 
46  LOSZEV, ALEKSZEJ FJODOROVICS: A mítosz dialektikája. Bp., 2000. 9. p. 
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legszükségesebb kategória…”47 Loszev megállapításait elfogadva elmond-
hatjuk, hogy az univerzizmus pontosan annyira volt vallásnak tekinthető, 
mint az őskor, valamint az ókor bármelyik prófétikus, illetve misztikus 
vallása. 

A kínai vallás alapvető mítoszai ugyanazokból az alapvető emberi fé-
lelmekből, valamint elgondolásokból születtek, amelyekkel a csekély tu-
dományos ismeretekkel rendelkező, kezdeti társadalmi formákban, az első 
közösségi formációkban élő emberek a számukra érthetetlen, létükre sok-
szor veszélyes természeti jelenségeket magyarázni kívánták, vagyis igaz, 
hogy bizonyos kínai mítoszok „az istenekről szólnak, másoknak más a tár-
gyuk”.48 A kínai mitológia rendkívül bonyolult és szerteágazó kapcsolati 
rendszerrel felépített hiedelemvilágot foglal magában, amelyre tökéletesen 
igaz, hogy „az ember az életben hatalmat keres. Ha ezt nem találja meg, 
vagy nem a számára megfelelő mértékben, akkor azt a hatalmat keresi, 
amelyről azt hiszi, hogy életébe beépítheti. Igyekszik életét felemelni, ma-
gasabbra emelni, hogy mélyebb és tágabb értelmet kapjon. Ám így horizon-
tális szinten találjuk magunkat: a vallás az élet kiterjesztése végső határá-
ig.”49 Az ősi kínaiak az élet végső határokig való kiterjesztését úgy vélték 
megvalósíthatónak, ha megteremtik a tökéletes harmóniát, amelynek, mint 
azt már feljebb is írtuk, egyik kitétele a társadalmi harmónia. Kínában a 
történelem folyamán úgy alakult, hogy már eleve a hatalom, pontosabban 
az ősökhöz és a családszervezethez csatolható hatalom körül került kiépí-
tésre a vallás. A Leeuw által megfogalmazott axióma ezáltal Kína esetében 
tökéletesen megvalósul. Továbbmenve pedig a politikai hatalom, valamint 
a vallás tökéletes összefonódása valósul meg, az ősi vallást a kormányzással 
összefüggő alapelvekkel vértezték fel, illetve ennek inverzeként a kormány-
zás vallási alapelvekkel került megerősítésre. A kormányzás és a vallás 
összefonódásából adódóan a társadalom vezető rétege tulajdonképpen a 
politikai szupremáciáján túlmenően vallási többletjogokkal is bírt, amint 
Henri Maspero írja, „a kínai ókor vallása alapjában véve arisztokratikus 
volt”.50 

Az arisztokraták kérhették az istenek segítségét, gyakorolhatták a kul-
tuszokat, mivel azok az ősökhöz csatolódtak, és csak az előkelő51 emberek 
rendelkeztek „dokumentálhatóan” ősökkel. Az istenek hierarchiája megkö-
vetelte, hogy az adott szintet elfoglaló istennek a megfelelő szintű halandó 
mutasson be áldozatot. A legfőbb istennek, Shangdinek csak az uralkodó 
áldozhatott, mégpedig évente egyszer, a téli napforduló idejekor, és kizáró-
lag az erre kijelölt szent helyen, a konfuciánus korban rögzült hagyomány 
szerint a pekingi Menny Templomában. Az uralkodó ekkor egyben a saját 

                                                   
47  Uo., 10. p. 
48  KIRK, GEOFFREY STEPHEN: A mítosz. Bp., 1993. 57. p. 
49  LEEUW, GERARDUS VAN DER: A vallás fenomenológiája. Bp., 2001. 590. p. 
50  MASPERO, 1978. 137. p. 
51  A szóhasználatra ebben az esetben rendkívül oda kell figyelni, ugyanis a konfuciánus 

gondolkodás az előkelő társadalmi réteg és a „nemes ember” fogalmát megkülönböz-
teti egymástól. A „nemes ember” fogalmáról bővebben a későbbi fejezetekben esik 
szó. 
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ősei előtt is tisztelgett.52 A vallás arisztokraták általi uralma azonban nem 
azt jelentette, hogy csak és kizárólag ők részesültek az isteni kegyelemből. 
A köznéphez tartozók „ki voltak ugyan zárva a kultusz gyakorlásából, de 
belőle ugyanolyan jogcímen húztak hasznot, mint a patríciusok”.53 Egyfajta 
autoriter vallásgyakorlás alakult ki, amelyben a családi élethez hasonlóan, 
annak legnagyobb tekintéllyel bíró tagja lehetett az egyedüli szószóló. Ezt a 
cselekedetét azonban, éppen a kis közösségtől kapott felhatalmazása alap-
ján, nem gyakorolhatta önös célok elérése érdekében. „A vallás valójában 
mindenekelőtt testületi ügy volt, nem pedig egyéni: a kultikus ténykedések 
végzéséhez egy közösség fejének kellett lenni, bármilyen kicsiny is volt az, s 
a kultikus cselekményeket senki sem a maga hasznára végezte, hanem az 
alája tartozó közösség javáért – a király az egész birodalomért, a fejedel-
mek országaikért, a birtokosok a birtokaikért, a tanyák igazgatásával meg-
bízott hivatalnokok a tanyákért, a családfők a családjaikért.”54 A fentebbi-
ekben Maspero segítségével ábrázolt kultikus rendszer is jól példázza a 
vallás és a kormányzati politika összefonódását a klasszikus Kínában. „A 
Csou-kori Kínában szintetizálódó ősi vallásos nézet-, szabály- és hagyo-
mányrendszer alkotta később alapját annak az ideológiának, amelyik Kíná-
ban az i.e. I. évezred második felében kezdett formát ölteni, és amely ké-
sőbb konfucianizmus néven vált ismertté.”55 

A bemutatott vallási dimenziók együttes hatásának eredményeként 
megteremtődött a lehetőség, hogy kialakuljon a konfucianizmus és a tao-
izmus, amelyeknek alapján létrejött a bölcseleti-vallási rendszer, amely 
azután alapjaiban határozta meg a császárkori Kína társadalmi struktúrá-
ját, valamint ezáltal közvetlenül gyakorolt hatást a politikai és kormányzati 
berendezkedésére is. A kialakult társadalmi környezet legfőbb sajátosságá-
nak a hierarchikus, autoriter felépítés tekinthető, amelyben az elődök által 
teremtett közösségi keretek hagyománytiszteleten alapuló megbecsülése 
ötvöződött a vallás által az ősök tiszteletére építő, az egyetlen üdvözülésre 
vezető emberi daoval. 

A későbbi évszázadok Kínájában a vallás és a kormányzat ötvözése tö-
kéletesen megvalósult. A vallás – az ősökön keresztül – a család primátusát 
hirdette, amelyet azután érvényesnek tekintett a társadalmi-kormányzati 
formációkra is, ezáltal egy különösen erős egységet teremtett. A vallás és 
politika klasszikus egysége eredményezte, hogy bár a kormányzati ténye-
zők (uralkodók, császári dinasztiák, hivatalnokok) cserélődtek, az alapvető 
kormányzati és társadalmi struktúrák változatlanok maradtak, ezáltal biz-
tosítva a kínai kultúra továbbélésének és folyamatosságának töretlenségét, 
amely a mai kínai társadalom fő sajátosságait is eredményezi. 
 
 

                                                   
52  A kultusz külön érdekessége a kettős áldozat bemutatása, hiszen az uralkodó ereden-

dően az istenekkel volt rokon, mégis különbontva tisztelgett emberi ősei előtt is. 
53  MASPERO, 1978. 138. p. 
54  Uo. 
55  VASZILJEV, 1977. 79. p. 


