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A Tavaszok
és őszök és

a Hadakozó

fejedelemségek

korszaka

A

Tavaszok és őszök, valamint a Hadakozó fejedelemségek korszakában (i. e. 770 – 221) szüntelenül folytak a csatározások, valójában ezek teremtették meg a feltételeket az államok egyesítéséhez.
Ebben az időszakban számos filozófiai irányzat versengett
egymással, és kialakult egy új társadalmi réteg, a tudósoké.
Társadalmi státuszuk viszonylag alacsony volt, ugyanakkor
ismerték az asztronómiát, a földrajzot, vagy éppen politikusok, stratégák voltak. Például Menciusz, Mo-ce, Csuangce, Xunzi és Hanfei-ce híres ideológusok, politikusok, stratégák vagy természettudósok voltak.
A tudósok különböző elméleteket alkottak, politikai javaslatokat tettek, könyveket írtak és tanítványokat fogadtak, valamint filozófiai iskolákat teremtettek: a konfuciánus, taoista,
motista és a legista iskola a legismertebbek. A Konfuciusz
által írt Beszélgetések és mondások és a szerzők nevét viselő Meng-ce, Mo-ce, Lao-ce, Csuang-ce, Xunzi és Hanfeice című könyvek a négy iskola reprezentatív művei.
A főbb filozófiai iskolák rövid ismertetése:
A konfuciánus iskola képviselői: Konfuciusz,
Meng-ce, Xunzi. A konfuciánus iskola az egyik legfontosabb iskola a Hadakozó fejedelemségek korszakában. A konfucianizmus főleg társadalom- és
erkölcsfilozófia, elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen
módon lehet harmonikus társadalmat teremteni ebben a világban. A konfuciánus elképzelések szerint az ideális társadalom és állam hierarchikus, élén az uralkodó áll, aki rendelkezik minden szükséges erénnyel. Az államot erényes
hivatalnokok igazgatják. A társadalomban mindenkinek
megvan a maga megszabott helye, s mindenkinek a maga
státusza által meghatározott kötelességeket kell ellátnia.
Az alárendeltek tisztelettel és engedelmességgel tartoznak
feljebbvalójuk iránt, a fiatalabbak az idősek iránt.
A taoista iskola képviselői: Lao-ce, Csuang-ce. Művei: Az Út és Erény könyve (Dao de jing), Csuangce. A Tao (alapjelentése: „út”) leginkább természettörvényt jelent, vagyis azt az erőt, amely a
dolgok alakulását irányítja, s egyben a medret is, amelyben
a dolgok folynak. A világ a Tao szerint halad előre, mint egy
folyam. Az embernek nem szabad beavatkoznia a történésekbe, mert ha megpróbálja, akkor megzavarja a természet
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rendjét, és bajt zúdít magára. Minden aktív cselekvés elítélendő, a bölcs ember fő magatartásformája a „nem-cselekvés”, a wuwei, vagyis az, hogy hagyja, hadd menjenek az
események a maguk útján. Mindent, amit mesterségesen,
erőszakkal hoztak létre, el kell vetni. Így az állam is felesleges dolog, az embereknek zárt faluközösségekben kellene
élniük, nem szabadna szerszámokat, fegyvereket, járműveket használniuk, utazniuk, mert mindezek boldogtalanságot szülnek. S ha már e boldog, kis faluközösségek nem
jöhetnek létre, a bölcseknek nincs más választásuk, mint
kivonulni a társadalomból és remetévé válni a hegyekben.

3.

A motista iskola megalapítója Mo-ce, akit Mo Zhai
néven is ismertek. A motizmus alapvetően utilitarista filozófia, azt tartja jónak, ami a társadalmi
rend szempontjából hasznos. Fő tétele az „egyetemes szeretet” hirdetése. Ez azt jelenti, hogy ha mindenki
azonos módon szereti magát, családtagjait, honfitársait
és más államok lakóit, akkor megszűnnek a háborúk és a
konfliktusok. A motizmus ellenzi a háborút, fellép a pazarlás
– pl. a költséges temetések – ellen, s élesen bírálja a konfuciánusokat. A Hadakozó fejedelemségek korszaka után
az iskola megszűnt, hatása elenyésző maradt.
A legista iskola képviselői Hanfei-ce, Li Si és
Shang Yang voltak. A legjelentősebb legista művek: Hanfei-ce, Shang Jun könyve, Guan-ce. A
legizmus tanítása szerint az uralkodónak teljhatalommal kell rendelkeznie. Az erények haszontalanok, sőt
károsak, az uralkodónak csak azt kell figyelembe vennie,
hogy mi hasznos az állam szempontjából. A legista filozófusok elutasították a patriarchális erkölcsöket magasztaló, a
hagyományokhoz ragaszkodó konfucianizmust. Úgy vélték,
hogy az ember természetétől fogva önző, van, amit szeret,
és van, amit gyűlöl. Ezért csak a „két fogantyúval”, büntetésekkel és jutalmakkal – vagyis a törvényekkel – lehet az
embereket irányítani. A jó kormányzáshoz nem erkölcsös
uralkodóra van szükség, hanem mindenkire érvényes törvényekre. Szükségtelennek tartották a régi szokásokhoz
való ragaszkodást, szerintük a körülményeknek megfelelően szükség van változtatásokra.

4.
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A Shijing az ókori kínai
költemények
első átfogó
gyűjteménye
A

z ókori kínai irodalom első versgyűjteménye,
a Shijing , vagy más néven a Dalok könyve . A
mű az időszámításunk előtti 11. és 6. század
között született. A versek közül ma is sok közismert.
A Shijing versgyűjtemény 305 verset tartalmaz, Kína
öt leghíresebb szépirodalmi klasszikus művének
egyike. A versek dalok szövegei, amelyek elénekelhetőek, hangszeren előadhatóak, és még táncolni
is lehet rájuk. Hangzásuk szép, dallamos. A Shijing
gyűjtemény három csoportra, a Feng, a Ya és a Song
fejezetre oszlik. A Feng a különböző országrészek
népdalait, lírai műveit tartalmazza; a Ya uralkodóházi
versekből, tehát hosszabb, komolyabb témájú, mély
bölcsességet tartalmazó művekből, a Song rész pedig a vallási szertartások énekeiből, dalaiból áll.
A klasszikus versekből az általános és középiskolák
tananyagaiba is beiktattak néhányat. Közülük az egyik
a Shou Shu című költemény, azaz a Mezei egér című
vers, amely szabad fordításban így hangzik: „Mezei egér, mezei egér, ne edd meg a termésemet, a
kölest! Évekig szolgáltalak, de te ezt semmivel sem
viszonoztad. Esküszöm, szeretnék megszabadulni
tőled. A Paradicsomba kívánkozom, hogy boldog legyek.” A vers valójában mezei egérként ábrázolja az
uralkodókat. A vers főhőse a kizsákmányolás nélküli
társadalomba kívánkozik.
A költemények ismeretlen alkotói különböző társa-

dalmi rétegekhez tartoztak. Voltak köztük előkelő
származásúak és hétköznapi emberek is. A rendkívül
gazdag tartalmú művek különböző helyeken születtek. A gyűjtemény az időszámításunk előtti 1046 és
771 között fennállt Zhou-dinasztia kulturális öröksége,
a hosszú múlttal rendelkező kínai feudális társadalom
elöljáróinak és előkelő rétegének kötelező tananyaga
volt.
A költemények számos témát érintenek. Például az
egyik népdal így szól: „Az éhezők ételre és ruhára
vágynak. A dolgozók munkát akarnak.” Ezek a sorok
hűen tükrözik az egyszerű emberek valós életét, gondolatát és érzéseit. A Mezei egér című vers elevenen
ábrázolja az egykori társadalom realitásait, a nép nélkülözését és keserűségét. A későbbi kínai népdalok
is mind megőrzik ezt a stílust. A különböző dinasztiák
korában élt haladó szellemű költök és azok az írók,
akik rokonszenvet éreztek a tömegek iránt, mind átvették ezt az alkotói stílust, a versírás művészetét.
A gyűjteménynek sok verse a fiatalok tiszta szerelmét ábrázolja. A Bei Feng Jingnu című vers például
arról szól, hogy egy nő találkozóra hívta barátját a
város szélére. A fiú megérkezett a megjelölt helyre,
de nem találta a lányt. A fiú sokáig várt hiába, tehetetlenül egy helyben topogva töprengett, amikor a sötétből egyszer csak előbukkant a lány. A fiú rendkívül
megörült. A lány bujkálását lehet úgy is értelmezni,
2
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hogy csak játszott a fiúval, de az is lehet, hogy csak
próbára tette az érzéseit. A vers egy életből vett helyzet, hangulat és a tiszta szerelem ábrázolása.
A versgyűjtemény hosszú időszakot ölel fel, és a különböző hűbéres államokban született költeményeket
tartalmazza. Annak idején aprólékosan rendezték és
precíz zeneművészi módon szerkesztették és dolgozták fel az összegyűjtött alkotásokat. Így elmondható, hogy a gyűjtemény hűen mutatja be az ókori
kínai költészet fejlődését és színvonalát. A Wei Feng
Bai Xi című vers alig nyolc kínai szóval egy nő férje
iránti szeretetét mutatja be. Arról szól, hogy miután a
férje beállt katonának, nem volt kedve mosakodni és
ápolni önmagát. A vers a nő külső ábrázolásával érzékelteti, ahogy éjjel-nappal bánatosan gondol a tőle
nagy távolságban lévő férjére.
A kínai irodalomtörténet nagyra értékeli a Dalok
könyvé t, úgy tartja, hogy a kínai realista irodalom
kiindulópontja volt. A kínai irodalom hosszú múltjáról
tanúskodik, ezért nagy az eszmei és művészi értéke.
A Shijing versgyűjtemény sok vonatkozásban jelentős
hatással volt a későbbi kínai irodalomra is. Több fajta
verstípust örökít a későbbi nemzedékekre, így például lírai műveket, elbeszélő verseket, munkadalokat,
szerelmes verseket, gyászdalokat, szomorúságot és
bánatot megjelenítő verseket, ódákat, gúnyverseket,
évszakokat ábrázoló verseket, illetve táncdalok szövegét.
A Shijing versgyűjtemény modellként szolgált a későbbi generációk számára a költemények témáit és
mondanivalóit, az ábrázolás- és kifejezésmódjait illetően. A gyűjtemény igen értékes tárháza a kínai irodalomnak, melynek fejlődésére máig óriási hatással
van.
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A Beszélgetések és

mondások című kínai
klasszikus műről
A

Beszélgetések és mondások
(Lun Yu) című kínai klasszikus
mű több mint 2000 évvel ezelőtt született. Konfuciusz ókori
kínai gondolkodó, filozófus, pedagógus
tanításait és a tanítványaival folytatott
beszélgetéseit rögzíti. Konfuciusz nem
foglalta írásba tanításait, azokat tanítványai jegyezték fel.
A Beszélgetések és mondások című
könyvben egyszerű, ugyanakkor enigmatikus nyelven írták le Konfuciusz pedagógiai elméletét és etikai normáit. Az
alkotás élethűen ábrázolja hőseit.
A mű főleg Konfuciuszról, azaz Kong
Fu Ziról szól, de említi pedagógiai módszertanát is. A műből megtudjuk, hogy
Konfuciusz vagy az egyszerű kérdésfelelet módszerét használta, vagy csak
jelet, utalást adott diákjainak a nevelés
során. Illetve vitát is gyakran indított.
Mindenki szabadon kinyilváníthatta
véleményét az indított vita tárgyáról. A
könyv jól érzékelteti Konfuciusz modorát
és személyiségét, továbbá részletesen
bemutatja Konfuciusz tanítványait. Zilu
például vakon cselekvő, nyers ember
volt. Yan Yuan szelid, nyugodt, jószívű
volt. Zigong okos, vitára hajlamos. Zeng
Jie pedig szabad, kötetlen, előkelő megjelenésű ember volt. A könyvben ábrázolt alakok más-más tulajdonságúak.
Konfuciusz neves ókori kínai pedagógus
volt. Életében főleg oktatással foglalkozott, sok neves embert képzett ki. Közben gazdag tapasztalatokat szerzett az
oktatásban és az nevelésben. A Lun Yu
című könyv sokat ír oktatásáról.
Kína történelmében Konfuciusz terjesztette el elsőként az oktatást és a
nevelést az átlagemberek között is. Azt
hirdette, hogy származásától függetlenül mindenkinek lehetőséget kell adni,
hogy részt vegyen az oktatásban. A
nevelési módszertanról azt a nézetet

vallotta, hogy az adott diák helyzetének
figyelembevételével, képességeinek,
készségeinek, felkészültségének, erősségeinek, erényeinek és gyengeségeinek megfigyelésével kell kiválasztani
az oktatási módszert. Például Ran You
diák sokat habozott, ha valami ügyet
kellett elintézni. Konfuciusz éppen ezért
bátorította és ösztönözte az ügyintézésre. Zi You vakon cselekvő, önmagát túlbecsülő személy volt. Ezért Konfuciusz
mértéktartásra, óvatos cselekvésre és
szerény viselkedésre tanította. Meggyőzéssel és felvilágosítással önálló, logikai
alapú gondolkodásra ösztönözte növendékeit, és óva intette őket a gépies olvasástól. A tananyagok között költészeti,
történelmi, szertartási, protokoll, zeneés táncművészeti ismeretek szerepeltek. Tanítási célja az volt, hogy tisztább
legyen az emberek lelkivilága, harmonikusabbá váljon az emberek modora,
emberséges tisztviselőket és lelkiekben
nemes embereket képezzenek a társadalmi és a politikai célok megvalósítása
érdekében.
A Beszélgetések és mondások című
könyv sok helyen tárgyalja azt a kérdést,
hogy milyen emberré kell válnunk. Azt
hirdeti, hogy egyenes, becsületes, nyílt,
tisztességes embernek kell lennünk, és
külön hangsúlyozza az emberségesség
fontosságát. Konfuciusz szemében az
emberségesség és az erkölcsi normák
betartása volt az elsődleges feladat az
ember számára. Konfuciusz megfogalmazta az emberségesség, igazságosság, felelősségtudat és erkölcs normáit,
továbbá tartalmukat és az vonatkozó
magatartási és viselkedési normákat.
Arra is rámutatott, hogy milyen módon

válhatunk egyenes, becsületes, nyílt,
tisztességes emberré. Egyebek között
megemlítette, hogy olvasni és tanulmányozni kell a klasszikus műveket. A
nevelő jellegű rítusok, a szertartásosság
keretében kell cselekedni és eljárni.
Közben tanulni kell az emberségességben, az igazságosságban és az erkölcsiségben magasztos emberektől.
Konfuciusz kiemelte: a költészet, azaz
a „shi” fellendítheti az ember szellemét
és lelkét. A rítusok, a szertartások azaz
a „li” kialakíthatják az ember kiváló érzelmeit és akaratát. A zene és a tánc,
azaz a „yue” sikerre vezetheti az embert. Ezeket az anyagokat mind kötelező tananyagként jelölte ki tanítványai
számára.
A Beszélgetések és mondások című
könyvben megfogalmazottak évezredeken át mindig a kínaiak erkölcsi és
cselekvési normái voltak. A könyvben
sok olyan bölcsesség, megállapítás
olvasható, amelyek értékes hagyományként maradtak ránk. Csak néhány
példa: „Mennyire örülünk, amint barátaink messziről érkeznek hozzánk.” „Az
együtt utazó három emberünk közül
kétségtelenül akad olyan valaki, aki a
tanárom lehet.” „Az adott szó megszegésével mindent elveszítünk, amit pozitívan lehet értékelni.” A Beszélgetések
és mondások a kínaiak legolvasottabb
klasszikus műve. Egyben az egyik első
olyan kínai klasszikus mű, amelyet lefordítottak valamely nyugati nyelvre.
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Lao-ce
L

ao-ce (vagy Laozi, Lao Tzu; ) a Tavaszok és őszök korszakának (i. e. 700
– i. e. 476) végén, a Chu állam idején született. A mai Henan tartomány Lu
városának területén hajdan létezett Ku megyéből származott. Vezetékneve
Li, adott neve pedig Er volt. A legenda szerint fehér szemöldökkel és szakállal született, ezért nevezték az emberek Lao-cének, azaz öreg mesternek. Ő felelt a
Zhou-ház uralkodói udvarának levéltáráért. Ebben az időszakban gyakran értekezett
vele Konfuciusz is a szertartásokról. Ahogy ráébredt a királyság fokozatos hanyatlására, eltűnt, senki nem tudott felőle semmit.
Lao-cét hagyományosan a taoizmus iskolája, a taoista gondolkodás megteremtőjének tartják. Elméleteit később Csuang-ce (Chuangzi, Chuang Tzu) továbbgondolta.
Legfontosabb műve Az Út és Erény könyve (Dao De Jing , vagy ismertebb nevén
Tao Te King ), melyet a Hadakozó fejedelemségek korának kezdeti szakaszán állítottak össze. Nyugodtan nevezhetjük a művet a kínai filozófia egyik első és legalapvetőbb alkotásának, mely meghatározta a későbbi korok gondolkodását, és még ma is
mély befolyása van a modern Kínában.

Lao-ce legfontosabb gondolatai:
1. Tao, az út az alapja minden élő dolognak.

Lao-ce alkotta meg a „Tao” fogalmát, filozófiáját. Őt tartják az ősi kínai filozófia lételmélete megalapozójának. Egy teremtő erő után kutatott, a létező világ szerkezete,
annak eredete állt keresésének középpontjában. A Tao fogalma áll gondolatainak
első helyén. A Tao írásjegye 73-szor bukkan föl könyvében, mindannyiszor mély jelentést hordozva.
A Tao minden természetesnek a sokszorosa. „Tao megteremtett egyet, egyből kettő
lett, a kettő egy harmadikat szült, s minden élő dolog megsokasodott.” A Tao forma
és tartalom nélkül, függetlenül létezik minden mögött, körbe-körbe mozog, és soha
nem oldódik föl. A Tao nemcsak a világegyetem anyagi léte mögötti lényeget jelenti,
hanem az egyetemes törvényeket és alapelveket is. Lao-ce szerint minden dolog
folyamatos változásban van, épp ezért lehetetlen a Taót örökre, végérvényesen felfogni, meghatározni. A nagy gondolkodó ideái mesterkéletlen, letisztult dialektikává
álltak össze. Lao-ce hitt abban, hogy minden élő dolog változik, ütközik, egybeolvad és kölcsönösen átalakul. Sőt mi több, azt
állította, hogy „Minden dolog születéstől származik, a születés maga pedig a semmiből ered”. Majd így folytatja: „Mivel minden
ember elismeri a földi szépség létezését, a rútság fogalma is létezik. Aminthogy elismerik az erényt erényként, ez viszont megteremti egy úttal a gonoszságot is. A lét tükörképe a nemlétnek, a nehézségek sikert szülnek, a hosszú és a rövid megméretteti
egymást, ahogyan a magas határozza meg az alacsonyt. A hang zenévé válik, a hát követi az elülső részt. Gyakran idézik aztán azt is tőle, hogy: „A balsors a szerencse függvénye, a szerencsében pedig ott bujkál a szerencsétlenség.”

2. A wuwei (nem-cselekvés és cselekvés) természeti törvényei

A Taóra alapozva Lao-ce két alapprincípiumot állít. Az Ég Taóját és az emberi Taót. Előbbi a wuwei törvényeit követi, vagyis
a természet nem cselekvését és cselekvését. Az emberek Taója azokra az emberekre vonatkozik, akik hagyják a dolgokat a
maguk természetes útján folyni. A természet törvénye (vagy más néven mennyei/égi törvény) és a wuwei (mely szó szerint azt
jelenti, hogy „cselekvés nélkül”) adják a taoista gondolkodás alapját.
A Tao minden dolog gyökere a természetben, így az embereknek, a földnek és az Égnek is azt kell követnie. A Taót ellenben
nem irányítja semmi, az a maga természetes törvényei szerint cselekszik. Itt a természet szó nem a fizikai értelemben vett
természetet jelöli, hanem egy tudattalan cselekvést, mely ellentétes az emberi erőfeszítésekkel. Lao-ce úgy vélte, hogy az emberek, az Ég és a Föld a Tao közös természeti törvényeit követik, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az univerzumban mindennek
összhangban kell állnia a természetessel, követnie kell az egységes kódot.
És mivel mindennek – az embereknek, a Földnek és az Égnek is – ezt a közös, természettől eredő rendet kell követnie, a ta-
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oizmus fő elve a nem-cselekvés (wuwei). Lao-ce azt mondta: „A Tao sohasem cselekszik; mégis általa lesz minden dolog.” A wuwei nem azt jelenti, hogy semmi sincs
elvégezve, inkább a természet határozott akaratát tükrözi, hogy az idő folyamatában
minden dolgot átalakítson, s így a nem cselekvés által érjen el cselevést, tetteket.
A wuwei fogalma megjelenik a modern politikai gondolkodásban is az altruizmus megnyilvánulásaként. Az emberi filozófia vonatkozásában a wuwei az önzetlenséget, az
alázatot jelenti. Arra vezeti az egyént ezáltal, hogy ne vágyakozzon az elégedettség
megtapasztalására. Az alázatosság képessé tesz minket szerénynek lennünk. Laoce szerint a jó kormányzás szerény és bölcs, gyengéd és megengedő, ami azt jelenti,
hogy a (látszólagos) gyengeséggel kerekedünk felül az erősön.

3. Politikai ideológiája: kicsi falu kis lakossággal

Lao-ce a Tavasz és ősz korszakában élt, szemtanúja volt az egyházi feudális jogok
hanyatlásának. Politikai hitvallása hű tükre a társadalmi valóság iránt érzett elégedetlenségének, mérgének. Ellenezte az erőszakot és a tolvajlást, ugyanakkor kifogásolta
a jog hatalmán megvalósuló igazságszolgáltatást is. Hitte, hogy a konfucianizmus
doktrínái az igazságosságról, az udvariasságról és a tudásról nem képesek megoldani a társadalmi dilemmákat. Így aztán politikájának legfontosabb sarokköve a Tao a
hatalomba való „újra beiktatása” volt. Lao-ce elítélte a háborúk végeláthatatlan pusztításait, mely gondolatát a humanizmus egyik korai megnyilvánulásának tekinthetjük.
Úgy vélte, hogy egy maroknyi kapzsi uralkodó okozza a háborúkat, akiknek nem
elegendőek a rendelkezésre álló erőforrások, ezért aztán azt mondta: ahhoz, hogy a
katasztrofális háborúkon túljussunk, az embereknek el kell hárítaniuk a terjeszkedés
vágyát, hogy alapjaiban jobb minőségben haladhasson előre az emberiség. Persze
nem helyezkedett szembe egy igazságos háborúval, de óva intette az uralkodókat
attól, hogy túlzásokba essenek. Még ha valaki igazságosnak tűnik is fel, nem szabad
keresnie, dicsőítenie az összecsapást, és hagynia, hogy jelleme harciassá váljék. Ez
szerinte szörnyűséges lenne. Ezért, még ha a háború is van túlsúlyban, együttérzést
kell mutatni az áldozatokkal a temetésen.
Lao-ce azonban nemcsak kritizálta a fennálló társadalmi rendet, hanem megalkotta
saját alternatíváját, egy ideális társadalmat kis faluval és kis lakosságszámmal. Ezen
elv alapján nem szabadna az embereket eszközként használni, inkább engedni kell
őket, hogy a saját otthonuk védelmében haljanak meg, minthogy más területekre helyeznénk át őket. Lao-ce úgy tartja, hogy bár létezik a gyaloghintó, azt nincs szükség
használni; lehetnek még fegyverek is, azokat azonban nem kell forgatni; és vissza
kell térni ahhoz, hogy a kötelet az eredeti hasznáért készítsük. Az emberek boldogok kell, legyenek az ételükkel, örülniük kell ruházatuknak, elégedettnek kell lenniük
otthonaikkal és örömüket kell, hogy leljék a mindennapi dolgukban. A szomszédos
falvak hallhatják a másik kakasait, kutyáit anélkül, hogy valaha is találkoznának lakóik
egymással. A kínai szellemi történelem során Lao-ce volt az első, aki átfogóan bírálta
az ésszerűtlen politikát, és tiltakozott ellene, ugyanakkor megalkotta az ideális társadalom koncepcióját.
Lao-ce és taoista gondolatrendszere mély benyomást gyakorolt Kínára, a taoizmus
meghatározó filozófiai irányzattá vált, mely a konfucianizmus mellett létezett. A nagymester idejében sok írástudó és miniszter fordult hozzá tanácsért és vigaszért, amikor
úgy érezték, hogy éppen pályájuk mélypontján vannak. Lao-ce filozófiája nemcsak a
mai Kínában él tovább, de az egész világon számos követőre talált. Az idő múlásával
egyre többen ismerik fel és el a nem-cselekvés és a természet törvényeinek létjogosultságát.
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Csuang-ce
C

suang-ce (Zhuangzi vagy Chuang Tzu; i. e. 369 –
286) eredeti neve Zhou volt, a Hadakozó fejedelemségek korszakában élt a Song állam polgáraként. Elismert gondolkodó, filozófus és író volt, a taoizmus
tanait vallotta és hirdette, de tovább is gondolta Lao-ce
filozófiáját, és megalapította saját iskoláját a Qin-dinasztiát
megelőző időszakban. Elmélete az akkori társadalmi élet
csaknem minden aspektusát magában foglalta, alapvető
elgondolásai mégiscsak Lao-ce filozófiájára épültek. Az
egymást követő nemzedékek együtt emlegetik a két nagy
gondolkodót „Lao Csuang”-ként, hitvallásukat összefoglalóan szintén „Lao Csuang filozófiá”-nak nevezik.
Csuang-ce megörökölte és továbbvitte Lao-cétől a taoista
filozófiát, kialakította saját eszme- és hitrendszerét, melyhez egyedi írási és tanulási módszer is tartozott. A Taót
minden teret és időt túlszárnyalónak tartotta, egy végtelen,
örökkévaló jelenségnek, mely minden élő dologban ott
van, és mindenütt jelen van. Jelenlegi formájában testesülnek meg a dolgok, a Tao az Ég és a természet törvényeinek eredője. A wuwei (nem-cselekvés) politikáját tekintve
azt javasolta, hogy az emberiség túlélése érdekében térjünk vissza az egyszerű és őszinte együttéléshez. „Az Ég,
a Föld és magam ugyanabból születtünk, így minden élő
dolog és én egyek vagyunk” – írja a spirituális határokon
tűnődve, egy békés, határtalan tudatosság nevében.
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Csuang-ce szerint az élet valódi lényege az önkéntelen
természetesség. Ezért nincs szükség útmutatásokra,
szabályozásokra, inkább el kell törölni a bajokat, el kell
tekinteni a rendeletektől, hanyagolni kell a szándékot, ellen kell állni a lehetőségeknek és a hírnévnek. A dolgok
ilyetén állása mellett pedig nincs szükség arra sem, hogy a
politika terjessze a helyesség, illendőség és igazságosság
eszméit. Ezek az irányító tanácsok és az oktatás hamis
személyeket hoznak létre, melyeket ezért el kell hagynunk.
Csuang-ce azt tartotta, hogy a jó szándék és az igazságosság, ahogy a jó és a rossz elkülönítése csak az emberek megbüntetésére szolgálnak. Támadta a hatalmon
lévők igazát és a jog hatalmát. Élesen bírálta a szabályszerűséget, a törvényeket, az uralkodást és a hatalmat.
„Ha a bölcs soha nem hal meg, a haramiák mértéktelenül
fosztogatnak majd” – hangzik egyik gyakran idézett metsző
nézete, vagy: „Egy kis tolvajt halálra ítélnek, de az, aki egy
országot csen el, az uralkodik.”
Az emberi életvitel tekintetében mindenek fölötti rendező
elvként fogadta el a természet törvényeit, és minden élő
dolog együtt létezésének szellemi állapotát hirdette. Az
emberi lét végső határának a szabadságot és boldogságot
tekintette, kötetlen szellemi szárnyalással, de anyagi javak
és képmutató hírnév nélkül. Csuang-ce minden ránk maradt gondolata nagy hatással van az emberi gondolkodás-
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ra, filozófiára, gazdag szellemi örökségként él tovább az emberek közt.
A Lao-ce és Csuang-ce neveivel fémjelzett taoizmus az egyetlen Kína területén
született filozófia, mely összetettsége és kiforrottsága révén egy lapon említhető a
konfucianizmussal és a buddhizmussal, az ősi Kína gondolkodásának keretrendszerét alkotó másik két irányzattal.
Csuang-ce hatása nemcsak a mai filozófiai iskolákat nézve mérhető le, hanem a
modern irodalomban is. Politikai hitvallása és filozofikus gondolatai semmi esetre
sem csupán unalmas és száraz prédikációk. Ellenkezőleg: élénk képeivel, humorral átitatott elmés történeteit azzal teszi még vonzóbbá, hogy letépi a zabolákat,
bele egyenesen az irodalom tengerébe. Könyve olyan, mint egy folklórgyűjtemény.
Nagyszerű képzelőerővel megírt történetei tele vannak élettel és művészettel.
Írásainak szerkezete egészen sajátos. Általában véve mindig szabadon ömlesztett
és különös érzéseket ébreszt. Megvan az egyedi stílusa, mely telis-tele van változással és határtalan. Művének egyes részei látszólag rendezetlenül, egymáshoz
nem kötődően állnak, mégis az elejétől a végéig nyomon követhető a rendezőelv.
Az alkalmazott mondattan meglehetősen rugalmas, szekvenciális rendben vagy
éppen fordított sorrendben állnak a mondatok, hosszan vagy akár röviden, pergő
szavakat és aprólékos részleteket használ a mester. A rendszertelen rímek mellett
pedig az írói stílust jellemzik még a pazar kifejezések sora s a mindent átjáró újító
szellem.
Csuang-ce egész életével gyakorolta is tanait, erkölcsi és lelki egységben élte le visszahúzódó, szerény életét, miközben továbbfejlesztette nagy elődje, Lao-ce taoista gondolkodását. Nemcsak a filozófia nagymestere, de valóságos irodalmi virtuóz is volt egy személyben. Híres pillangóálmában képtelen elválasztani a valóságot az álomtól. Egy alkalommal
a Huizi-vel folytatott vitája során azt kérdezte: „Honnan tudod, hogy a hal boldog-e?” Azt
mondják, hogy felesége halálakor dalokat énekelt, melyeket egy edényen dobolva kísért.
Folyékony és szabad írói stílusával, sajátos képzeletével, az életteli képek kitűnő használatával és széles látókörével átszakítja a világiasság korlátait, mindez s a fennkölt édesség magával ragadja az olvasót. A kínai irodalomtörténelemben külön iskola az övé. Mondatszerkezetei is áttörik az idézetek alkotta gátakat, és egy kiforrott, érett állapotba emelik
a Qin előtti prózát. Gyakran mondják, hogy Csuang-ce (saját nevét címként viselő) könyve
a Qin előtti prózairodalom csúcspontja.
Csuang-ce című könyvét egész élete során írta, több mint 10 000 szavas. A mű a kínai
filozófia, gondolkodás és irodalom virágzásának is a jelképe a Hadakozó fejedelemségek
korszakában, a kínai klasszikusok közt is remekműnek számít. Csuang-ce nemcsak világhírű kínai filozófus, hanem a kínai irodalom ragyogó képviselője is. Legyen szó tehát a
filozofikus fejtegetésekről vagy az irodalmi életműről, Csuang-cének ott van a helye a legnagyobb és legbefolyásosabb kínai gondolkodók, alkotók között.
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Konfuciusz
A

Tavaszok és őszök korszakának
alkonyán és a Hadakozó fejedelemségek
időszakának hajnalán egy ragyogó elme tűnt
fel Kínában: Konfuciusz (Kung Fu-ce).
Konfuciusz a mai Shandong tartomány területén született,
az akkori Lu államban. Hároméves korában édesapját elvitte egy betegség, édesanyjával a császári fővárosban,
Qufuban éltek. Kölcsönösen függtek egymástól, megtapasztalták a szegénységet. Úgy 30 évesen Konfuciusz
magániskolát indított, 50 éves korában pedig – úgy tartják
– Lu állam igazságügyi minisztere lett. A belpolitikai felfordulás közepette azonban három hónap múlva hivatalának
elhagyására kényszerítették. Ez arra ösztökélte, hogy tanítványaival más államokba utazzon, 14 évet töltött száműzetésben. Utolsó éveire visszatért a Lu államba, ahol folytatta a tanítást, és régi szövegeket rendszerezett, állított
össze.
Konfuciusz az ősi Kínában messze földön híres tanár
volt, élete legnagyobb részét tanítással töltötte. Az járta
róla, hogy egy időben 3000 tanítványa volt, akik közül 72
kiváló eredményeket felmutató is akadt. Ő vezette be a
magániskola fogalmát, megváltoztatva ezzel a központi
kormányzati rendszert. Felbecsülhetetlen szerepet játszott
a kínai oktatás történetében. Hat könyvet szerkesztett ös�sze életében: az Ódák könyvé t, a Történelem könyvé t, a
Szertartások feljegyzései t, a Változások könyvé t, a Zene
könyvé t, valamint a Tavaszok és Őszök krónikájá t. Ezek a
klasszikusok alkották tananyagának gerincét, a kínai kultúrára gyakorolt hatása szintén mérhetetlen.
40 éves tanári pályája során óriási mennyiségű tanítási
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tapasztalatot halmozott föl. Tanítás- és neveléselméleti útmutatásai, elvei ma is nagy hatással bírnak. Az a meggyőződése például, hogy az eltérő képességű diákokat eltérő
módon kell tanítani is, új megközelítést hozott az oktatási
módszerek közé. Egy másik fontos elve volt a megkülönböztetés mellőzése. Konfuciusznak nem számított, hogy
az illető tanítvány gazdag volt-e vagy szegény, butácska
vagy lángelme, mindenkit egyenlően kezelt. Azt is elvárta a
tanítóktól, hogy a tanulással soha ne elégedjenek meg, és
hogy fáradhatatlan buzgalommal okítsanak is. Soha nem
szabad hátradőlnünk, hogy már eleget tudunk, illetve nem
lehet belefáradni a tanításba. Ő maga pedig őszintén gyakorolta azt, amit hirdetett – ha a tanítványai félreértettek
valamit, mindig türelmesen elmagyarázta nekik a dolgot,
amíg teljességgel fel nem fogták azt. Egy másik gondolata
szerint ha hárman együtt sétálnak, akkor egy közülük biztosan a tanító. Konfuciusz mindig arra biztatta az embereket, hogy legyenek szerények, de tanultak is. Hitt benne,
hogy ha egy csoport ember együtt sétál, akkor az egyén
minden bizonnyal tud valamit tanulni a többiektől.
Konfuciusz nemcsak kitűnő tanár volt, de nagyszerű filozófus is, amiről meggyőződhetünk a Beszélgetések és
mondások című könyvben lejegyzett gondolatait olvasva.
A könyvet a mester halála után összegyűlt tanítványok és
azok tanítványai állították össze, valószínűleg a Hadakozó
fejedelemségek időszakának kezdetén fejezték be a művet. Tartalmát tekintve számos tudományterületet érint a
könyv, így a filozófiát, a politikát, az oktatást, az irodalmat
és a művészetet is. A Beszélgetések és mondások a konfuciánus tanok klasszikus alkotásává vált.
A konfucianizmus központi magja a jó szándék, ez a szó
108-szor fordul elő a könyvben, és a követők által is gyak-
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ran használt kifejezés. A jó szándékú szeretet a
leglényegesebb és egyben a végső cél – a szeretet az alapja a jó szándékú gondolkodásnak.
A jóindulatot, jóakaratot tanúsító államférfi erkölcsösnek számít a mai politikai életben. Az
uralkodónak szíve mélyéről kell szeretnie népét,
s ennek megfelelően egy jóra törő kormányt kell
létrehoznia, mely alattvalói legfőbb érdekében áll.
A diszkriminációmentes tanítás elvének köszönhetően a legszegényebb családból származó
gyermek is részesülhet az oktatásban. A mai Kínában a jóakarat vonatkozik a hűségre is (zhong),
a jószívűségre (shu), a fiúi odaadásra (xiao) és
az atyai szeretetre (ti) is. Hűségesnek lenni annyit
tesz, hogy hűek és őszinték vagyunk. A jószívű-

ség a Beszélgetések és mondások könyvéből vett toleranciát és megbocsátást takarja, melyeket a következő
gondolatok példáznak a legjobban: a másik helyébe helyezem magam; törekszem önmagam megvalósítására,
miközben másokat is hozzásegítek saját céljaik eléréséhez; végül pedig nem teszek másokkal olyat, amit
nem szeretnék, hogy mások tegyenek velem. Ezek
a mondások mind arra sarkallnak, hogy lépjünk bele
mások cipőjébe, fontoljuk meg a dolgokat, tanúsítsunk
könyörületet, értsünk meg másokat és segítsünk rajtuk. A fiúi odaadás a szülők és az idősek tiszteletét
jelenti. Az atyai szeretet az apák és fivérek szeretetére utal. Konfuciusz hitte, hogy a jóindulat alapja a fiúi
odaadás és az atyai szeretet, így tette fel a kérdést:
„Hogy szerethet másokat az, aki nem szereti a saját
családját?” Innen látható, hogy az a jóakarat, amiről
Konfuciusz beszél, az egyfajta önzetlenség, altruizmus
mások iránt egy olyan erkölcsi rendszerben, melyben
másokat magunk elé helyezünk. A konfuciánus gondolatokat szépen leírták a Szertartások feljegyzései ben:
Minden ember szereti saját szüleit és gyermekeit, az időseket
gondozni kell, a felnőtteknek kötelességeik vannak, a fiataloknak
pedig tanulniuk kell. Vannak eszközök az özvegyek, a bénák támogatására és mindazoknak, akik egyedül érzik magukat a világon. Minden egyes férfinak és nőnek megvan a maga külön
szerepe a társadalomban.
Hogyan érhetjük el tehát a jóindulatot? „Tartóztasd meg
önmagad, és térj vissza a szertartásokhoz, ne azt nézd,
mi a helyes ellentéte és ne is cselekedj az ellenében” –
szónokolt Konfuciusz. Hogy mi a „helyes”, azt nem a mai
értelmében kell venni, hanem inkább az etikett értelmében. A
helyesség, illendőség egy általános ismérve annak, ahogyan az
emberek bánnak egymással. A cselekedeteik, ahogyan beszélnek
egymással, az étkezési szokásaik, az öltözködésük és életkörülményeik mind arra szolgálnak, hogy a társadalmi rendbe beilleszkedjenek. A helyességnek, szabályszerűségnek megvan az a képessége, hogy minden probléma gyökeréig érjen, és megtanítja az
embereket, hogy különbséget tegyenek jó és rossz, becstelenség
és becsület között s nem utolsósorban az illem megtölti erénnyel a
szívet. A helyesség továbbá rugalmas, nem kényszerítésen alapszik, hanem inkább szigorú önszabályozáson.
Az egész társadalom békében és harmóniában élhetne azzal a
feltétellel, hogy mindenki, az uralkodótól egészen a hétköznapi
emberig betartja a törvényeket és megfontoltan viselkedik. A helyesség központi kritériuma tehát, hogy tisztázva legyenek a rangok, címek és az azokkal járó kiváltságok, szerepek, felelősségek,
mondta a mester. Más szavakkal: minden címnek megvannak a
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„Hadd legyen az uralkodó

uralkodó, a hivatalnok hivatalnok, az apa apa, a fiú fiú.”
vele járó kötelességek, amelyek valójában lényegi kötelességek. Az uralkodónak, a miniszternek, az apának és a
fiúnak is külön-külön a saját útját kell követnie, s ez a kínai
feudális társadalmi rendszer kulcsa. Konfuciusz az emberek gondolatait és magatartását mindig a yi (igazságosság)
alapján ítélte meg, tehát hogy megfeleltek-e a helyességnek. Ha nem, akkor tetteiket hibásnak találta.
Miután Konfuciusz meghalt, minden uralkodóház emlékező
szertartásokat rendezett a tiszteletére, mindenütt templomokat emeltek a mesternek. A Nyugati Han-dinasztia
Gaozu Liu Bang nevű császára tartotta meg először az ún.
Tai Laót (nagy áldozat), a nagyszabású ceremóniát, melynek során áldozatot mutattak be Konfuciusznak, a Mennynek és a Sárga Császárnak. A feudális időkben ez az esemény a „Három királyság áldozata”-ként vált ismertté.
A Nyugati Han-dinasztiával kezdve tehát a konfucianizmus
lett a kínai kultúra hagyományos meghatározója, mintegy
kétezer éven át áthatva a feudális társadalmat, a gondolkodásmódot, az életvitelt és az értékrendszert.
Az elmúlt években tanúi lehettünk a konfuciánus gondolkodás, a kínai nacionalizmus és hagyományok újjáéledésének. Ma már csaknem 100 országban messze több
mint 300 Konfuciusz Intézet – és több mint 370 Konfuciusz
Tanterem – működik szerte a világon. 2005-ben világszerte
egységben folytak a megemlékezések a nagy tanítómesterről egy nagyszabású nemzetközi fesztivál keretében.
2006. június 23-án adták át első ízben a mester szülőhelyén, Qufuban az UNESCO által a Kínai Népköztársaság
kormánya nevében alapított, róla elnevezett oktatási díjat.
Ez volt az első alkalom, hogy egy nemzetközi díjat egy kínai származású személyiség után neveztek el.
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Menciusz
M

enciusz (Meng-ce vagy Mengzi; i. e. 372 – 289)
eredeti adott neve Ke volt, vezetékneve pedig Zi
Che vagy Zi Ju. Az ókori Kína egyik legnagyobb
gondolkodójaként tartják számon, a Hadakozó fejedelemségek korában ő volt a konfuciánus gondolkodás legjelentősebb képviselője. Legfőbb hozzá kötődő könyv a saját
nevét viselő Meng-ce , melyet ő maga és tanítványai állítottak össze. A mű összegzi legfőbb tanításait, politikai vélekedéseit és a konfucianizmushoz kapcsolható cselekedeteit. Menciusz átvette a konfuciuszi gondolatokat, és folytatta
azok kibontását. Mesterré vált, és a „második szent” névvel
illették – az első természetesen Konfuciusz volt. Kettejüket
együtt „Kong-Meng”-nek nevezte el a köznyelv. Elméleteit a Konfuciusz tanításait összegző Beszélgetések és
mondások (Lun Yu) című könyvre alapozta, továbbvitte a
jótékony kormányzás eszményét, ugyanakkor lándzsát tört
az erkölcs uralma mellett is. A Déli Song-dinasztia idején
Zhu Xi a konfuciánus kánonba tartozó ún. Négy könyv be
(Si shu) szerkesztette össze a Meng-cé t, a Beszélgetések
és mondások at, A nagy tanítás t és A közép mozdulatlanságá t. Innentől kezdve egészen a Qing-dinasztiáig a Négy
könyv tartalma képezte a császári udvari versenyvizsgák
anyagának a gerincét.
Menciusz – ahogy Konfuciusz is – hároméves volt, mikor
édesapját elvesztette. Édesanyja nevelte egyedül nagy nehézségek közepette, nem csoda hát, hogy igen szigorúan
bánt fiával. Az elmúlt több mint kétezer évben számtalan
érdekfeszítő történet keringett arról, hogyan költöztette az
édesanya háromszor is át a családot azért, hogy fia számára megteremtse tanulásának és fejlődésének az ideális
feltételeket. A nagymester édesanyjának továbbá legendás
tehetsége volt a szövéshez is. Ezek a történetek kialakították róla a gyermekét nevelő anya eszményi képét, anyaideállá vált.
Menciusz legfontosabb gondolatai három alappontban foglalhatók össze.

1. A polgár képe

„A polgár a legértékesebb, az állam csak másodlagos, a
legkisebb jelentőséggel pedig az uralkodó bír.” Eszményei
szerint az uralkodónak meg kell védelmeznie népét, és
biztosítania kell az emberek jogait. Helyeselte az elnyomó
rendszerek megbuktatását.

2. A jótékony kormányzás elmélete

Menciusz átvette és továbbfejlesztette a konfuciuszi jótékony kormányzás elméletét, sőt politikai ideológiájának
központi elemévé emelte azt. A társadalmi ellentétekből
fakadó feszültségek enyhítése és a feudális uralkodói osztály hosszú távú jótéteményeinek megőrzése érdekében a
qin-qin (kedvesség) és a zhang-zhang (rangidősség) elveit
alkalmazta a politika színterén is.
Olykor azonban Menciusz élesen elhatárolja az uralkodó
réteget attól az osztálytól, amelyen uralkodik. Úgy tartotta, hogy „azok, akik elméjükkel dolgoznak, uralkodnak,
még pedig azokon, akik fizikai munkát végeznek.” A Zhoudinasztia doktrínáival összhangban kialakított letisztult hierarchikus rendszerében a törvényes császártól a köznépig
mindenkinek megvolt a pontos helye,. Az uralkodó és az
alattvalók kapcsolatát a szülő-gyermek viszonyhoz tartotta
hasonlatosnak, azt vélte üdvözítőnek, az ideális politikai állapotnak, ha az uralkodó szívén viseli népe sorsát, az emberek pedig atyjukként tekintenek fel reá. Hitt abban, hogy
ha egy uralkodó jótékonyan kormányozza országát, akkor
elnyeri népe teljes és odaadó támogatását. S viszont, ha
egy császár elhanyagolja alattvalóit, vagy elnyomó módon
kormányoz, akkor az uralmát meg kell dönteni. A jótékony
kormányzás fogalma igen összetett, magában foglalja a
gazdaságot, a politikát, az oktatást, az ország egységesítését is. A jó kormányzás láthatatlan fonallal köti össze a
polgárokat.
Menciusz szerint mindennél fontosabb, hogy miként bánik
az uralkodó a néppel, ezen ugyanis a nemzet virágzása
vagy bukása múlik. Nagy jelentőséget tulajdonított továbbá a becsvágynak és a nép ellenkezésének is. Számos
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történelmi példával támasztotta alá érveit. Rengeteget gondolkodott az ország nyereségein és
veszteségein, valamint ezek jelentőségén. „A jótékony kormányzás először földrajzi határokat teremt” – mondta. Menciusz kiállt a földek egyenlő, feudális termelési rend szerinti felosztása mellett.
Minden háztartás valamennyi családjának adni kell szerinte egy kis mezőgazdasági területet, mely
a jobbágyi munka- és adózási rendszer alapját képezi. Minden családnak járt öt mu, azaz körülbelül egy hektár nagyságú telek 100 mu szántófölddel, így mindenki önellátó lehetett élelmiszerből
és ruházatból. Menciusz meggyőződése volt, hogy „az emberek így élnek: ha van biztos megélhetésük, szívük is a helyén van. Ha nincs meg a megélhetésük, szívük sincsen a helyén. Ha van
az embereknek állandó birtokuk és hozzá földjük, amin és amiből élhetnek, akkor békében fognak
élni, boldogan fognak munkálkodni, és csak ebben az esetben nem fognak a törvények ellen véteni, lázadozni.”
Véleménye szerint amennyiben az emberek anyagi élete biztosítva van, a kormány képes iskolákat
alapítani, majd a fiúi odaadás, a polgári kötelességvállalás és az igazságos vezetés szellemében
oktatni az embereket, a jószívűség felé terelve őket. A qin-qin és a zhang-zhang erkölcsi tanításában megbúvó dilemma így fogható meg: „Az ember kötelessége abban áll, ami egyszerű, mégis a
bonyolultra törekszik.”
A jótékony kormányzáshoz hozzátartozik, hogy az uralkodó törekszik népe támogatásának a megnyerésére, ezzel ugyanis elkerülhető a párhuzamos hatalmi erők kiépülése is a birodalmon belül. A
jótékony kormányzás alapja a könyörületes szívű uralkodó. „Az ősi királyok könyörületesek voltak,
így a kormányok is könyörületes lettek” – mondta Meng-ce. Ők hitték, hogy együttérző, rokonszenves uralkodókra van szükség. Menciusz tanításai szerint gyengédnek kell lennünk szüleinkkel és
jóindulatúnak másokkal szemben. „Úgy tiszteljük az időseket, mintha saját nagyszüleink lennének,
és úgy törődjünk a gyermekekkel, mintha csak a sajátjaink lennének.” A jóindulatúság, jótékonyság politikája a szívélyesség és kedvesség megtestesülése az államvezetésben.
Menciusz elválaszthatatlanul kötötte össze a politikát és az etikát, hangsúlyozva az erény és az
eredmény alapvető fontosságát a jó kormányzásban. „A királyság gyökere az államban van,
az állam gyökere a családban áll, a családé pedig az egyénben.” Az „önművelés, családi
harmónia, államirányítás és világbéke” elméletét a Nagy tanítás című munkában Menciusz
tanításai, gondolatai alapján alkották meg.

3. Erkölcs

Meng-ce az etikát alapvetően négy kategóriára: a jóindulat, az igazságosság, a helyesség és a tudás pilléreire bontotta. Az emberi kapcsolatok terén öt osztályt különített el.
Állítása szerint „apa és fiú között szeretetnek kell lennie; az uralkodó és alattvaló között
pedig igazságosságnak. A férj és feleség közt engesztelésnek is kell lennie, ahogy a
helyes sorrend idős és fiatal között, és lennie kell a barátság és a hűség rendjének is.”
Menciusz hitte, hogy a jóindulat, az igazságosság, a helyesség és a tudás négyes fogatából az előbbi kettő a legfontosabb, ezek képezik az alapját a fiúi odaadásnak és az
apai szeretetnek. Ennek a kettőnek – a fiúi odaadásnak és az atyai szeretetnek – pedig
alapjaiban kell meghatároznia az apa és fiú közötti kapcsolatot, csakúgy, mint a fivérek
közti viszonyt is. Menciusz úgy vélekedett, hogy ha a társadalom minden egyes tagja toleráns a másik iránt a jóindulat és az igazságosság erényei által, úgy az hiteles záloga a
feudális rend stabilitásának és az ország egységének.
Értékrendje eredetének megvilágítására Meng-ce köztudatba hozta az egyének öröklött jóságának fogalmát, mondván, hogy bár léteznek különböző társadalmi osztályok,
az ember jellemzői végső soron ugyanazok. „Így minden dolog, ami egy tőről ered, egymással hasonlatos; miért is hinnénk, hogy az ember lenne az egyedüli kivétel? A bölcsek
és mi ugyanolyanok vagyunk.” Az emberi természet rejtelmeinek mélyét feltáró vitákban az
egyenlőség elve mentén haladt, egyenlőnek tartva az uralkodót az alattvalóval, s együtt haladva a kor történelmi trendjeivel – így a rabszolga-felszabadítással – és a nagy társadalmi
átalakulásokkal. Menciusz nagyban hozzájárult az etikus gondolkodás fejlődéséhez és az
emberi természet mélyebb megértéséhez.
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Mo-ce
M

o-ce, azaz Mo mester (Mozi, Mo Di, latinosan Míciusz; i. e. kb. 468 – 376) a Hadakozó fejedelemségek korszakának egyik legnagyobb gondolkodója volt, a róla elnevezett oktatási rendszer, a
motista iskola megalapítója. Legfőbb ideáit a feltétlen szeretet, az erőszakmentesség, a tisztelet
és a mértékletesség elvei mentén alkotta meg, s ezek legfontosabb őrzője pedig a szintén saját nevét viselő könyv, a Mozi . A mű két részre tagolódik. Az első rész foglalja össze Mo-ce beszédeit és cselekedeteit, a mester gondolatai itt a motizmus korai szakaszát írják le. A könyv második része hat fejezetből áll,
melyet általában a „Hat tanítás”-ként vagy a „Hat elv”-ként szokás emlegetni. Itt előtérbe kerül az ismeretelmélet, a logika, ahogyan a természettudományok is már fontosabb szerephez jutnak – ez a rész már a
motizmus későbbi szakaszát reprezentálja. A motista iskolának olyan befolyása volt, mint a maga idejében
Konfuciusznak, mindkét irányzatot irányadónak ismerték el saját korukban.

1. Feltétel nélküli szeretet és erőszakmentesség

A feltétel nélküli szeretet az egyenlőség és a humanizmus megtestesítője. Menciusz elvei szerint az uralkodó
és alattvaló, az apa és a fiú, valamint a fivérek kapcsolatát is az egyenlőség kell, hogy meghatározza. „Az embernek úgy kell szeretnie másokat, ahogyan önmagát is szereti.” Úgy vélte, hogy azért létezik a kín, a sértés és
a gőg, az erős és a gyenge, a gazdag és a szegény, a nemes és az alacsony származásúak között, mert azok
nem szeretik kölcsönösen egymást.

2. Az Ég és a tündérek akarata

A motista iskola egyik jellemző vonása, hogy mindig védelmébe veszi az Ég akaratát, és hogy kitart a tündérek
létezése mellett. Mo-ce szerint az Ég egyik kívánsága az, hogy feltételek nélkül szeressük embertársainkat.
„Nem számít, hogy fiatal-e vagy idős, nemes-e vagy alacsonyabb származású, mindenki az Ég alattvalója” –
állította. „A Mennyek mélyen szeretik az embereket.” Menciusz ez alapján rámutatott, hogy ha egy uralkodó
nem követi az Ég akaratát, büntetést fog kapni, ha ellenben az Éggel összhangban cselekszik, jutalomra lel.
Nemcsak arról van szó, hogy a nagy gondolkodó szilárdan hitt a lélek létezésében, de azt is gondolta, hogy a
szellemek megbüntetik, vagy éppen megjutalmazzák az uralkodókat és arisztokratákat jótékonyságuk, illetve
csalárdságuk függvényében. A motizmus filozófiájának központi motívuma az emberi jogok védelme és az uralkodó hatalmának korlátozása.

3. Azonosulás a felsőbbrendűvel és az erényességgel

A felsőbbrendűvel való azonosulás azt jelenti, hogy az egyszerű embernek és az uralkodónak is tiszteletben
kell tartania az Ég szándékait, s utóbbinak igazságosan kell kormányoznia. Az erényekkel való azonosulás,
illetve az erényesség azonosítása azt takarja, hogy erényes embereket kell kiválasztani a hivatali és hatalmat
adó pozíciók betöltésére. Mo-ce szerint a királynak magas erkölcsi mérce alapján kell kiválogatnia embereit, a
népnek pedig alá kell vetnie magát a királyi igazgatásnak. Azt javasolta továbbá, hogy az uralkodó legyen nagy
megértéssel a közemberek érzelmei iránt, jutalmazza a jószívűséget, és büntesse a hitványságot. Az uralkodónak nagy figyelmet kell fordítania az erényes emberekre, közülük a tehetségeseket pedig fontos posztokba kell
helyeznie, az értéktelen szolgálatot teljesítőket pedig el kell hanyagolnia. Mo-ce az erényes emberek azonosítását tartotta a jó kormányzás kulcsának. Élesen szembehelyezkedett azzal a gyakorlattal, hogy az uralkodó a
rokonságából válassza ki embereit, helyette inkább az etikai elvárások előítéletek nélküli előtérbe helyezését
tartotta üdvözítőnek. „A hivatalnokok valószínűleg nem lesznek mindig nemesek, az emberek pedig nem maradnak örökre alacsonyabb sorban” – hirdette.
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4. A kiadásokkal való takarékoskodás és a temetési szertartások

A motisták által egyik leginkább hangsúlyozott tétel a kiadásokkal való takarékoskodás, mereven elutasították az
udvarra és arisztokráciára jellemző fényűzést. Különösen
ellenezték a konfuciánusok által olyannyira kedvelt szertartásos temetéseket. A motisták az ősi időkből Nagy Yu-t
(Da Yu) állították a takarékos és egyszerű élet mintaképeként az uralkodók és arisztokraták elé. Mo-ce megkövetelte a követőitől, hogy becsülettel be is tartsák a gyakorlatban azt, ami mellett szavakban kiállnak.
A motista filozófia egyik legjelentősebb fejezete az ismeretelmélet, az episztemológia. Mo Di úgy tartotta, hogy
minden, amit látunk és hallunk, a megismerésnek kell,
hogy alapul szolgáljon. Nézetei szerint a dolgok létének
vagy nemlétének megítélése nem szabad, hogy egyéni
feltételezéseken vagy pusztán mások észlelésein múljon.
Azt hangsúlyozta, hogy a közvetlen és a közvetett megtapasztalást, valamint a társadalmi tükröt kell útmutatóul
használnunk, egyúttal törekedni kell a személyes előítéletektől való megszabadulásra is. Fenntartotta ugyanakkor
azt is, hogy az ismeretelmélet érvényességének számos
korlátja van. Mo Di úgy vélte, hogy a szellemek és démonok létezése alapvetően abból következik, hogy valakik
észrevették őket.
A régi kínai logika egyik úttörőjeként Micius tudatosan
alkalmazta a levezető módszereket saját politikai és etikai eszméinek megalapozására és előadására. A kínai
filozófia történetében ő volt az első, aki alkalmazta a vita,
az osztályozás és az érvelés koncepcióját, megkövetelve,
hogy a vitát a tanulás különleges eszközeként használják.
Noha az érv fogalma Mo-ce felfogásában a vitázás technikájára utal, az a tárgyak és eszmék osztályozásának
és a mögöttes ok-okozati összefüggések megértését is
szolgálja, így aztán a logikai elemzés és az érvelés része.
Szintén hajlamos volt arra, hogy elemző módszerekkel
fedje föl ellenfeleinek önellentmondásait. Mo Di felvilágosodásának köszönhetően a motizmus megteremtette az
értelem tiszteletének hagyományát, valamint kifejlesztette
az ókori Kína első összetett logikai rendszerét.
Hova tovább Mo mester nagyban hozzájárult a tudományos és technológiai haladáshoz is. A kozmoszelmélete
például forradalmi újdonságnak számított: hitte, hogy a
világegyetem egy folytonos makrokozmosz, így minden
egyes egyén belső alkotója annak. Úgy vélte, hogy a tér
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és az idő folyamatosan és végtelenül létező dolgok, amiket
a legeslegkisebb elemek építenek föl. A végtelen magában
foglalja a végest, a folytonos a határost.
A matematika terén Mo-ce volt az első tudós, aki magas
fokú racionalitással, józan ítélőképességgel végezte el a
számtani műveleteket. Nagyfokú elvontsággal és pontossággal dolgozta ki tételeit és definícióit matematikai elgondolásainál, így például a szorzás vagy az egyenértékűség
fogalmait.
A fizika tudományában sem volt tétlen a nagymester, noha éppen a tehetetlenség elméletét alapozta
meg a mechanika, az optika és az akusztika területére kiterjedő kutatásaival. Számos jelentős
felfedezést tett, s összegezte a fizika egyes
alaptörvényeit.
Hogy Mo Di mennyire sokoldalú volt, azt mi sem
mutatja jobban, minthogy az elvont elméletek
gyakorlatban való alkalmazása sem állt
távol tőle, sőt kitűnő szerelőmérnök is
volt a neves filozófus. Az a hír járta
róla, hogy kiváló kocsigyártó révén egy nap alatt képes befejezni egy 30 dan (mintegy
másfél tonna) követ elbíró
kocsit. Ezen kívül három
évet töltött el egy repülni is
képes famadár aprólékos
kidolgozásával, megépítésével. Személyében a kor
egyik legnagyobb polihisztorát tisztelhetjük.
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Hanfej-ce
H

anfej-ce (Han Feizi, Han Fei Tzu; i. e. kb. 280 – 233) a Hadakozó fejedelemségek késői szakaszában,
a Han államban született. Ismert gondolkodó, filozófus és író volt, a legista iskola egyik meghatározó alakja. Noha gyakran dadogott, ha írásra került a sor, bárkivel felvette a versenyt. Továbbvitte a
konficiánus Hszün-ce (Xunzi) filozófiájában meglevő legista ideológiát, megtartva a legizmus (a szigorú törvényeket, az államérdek mindenek felettiségét hirdető irányzat az ókori Kínában) más irányzatainak elméleti
elemeit is. Összevetette több állam politikai reformjainak sikereit és kudarcait, majd tapasztalatait egy egységes
eszmerendszerbe forrasztotta össze, melybe belefoglalta a törvénykezést és a hatalom gyakorlásának módjait
is. Mikor sikerült a legista filozófia gondolatainak nagy részét egységbe szerkesztenie, több alkalommal is írt a
Han állam királyának, leveleiben politikai reformjavaslatait fogalmazta meg. Ezeket azonban sosem alkalmazták
a politikában, így eltökélte, hogy könyveket ír teóriái terjesztése és hírnevének növelése érdekében.
Yingzheng, a Qin állam ura (későbbi császára) felfigyelt Hanfei-ce gondolataira, melyeket igen jelentősnek ítélt.
Így aztán levelet írt a Han állam fejének, kérve, hogy küldje Hanfei-cet diplomáciai kiküldetésre a Qin államba. A
legista doktrínák adták ezáltal Kína történetének első egységes, központosított államhatalmának elméleti alapjait – Yingzheng (Qin Shi Huangdi) ugyanis nemsokára felülkerekedett az összes másik fejedelmen, és egyesítette az országot. A Qin államba érkezvén azonban a mester – szerencsétlenségére – összeakadt egy régi
ismerősével, Li Si államminiszterrel, aki börtönbe vettette, s kioltatta életét. A Han Feizi című, saját nevét viselő
könyvet neki tulajdonítják, ez 55 fejezetben foglalja össze a mester legfőbb gondolatait.
A Qin előtti időben több állam területén kialakuló legista iskola nagy jelentőséget tulajdonított a törvényeknek,
ellenezte a konfuciánus szertartásokat. A legisták arról voltak ismertek, hogy a jog és a törvények hatalmát
hirdették a kormányzásban, több elméletet és gyakorlati módszert is kidolgoztak, mellyel egy külön irányzatot
teremtettek. Gyümölcsöző eredményeket értek el az alapösszefüggések kutatásában, az eredet, a természet
és a törvények a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatása közötti kapcsolat megismerésében, de nem
estek ki fókuszukból olyan témakörök sem, mint a kor követelményei, a nemzet ereje, az etika s az erények, a
társadalmi szokások, a természetes környezet, a népesedés kérdései vagy a személyes kapcsolatok sem.
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A legista iskola filozófusai úgy tartották, hogy a jó uralkodik, a rossz pedig árt, az emberi természet a rossz szerencse elkerülése érdekében kihasználja az előnyös helyzeteket. A morális korlátok semmit nem jelentenek, ha ez emberek ilyesfajta döntés elé kerülnek. Így aztán
az uralkodónak jutalmazással és megbecsüléssel kell kormányoznia népét. Magas pozícióba
kell – a példának okáért – helyezni azt, aki kimagasló cselekedeteivel példát mutat mások
előtt a csatában, és bátor harcra ösztökéli a katonákat, tábornokokat. Ebben rejlett a Qin
állam hadseregének egyik legnagyobb ereje. A legizmus humanista gondolatvonalai szintén
fontos szerepet játszottak Kína egyesítési folyamatában.
A legista iskola elutasította az ősi időkhöz való visszatérés konzervatív gondolatát, sőt nagy
reformokat javasoltak. Úgy vélték, hogy a történelem óramutatójának haladásával együtt kell
változnia a törvényeknek és a társadalmi rendnek is. Nem fogadták el sem a régi időkhöz
való visszatérést, sem a végletes vaskalaposságot. Shang Yang (a Hadakozó fejedelemségek korszakának egyik híres reformere) kinyilvánította: „Az ősi törvények nem felelnek meg
az új társadalmi normáknak.” Hanfei-ce továbbfejlesztette Shang Yang gondolatát: „Káoszba
vinné a társadalmat, ha a kormányzás nem változna az időkkel.” Ki is gúnyolta a maradi konfuciánusokat, mint „bolondokat, akik egy fatönk mellett őrködnek a nyúlra várva” (nagyjából:
várják a sült galambot, hogy belerepüljön a szájukba).
A legizmus három fontos képviselője, Shang Yang, Shen Dao és Shen Buhai is nagy jelentőséget
tulajdonított a törvényeknek, a hatalom gyakorlásának, a módszereknek, különválaszthatatlan, de
jellegzetes elméleteket állítottak föl. Hanfei-ce pedig, felhasználva a régi meséket, mondákat, összegyúrta a három koncepciót, összegezte a régi uralkodók sikereit és hibáit. Letisztázta a törvényekkel
való rendszerszintű kormányzás teóriáját, miközben hangot adott becsvágyának és véleményének
is. A törvények a nagy jogrendszer pillérei, az uralkodó pedig a hatalom birtokosa, a hadsereg egyedüli feje. A módszerek itt a törvények és szabályok betartatásának taktikáit, tágabb értelemben pedig
stratégiáját jelentik, mely által fennmarad a hierarchikus szerkezet, s – a politikai éberség segítségével – megelőzhetőek a felkelések.
Vannak azonban a legista filozófiának árnyoldalai is, mely éppen természetéből fakad: a törvények
jelentőségének eltúlzása, valamint hogy durva eszközöket is megenged a kormányzáshoz, túl erős
büntetéseket ró ki jelentéktelen bűncselekményekre is, ugyanakkor babonás törvényekkel is él. A
konfuciánusok által oly fontosnak tartott jóságot és igazságosságot a legisták elhanyagolták, s ezt
tartják a Qin-dinasztia összeomlása fő okának.
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Szun-ce
S

zun-ce (Sunzi, Sun Tzu, Szun mester) a kínai történelem talán legismertebb katonai szakértője, őt tartják a hadi stratégia atyjának. Vezetékneve Szun (Sun) volt,
utóneve Vu (Wu), felvett neve pedig a Changqin. A későbbi nemzedékek már
csak a tiszteletteljes Szun mester (Szun-ce) vagy Szun Vu mester néven emlegették őt.
Édesapja arisztokrata származású volt, a Tavaszok és őszök korszakában a Qi állam ismert tábornoka. Szun-ce A háború művészete (Ping fa) című művével a világ első katonai
elméleti könyvét alkotta meg, mellyel egy úttal lerakta a kínai hadtudomány alapjait is.
A háború művészete 13 fejezetből és 5000 szóból áll. Minden fejezetnek más a témája,
azok mégis összekapcsolódnak egymással, feltárják a hadviselés jellegének sokrétűségét, s együtt egy teljes hadi stratégiává állnak össze. Átfogó tanulmányról van szó, melyben számos általános hadviselési szabályt találunk meg rendszerezve, magyarázva.
A Tervezés (Shi ji) című részben a háborúindítás lehetőségeit latolgatja a szerző. Szun-ce
alapvetésnek tekintette, hogy egy ország élete vagy pusztulása felől dönt a háború. Egy
harc végkimenetelét számos tényező határozza meg: az erkölcsi törvények (Tao), az Ég,
a föld, a parancsnok, valamint a módszerek és a fegyelem a döntő elemek.
A Hadviselés (Zuo zhan) című fejezet azt hangsúlyozza, hogy hogyan nyomuljunk előre
egy összecsapás során, hogyan arassunk gyors győzelmet. Külön kiemelendő, hogy
Szun-ce a foglyok kedvezményes elbánásban való részesítését írta elő, mellyel ismét
csak az ellenség gyors legyőzését kívánta elérni.
A Támadás stratégiával (Mou gong) című rész a terv szerinti támadás jelentőségét emeli
ki a harcban, azt állítva, hogy: „Ha ismered magadat és az ellenségedet, száz csatát is
sértetlenül vívsz meg.
A Taktikai felállás (Jun xing) című fejezet arra tanít, hogyan kovácsoljunk előnyt az anyagi
körülményekből. Ezeket a kondíciókat a harc első mestere szerint a hadi ráfordítások, az
utánpótlás mennyisége, a katonák száma és az erőegyensúly határozzák meg.
Az Erők és alkalmazásuk (Bing shi) névre keresztelt fejezet azt tárgyalja, hogyan győzhető le az ellenség kombinált erőfeszítésekkel. Szun-ce az előnyös helyzetek kihasználásával számos csatát nyerhetőnek tartott. Az eszköztárba tartozik a rajtaütésszerű lecsapás
vagy a lesből való támadás.
Az Erős és gyenge pontok (Xu shi) rész azt elemzi, hogyan kell rugalmasnak maradni
az időben és tudni, hogy mikor kezdeményezzünk támadást. Szun mester szerint az
ellenség csalogatásával kell fölülkerekednünk, és azzal, hogy megértjük az ellen táborának helyzetét, miközben elrejtjük sajátunkét, nem feledkezve meg a csapatmozgások
figyelemmel követéséről sem. Szun-ce azt vallotta, hogy ki kell aknázni az ellenfél gyengeségeit és hibáit, hogy lesújtsunk rá. Az erőset elkerülve, a gyengét pedig megtámadva
eredményesen vehetjük fel a harcot.
A Manőverezés (Jun zheng) című szakaszban bizonyos szituációkból nyert előnyök jelentőségére világít rá a szerző, illetve arra, hogy lehet ez által kedvező helyzetbe kerülni.
Szun-ce azt mondta, hogy tartózkodni kell a gyors előrenyomulással kecsegtető, de elhamarkodott döntésektől. Ismerni kell az ország irányait, útjait, földrajzi, helyrajzi viszonyait,
rátermett vezetőket kell alkalmazni, akikkel sikerülhet megtéveszteni az ellenséget. Tudni
kell továbbá az erődítmények helyét, jellegét, a katonák szétszórásának lehetőségeit kü-
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lönböző körülmények közt, ismerni kell az ellenség helyzetét, harci szellemét és erejét.
A Taktikai variációk (Jiu bian). Ez a rész a parancsnoki
rugalmasság fontosságát tárgyalja. Szun-ce ezt tartotta a
kiinduló pontnak a parancsnoki mozzanatok átfogó értékelésénél. Ezzel fenyegethetjük, elfojthatjuk vagy megzavarhatjuk az ellent.
A Felvonuló hadsereg (Xing jun): ebben a részben a hadsereg megszervezésének és felállításának kérdésével foglalkozik a mester, továbbá a hírszerzési információk gyűjtésével, valamint a tisztek és a katonák toborzásával.
A Terep (Di xing) című fejezet természetesen a különféle
terepviszonyokkal foglalkozik és azok harcászati összefüggéseivel.
A Kilenc szituáció (Jiu di) kilenc különböző harcmezőt ír le
és a hozzájuk tartozó szükségleteket.
A Tűz felhasználása támadásra (Huo gong) fejezet a célpontokkal, a gyúlékony anyagokkal foglalkozik és azzal,
hogy milyen légköri feltételek szükségesek egy tűzzel való
támadás indításához.
A Kémek alkalmazása (Yong xian) című részben a kémkedés alapelveit tárja elénk Szun Vu mester.
A háború művészeté t nemcsak Kínában tartják hadtörténeti
alapműnek, hanem szerte a világon: Szun-ce művét számtalan nyelvre lefordították már (így többek között magyarra
is, először Tőkei Ferenc A hadviselés törvényei címmel,
1963-ban). A waterlooi csatában elszenvedett vereségét
követően Bonaparte Napóleon kezébe került A háború
művészete , s miután elolvasta, így sóhajtott fel: „Ha húsz
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évvel ezelőtt olvasom el Szun-cétől A háborúk művészeté t,
másképp alakul a történelem.” A mű ma már Vietnam, a két
Korea, Japán, Izrael, az Egyesült Királyság, Németország,
Oroszország és még számos ország katonai szakértőinek
kezén forog. Sir Basil Liddell híres brit stratéga azt mondta, hogy a 2500 éves kínai katonai stratégia a modern kor
háborúiban is igen hasznos.
Szun-ce alkotása azonban túlmutat a harcászati jelentőségén, több területen is eredményesen alkalmazzák azt
máig. Elsősorban azonban természetesen az üzleti életben
szolgál sikeres útmutatónak, hiszen a pénzpiacok sokszor
fegyverek nélküli csatamezőknek bizonyulnak. Egy japán
vállalkozó szerint sokszor jóval célravezetőbb, hatékonyabb átvenni gondolatokat a régi kínai harcművészeti
fogásokból a mai vállalatirányításban, mint az amerikai
menedzseri módszereket alkalmazni, de elismerik Szun
mester alkotásának jelentőségét a tengerentúlon is, nem
egy közgazdász tartja a benne foglaltakat örök értékű igazságnak.
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A dél költészete
A

dél költészete, vagy ismertebb nevén a Chuelégiák a Hadakozó fejedelemségek korszakának Chu államához köthető(k), annak is elsősorban legnagyobb költőgigászához, Qu Yuanhez (Csü Jüan
vagy más néven Csü Ping). A Nyugati Han-dinasztia
végén Liu Xiang szerkesztette össze a Chu-elégiák címet viselő művet, amelyben megtalálhatjuk a két óriás,
Qu Yuan és Song Yu 16 költeményét, valamint követőik,
Huainan Xiaoshan, Dong Fangsuo, Wang Bao és maga
Liu Xiang írásait is. Wang Yi később hozzáfűzte a maga
alkotását is a műhöz tizenhetedikként – Kilenc gondolat
címmel –, így kapta A dél költészete nevet a gyűjtemény.
Korszakalkotó elégiája a gyűjteménynek a Száműzetés
(Li sao), amely először a környék, majd az egész kínai
irodalom irányát meghatározta. A Chu-elégiák nemcsak
a verses próza műfaját teremtették meg kínai területen,
de óriási hatással voltak a lírára, sőt a prózára is derűsen
romantikus hangvételükkel.
A ránk maradt Chu-elégiák című mű elsősorban Qu Yuan
és Song Yu műveit takarja. Az alkotások telis-tele vannak
a korra és a Chu államra jellemző kulturális helyi jellegzetességekkel, a tájnyelvből fakadó briliáns költői megoldásokkal, rímekkel. Ezek az elégiák, balladák romantikusan tükrözik vissza a múltat, a történelmi eseményeket,
a természetes tájat, a szokásokat és a helyi emberek
történeteit. A történelmi mondák, a mesék, az anekdoták,
maga a költői stílus, az érzelmek kifejezésének módja
mind-mind a Chu-elégiák meghatározói, együtt pedig a
Chu állam kultúrájának alkották a szerves részét.
Qu Yuan (i. e. kb. 339 – 278) volt tehát a Chu-elégiák,
egyúttal a kínai költészet egyik atyja. Nevéhez köthető
a Száműzetés , a Kérés az Éghez , a Kilenc dal , a Kilenc
elégia és még sok más híres alkotás. Ő volt a kínai irodalom történetének első patrióta költője. Az erősödő Qin
állam felől állandósuló fenyegetettség miatt Qu Yuan a
kormányzás megreformálása mellett érvelt, és a tehetős,
keletre fekvő Qi állammal való szövetségkötés, mint a
Chu állam biztonságának záloga mellett tette le a garast.
A királyt azonban körülvették a lebzselők, léhűtők, akik
csak önmagukkal foglalkoztak, s akiket könnyedén meg
tudtak vesztegetni Qin követei. Ezek a kártékony udvari
elemek nemcsak hogy lebeszélték az uralkodót Qu Yuan
terveiről, még azt is elérték, hogy a költőt elmozdítsa a
király hivatalából. Sőt mi több, mikor Chu Xiang király
foglalta el a trónt, Qu Yuant száműzték. Miután nem tudta megmenteni saját országát önpusztító politikájától, s
vágyait is a valóság komor falába látta ütközni, a Miluo
folyóba ölte magát. Fő művében, a haladó szellemiségét tükröző Száműzetés című klasszikusában politikai

nézeteit is kifejti. A műben keveredik az örök, szakadatlan, ambiciózus küzdés érzete a zaklatottsággal és
a befordulással. Szenvedéllyel teli és rendkívül gazdag
képzeletvilágú szövegéből sugárzik a szülőföldje iránt
érzett rendíthetetlen szeretete, valamint eltökéltsége egy
magasabb szintű tudatosság elérése iránt.
A Chu-elégiák at a helyi népművészet alkotóereje teremtette, a Chu területére jellemző sajátságok léptennyomon tetten érhetők a kötetben. A földrajzi és nyelvi
különállóság már régen a művészeti ágak elképesztően sajátos kifejlődését eredményezte a térségben, így
született meg a Déli Fengnek hívott zenei és énekstílus
is már az egészen korai időkben. Hosszú történelmét
meghatározta a jóslás mindenkori népszerűsége és a
helyiek által az Égnek bemutatott szertartások, melyek
során himnuszokat zengtek és táncoltak. A dalok igen
erős mitológiai töltetet hordoztak, s ez a jellegzetességük
soha nem kopott ki, ez segítette elő a vallásos légkör
kialakulását is. Szinte minden egyes műnek megvan a
zenei tetőpontja, mely azonban nem hivalkodóan, hanem
a dallamba belesimulva emelkedik ki. A Chu-elégiák on
érződnek az erős népzenei és helyi kulturális hatások.
A Chu-elégiák ugyanakkor az északi Chu és az északközép-kínai kultúra elegyének is tekinthetők. A Tavasz
és ősz, valamint a Hadakozó fejedelemségek korszakát
követően az addig jóformán sivár térségnek tartott Chu
állam egyre erősebbé vált. Az északi államokkal folytatott élénk kommunikáció, valamint a hegemóniáért való
vetélkedés gyümölcsöző kulturális cserekapcsolatok kialakulásához vezetett a dél-, a közép- és az észak-kínai
államalakulatok között. Az északi és déli kulturális tér
ilyetén összetalálkozása teremtette meg a kultúrtörténeti
feltételét az első nagy kínai költőóriás, Qu Yuan felemelkedésének és kiteljesedésének, valamint a páratlan Chuelégiák megszületésének.
Nem túlzás azt állítani, hogy a Chu-elégiák új fejezetet
nyitottak a kínai költészet történetében a Dalok könyve
(Si king, Shi jing) után. A későbbi korok a két mérföldkőnek tekinthető gyűjteményt Feng nek (Dalok könyve ) és
Saó nak (Chu-elégiák ) nevezték el. A Feng a 15 vazallus
állam kultúrájára utal, melyet a Si king nagy valósághűséggel, ugyanakkor igen átszellemülten tár az olvasó
elé; a Sao pedig a Li saó ból jön („az elválás fájdalma”,
magyar fordításban Száműzetés ), mely szomorúságot
jelent, s a Chu-költészet romanticizáló hajlamát testesíti
meg. A Feng és a Sao a kínai klasszikus költészet két
meghatározó ága, a realizmus és a romantika gyökere
lett.
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Shan Hai Jing:
Hegyek és tengerek könyve
A

Hegyek és tengerek könyve körülbelül 2300 évvel ezelőtt, a Qing fejedelemség elején íródott.
A mű nemcsak sok mese, legenda és allegória forrásaként szolgál, de egyben Kína legrégibb
földrajzi alkotása is. A könyv nagyrészt a más-más korszakokban végzett felméréseket, az
azokról szóló feljegyzéseket tartalmazza, rögzíti az ókori Kínában élő különböző népcsoportok földrajzi
helyzetét és ismereteit. A történelem folyamán ugyan többször módosították, mégis igen nagy jelentőségű forrása a tudományos kutatásoknak.
Pontosan mikor készült el a Shan Hai Jing ? Ez továbbra is rejtély. A tudósok általános vélekedése szerint a mű nem egyetlen időszakban, és nem is egyetlen szerző által íródott. A könyv a kor szinte minden
jelentős ismeretét magában foglalja, ezért ókori kínai enciklopédiának is tekinthető, az ókori Kínában
azonban mindig is történeti írásnak tartották. A különböző korszakokban élt történészek mind nélkülözhetetlen forrásként kezelték.
A Hegyek és tengerek könyve 18 kötetből áll, több mint 30 ezer kínai írásjegyet tartalmaz. Leírja az
ókori Kína több mint 100 kisállamának elhelyezkedését, több mint 550 hegy és 300 folyó földrajzi és
természeti viszonyait, a kultúrnövényeket és a népművészeti értékeket. Nem időrendben, hanem a különböző térségek földrajzi fekvése szerint íródott. A könyv elsősorban a déli országrészekkel foglalkozik,
de aztán sorrendben tárgyalja a nyugati, északi és középső területeket is, végül leírja a négy tengert: a
Keleti-, a Nyugati-, a Déli- és az Északi-tengert.
A Shan Hai Jing főleg a mesékről, népi mondákról, allegóriákról szól. Az egyik legelterjedtebb legenda
azt meséli el, hogyan szabályozták a folyókat, hogyan oldották meg a régi időkben az áradások problémáját. A legenda szerint régen egyik árvíz követte a másikat, szüntelen elöntve a nagy kiterjedésű
földeket. A mostoha körülmények között a törzsfők Da Yu-t bízták meg a folyamszabályozás irányításával. Kezdetben Da Yu apjához hasonló megoldásokkal próbálkozott: vezetésével folyami töltéseket és
gátakat építettek. Ez a módszer azonban nem vált be, hiszen továbbra sem sikerült kordában tartani a
vizeket, sőt, a folyók még jobban megduzzadtak, még inkább fenyegették az embereket és a termőföldeket. Több kudarc után a hibáiból Da Yu ráébredt, hogy csak ott kell töltéseket és gátakat emelni, ahol
ezt a természeti viszonyok megkövetelik, másutt iszapkaparásra, vízelvezetésre, lecsapolási munkákra
van szükség. Vezetésével az emberek primitív eszközökkel végezték az árvízvédelmi munkákat: a folyószabályozást, a belvíz lecsapolását, az iszapkaparást. Több mint 10 éves kemény erőfeszítésnek
köszönhetően számos folyót szabályoztak, melyek immáron kiöntések nélkül torkollottak a tengerbe, ezzel megoldódott az árvízkérdés, az emberek biztonságban élhettek. A legenda szerint Da Yu 13 év alatt
háromszor haladt el lakóháza előtt, de egyszer sem lépett be otthonába.
A Shan Hai Jing nemcsak Kína első legendáriuma, hanem az első olyan geográfiai műve, amely leírja
a kínai hegyeket és folyókat, a kultúr- és vadnövényeket, a népművészet értékeit és a népszokásokat
együtt. A lejegyzett történetek apáról fiúra szálltak, mintául szolgáltak a későbbi meseművek, legendák
és más irodalmi alkotások szerzői számára.
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A Shi ji és
a Han shu, azaz:
A történetíró feljegyzései és a
Han-dinasztia története

A

Shi ji , azaz A történetíró feljegyzései (más magyar
fordításban Történeti feljegyzések ; Si-csi) Kína
első átfogó krónikája, életrajzi stílusban írt történelemkönyve. A későbbi generációk csak úgy nevezik,
hogy „a történészek nagyszerű munkája, a Száműzetés
rímei nélkül”. Közel 3000 év történelmét rögzíti írásban
egészen a Sárga Császártól (Huang) Han Wu császárig,
130 fejezetből és 526 500 szóból áll. A könyv öt fő részre
tagolódik, bennük 12 „alapvető” krónika (ben ji; pencsi), 8
értekezés, 10 „táblázat”, 30 nemzedékrend és 70 életrajz
olvasható. Az ún. alapvető krónikák számos császár regnálását megörökítik; beszédeiket, tetteiket és eredményeiket időrendben jegyzik le. A táblázatok vagy biaók (piao)
rövid időrendi áttekintést adnak a történelmi eseményekről
és személyekről. Az értekezések (shu; magyaros átírásban
su) a rendszer, a csillagászat, a zene, a hadtudomány, a
közgazdaság és a deltai kultúra területén megmutatkozó
fejlődéseket vagy törvényeket írják le és kommentálják. A
nemzedékrendek vagy „örökletes házak” (shi jia; sicsia)
azon fejedelmi uralkodóházak leszármazását, családfáját,
vérvonalait követik nyomon, melyek csak Kína bizonyos részein gyakorolták hatalmukat. Az életrajzok rész (lie zhuan;
liecsuan) fontos történelmi személyiségek életét dolgozza
fel esszék formájában. A történetíró feljegyzéseit i. e. 104
és 91 között szerkesztették, s a nagy tudós, Dongfang Suo
is magasztalta. Ő a könyvben egyébként úgy hivatkozik
saját magára, hogy Tai Shi Gong, azaz a „nagy írnok”.
A „tai shi” egyszerűen a hivatali tisztségét jelenti, míg a
„gong” már egy tiszteletteljes megjelölés. A műnek kezdetben nem volt egyetlen elfogadott címe, hivatkoztak rá A
nagy írnok feljegyzései vagy A nagy írnok könyve néven is.
A Három királyság kezdetétől fogva terjedt el mindenhol A
történetíró feljegyzései cím.
A Si-csi szerzője Sima Qian (Sze-ma Csien; i. e. 145 –
90), a Han-dinasztia egyik híres történetírója, csillagásza,
naptárkészítője és irodalmára, akire Tzu Chang néven
is emlékeznek. Akárhányszor fogott bele egy történelmi

személyiség vagy esemény feldolgozásába, mindig mélyreható kutatással, vizsgálódással kezdte munkáját, és
hiteles történelmi dokumentumokra támaszkodott. Pontos
és szigorú stílusban jegyezte fel a történelmet. Sima Qian
a 20-as évei végén hagyta el a Nyugati Han-dinasztia fővárosát, Chang’ant (a mai Xi’ant), és kerekedett fel nagy
országjáró utazására, melynek célja a történelmi emlékek,
iratok, relikviák összegyűjtése és vizsgálata volt. Roppant
hegyláncokon és hömpölygő folyamokon kelt át, miközben
tágította látókörét, megismerte minden térség hagyományait, történelmi személyekről szóló mondáit, anekdotáit,
népszokásait és gazdaságát. A Han-dinasztia másik nagy
történésze, Ban Gu (magyarosan Pan Ku) mindig óriási elismeréssel nyilatkozott Sima Qian munkásságáról, dicsérte
antropológiai megközelítését, a történelmi események feljegyzésének precíz és teljességre törekvő mivoltát, tárgyilagosságát, azt, hogy történelmi tényeket használt megbízhatóan, valamint hogy ezeket gyakorlatiasan, a realitások
talaján maradva rögzítette. Sima Qiannek felbecsülhetetlen
érdemei vannak a krónika összeállításában. A művel nemcsak történelmi hivatkozási alapot teremtett a feudális uralkodóknak, de az utókornak is segít megismerni a valódi
történelmet. A tárgyalt történelmi személyeket nem hivatali
rangjuk vagy címük fényében, hanem valódi eredményeik,
történelmi szerepvállalásuk, jelentőségük szerint választotta ki. Nagy terjedelemben tudósít például az életrajzi
esszékben a lovagok vándorlásáról, ír a kereskedőkről, az
orvosokról, illetve bemutat a legalsóbb osztályokból származó, de rendkívüli értékteremtő munkát végző embereket
is. A nagy történetíró szerint ezen embereknek vannak igazán nemes tulajdonságaik legbelül.
A történetíró feljegyzései című munka a krónikairodalom
megszületését jelzi, mai jelzővel interdiszciplinárisnak
nevezhetjük azt a számos tudományt – így a politikatudományt, a közgazdaság-tudományt és a kultúrát is – ös�szefogó, átfogó történelmi hozzáállást, amellyel Sima Qian
nagy művét megalkotta. A történetíró egyúttal megalapozta
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Ban Gu

a történelmi alaposság és precizitás
mindenkori igényét a krónikások számára. A mű felmérhetetlen befolyással
volt az ókori kínai képzeletvilág, dráma, bibliográfiai és prózairodalom alakulására. Nagy jelentőségű mérföldköve mind a kínai irodalomnak, mind a
történettudománynak.
A történetíró feljegyzései megszületése után nem sokkal látott napvilágot
egy szintén klasszikusnak számító
történettudományi alkotás, A Handinasztia története , amelyet nagyrészt
Ban Gu (i. sz. 32 – 92) állított össze.
A krónikás Fufeng Anlinben született (ma Shanxi tartomány Xianyang
városának közigazgatási területén,
annak is északkeleti részén található),
már gyerekkorában megmutatkoztak
zseniális képességei: 9 évesen már
értékes írások kerültek ki keze alól,
széleskörű tanulmányokat folytatott, a
„gondolkodás kilenc iskoláján” nőtt föl.
A történetíró feljegyzései csak a Handinasztia Wu császára uralkodásának
kezdetéig rögzítette a kínai történelem
folyamát, így aztán számos önjelölt
történetíró vállalkozott a hiányzó fejezetek megírására, Ban Gu édesapja,
Ban Biao azonban elégedetlen volt
ezekkel a próbálkozásokkal, és maga
írt meg 65 cikkelyt A történetíró feljegyzései nek életrajzi kiegészítéséül.
Édesapja halála huszonéves korában
érte Ban Gut, aki ekkor elhatározta,
hogy összegyűjti, rendszerezi apja
örökségét, és befejezi a munkáját –
azzal az eltökéltséggel, hogy túl is
szárnyalja őt. Azonban nem sokkal azután, hogy megjelent A Han-dinasztia
története című alkotása, az udvaron
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belül „összeesküvéssel és az ország
történelmének meghamisításával”
vádolták meg. Minden könyvét elkobozták, s tömlöcbe vetették. Később
öccsének, Ban Chaónak sikerült tisztáznia fivérének szándékait, és miután
néhány udvari hivatalnok megmutatta
Ming császárnak Ban Gu kéziratait,
szabadlábra került a történetíró, sőt tehetségét elismervén, megbízták a történelmi dokumentumtár vezetésével,
az iratok korrigálásával.
A Han-dinasztia történeté nek stílusa
már kifinomultabb, mint a Shi ji é volt.
Míg utóbbit inkább nevezhetjük általános történelmi munkának, előbbi – bár
nem kizárólag, de főleg – dinasztikus
krónika. Ami a Shi ji ben még „alapvető krónikaként” szerepelt, az a Han
shu ban már egyszerűen krónika néven
van jelen, az „értekezésekből” „feljegyzések” lettek, az erényes miniszterek
vérvonalát visszavezető származásrendet pedig az életrajzi részbe foglalta bele Ban Gu. A későbbi történelmi
könyvek is ezt a stílusformát követték.
A Han-dinasztia története 100 fejezetből áll, ebből 12 a császárok krónikái
(évkönyvei), 8 ún. táblázat, 10 feljegyzés (zhi) és 70 életrajz. Később ezeket 120 részre osztották föl. A könyv
mintegy 230 év eseményeit öleli át, a
Han-ház Gao Zu császárától (i. e. 206)
Wang Mang császár uralkodásának 4.
évéig (i. sz. 23). Ez a mű a Shi ji után
a kínai történetírás következő nagy állomása.
A Han shu egyik fő jellemzője a különböző császári rendeletek, ediktumok
tárgyalása és összevetése. Ezenkívül
nem kevés olyan életrajzot is tartaláltal

a büntetőtörvények feljegyzése részben. A filozófia öt fokának nevezett
szakaszban tanúi lehetünk a Tavaszok és őszök korszakától a Nyugati
Han-dinasztia végéig történt nagy
természeti csapásoknak. A földrajzi
feljegyzések a régi megye- és kerületbeosztásokat őrzik, de megtalálhatjuk
a fejezetek közt a helyi termékek jegyzékét, a gazdasági fejlettség szintjének elemzését, sőt még a népszokás
leírásait is. A művészeti és irodalmi feljegyzések részben a különböző elméleti iskolák eredetére vonatkozó írások
kutatások dokumentációja található,
az ún. könyvek jegyzéke a legrégibb a
maga nemében Kínában. A mezőgazdasági és kereskedelmi feljegyzések
– melynek elődje a Pingzhun shu volt
– két fejezetből áll. Az első a mezőgazdasági és gazdasági helyzettel
foglalkozik, a második pedig a kereskedelemmel és a monetáris körülményekkel.
Noha a Han shu hagyományos feudális ideológia szerint íródott, újszerűen
ötvözi a dinasztikus évkönyveket és az
életrajzokat, irányadó stílust teremtve
a későbbi krónikások számára. Rengeteg fontos történelmi dokumentum
megőrzését köszönhetjük a könyvnek,
mely így kiemelt helyen áll a kínai történelemtudomány forrásai közt.
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A páva
délkeletre száll

A

páva délkeletre száll (Csiao Csung-csing felesége
Károlyi Amy fordítása; Zenepalota - Jo-Fu) című
vers a leghosszabb elbeszélő költemény a kínai
irodalomtörténetben és a kínai klasszikus irodalomtörténetben is. Ez 196 és 220 között, azaz a Keleti Han-dinasztia
Han Xian Di (Han Hszian-ti) császárának korában népballada formájában terjedt el az országban. A 420 és 589
között uralkodó déli dinasztiák korában A páva délkeletre
száll a hosszú évek finomításainak révén szép, de bánatos
hangulatú lírai költeménnyé alakult.
Vajon miért emelkedik ki ez a vers a számtalan hosszú
elbeszélő költemény közül? Azért, mert a költemény férfi
és női alakjának szerelmi hűsége évezredek óta kedvelt
mind az írástudók, mind a hétköznapi emberek körében.
A szerelmes történet, vagy mese mindig hatással van
a közönségre. A történet a női alak, Liu Lanzhi bánatos
hangvételű leírásával kezdődik. A gyöngéd, erényes, becsületes Liu Lanzhi ért a kínai citerához, a sakkhoz, a
kalligráfiához, hímzéshez, a fonás és a szövés mesterségéhez. Mielőtt férjhez ment az állami beosztásban dolgozó
Jiao Zhongqinghez, boldog családi életről álmodott. De
egybekelésük után a férj nagyon ritkán foglalkozott vele,
hiszen gyakran kiküldetésben volt állami ügyekben. Liu
Lanzhi anyósa családjánál szorgoskodott éjjel-nappal,
amivel azonban nemcsak hogy nem vívta ki anyósa elismerését, épp ellenkezőleg, ok nélkül rideg elbánásban
részesült, és dorgálást kapott. Ezért inkább haza akart
menni édesanyjához. Ennek hallatán Jiao Zhongqing rábeszélte saját édesanyját, hogy változtasson azon, ahogy Liu
Lanzhivel bánik, mondván: kevés olyan erényes nőt találni,
mint Liu Lianzhi, és úgysem vesz feleségül senki mást.
Jiao Zhongqing nem sejtette, hogy ezzel a lépéssel nem
változtatja meg édesanyja viselkedését, sőt fokozza annak Liu Lianzhi iránti elégedetlenségét. Az édesanyja erős
nyomására Jiao Zhongqing kénytelen volt feleségét saját
édesanyjához küldeni azzal, hogy csak egy pár napról van
szó, és ha anyja haragja elül, hazahozza őt. Liu Lanzhi jól
tudta, hogy nem fog egykönnyen változni anyósának viselkedése, előítéletes magatartása. Ezért a feleség a hozományul kapott ékszereket és más értékes tárgyakat mind
hátrahagyta férjénél abban a reményben, hogy így majd
nem fog megfeledkezni róla. Másnap a férj lovas kocsival
kísérte el feleségét annak édesanyjához. Ott búcsújuk
-

előtt megfogadták,
hogy örökké szeretni
fogják egymást, és
sohasem válnak el
útjaik.
Ez a búcsú adja a
szerelmesek történetének tragikus
vonulatát. Ugyan Liu
Lanzhi számíthatott
édesanyjának gondoskodására, de sokat szenvedett a különélés gondjai miatt.
Sok előkelőség vagy
tisztviselő kérte meg
a különösen szép
Liu kezét. De Liu
Lanzhi egytől
egyig elutasított minden
kérést, ami
dühbe hozta
bátyját. Liu
Lanzhi ezért kénytelen-kelletlen elfogadta az egyik férfi
házassági ajánlatát. Ekkor már ő maga is úgy vélte, hogy
nincs remény arra, hogy férjét újra lássa. Amikor ezt a férje
megtudta, odasietett hozzá, és megdorgálta, amiért nem
tartotta be adott szavát. A feleség nem tudta, hogyan válaszoljon, és fájó szívvel vett örök búcsút Jiao Zhongqingtől,
aki hazatérvén szintén örök búcsút vett anyjától, aki oly
rosszul bánt a feleségével, és nem volt hajlandó változtatni rideg magatartásán. Új esküvőjének napján Liu Lanzhi
folyóba vetette magát, Jiao Zhongqing pedig édesanyja
udvarában felakasztotta magát egy délkeletre eső faágon.
Haláluk után szüleik talán átértékelték a szerelmes pár történetét, és egymás mellé temették őket. Sírjukat ciprusfák,
fenyőfák és császárfák veszik körül. A monda szerint ezt
követően mindig egy mandarinrécepár énekel a fák között.
Az emberek szemében Liu Lanzhi és Jiao Zhongqing madárként teljesíti be szerelmüket.
Ennek a meghitt szerelmes házaspárnak az egymás iránti
őszinte és hűséges vonzalma az olvasók legnagyobb bánatára gyászosan végződik. A páva délkeletre száll című
költeménynek szomorú üzenete van, ám arra is figyelmeztet, hogy óvjuk szerelmünket.
A versben ábrázolt bonyolult cselekmény és a megható
történetek, az egyszerű és hétköznapi nyelvezet kivételes
részletességgel írja le az emberek vágyát a szabad szerelem iránt. A páva délkeletre száll című vers a kínai klasszikus irodalom romantikus hangvételű remekműve.
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[
A

Cao Zhi

és A Lo-folyó tündére

Keleti Han-dinasztia végén, a Jian’an-korban,
azaz az időszámításunk szerinti 196 és 220 között élt a kiváló irodalmár, Cao Zhi (magyar átírással: Cao Cse), akinek a leghíresebb műve A Lo-folyó
tündére .
Cao Zhi a Keleti Han-dinaisztia korának végén, 192 és
232 között élt, és Cao Caónak (mai nevén Wei Wudi), a
Wei-dinasztia császárának harmadik fia volt. Már gyerekként kitűnt irodalmi tehetségével. Dölyfösségének
köszönhette, hogy a fiatal Cao Zhi vesztesként került ki a
trónért folyó küzdelemből. Később édesapjának és bátyjának üldöztetése miatt súlyos depresszióba esett, és
örömtelenül halt meg.
Cao Zhi verse, a Rögtönzés hét lépésre drámai, megható
stílusú költemény. Bátyja, Cao Pi ezer módon üldöztette
és mellőzte Cao Zhit, hogy megszilárdítsa császári hatalmát. Egy alkalommal Cao Pi arra kényszerítette öccsét,
Cao Zhit, hogy irodalmi tehetségének bizonyításául írjon
egy verset hét lépés megtétele alatt. Amennyiben ezt
nem tudta volna megtenni, a császár bátyja a császár
félrevezetésének vádjával halálra ítélhette volna. Cao Zhi
jól tudta, hogy bátyja ki akarja végeztetni őt. Bánat, felháborodás és lelki bántalmak közepette fogalmazta meg
a Rögtönzés hét lépésre című remekművét. A vers a bab
főzését hasonlítja a két testvér viszonyához. Babszalmát
gyújtanak a fazék alatt – szól a vers. A bab a fazékban fő,
és közben azt sírja, hogy édestestvérek, egy gyökérből
nőttek ki, és most mégis elégeti?
Cao Zhi élete két szakaszra oszlott. Első felében nyugalmas, gazdag életet élt, szívén viselte az államügyeket,
nagyra törő elveket és politikai célokat fogalmazott meg.
Verseiben szenvedélyesen ír a politikáról. Egy költeményében így fogalmazott. „Hazámért életemet adnám, és
a halálra mint hazatérésre gondolok.” Az aggodalom, a
megbánás és a bánat jellemezte életének második szakaszát amiatt, hogy nem tudta valóra váltani magasztos
elképzeléseit, eszményképét. Ez rányomta bélyegét a
költő szenvedélyességére. Verseiben egészében véve
ábrázolta tragikus sorsát, bonyolult, elmélyült lelkivilágból
fakadó szociális érzékenységét.
Cao Zhi a művészi ábrázolás híve volt. Líraiság jellemezi
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költeményeit. Minden részletre kiterjedően, természetes
nyelvezettel, lelkivilágához leginkább igazodó hasonlattal
érzékeltette érzéseit, bánatát, panaszát. Nagy alapossággal alkalmazta a kifejezési eszközöket, odaillő párhuzamokat és ritmusrendszert használt, beépítette művészetébe édesapjának és bátyjának versstílusát is. Nagy
hatással volt a későbbi kínai költészetre.
A Lo-folyó tündére című versét ma is remekműnek tartják. Ebben arról ír, hogy a véletlennek köszönhette találkozását Luo (a magyar versfordításban: Lo) istennővel
Luochuanban, és egymásba szerettek. Szerelmük nem
teljesülhetett be az ember és az isten különbsége miatt.
De a vers valójában a költő és Cao Pi, azaz a Wei Wendi
császár Zheng Shi nevű ágyasának bonyolult, bizalmas
érzéseit és intim viszonyát jeleníti meg. Zhen Shi a Weidinasztia csapatainak foglya volt. Cao Cao császár és
a trónörökös, Cao Pi nem ért rá Zhen Shivel törődni. A
háborúzást megvető fiatalabb Cao Zhi gyakran időzött
együtt Zhen Shivel. Mély vágyakozás, rokonszenv, szerelem és odaadás alakult ki köztük. Miután Cao Cao császár meghalt, Cao Pi lépett trónra, Zheng Shiből pedig
császárné lett. Ámde egy évvel később a depressziós
Zhen Shi császárné belehalt bánatába. Később Cao Zhi
látogatóba ment bátyjához, Cao Pi császárhoz. Amint
megpillantotta a palotában Zhen Shi gyermekét, eszébe
jutott a gyerek édesanyja, Zhen Shi és az iránta érzett
szerelme. Útban hazafelé maga előtt látta Zheng Shi mosolygó alakját. Ennek nyomán született a Zhen Shi iránt
érzett szerelméről szóló A Lo-folyó tündére című, mitikus
tárgyú költemény. A szerző a tovatűnt érzésekből fakadó
megbánását és lelki bánatát, valamint politikai megbicsaklásait ábrázolta a versben. Az olvasó úgy érezheti,
mintha az ember és az isten tragikus szerelmét tapasztalná meg, de még inkább maga, a költő és Zhen Shi
bensőséges, szerelmes tragédiáját éli át.
A Lo-folyó tündére című költemény gyermekmesévé szövi a titokzatos alakot, a meghitt szerelmet és a valószerű,
természetes érzelmeket. Az olvasó titokzatos, isteni világban találja magát, magával ragadják a leírtak, valamint
Luo istennő szépsége, és szánja a főhősöket szerelmük
tragikus kifejlete miatt. A vers tehát romantikus színezetű.

Kína a világban, a világ Kínában

Tao Yuanming
idilli költő és versei
T

ao Yuanmin, másnéven Tao Qian a 4. században
fennállt Keleti Jin-dinasztia korában élt. Ő volt a kínai
idillikus költészet megteremtője. Egyszerű életet élt,
rendkívül tisztelte a természetet. Egyenes és őszinte jellemű,
tisztességes ember volt. Ezért minden kínai dinasztia értelmisége rendkívül tisztelte és csodálta őt.
Dédapja, Tao Kan a Keleti Jing-dinasztia egyik alapítója volt.
Nagyapja és apja egyaránt valamilyen tisztviselőként szolgált.
Nyolcéves korában azonban apja meghalt és a család egyre
jobban elszegényedett. Gyermekkorában ő is valamilyen mandarin, illetve tisztviselő szeretett volna lenni és nagyszabású
politikai céljai voltak.
Ámde a Keleti Jin-dinasztia idején meglehetősen nagy volt
a zűrzavar. Az egyik belviszály követte a másikat, a császári
nemzetség meglehetősen megosztott volt. A császári udvarban korrupció ütötte fel a fejét. Tao 29 éves korában kapott
először valamilyen tisztséget, amiről azonban röviddel ezután
lemondott és hazament, mert nem viselte el a kormányzásban
burjánzó korrupciót és sötétséget. Később megélhetési gondjai
miatt több ízben valamilyen alacsony beosztásban dolgozott,
de minden alkalommal visszavonult.
Később a költő egyre jobban elszegényedett, földművelésből
nem tudta eltartani családját. 41 éves korában megszerezte
Pengce járás vezetői tisztségét. Mivel lenézte a hatalmasokat
és nem engedelmeskedett nekik, ezért ez alkalommal is alig 80
napig dolgozott beosztásában. Később soha sem vállalt többé
közhivatalt, kizárólag földműveléssel foglalkozott.
Tao Yuanming falusi élete rendkívül nehéz volt. Ráadásul 44
éves korában tűzvész pusztította el a házát. Ez még súlyosabbá tette helyzetét. Egyik versében így írt erről: „Nyáron sokáig
éheztem, télen pedig takaró nélkül maradtam.” Ez tükrözi nehéz
életkörülményeit. Ám ebben az időszakban lelkileg jól érezte

magát és számos idillikus verset írt. Ezzel ő lett Kína első olyan
költője, aki művészien, életképszerűen, tökéletesen ábrázolta
és eszményítette verseiben a falusi életet és tájakat, a parasztok és a pásztorok életét. Az általa ábrázolt falusi élet olyan lelki
menedékhely lett, amelynek segítségével az emberek elmenekülhetnek a fájdalmas valóság elől, lelki békét és nyugalmat
találhatnak.
Idős korában már nagyon szegény volt, csak kölcsönökből élt.
Egyszer a császári udvar ismét valamilyen tisztviselői állás
elfoglalására szólította fel Tao Yuanminget, de ő megint elutasította a császár hívását, hogy elkerülje a hatalmi harcokat. Ezután megírta Az őszibarack-virágos forrás című versét. Ebben
a művében egy szép, eszményi társadalmat, azaz egy utópiát
ábrázolt. A vers arról szól, hogy egy halász eltévedt az Őszibarack-kertben és látta, hogy itt boldogan, gondtalanul él egy nép
védve a háborúk pusztításaitól. El voltak szigetelve a külvilágtól,
nem tudták, mi történik kertjükön túl. Nagyon őszinték, barátságosak, szívélyesek, segítőkészek voltak. Semmi mással nem
foglalkoztak, csak szorgalmasan dolgoztak. Egyszóval gondtalan életet éltek. Ez a vers egy elképzelt, eszményi társadalmat
ábrázol, s azt tükrözi, hogy a háborús időszakban az emberek
békére és nyugalomra vágynak.
Tao Yuanmin alkotásaiból alig több mint száz vers és tíz-egynéhány prózai írás maradt ránk. Ám mégis fontos helyet foglal el a
kínai irodalomban, hiszen határozottan fellépett a formalizmus
ellen az irodalmi élet olyan időszakában, amikor sokan szívesen cifra, üres frázisokra és írásokra törekedtek. Tao Yuanmin
megalapította a vadonatúj kínai idillikus költészetet. Megőrizte
a kínai költészet ódon hagyományait, és új elemekkel fel is
frissítette. Nagyszerű, eleven, folyékony és érthető szavakkal
és kifejezésekkel írta verseit. Költészete mérföldkő volt a kínai
szépirodalom történetében.
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Wen Xin Diao Long
- irodalomelméleti, irodalomkritikai mű

A

több mint 1500 évvel ezelőtti
Északi és déli dinasztiák korában napvilágot látott egy
irodalomelméleti alkotás, amelyet Liu
Xie írt Wen Xin Diao Long címmel.
Szigorú stílusú alkotása ez a kínai
irodalomelméleti kritika történetének.
A szerzője a szegény sorból származó Liu Xie volt, aki 465 és 532 között
élt az Északi és déli dinasztiák korában. Több mint tíz évig élt buddhista
szerzetesek közt, ezért megismerte
a buddhizmus tanait. Később több
beosztásban dolgozott a császári udvarnál, megszerezve Xiao Tongnak, a
Liang-dinasztia Liang Wudi császára
nagyobbik fiának bizalmát. Később
Nankingban szent könyvek írásával
és szerkesztésével foglalkozott a
Shangdinglin-kolostorban. Idős korában buddhista szerzetes lett belőle.
Liu Xie életében igen megélénkült az
irodalmi élet. Az írástudók nemcsak
az irodalom eszmei jelentőségére
koncentráltak, hanem egyre inkább
figyeltek az irodalom művészi sajátosságaira is. Liu Xie saját bölcsességét
és az elődök tapasztalatát felhasználva írta meg Wen Xin Diao Long című
művét, amely elméleti alapul szolgált
a kínai klasszikus irodalomkritika létrejöttéhez.
Ez a mű nem tanulmány az irodalomról, hanem útbaigazítást nyújt az
irodalmi alkotások számára. Tehát az
irodalmi alkotás elveinek szempontjából behatóan, részletesen megvizsgálja az irodalmi alkotói tevékenység
kérdéseit. Szigorú szerkezeténél és
részletes elemzésénél fogva ez a mű
irodalomelméleti természetű, s mint
ilyen, maga nemében az első Kínában.
A Wen Xin Diao Long című mű négy
részből, 50 fejezetből áll. Az első rész
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az előszó, amelynek öt fejezete van.
A második rész az irodalmi műfajokról
szól. A harmadik az irodalmi alkotási
módszerekről. A negyedik pedig az
irodalomkritikáról. Az előszó 5 fejezetből áll, ez a mű elméleti programja. A
második rész 20 fejezetet tartalmaz,
a műfajok forrásait, tulajdonságait és
az irodalmi alkotás során követésre
méltó alapvető elveket elemzi. A harmadik rész 20 fejezetből áll. Főleg az
alkotói tevékenység kapcsán felmerülő kérdéseket, mint a szerzők sajátos
stílusának kérdését, az alkotások kifejező, stilisztikai eszközeiről értekezik.
A negyedik rész 4 fejezetet ölel fel. Ez
a rész főleg az irodalomtörténetről,
az irodalomkritikáról, az irodalom befogadásáról és az irodalmi alkotások
értékeléséről szól. Az utolsó fejezet
utószóként a szerző alkotói indítékát
és céljait fejezi ki. A mű minden része
különálló elemzéseket foglal magába,
de a részek között összefüggések is
vannak.
A Wen Xin Diao Long című alkotás
a konfucianizmus alapján fejtegeti
a szerző nézeteit. Liu Xue történetszemlélete alapján vizsgálta és kommentálta az irodalmat. A Korszak című
fejezetben leszögezte: az irodalom
alakulása elválaszthatatlan a korszakoktól. Az irodalom változása és fejlődése végső soron a korok, a társadalmi és a politikai élet hatásainak van
kitéve. Az irodalmi alkotás terén Liu
Xie elemezte az irodalmi művek tartalma és formái közötti viszonyt. Összegezte az alkotási folyamat fázisainak
tapasztalatait, rámutatva, hogy hol kell
hangsúlyozni a képzeletet és a fantáziát, hol és milyen kifejezési eszközöket kell alkalmazni. Liu Xie kiemelte
a szerzők szubjektív érzelmei és az
objektív jelenetek egymásrautaltsá-

gát. Azt állította, hogy „a természet
szüli az érzelmet”, ugyanakkor „az
érzelem kihat a természetre.” Ez
azt jelenti, hogy az érzelem és a
megfogalmazás hathat egymásra
és kölcsönösen átalakulhat. A Fantázia című fejezetben Liu Xie arról
ír, hogy alkotóban erős legyen az
érzelem a hegymászás iránt. A tenger látványának élvezete iránt akkora legyen az érzelmi viszonyulás,
mint amekkora a tenger. Ez annyit
tesz, hogy őszinte érzelmeket táplálva kell leírni az objektív dolgokat,
képeket, jeleneteket, s így még
jobban emelhető a kifejezés és az
ábrázolás művészi hatása. A Megértő című fejezet a legrégibb művek
egyike a kínai irodalomkritika történetében. Liu Xue itt fogalmazta
meg a helyes kritika előtt támasztott
követelményt, hirdetve, hogy ne legyen önzés a kritikában, ne legyen
szeretet, és ne legyen gyűlölet
sem a bírálatban. Ez azt követeli a
kritikusoktól, hogy igazságos, részrehajlás nélküli álláspontot foglaljon
el az irodalmi művek elemzése és
minősítése során.
Az irodalmi alkotói tevékenység, az
irodalomtörténet és az irodalomkritika kérdésében a Wen Xin Diao
Long című irodalmi mű az elődök
tapasztalatai alapján sok új, eredeti
gondolatot tartalmaz, minden eddiginél jelentősebb összegzést készít
a kínai ókori irodalomelméletről.

Kína a világban, a világ Kínában

A Tang- és a Song-dinasztia
A

Tang-dinasztia 618 és 907 között állt
fenn. Ez az időszak Kína egyik fénykora, a birodalom ekkor volt a legerősebb és leghatalmasabb. Összesen 21 császár uralkodott
a Tang-dinasztia idején, jelentős eredményeket értek el kulturális, politikai, gazdasági és
diplomáciai területen egyaránt. Feljegyzések
szerint a Tang-dinasztia korában az akkori világ leghatalmasabb állama Kína volt.
A Tang-kor irodalmának fejlődésébe a verseknek jutott a legfontosabb szerep. Li Bai, Du
Fu, Ceng Shen, Wang Wei, Li He, Han Yu, Bai
Juyi, Li Shangyin és Du Mu voltak a legjelentősebb költők. Valamennyiüknek saját stílusa
volt, nemcsak a képzeletüket követve írtak
verseket, hanem a valóságról, mindennapi életükről is. Elmondható, hogy a versek játszották
a legfontosabb szerepet a kínai szépirodalom
fejlődésében, a Tang-dinasztia pedig a kínai
költemények fejlődésének a legfontosabb időszak volt. A Tang-dinasztia utáni Song-, Ming, és Qing-dinasztiában is alkottak kiváló költők,
de a Tang-dinasztia korának színvonalát nem
érték el. A Tang-dinasztia jelenti tehát a kínai
költészet, a kínai irodalom csúcsát.

960-ban Zhao Kuazin a Chenqiaóban szervezett katonai felkelés nyomán jutott a birodalom
élére, és Song néven alapított dinasztiát. Ezzel véget vetett a Tang-kor után újra részekre
szakadt országban 10 egymást váltó uralom
egyenként egy évtizednél alig hosszabb Öt
dinasztia korának. A 319 évig uralmon levő
Song-dinasztiát 1279-ben döntötte meg a
Yuan-uralom.
A Song-dinasztia idején a gazdaság és az
oktatás sokat fejlődött. Az irodalomban prózai
versek voltak a legjelentősebb alkotások. A
Song-dinasztia prózai versei jelentősen különböznek a Tang-dinasztia verseitől. A Songkor prózai verseiben zeneiség és irodalmiság
egyaránt megtalálható. Az olvasók mai napig
nagyon szeretik és élvezik a Song-dinasztia
idején született prózai verseket.
A Tang-dinasztia lírája és a Song-dinasztia
prózai versei jelentik a kínai irodalom legkiválóbb teljesítményeit. A Tang-dinasztiát szokták is a költemények időszakának nevezni, a
Song-dinasztiát pedig a prózai versek koraként is emlegetik.
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A szent költőnek nevezett

Li Bai és a
Borivásról című verse
A

618 és 907 között fennállt Tang-dinasztia az ókori kínai költészet aranykora volt, több kiemelkedő költő teljesítményeként a világirodalom legkiválóbb alkotásai közé tartozó számos nagyszerű vers született akkoriban. Bár már
több mint 1000 év múlt el a Tang-dinasztia bukása óta is, az emberek mégis nagyon kedvelik az egykori költőket és
verseiket. Mint például a szent költőnek nevezett Li Bait.
Li Bai 701-762 között élt. Gyermekkorában sok könyvet olvasott és tanulmányozott, és már akkor nagy irodalmi tehetség
volt. Szeretett barátkozni és utazgatni. Életének nagy részét utazással töltötte. Az akkori császár nagyra értékelte tehetségét, el is hívta a császári udvarba és irodalmi ügyekkel bízta meg Li Bait. Hivatalba lépése után röviddel lemondott tisztségéről, mert nem tetszett neki a hatalmasok, az elöljárók és az előkelők viselkedése és cselekedetei. Tovább folytatta utazgatását és vándorló életmódját. Ekkor zűrzavar tört ki az országban. Li Bai is belekeveredett, száműzetés lett a büntetése.
Miután rehabilitálták, megint az utazgatást választotta. Végül betegségben halt meg
Li Bai alkotásaiban bőven merített a népi irodalomból, a népmesékből, közmondásokból, szólásokból, hiedelmekből, adomákból, dalokból, mesékből. Olyan különös, tömör stílust alakított ki verseiben, amely kevés szóval, de pontosan fejezi ki
az ábrázoltak lényegét. Rendkívüli irodalmi tehetséggel olyan költeményeket alkotott, amelyek különlegesen impozáns,
romantikus nagyszerűséggel, érzelmekkel vonzzák és nyűgözik le az olvasókat. Ezért Kínában kiváló romantikus költőként
tartják számon.
Li Bai versei elválaszthatatlanok sajátos egyéniségétől, utazgató életmódjától, vándorlásai közben átélt élményeitől.
Nem sokat foglalkoztatta saját érdeke és hírneve, annál inkább az ország történelmi sorsa, és a politikai események. Versei erősen szubjektívek. Főleg férfias, szilárd, határozott és tetterős jellemét, bátorságát, és nagylelkűségét ábrázolják. Versei ugyan olvashatóak referenciálisan is, hiszen konkrét, valóságalapú költeménye is van,
ám Li Bai csapongó elméje nagyrészt szenvedélyes érzelmek formájában tudta kifejezni magát. Költeményei
fantasztikus érzelmekkel, ábrándokkal és képzeletekkel vannak tele. Li Bai alkotásaiban világosan elmondja eszményeit, és panaszát, bírálatát a korabeli hatalommal szemben. A dísztelen, improvizációnak ható versei a költőnek a megszokottól eltérő, fényes, tisztességes, becsületes
egyéniségéről árulkodnak.
Szenvedélyes érzelmei és gazdag élettapasztalata a költő alkotásainak alapvető alkotóelemei. A szabad, kötetlen stílus jelenti a verseinek lelkét. Mind a Borivásról című verse
környékén, mind pedig később írt lírai költeményei hűen tükrözik a költő valódi érzelmeit. A
Borivásról című versének pedig, címe ellenére, kifejezetten ez a témája.
Akkor írta ezt a verset, amikor a nagyra törő Li Bai nem bontakoztathatta ki tehetségét,
nem valósíthatta meg nagy politikai céljait. Ezért bort iszogatva leírta lelkivilágát. A
vers (Szerdahelyi Tamás fordításában) így kezdődik: „Nem láttad, uram, / a Hung
folyam hulláma fenn ered az égben, / s tengerbe rohan, hogy vissza sose térjen.
/ Nem láttad, uram, / nagy csarnokod tükrében sok fehér hajszálad? / Reggel
selyemfeketék, este hóvá válnak.”

Folytatás a 37. oldalon
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A szent költőnek nevezett Li Bai és a
Borivás című verse

Kína a világban, a világ Kínában

A kínai irodalom egyik
legkiemelkedőbb alakja,

Su Shi és költészete
S

u Shi, más néven Su Dongpo Kína egyik legnagyobb
írója és költője, a Song-dinasztia korában, 1037 és 1101
között élt. Kiváló irodalmi munkássága családjának irodalmi beállítódását tükrözi. Édesapja és öccse prózaírók voltak,
de húgát is igen tehetségesnek tartották. Gyakran megesett,
hogy a családja együtt írt és olvasott fel verseket az udvarban.
Az irodalom szerves része volt a család életének, így már gyerekként is sok irodalmi művet olvasott és cikket írt, amivel kivívta az emberek elismerését. Azonban idővel egyre önteltebb
lett. Egy alkalommal lakóházának homlokzatára a következőket
írta: „Az emberi civilizáció minden művét elolvastam, az Ég
alatt leledző minden írásjegyet ismerek.” Így éltette önmagát.
Később egy idős ember egy könyvvel lépett oda hozzá, és arra
kérte, hogy segítsen neki az olvasásban. Ekkor derült ki, hogy
sok olyan szó és kifejezés van, amelyeket Su Shi egyáltalán
nem ismer. Ettől fogva nem kérkedett a tudásával, sőt átírta a
feliratot: „Szorgalommal sajátítom el az Ég alatt leledző minden
írásjegyet, vasakarattal és alapossággal tanulmányozom az
emberi civilizáció minden művét”. Tudásának gyarapodásával
tehetsége is egyre inkább kibontakozott, ami a magas rangú
államférfiak közé emelte. Életében számtalan lírai verset írt.
Su Shi mesteri módon, a természeti jelenségek ábrázolásával
fejtette ki életfilozófiáját. A Shui Diao Ge Tou (Emlékezés Su
Zhe-re az őszközép ünnep idején ) című verse jó példa erre. Ezt
az őszközép ünnep alkalmából írta. Teliholdas éjszaka volt, a
földet ezüstfény ragyogta be. Su Shi és öccse, Su Xun éppen
hét évvel azelőtt vett búcsút egymástól. Ez ihlette a költőt a
Shui Diao Ge Tuo című költemény megírására. A vers öccse
iránt érzett hiányáról, és nagyra törő politikai céljainak meg nem
valósulásáról szól.
A vers hátteréül a hagyományos kínai ünnep, az őszközép ünnep szolgál. Ez a család ünnepe. Ebből az alkalomból a családtagok bármilyen messze is legyenek, hazatérnek, és közösen
fogyasztják el a családi összetartozást szimbolizáló pogácsát,
együtt gyönyörködnek a holdfényben és a lampionok színpompás fényében. Különleges a kínaiak kötődése a Holdhoz, kü-

lönös jelentőséggel bír az őszközép ünnepi telihold is, amely a
családtagok egységét, boldogságát jelképezi. De a költő ebben
a versében a hagyományokkal ellentétben egyedül emeli poharát a Hold felé. „Mikor született a Hold?” – teszi fel a kérdést. A
Hold az időt és a teret testesíti meg. Szavain keresztül a Hold
mint képzeletbeli világ jelenik meg. Ösztönösen vágyakozott
ebbe a képzeletbeli világba a szél hátán, a felhőt meglovagolva.
Nehéz volt búcsút vennie családtagjaitól, rokonaitól. A holdfény
változásával ellentmondásos lelkivilága is egyre komorabbá
vált. A telihold fényében az jutott a költő eszébe, hogy hozzá
hasonlóan milyen sokan lehetnek azok, akik nem térhetnek
haza. „Miért válsz ilyen kerekké akkor, amikor a családtagok,
a rokonok távol vannak, messze élnek egymástól?” – kérdezte önkéntelen a Holdat. Miért ez a kínzás? Ennek ellenére a
holdfény továbbra is beragyogta a Földet, az emberi civilizációt.
Ekkor a költő haragos lelkivilága elcsendesedett, és ráébredt
arra, hogy ha az ember átélheti a bánatot, az örömet, az elválást és az összetartozást, akkor a Hold is átélheti a sötétséget,
a derűt, az újhold és a telihold időszakát. Amióta a világ világ,
ez így van, tehát semmi sem tökéletes. Arra jutott, hogy neki is
félre kell tennie vágyait, és versét két közismert mondattal zárta, melyekkel nyugalmat, jó egészséget és boldogságot kívánt
mindenkinek, hogy távolról is együtt gyönyörködhessenek a
Hold szépségében.
A Shui Diao Ge Tou című versben a költő gazdag fantáziával,
ösztönös alkotószellemmel és gyönyörű, választékos nyelvhasználattal fejezi ki elégedetlenségét az emberi világ sötét
oldalával, és a családtagjai, rokonai iránt érzett hiányát. A Hold
természetes változását megértve a költő megbékült önmagával,
„minden mindegy” állapotba került, és ráeszmélt arra, hogy a
derűlátás, az optimizmus és az ösztönösség a legfontosabb az
ember számára. Filozofikus gondolatokkal ruházta fel az őszközép ünnepi teliholdat. Ez a vers mindmáig tanulsággal szolgál
az emberek számára.
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Kína a világban, a világ Kínában

Kínai klasszikus irodalom
Lu You költőről és szerelmes
történetéről

A

z ókori kínai költők közül a több
mint 800 évvel ezelőtti Déli
Song-dinasztia korában élt Lu
Youtól maradt fenn a legtöbb költemény.
Ő maga azt állította, hogy 60 év alatt
tízezer verset szerzett. Ma is több mint
9300 versét olvashatjuk. Versei tele
vannak mély hazaszeretettel. A költőnek
ugyanakkor volt egy fájdalmas, de felejthetetlen szerelme is.
Lu You hivatalnokcsalád sarja volt. Ősei
magas rangú tisztviselők voltak. Unokabátyja és testvérei is fontos beosztásban
dolgoztak. Családja gazdag volt. Mindennek köszönhetően gyermekkorában kiváló oktatásban részesült.
Ebben az időben a Déli Song-dinasztiát
egymás után érték a megrázkódtatások.
Állandóan szenvedett a külső ellenség
támadásaitól, ezért gyakori volt a háború.
Ez sújtotta Lu You családját is. Már háromévesen kénytelen volt apjával együtt
menekülni a háborúk pusztításai elől.
Lu You gyermekkorában szeretett könyveket olvasni. Az iskolában tanárától
tanulta a vers- és cikkírást, 12 éves korában már kitűnő verseket írt. A családja
hazaszeretete hatással volt Lu Youra is,
aki mindig aggódott az ország és a nép
sorsa miatt. Sok-sok versének témája
a betolakodók kiűzése és az ország
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elveszett területeinek visszafoglalása
iránti vágy. Sok hadtudományi művet is
tanulmányozott és kardforgatást is tanult,
hogy felkészült legyen a háborúra.
A költő verseiben leírta az ellenség ellen
folytatott küzdelem iránti szenvedélyét és
a hazaárulók elleni gyűlöletét. Verseiben
mindvégig megtalálható a szenvedélyes
hazaszeretet. A Déli Song-dinasztia uralkodóházának gyengesége és hanyatlása
miatt a költőnek nem volt lehetősége
nagy céljai megvalósítására. De hazaszeretete élete végéig tartott. Halála előtt
is a kettészakadt ország újraegyesítéséről gondolkodott. Utolsó versében a fia
lelkére kötötte, hogy a haza újraegyesítésének napján a győzelem emlékére
tartson szertartást Lu You sírjánál. Az
ellenség ellen, a haza egyesítéséért folyó harcot életcéljának tekintő költő szomorúan és aggódó szívvel halt meg. Hazafias versei máig nagy hatásúak, arra
lelkesítik az embereket, hogy álljanak
ellen az idegen agressziónak, amikor az
Kína biztonságát fenyegeti.
A hazaszeretettől áthatott költőnek szép,
de fájdalmas szerelme is volt. 20 éves
korában házasodott össze a vele együtt
felnőtt, igen kedvelt, tehetséges Tang
Wannal. Ámde Lu You anyja nem értett
egyet házasságukkal, és erővel elszakí-

totta a házaspárt egymástól.
Pár esztendővel később Lu You sétálgatott egy parkban. Egy verset írt a park
falára, kifejezve volt felesége, Tang Wan
iránt érzett szeretetét és vágyakozását,
valamint elválásuk miatt érzett sajnálatát.
Később Tang Wan is sétát tett a parkban,
és olvasta volt férjének, Lu Younak iránta
táplált mély vágyakozással teli versét.
Az asszony Lu You verse mellé írta saját
versét, amely szintén lírai hangon fejezte ki volt férje iránti mély érzelmeit. 40
esztendő múlva a 67 éves Lu You ismét
felkereste a parkot, ahol nemcsak egykori saját versét, hanem volt felesége,
Tang Wan hozzá írt válaszkölteményét is
megtalálta. Amint a park falán meglátta
a régi írásjegyeket, azaz egykori saját és
volt feleségének versét, könnybe lábadt
a szeme. Idős korában éppen a korábbi
találkozásaik színhelye közelében lakott.
Gyakran gondolt volt feleségére, s volt
felesége, Tang Wan iránti mély érzelmeit és szerelmét lírai költeményekben
örökítette meg. Lu You és Tang Wan
egymásnak írt szerelmes versei azóta is
töretlenül népszerűek a kínaiak körében.

Kína a világban, a világ Kínában

A Tang-korban élt
Li Shangyinról

A

Tang-dinasztia korában, 812
és 858 között élt egy költő, aki
különös szerelmes verseket
írt meg. Ezt a költőt Li Shangyinnak
hívták. Költeményei tele vannak szerelmes érzésekkel. A költő saját szerelmes története is foglalkoztatja az
embereket.
A Tang-dinasztia más költőinek származásától eltérően, Li Shangyin gyermekkorában igen szegény volt. Nagy
akarattal, szorgalmasan tanult és dolgozott, hogy megvalósítsa nagyra törő
terveit és álmait. De sajnos a hatalmi
harcokban sok gonddal küszködött, s
megvalósulatlanul maradtak a politikai
céljai.
A sikertelen hivatali pályája azonban
nem volt hatással költői tehetségének
kibontakozására. Gondolatait és érzelmeit mind költeményeibe vetítette.
Szép nyelven költeményeibe rögzítette
a szerelmes érzelmeket. Alkotásai
születésüktől kezdve nagy visszhangot
keltenek az olvasókban. A költő nagy
figyelmet szentelt munkái esztétikai

értékének. Ámde versei nagyrészt tragikusan végződnek, ami szükségszerűen bánatot és sajnálkozást vált ki az
embereknél. Egyik legismertebb rövid
verse a Cím nélkül . Első mondata vágyakozást és bánatot idéz fel. Eszerint
„nehéz a randevú létrejötte, de ennél
még nehezebb a búcsú.” Az első
mondat váratlan bánatos, fájdalmas
felütése sajátos hangulatba ringatja
az olvasókat. Utána a költő különböző
hasonlatokat használt a szerelmesek
érzelmeinek leírására. Például a virághervadás ábrázolásával, ahogy a
szerelmesek nagy szélben, céltalanul
barangolnak a hervadó növények,
erdők és kertek között. A selyemszál
lefestésével a költő azt akarta kifejezni,
hogy a szerelmesek mélyen gondolnak
egymásra. A gyertyaoltás, a gyertyaolaj csepegésének szemléltetése azt
fejezi ki, hogy a szerelmesek annyira
vágyakoznak egymásra, hogy már a
könnyeik is elapadtak a vágyakozástól.
Ezt követően azt írta a költő, hogy a
szerelmes lány szünet nélkül fésülkö-

dik a tükör előtt, vagy nyugodtan várakozik, a szerelmes férfi pedig annyit
gondol szerelmesére, hogy éjjel nem
tud elaludni. Ekkor egy „zöld madár”
továbbítja a szerelmesek egymás iránti
érzelmeit. A kínai mondák szerint a
szent zöld madár üzenetet továbbít
hegyeken és folyókon át, amikor Xi
Wangmu isntennő leszáll a Mennyei
palotából az emberek világába. Később a „zöld madár” páratlanul szép
főnix lett. Itt a költő a zöld madarat
előfutárhoz hasonlítja, hogy valami reményt hozzon a szerelmeseknek.
A költő azért imádja a zöld madarat,
mert az ifjú Li Shangyin beleszeretett
egy szép taoista apácába, amikor a
taoista kolostorban tanult.
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Kína a világban, a világ Kínában

Szerelem és
tragédia
- Li Qingzhao költő élete
M

ég ma sem nagyon találni olyan írót, aki mennyei
tehetséggel lenne megáldva, és nevéhez csodás,
tragikus történetek fűződnének. Li Qingzhao, a kínai
klasszikusok között számon tartott költőnő azonban ilyen irodalmi alak. 1084 és 1155 között, az Északi és Déli Song-dinasztia
korának határán élt. A kimagaslóan tehetséges írónő főleg a „ci”
versformát használta. A „ci” a kínai költészet egyik jeles műfaja,
amelyet főleg lakodalmi és a szertartásos dalszövegeknél alkalmaztak. Li Qingzhao alkotásai kora irodalmának csúcsát jelentették. Élete összefonódott az ország sorsával, voltak boldog és
tragikus évei, mindent egybevetve csodás élete volt.
Li Qingzhao gazdag írócsalád sarja volt. Édesapja és bátyja
a császári udvarban szolgált, mégpedig magas beosztásban.
Édesanyja is író volt. Li Qingzhao született tehetség volt, amit
példás neveltetése és taníttatása még inkább felerősített. Már
gyerekkorában is verseket rögtönzött, ami jelezte a benne rejlő
tehetséget.
Lánykorában a naiv Li Qingzhao más lányokkal együtt gondtalanul csónakázott, hintázott, mulatott. Természetes gyermeki
naivsága, élénksége köszön vissza költeményeiből. Ezeknek a
verseknek a központi szereplője maga az író volt.
Amint felcseperedett, szerelembe esett, és ez ragyogta be életét, sok szép szerelmes történetet hagyott ránk. Szerelmét nem
úgy kell elképzelni, mint Rómeó és Júlia szerelmét, amelynek
sok megpróbáltatás és viszontagság után tragikus vége lett. Li
Qingzhao szépsége és tehetsége elbűvölte a szintén irodalomkedvelő Zhao Mingchenget. Az azonos érzések, a közös vágy,
a közös eszménykép és az irodalom közös szeretete szoros
köteléket jelentett, és össze is házasodtak. Az irodalom, a zene
és a kalligráfia mellett mindketten szerették a műgyűjtést és a
műemlékek felkutatását. Alig volt párja boldog házasságuknak
egy olyan feudális társadalomban, amelyben a szerelem szabadsága egyáltalán nem volt jellemző. Nyugodtan kijelenthető,
hogy boldog házasságuk az égi istenek ajándéka volt.
Li Qingzhao és Zhao Mingcheng szerette és tisztelte egymást.
Boldog házasságukhoz sok monda fűződik. Az egyik történet
szerint egyszer mulatságot rendeztek a lakásukon. A férj a
vendégek kérésére egy verset rögtönzött, amelyben három
mondatot idézett felesége azon verséből, amelyet távoli kiküldetése idején kapott tőle. A vendégek a férj versének értékelésekor pont ezt a három mondatot ítélték a legjobbnak. A három
mondat férje utáni vágyódását írja le. A férj szégyenkezve, de
örömmel fogadta a vendégek kritikáját. Közben a vendégek
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előtt mesterének nevezte a feleségét. Ez a kijelentés bizony
nagy dolognak számított egy férfi részéről, hiszen az akkori értékrend szerint a férfi volt az úr a családban. Ebből is érezhető,
hogy milyen boldog házasságban élhettek.
Ámde a legnagyobb boldogság közepette, az országban zűrzavaros időszak következett. Háború dúlta fel boldog házasságukat. A házaspár menekülni kényszerült a háború pusztítása elől.
Később külön kellett éljenek, egészen a férfi haláláig. Hátralevő
életét szegénységben és magányosan töltötte.
Vándorlásuk során kirabolták őket, elveszítették az addig ös�szegyűjtött műalkotásokat és más értékeiket. Férje halála
lelkileg és fizikailag nagy csapást jelentett Li Qingzhao számára, aki Észak-Kínából Dél-Kínába vándorolt, és lelkivilága is
megváltozott. Itt megtapasztalta a négy évszak váltakozását, a
virágzást és a hervadást, a tavaszi szeles időt és az esőzést.
Mindez olyan költemények megírására ihlette, amelyekben felelevenítette férjével kapcsolatos emlékeit. Verseiben sok olyan
új, csak rá jellemző kifejezést használt, amelyek lelkivilágágát,
érzéseit fejezték ki. Erre jó példa az általa alkalmazott xun xun
mi mi nevű versszerkezet. Ez a négy kínai szót magyarul talán
így lehet a legjobban visszaadni: „keresés és keresés, rátalálás
és rátalálás”. A vers szerkezete hűen adja vissza, erősíti a kifejezendő gondolatokat. Ezzel férje utáni mérhetetlen vágyakozását és emlékeit igyekezett megjeleníteni. A másik két ehhez
hasonló szerkezet a költőnő férje miatti rendkívüli
bánatát és fájdalmát mutatja. A ma embere
mindig ezeket a kifejezéseket használja, ha
hasonló gondolatok foglalkoztatják. Életének
utolsó szakaszában írt verseit keserű hangnem jellemzi, tragikus szerelme,
családjának összeomlása és az
ország kettészakadása foglalkoztatta.
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Wang Anshi,

az irodalmár és politikus
W

ang Anshi neves politikus, irodalmár volt a 11. szá-

megkezdte a reformok végrehajtását gazdasági, pénzügyi, ka-

zadi Kínában. Olyan politikai és gazdasági reformot

tonai és más területeken. Sok új törvényt, jogszabályt készített.

kezdeményezett, amelynek alig volt párja Kína törté-

Ez az időszak az igen híres Wang Anshi-reform kora volt a kínai

nelmében.

történelemben. A reformtörekvések nagy látnoki bölcsességről

Wang Anshi 1021-ben született bürokrata családban. Már gyer-

árulkodtak. A pénzügyi reformelgondolás az állami hitelezés

mekkorában tehetségesnek tűnt. Állítólag soha nem felejtette

alapvető szabályait tartalmazza. Az általa megalkotott piaci

el, amit egyszer olvasott és gyors ésszel megfogalmazva írta

törvény olyan ésszerű előírásokat mondott ki, amelyek szerint

cikkeit. Gyermekkorában apjával együtt bejárta az egész or-

a kormány szabályozza a piacot, megakadályozva némely

szágot. Sokat tanult, kitűnő családban nevelkedett. Ennek kö-

kereskedőt abban, hogy manipulálják és monopolizálják az

szönhetően már gyermekkorában kitűnt tudásával a gyerekek

árat. Sajnos a reform nem érte el várt céljait valószínűleg a túl

közül. Gyermekkorában írt prózájának címe Shang Zhongyong ,

előrelátó elgondolás miatt. Öt év múlva a császár ellenállása, a

vagyis a Sértett Zhongyong . A Zhongyong egy csodagyerek,

természeti csapások, a főnemesek ellenvetései, a társadalom-

név szerint Fang Zhogyong keresztneve volt. Fang Zhogyong

ban uralkodott babonás tévhit miatt a reformfolyamatnak vége

ötéves korában kiváló verseket írt. Apja nagyon örült neki és

is szakadt. Tíz év múlva pedig teljesen érvénytelenítették az

különböző találkozókra, összejövetelekre küldte. Nem tanult

általa megalkotott új törvényeket és jogrendeleteket.

tovább, ennek a következménye az lett, hogy hétköznapi em-

Wang Anshi egész élete során folytatta irodalmi alkotómunká-

ber maradt. Ez a cikk talán tanulságként szolgált Wang Anshi

ját. A 8. és 9. század közötti Kína 8 legkiválóbb irodalmárának

számára, hiszen ő mindig szorgalmasan, fáradhatatlanul tanult,

egyike volt. Alkotásai között politikai tárgyú könyvek, útleírások

végül nagy ember lett. A Shang Zhongyong azóta is szorgalmas

és versek szerepeltek. Közülük versei a legjelentősebbek. Al-

tanulásra ösztönző irodalmi mű maradt. Ma ez a cikk a gimná-

kotómunkája során rendkívüli művészi igénnyel csiszolt minden

ziumi tananyagban szerepel.

szöveget. Elmondások szerint néha hónapokon át keresett egy

Wang Anshi 21 éves korában a köztisztviselők sorába került.

megfelelő kifejezést illetve szót valamelyik szöveghez. Alkotá-

Több helyen közép- és alsó tisztviselői beosztásban dolgozott.

sai kifejezetten realista stílusúak, nagy hatással vannak a kínai

Több mint 20 esztendőn keresztül kísérleti jelleggel különböző

irodalomra.

reformlépéseket hajtottak végre az ő illetékessége szerinti tér-

1086-ban, 66 éves korában nagy bánatában meghalt, amikor

ségben mindaddig, ameddig szerinte elegendő tapasztalatokat

megtudta, hogy az új császár érvénytelenítette az általa kezde-

nem szerzett. Ezért többször elutasította az előmenetelére irá-

ményezett reformpolitikát.

nyuló császári kinevezési rendeletet. Csak akkor fogadta el a
császár alkalmazási rendeletét, amikor nagyobb reformot akart
végrehajtani. 1070-ben 50 éves korában elfogadta a császár
alkalmazási ajánlatát, s az ország miniszterelnöke lett. Ebben
az évben gazdag tapasztalatok birtokában az egész országban

“

W

ang Anshi neves politikus, irodalmár

volt a 11. századi Kínában. Olyan politikai és
gazdasági reformot kezdeményezett, amelynek
alig volt párja Kína történelmében.
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A nagy ókori kínai
költő és hazafi,
辛弃疾（ 1140
－ 1207
）南宋词人。
原 字 坦 夫， 改 字 幼 安， 别 号 稼 轩，
历 城（ 今 山 东 济 南） 人。 出 生 时，
中原已为金兵所占。 21
岁参加抗金
义 军， 不 久 归 南 宋。 历 任 湖 北、 江
西、湖南、福建、浙东安抚使等职。
一 生 力 主 抗 金。 曾 上《 美 芹 十 论》
与《 九 议》， 条 陈 战 守 之 策， 显 示
其 卓 越 军 事 才 能 与 爱 国 热 忱。 其 词
抒写力图恢复国家统一的爱国热情，
倾 诉 壮 志 难 酬 的 悲 愤， 对 当 时 执 政
者的屈辱求和颇多谴责；也有不少
吟 咏 祖 国 河 山 的 作 品。 题 材 广 阔 又
善 化 用 前 人 典 故 入 词， 风 格 沉 雄 豪
迈 又 不 乏 细 腻 柔 媚 之 处。 作 品 集 有
《 稼 轩 长 短 句》， 今 人 辑 有《 辛 稼
轩诗文钞存》。

A

kínai klasszikus irodalom
egyik költője volt a nagy hazafi, Xin Qiji (1140-1207). Ő a
Song-dinasztia korában (960-1279) művelt „ci” (magyar átírással: ce) versforma
legfontosabb képviselője. Ma úgy értékelik Xin Qijit, mint kiemelkedő személyiséget; a „ci” versforma sárkányaként
emlegetik. Kínában a sárkány alakja a
királyt és a császárt szimbolizálta. A „ci”,
más néven a „Song Ci”, vagy „Szongkori ce” olyan versforma, amelyhez
zenei kíséret is szolgál, és énekelve
szokás előadni. A „Song Ci”-nek két
irányzata ismert. Az egyiket a szenvedély, a vakmerőség és a mesés képzelet jellemzi, míg a másikat a kecsesség
és a visszafogottság. Xin Qiji az előbbi
irányzat képviselője. A több mint 800
esztendővel ezelőtti Song-dinasztia
korában éles nemzetiségi ellentétek
dúltak az országban. Xin Qiji nem tudott
megbékélni az idegen elnyomással és a
diszkriminációval, és már gyermekként
is sokat áldozott hazájáért, húszévesen
csatlakozott a felkelők csapatához. Később a Déli Song-dinasztia szolgálatába
állt, és egész életét az elveszített országrészek visszafoglalásának, a politi-
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Xin Qiji

kai és katonai harcoknak szentelte. Ez a
hazafias érzés irodalmi alkotómunkájára
is kihatott, ennek középpontjában a katonai témák álltak.
Verseiben a katonák bátorsága, hősiessége és önbizalma dominál.
A Déli Song-dinasztia uralkodói többször is előléptették, ami éltette benne a
reményt a külső betolakodók által megszállt területek visszaszerzésére. De
többször leváltották vagy lefokozták Xin
Qijit, és így egyre kevésbé bízott nagyra
törő terveinek realizálásában. Költeményeinek egyik részét az ország sorsa
miatti aggodalom és fájdalom jellemzi.
Nagy lelki viharok dúltak benne. Miután
már minden reménye elszállt, és bizonytalanná vált az ellenség által megszállt
területek visszafoglalása, közel húsz
éven át elvonultan élt. Ennek során sok
olyan verset írt, amelyekben csak tehetetlenül sopánkodott, aggodalmának és
fájdalmának adott hangot. Az egyik ilyen
alkotásában azt írta, hogy aggasztja
az ország sorsa, de nem vehet részt
a kormányzásban. Milyen keserves a
visszavonult tisztviselő élete, írta. „Ne
támaszkodj az erkély korlátjára, és ne
nézz messzire! Hiszen a lemenő nap

fénye a szomorúfűzre esik, és hamarosan beköszönt a hosszú éjszaka. Ha
rápillantasz, elviselhetetlen szomorúság
lesz rajtad úrrá.” Olyan verseket is írt,
amelyekben elégedetlenségét fejezte ki
az uralkodói ház gyengesége, romlása
és hanyatlása, valamint politikai elmaradottsága miatt.
Elvonultságában idillikus verseket is írt.
Egy ilyen költeményében arról vall, hogy
szereti a gyerek csintalanságát és naivságát. Örömmel figyeli, ahogy a gyerek
a vízen szedi a lótuszvirág termését, a
lótuszmagot. Ezzel a vidéki életet és tájat ábrázolta. Egy másik költeményében
az olvasható, hogy a hét-nyolc csillagos
égbolt alatt két-három csepp eső volt a
hegységben… Ez leginkább egy szép
kínai tusrajzra emlékeztet, kifejezve a
szerző szabad, gondtalan, fesztelen lelki hangulatát.
Xin Qiji értett a hadtudományokhoz és a
hadviseléshez is. De ennél is nagyobb
költő volt, aki tökéjre vitte a „Song Ci”
versformát, és újabb elemekkel frissítette a kínai költészetet; halhatatlan érdemeket szerzett a „Song Ci” versforma
fejlesztésében.
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A Holdvilágos éjszaka

a tavaszi

folyónál

A

618 és 907 közötti Tang-dinasztia idején született
versek rövid, de intenzív mivoltukban, szabályos
formájukkal, szép nyelvezetükkel és kiváló kifejezésmódjukkal az ókori kínai költészet csúcsteljesítményei. A Tangdinasztia korának költeményeiből is kiemelkedik Zhang Ruoxu
egyik verse, a Holdvilágos éjszaka a tavaszi folyónál .
A vers írója, Zhang Ruoxu a Tang-dinasztia első szakaszának
és fellendülésének fordulója, azaz az időszámításunk szerinti
700 körül élt. Költeményeiből mindössze kettő maradt az utókorra. De a Holdvilágos éjszaka a tavaszi folyónál című versével így is a Tang-dinasztia legnagyobb költői közé tartozik.
Ez a vers kitűnő példája annak, hogy a költő rendkívül jól tudta
kifejezni gondolatait és érzelmeit.
A Holdvilágos éjszaka a tavaszi folyónál című hosszú vers
egybeszövi a képeket, a költő gondolatait, érzelmeit és életfelfogását, valamint elképzeléseit a világűr titkairól. Ötvözi a költő
gondolatait és érzelmeit, a jeleneteket és a tájakat.
A vers kínai címe már tartalmazza a költemény mind az öt elemét, azaz a tavaszt, a folyót, a virágot, a holdat és az éjszakát,
és már ezzel szép, vonzó költői képet alakít ki az olvasókban.
A vers elején a költő a tavaszi folyónak azt az esti képét ábrázolja, amikor a dagály idején a folyó vízállása megegyezik a
tengerével. Egyszerre fénylik a tenger fölött a hold, és zajlik a
tengeren az árapály. A tenger vize végtelenül hullámzik. A hold
fényesen világít a tenger két füves, erdős partja, völgye fölött. A
levegőben köd gomolyog. A folyóparton pedig homályos a fehér
homok. Mindezzel azt a jelenséget ábrázolja, amikor tavasszal
dagály idején a folyóvíz szintje annyira megemelkedik, hogy a
folyó része lesz a tengernek. A tenger horizontján a fényes hold
a dagállyal együtt kel föl. A holdfényben a folyó vize csillog, a
folyó hömpölyög. A fű és a virágok szépen nőnek a folyóparton
és völgyeiben. A vers képeiben ez a két jelenség egybeolvad. A
fényes hold úgy világít a fű, a virágok és az erdők fölött, mintha
a hó pelyhekben hullana a fákra. Hirtelen köd száll a tájra, de

közben a holdfény is fényesen ragyog, ezért a fehér színű homok átdereng a sötét estén.
Ezt követően a költő az ember életéről fejezi ki véleményét.
Versében azt írja, hogy a levegő és a tavaszi folyó tiszta, semmi sem szennyezi. A hold egyedül fénylik a magas égen. Ekkor
a költő magában felteszi a kérdést: ki látta legelőször a holdat a
folyóparton? Melyik évben kezdett világítani az emberekre? Az
emberiség történetében az egyik nemzedék végeérhetetlenül
követi a másikat. A folyó és a hold minden időben változatlan
marad. Ebben a pillanatban ki kóborol a folyóparton a holdfényben? Előtte folyik a folyó, amelynek vize már sohasem tér vis�sza. A folyó festői szépségű tájai közepette a költő egyedül nézi
a holdat és a gondolatai, miként a folyó, mindig folynak tovább.
Az idő és az űr végtelen. Az élet folytatódik. Csak az idő úgy
repül, mint a nyíl. A költőnek a dolgok esztétikáját, a természet
és az ember összekapcsolódását valló hite magától értetődően
fejezi ki a természet ismétlődését, valamint fiatalságának, az
időnek a múlását. Gondolatai közepette a családjától távol élő
költőt honvágy kerítette hatalmába. Ezért természetes, hogy a
költő némileg bánatos hangnemben zárja versét, amikor arról
ír, hogy a holdfényben vajon hányan mehettek haza? A nyugati
égbolton a lenyugvó hold nehéz szívvel hagyta fényét a folyóparti erdőkben.
Zhang Ruoxu költő mély érzelmeit egybeötvözi a gyönyörű természeti képekkel. A versben ábrázolt mély költői gondolatok,
nagyfokú szubjektivitás, tiszta, szép művészi értékek a Tangdinasztia idején keletkezett lírai művek magas művészi fokáról
árulkodnak. A műértők ezért szeretik Zhang Ruoxunak a Holdvilágos éjszaka a tavaszi folyónál című versét.
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Opera és regény a kínai feudalizmus
utolsó korszakában (1206-1911)

T

emüdzsin, azaz Dzsingisz kán 1206-ban alapította meg a mongol birodalmat, majd 1271ben Kubiláj kán változtatta meg a nevét Yuan-császárságra. 1279-ban legyőzték a Songdinasztiát és Dadut jelölték ki fővárosnak. Ez a hely Peking őse. A mongolok eleinte a
Góbitól északra fekvő sztyeppéken nomadizáltak. Temüdzsin legyőzött minden nomád törzset,
befejezte Mongólia egyesítését és megalakította a mongol birodalmat, magát ezután Dzsingisz
kánnak hívatta. Mindezeket megelőzően a mongol katonák támadást indítottak a közép-ázsiai királyságok, a kelet-európai országok, illetőleg Perzsa ellen. A Karakorum, mai nevén Harhorin központú Ázsiát és Európát ötvöző nagykánság nemsokára több kisebb kánságra szakadt.
A Yuan-dinasztia idején az opera érte el csúcspontját. Először Kína északi részén, majd lépésről
lépésre eljutott Kína déli részeire is. Guan Hanqing, Ma Zhiyuan, Zheng Guangzu, Bai Pu, Qiao
Jipu volt a hat legkiválóbb és leghíresebb operaszerző. A Yuan-korban szerzett, később klasszikussá vált műveiket még ma is előadják a színházak.
1368-ban Zhu Yuanzhang Nangkingban megalapította a Ming-dinasztát. 31 éves uralkodása alatt
kemény kézzel szilárdította meg a központi hatalmat, kegyetlenül végzett azokkal, akik korábban
nagy erővel segítettek neki a dinasztia alapításban.
A Ming-dinasztiában a regény és a novella ért el jelentős eredményeket. Ebben a dinasztiában
számtalan regény és novella jelent meg, amelyek témája gyakran volt a történelem, illetve az emberek mindennapi élete. A három királyság története , a Vízparti történet és a Nyugati utazás tartozik a kor legkiválóbb művei közé.
1644-ben alakult meg a Qing-dinasztia, és 1911-ig volt hatalmon. Az utolsó dinasztia 268 éve alatt
összesen 10 császár ült a kínai császári trónon. A Qing-birodalom fénykorában az ország területe
elérte a 12 millió négyzetkilométert.
A Qing-dinasztiában a regény és novella tovább fejlődött, de az írók inkább a mindennapi életről, a
valóságról írtak, a Liao Zhai című novellagyűjtemény és A vörös szoba álma a Qing-dinasztia korának legkiválóbb alkotásai.

Folytatás a 29. oldalról
A verskezdet a költő sóhaja a gyorsan múló és soha vissza nem térő idő miatt. Bánatos sóhaj az emberi élet rövidsége, a gyors
megöregedés miatt. De Li Bai nem lemondóan folytatja a verset, mert ez következik: „Hogy elérhesd vágyadat, éjjel örömök közt,
/ holdfényben ne hagyd soha üresen kupádat! / Égadta tehetségem hasznot kell hogy hozzon.” Ez a rész látszólag a mulatozást
élteti, a nagyra törő, derűlátó Li Bai azonban költői nyelvstílusával az emberi életről és önmagáról szól szinte himnikus magasságokban. Ekkor írta le a költői öntudat emlékezetes kifejezését: „Égadta tehetségem hasznot kell hogy hozzon”.
Az utolsó részben található a következő mondat: „az ősidők bánatát lemossuk ma szépen.” Ez azt jelenti, hogy mindnyájan együtt
kell megszüntetnünk az ősidők bánatát.
Nem lehet egyetlen vers elemzésével bemutatni a szent költőnek nevezett Li Bait. Versei nagy hatással voltak kortársaira is, és azóta valamennyi generációra. Li Bai azon költők közé tartozik, akiknek a versei széles körben ismertek és rendkívül kedveltek.
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kínai klasszikus irodalmi művek közé tartozik A
nyugati szoba című színdarab. Amikor Kínában az
emberek szerelmes történeteket emlegetnek, mindig
eszükbe jut Zhang Sheng és Cui Yingying, a két szerelmes, valamint támogatójuk, Hong Niang, aki ma már házassági közvetítőként él a kínaiak emlékében. Zhang Sheng és Cui Yingying
szerelmes története a 618 és 907 között fennált Tang-dinasztiáig nyúlik vissza. A több mint 700 évvel ezelőtt uralkodó Yuandinasztia korában Wang Shifu drámaíró e szerelmes történet
alapján írt színművet A nyugati szoba címmel, ami közismert
színdarab lett Kínában. Később különböző drámai műfajra
dolgozták át ezt a darabot, amely állandóan műsoron van, és
amelyet mindig nagy tetszéssel fogad a közönség.
A nyugati szoba című színdarab a feudális etikai kötöttségeket
ledobó fiatalok szabad szerelem iránti vágyát jeleníti meg. Az
írástudó Zhang Sheng beleszeretett egy kolostorban lakó fiatal
lányba, Cui Yingyingbe. A lány is szerelemre lobbant a fiú iránt.
A szobalány, Hong Niang segítségével a szerelmes pár gyakran a kolostor nyugati szobájában randevúzott. Miután a lány
édesanyja tudomást szerzett viszonyukról, dühbe gurult, és véget vetett a szerelmesek kapcsolatának, megszidta és meg is
verte a szobalányt. De a fiú továbbra is sokat gondolt a lányra,
annyit, hogy bele is betegedett. Később egy bűnbanda támadást indított a kolostor ellen. Zhang Shengnek volt egy tábornok
barátja. Kérésére a katonai vezető rövid időn belül leverte a
banda támadását. A fiú ezzel megvédte a lányt és édesanyját
a támadóktól. Hálából az édesanya elfogadta a fiú és a lány
szerelmét azzal a feltétellel, hogy a fiú győztesen kerül ki a köztisztviselői felvételi állami vizsgából, és magas tisztséget nyer
el. A fiú szorgalmas tanulmányainak köszönhetően eleget tett
az édesanya követelményének, és udvarházi tisztséget kapott.
Így el is vette Cui Yingyinget. Tehát a színdarabnak szerencsés,
vidám vége van, a szerelem beteljesülésével, a pár házasságával végződik.

nyugati
szoba
Kína a világban, a világ Kínában

Ennek a szerelmi történetnek az eredete a több mint 1000 évvel
ezelőtti Tang-dinasztia koráig nyúlik vissza. A történetet a Yuandinasztia idején az ismert drámaíró, Wang Shifu a népmondák
alapján dolgozta át több felvonásos drámai műfajra A nyugati
szoba címmel. A színmű üzenete: az igazi szerelemből boldog
házasság következik. Ez a legnagyobb hatású színdarab a
Yuan-dinasztia korában született színművek között. Szerkezetével forradalmi újítást jelentett a korábbi kötött stílushoz képest. A szokásosnál több felvonásból állt, ami lehetőséget kínált
a színdarab cselekményének részletesebb érzékeltetésére. A
szerző újszerű témát karolt fel, szép, élénk, eleven szavakkal,
kifejezésekkel, finomabb, részletesebb stílusban írta meg az öt
felvonásból álló drámai művet, amelynek főhősei szabad szerelem és házasság után vágyakoznak. Mindez vonzóbbá tette a
darabot.
A nyugati szoba című drámai mű választékos szavakkal, derűsen, élethűen festi le a szerelmes pár egymás iránti csodálatos
érzelmeit. A színdarab szövegét hétköznapi beszédstílus jellemzi, amely elevenen adja vissza a főhősök tulajdonságát és
egyéniségét. A következő idézet a dráma utolsó felvonásában
(Búcsú a pavilonban) található.
„Sötét felhő borítja az eget. Sárgul a természet. Erős nyugati
szél fúj. A fecske délre vonul. A szerelmes párnak búcsúznia
kell egymástól.”
A borús hangulatú jelenet maró fájdalmat sugall, könnyre fakasztja az embert.
Kevés történelmi feljegyzés maradt ránk a mű szerzőjéről,
Wang Shifuról. Csak annyit tudunk, hogy eunuch családból
származott. Negyvenéves korában tartományi szintű tisztséget kapott, melyről később lemondott, és innentől minden
idejét drámai művek írásának szentelte. Életében összesen 14
színdarabot írt. Több mint 700 év elteltével megfilmesítették,
operára és sok más műfajra dolgozták át A nyugati szoba című
színdarabot.
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A

Nyugati utazás

kínaiak által rendkívül kedvelt
kalandos regény a Nyugati
utazás , másképpen A Majomkirály története , amely a kínai
klasszikus regényirodalom négy legismertebb művének egyike. A regény arról
szól, hogy Tang Seng, azaz Xuan Zhuang
buddhista szerzetes és három útitársa,
Sun Wukong, a Nyolctilalmasnak nevezett Zhu Bajie és Sha Seng hogyan lett
úrrá a démonokon, szörnyeken és egyéb
nehézségeken az Indiába, a buddhizmus
szent könyveiért történt utazásuk során.
A Nyugati utazás a Ming-dinasztia korában, a 16. században született. Szerzője,
Wu Chengen előbb megírta a regény
vázlatát, amit később a nép körében gyűjtött, szájhagyomány útján terjedt történetek további finomítása és feldolgozása
alapján kiegészített.
A Nyugati utazás sokak által olvasott,
közismert regény Kínában. A regényben
ábrázolt meséket majdnem mindenki
ismeri, hiszen a regény megjelenése óta
mesélik, regélik a regényben leírtakat.
Számtalan képet, festményt, színdarabot
ihletett a Nyugati utazás . Átdolgozták
filmre, tévéfilmre és színpadra is.
A Nyugati utazás valóságos történeten
alapul. A 618 és 907 között fennállt Tangdinasztia idején Xuan Zhuang buddhista
szerzetes a buddhizmus szülőföldjére,
Indiába utazott, hogy eredetiben tanulmányozza a buddhizmus tanításait,
szent könyveit. Ezt a valóban megtörtént
eseményt a regény alkotója művészi szabadsággal kezelte. Három útitársat, azaz
tanítványokat adott a szerzetes mellé a
cselekményesség érdekében. A három
útitárs jellemvonásai nagyon különbözőek. A Majomkirály hűséges, agyafúrt, bátor. A másik útitárs, Zhu Bajie kényelmes
élet után vágyakozó, lusta, de őszinte
és jóindulatú. A harmadik útitárs őszinte,
becsületes szerzetes, aki mindenáron az
igazi buddhista szent iratok megszerzésére törekszik. A viszontagságokkal és
megpróbáltatásokkal teli hosszú utazás
során mindhárman következetesen, hűségesen követik Xuan Zhuang barátot az
igazi szent könyvekért és a buddhizmus
tanításainak megszerzéséért. A négy
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kalandor hosszú utazása 81 történetet
tartalmaz. Minden megpróbáltatásuk
tökéletes mese, amelynek cselekménye
összetett és elbűvölő. A regényben megjelenített démonok, szörnyek, kísértetek
csodálatos varázserejükkel eltávolíthatják a hegyeket, felfordíthatják a tengert,
szelet és esőt varázsolhatnak, tehát mindenre képesek. Az ábrázolt jelenetekben
sokféle színpompás, nagy fényességben
ragyogó kincsek láthatók, amelyeken
ámulhatnak az emberek.
A regény képzeletbeli égi palotákat, poklokat mutat be, valamint azokat a csodálatos államokat ábrázolja, ahova a négy
utazó ellátogatott. A művészi ábrázolás
a lehető legrészletesebben mutatja be a
menny csodaképeit és az embereknek
az égi palotákról alkotott elképzeléseit. A
regényben a szerző sok olyan démont,
szörnyet, kísértetet jelenített meg, amelyeket az emberek legyőztek. Ez tükrözi
az emberiség vágyát arra, hogy az igazság győzzön a gonoszság fölött.
Bár a Nyugati utazás a Tang-dinasztia
korában élt Xuan Zhuang barát története alapján íródott, de a regény főhőse a
szerzetes tanítványa, a bátor, agyafúrt,
szilárd akaratú Sun Wukong, azaz a Majomkirály. A Majomkirály a regény legfényesebb, legnagyobb alakja, az igazság
és az erő megtestesítője. A regény elején
található az a jelenet, amelyben a világűrből született Sun Wukong királynak
kiáltotta ki önmagát a Huaguo-hegyen,
nem engedelmeskedett semmilyen tekintélynek, hatalomnak, és hadat üzent a
Mennyek palotájának. Végül kirobbantotta a Nagy felfordulást az Égi palotában. A
regénynek ez a része a Majomkirály szabadságszeretetét, a társadalom visszásságainak, retrográd elemeinek ellenálló
harci szellemét dicsőíti. A Mennyek palotájában folytatott harcban legyőzött Majomkirályt 500 évre a Wuhang-hegy alá
zárták büntetésül. Ezután Xuan Zhuang
barát kiengedte, hogy elkísérje őt a budd-

hizmus eredeti szent könyveiért indított
nyugati útjára. A Majomkirály ekkor már
nem lázadó figura Xuan Zhuang szerzetes mellett, hanem hős. Koszorú alakú
fejfedőben és tigris bőréből készült szoknyában jár, és minden gonoszság ellen
harcol az emberiség védelmében. A hos�szú nyugati utazás során vasakarattal,
agyafúrtsággal, csellel, varázserővel és
bűvös képességgel győzi le az útjukban
álló valamennyi nehézséget, megpróbáltatást, viszontagságot, kegyetlen démont,
szörnyet és egyéb gonoszt. Xuan Zhuang
barát a Majomkirály és másik két útitársa
segítségével végül megszerezte a buddhizmus eredeti szent könyveit és más
okiratait, s azokkal visszatért hazájába,
Kínába, így sikerrel teljesítette történelmi
küldetését.
A kínai irodalomban a Nyugati utazás
a leggazdagabb cselekményű regény,
amely buddhista, taoista és a konfuciánus
elemeket egyaránt tartalmaz. A regény
cselekménye során egyszerre jelennek
meg a buddhizmus és a taoizmus szent
alakjai. A valódi emberek magatartása, viselkedése és érzésvilága is megtalálható
a regény cselekményében. A műben több
helyen is olvashatók a konfucianizmus filozófiai tanításai. Mindez érdekessé teszi
ezt a klasszikus alkotást, nem is csoda,
hogy a társadalom minden rétege szereti
a Nyugati utazás t.
A Nyugati utazás megszületésével a
kínai regényirodalom új műfaja alakult
ki, amely főleg isteneket és szörnyeket
ábrázolt. A könyv okosan kapcsolja össze
egymással az őszinte gúnyt, a maró és
keserű csúfolódást és a szigorú bírálatot.
A regény közvetlenül hatott a későbbi
kínai szatirikus műfaj kialakulására. Kijelenthető, hogy a Nyugati utazás című
regény a kínai klasszikus romantikus
regényirodalom csúcsát képviseli, és mint
ilyen, a világirodalom egyik remekművének számít.

A

Avörös

18. század közepén, a Qing-dinasztia virágkorában,
azaz Qianlong császár uralkodása alatt született a
kínai szépirodalom egyik világhírű alkotása, A vörös
szoba álma . A mű nemcsak páratlan szépséggel
ábrázolja a mély emberi kapcsolatokat, hanem a feudális társadalom felbomlását is messzemenőkig részletesen taglalja. A
regény Cao Xuejin munkája.
A vörös szoba álma , az újkori kínai szépirodalom egyik remekműve. Az író maga is gazdag családban született, és átélte gazdag és hatalmas családjának a hanyatlását. Ez a valós tapasztalata ösztökélte őt a regény megírására, semmint a tehetsége.
Az író dédapja Kangxi császár kegyeltje volt. Tehát, könnyen
el lehet képzelni, hogy az író milyen rendkívül gazdag családi
körülmények között tölthette el a gyermekkorát. Ámde később
balsors sújtotta családját, dédapját megfosztották tisztségétől,
az otthonukat feldúlták… Ezért a család kénytelen volt Dél-Kínából Pekingbe áttelepülni. Az író fiatal korában szinte minden
szenvedést, keserűséget, és viszontagságot már átélt, mégis
idős korában kezdett bele – igen nehéz körülmények között –
regényének megírásába. Sajnos, halála miatt műve befejezetlen
maradt, csak nyolcvan fejezetet tudott megírni.
A vörös szoba álma , vagy eredeti címén A Kő története már az
író életében is nagy közismertségnek örvendett, mivel akkoriban
kézírással sokszorosították a már megírt fejezeteket. Cao Xuejin
halála után Gao E prózaíró az író eredeti elképzelései szerint
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szoba álma

folytatta a művet, és további negyven fejezettel gazdagította A
vörös szoba álmá t.
A vörös szoba álma családregény. A mű sokféle társadalmi réteghez tartozó ember életét fűzi egybe. A mű hősei császárok,
hercegek, arisztokraták, nemesek, szobalányok, házi alkalmazottak, kereskedők és parasztok is. A regényben sok mindent
megtudhatunk a korabeli társadalmi szokásokról, mint például a
felső rétegek közötti érintkezés különféle módozatairól (esküvő,
gyászszertartás), de nemcsak róluk kaphatunk szélesebb ismereteket, hanem az átlagemberek életéről is.
A regény néhány fontosabb családot is kiemel, és azoknak az
életét mélyrehatóbban is bemutatja. Ilyen például a császári és
a hercegi családok, valamint a Jia, a Shi, a Wang és a Xue család. A regény cselekményének központjában a Jia család élete
és mindennapjai állnak, akik „A Nagy Látványosság” nevezetű
palotában élnek. A mű főként a korabeli asszonyi sorsokat mutatja be, így sokféle hálószobatitokra is fény derül. A Jia család
sorsán keresztül a mű bemutatja a korabeli társadalmi visszásságokat is.
A regényében több mint hétszáz alak tűnik fel, akik közül száz
elég jelentős szerepet játszik a történet menetében. A remekmű
rendkívül szemléletesen ábrázolta a nők, különösen a lányok
bonyolult, érzékeny érzelemvilágát, változékony lelkiállapotát.
Az író nagy együttérzéssel írt életre keltett hősei életéről. A mesterműben rengeteg szeretetet fedezhetünk fel, a jóra törekvést
minden körülmények között, még akkor is, ha a hősöket mindenféle társadalmi akadályok hátráltatják.
A vörös szoba álma felbecsülhetetlen értékeket hordoz, hiszen,
az újkori kínai szépirodalom egyik remekműve mind nyelvhasználat, mind regényszerkezet, mind a regényhősök megformálása szempontjából.
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A kínai klasszikus regényirodalom:

A

Három Királyság

kínai klasszikus regényirodalomból négy regény, A három
királyság története , a Vízparti
történet , a Nyugati utazás és
A vörös szoba álma a legjelentősebb és a
legismertebb alkotás.
A három királyság története az első kínai
nagyregény, történetekből összeállított,
eposzhoz hasonlatos remekmű. A regény
a Cao Cao vezette Wei fejedelemség, a
Liu Bei vezette Shu fejedelemség és a Sun
Chuan vezette Wu fejedelemség közötti
politikai és katonai ellentéteket és harcokat
ábrázolja. Az alkotás hatalmas, összetett
társadalmi és történelmi hátteret felidézve
mutatja be az egykori éles, bonyolult és különleges politikai és katonai konfliktusokat,
nagy hatást téve a következő generációkra
politikai, hadászati stratégiai és taktikai vonatkozásban egyaránt.
A három királyság története előtti regények általában rövid terjedelműek voltak.
Hogyan lettek hát a klasszikus kínai regények hosszú, terjedelmes művekké?
A 960 és 1279 között fennállt Song-dinasztia korában nagyon elterjedt volt a
mesemondás. A mesemondók szívesen
használták fel nyersanyagként a történelmi
személyeket és eseményeket, a klasszikus
történeteket, a népmeséket. Megjelent akkoriban egy történelmi krónika Történelmi
feljegyzés a három királyságról címmel.
Ebben az alkotásban számtalan hős,
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mozgalmas esemény, bonyolult és gazdag
cselekmény van, amelyek korábban már
részben ismertek voltak a társadalomban.
A Song-dinasztia korában a mesélők még
inkább merítettek ebből a feljegyzésből, a
mesemondás során egyre több és gazdagabb anyaggal bővítették is. Végül rendkívüli terjedelmű, gazdag tartalmú alkotás lett
belőle. A mű egymástól különálló történetei
a történelem során hosszú ideig meseként,
mondaként, szólásként terjedtek az emberek között, végül a gyakori feldolgozások
és finomítások után Kína első hosszú történelmi regénye született meg belőlük.
A három királyság története című regény
szerzője, Luo Guanzhong zűrzavaros korban élt, és az ország egységéért harcolt.
A nemzet kiváló etikai hagyományainak
megőrzése és továbbfejlesztése mellett
állt ki a zsarolások, zaklatások, visszaélések és egyéb visszásságok, gaztettek és
gonoszságok ellen. Luo Guanzhong jártas
volt a hadtudományban, a pszichológiában, leleményes volt a képességfejlesztésben és ismerte a korabeli public relations
technikákat is. Mindezen tehetség és
képesség, éleslátás és bölcsesség birtokában írta meg A három királyság története
című halhatatlan remekművét, amely a
kínai történelem politikai viharokkal és
drámai, izgalmas fordulatokkal teli mintegy
egy évszázadát öleli fel. Ez az eposzi mű
tükrözi a Három királyság korszakában lejátszódott politikai és katonai küzdelmeket,
továbbá az akkori társadalmi ellentéteteket
és változásokat.
A három királyság történeté ben a szerző

közel 200 hőst szerepeltet, köztük Zhuge
Liangot, Cao Caót, Guan Yu-t, Liu Beit és
másokat. Az emberek szemében Zhuge
Liang a szent főminiszter figurájának
megtestesítője. Az emelkedett, magasztos
szellemtől átitatott Zhuge Liang Shu fejedelemség főminisztereként esküt tett, hogy
óvatosan, minden tőle telhetőt megtéve,
haláláig küzd az ország ügyeiért. Nagy
politikai célja az volt, hogy ismét elhozza
a nyugalmat és békét, újra felvirágoztassa
az országot. A szerző olyan tehetséges
emberként ábrázolta Zhuge Liangot, aki
mindenre képes, még a szél feltámasztására és esőfakasztásra is. Luo Guanzhong
fantasztikus leleménnyel ruházta fel hősét.
A regény egy másik főhőse, Cao Cao
szintén rendkívül tehetséges és leleményes, de agyafúrt és kegyetlen, politikai
karrierista és összeesküvő. Guan Yu nagy
vitéz, az igazság és méltányosság legfőbb
elve. Liu Bei szereti a népet, barátságosan
bánik alattvalóival és kiválóan ért ahhoz,
hogy mindenkiből kihozza tehetségének
és tudásának legjavát. Az író tipikus népét
szerető uralkodóként ábrázolta Liu Beit.
Luo Guanzhong nagyon átgondoltan több
mint 40 csatát ábrázolt eleven kifejezési
eszközökkel, és hadtörténeti hűséggel. A
regény szerzője stratégiai szempontból
jelenítette meg a háborúkat, bemutatta a
háttérben rejlő összetett politikai játszmákat, feltárta a győzelem és a vereség okait.
A három királyság története Kína legrégebbi terjedelmes regénye, a kínai klasszikus
regényirodalom csúcsa. Az író könnyen
érthető klasszikus nyelven írta meg művét.
Gazdag, változatos ábrázolásmódokat,
hasonlatokat, metaforákat felhasználva
életképszerűen bonyolította a változatos,
szerteágazó cselekményt.
A három királyság története a kínai klas�szikus regényirodalom legjelentősebb, legbefolyásosabb alkotása, keletkezése óta
közismert egész Kínában.
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Vízparti történet című regény csodálatos klasszikus
mű, amely az igazságot képviselő és igazságosságot valló népi hősöket ábrázolja. Ezek a vitézek,
afféle betyárok a gazdagokat kifosztva segítettek
a rászorulókon. A Vízparti történet az első nagyobb lélegzetű
hagyományos kínai regény, melynek központi témája a parasztfelkelés, megszületése óta töretlen népszerűségnek örvend
országszerte. A születése óta eltelt évszázadokon át mindig
népszerű egész Kínában. Az író által megformált 108 vitéz mind
jól ismert figurává vált Kínában. A több mint 400 évvel ezelőtt, a
Qing-dinasztia idején élt irodalomkritikus, Jin Shentan irodalomkritikus szerint a Vízparti történet Kína legérdekesebb és legolvasottabb könyve.
A regényben leírt történetek a több mint 1000 évvel ezelőtt
uralkodott Északi Song-dinasztia utolsó szakaszáig vezethetők
vissza. Ekkor a társadalmi helyzet igen bizonytalan volt, a hivatalokban súlyos korrupció uralkodott. A lakosság nélkülözött,
egymást érték a különböző parasztlázadások. Ebbe a sorba
tartozott a Song Jiang által vezetett 36 tagú csoport felkelése
is. A lázadók a gazdagokat fosztogatták, a rászorulókat pedig
támogatták az igazságosság szellemében. Ennek hallatán az
összes korrupt hivatalnoknak és hatalmaskodónak inába szállt
a bátorsága, a nép pedig nagy örömmel fogadta a felkelők cselekedeteit. A csapat több ízben visszaverte a kormányseregek
támadásait, és annyira megerősödött, hogy megszállva tartották
Liangshan vizenyős részeit.
Az ország különböző szegleteiből verbuválódott 108 vitézt mind
különböző jellemvonásokkal ábrázolja a szerző. Találunk közöttük éles eszű kiválóságokat, akik bátor stratégáknak bizonyulnak; akadnak olyanok, akik leszámolnak a basáskodókkal, a
gonoszokkal, igazságot szolgáltatva a népnek és megjelennek
olyanok is, akik életüket áldozzák fel az igazságért, az emberségért. Mindegyik alakból fény és derű sugárzik, idealizált hősök
ők a kínai parasztság szemében. Minden vezér történetét külön
fejezet örökíti meg.
A Vízparti történet regény nyelvezete világos, tömör, pontos és
élettel teli. A hősök ábrázolása és a párbeszédek is mind életszerűek. A táj, a környezet, a tárgyak megjelenítése, a leírások,
az érzelemkifejezések mind-mind elevenek és élethűek.
A szerző közérthetően, letisztultan fogalmaz, mellőz minden
meddő tájleírást. Ha mégis a természetet kell lefestenie,
azt is kiválóan oldja meg. A népköltészetben rendkívül
elterjedt az a kiválóan megkomponált fejezet, melyben Wu Song vitéz agyonver egy tigrist (Csongor
Barnabás műfordításában: Fényesdombon Vu
Szung agyonveri a tigrist). Az ittas állapotban levő
Wu Song a kocsmáros figyelmeztetésének ellenére kimegy az ivóból, és egy domb felé indul.
Egy templom előtt levert figyelmeztető tábláról
megtudja, hogy tigrisek tűnhetnek fel a domb környékén. Kicsit habozik, de aztán szilárd léptekkel
eléri a tetőt. Itt az író mindössze két rövid mondat-

tal érzékelteti a hely hangulatát és Wu Song lelki állapotát: „Ahogy
egyszer hátranézett, már le is bukott a nap..., s botorkáló lábakkal
érkezett be a sűrűsödő fák közé.” (Csongor Barnabás műfordításából idéztünk.) Ezzel a két rövid mondattal nemcsak a tigris ragadozó tevékenységének idejét és körülményeit jelöli meg, de hűen
érzékelteti a környezeten ülő félelmetes hangulatot is. Olyan hatást
kelt az olvasóban, mintha bármikor kiugorhatna egy tigris a sűrűből.
Csodálatosan élethű az a jelenet is, melyben ádáz küzdelem folyik
Wu Song és a tigris között – ember és tigris küzd egymással. A tigris velőtrázó ordítással ront Wúra. Földre akarja teríteni ellenfelét,
hogy átharaphassa torkát. Mintha egy eleven, élő tigris jelenne meg
előttünk. A tigris végül kimerül a viaskodástól, így Wu Songnak sikerül földre terítenie. A könyv az ezt követő jelenetsort is szemléletesen írja le, a tigris haláltusájában mindvégig Wu Song hősi alakja
emelkedik ki.
A Vízparti történet szerzője Shi Nai’an (Si Naj-an), aki a Ming- és a
Qing-dinasztiák határán, zűrzavarokkal teljes időszakban élt. Szegény család gyermeke volt, szüleinek nem volt pénze iskoláztatására. A tudásra szomjazó eszes fiú vagy kölcsönkérte a könyveket,
vagy szomszédaitól tanult. Miután bebizonyosodott tanulási hajlama és tehetsége, egy tanár maga mellé fogadta növendékként, és
tandíjat sem kért tőle. Mestere gondoskodásával a fiú sok könyvet
olvasott, köztük a parasztfelkelésekről szóló kiadványokat is. Shi
Nai’an nagyra becsülte az igazságért harcoló hősöket, vitézeket.
Később a nép közt elterjedt mesék, mondák, népdalok és balladák
alapján megírta tárgyalt regényét.
A Vízparti történet mérföldkő volt a kínai köznyelvi regény történetében, megszületése után bontakozott ki a maga teljességében
a beszélt köznyelvet az irodalmi alkotótevékenység fő elemeként
alkalmazó irányzat.
.
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ína hosszú történelme során számos dinasztia váltotta egymást,
amelyekről sokszor meglehetősen
töredékesek, ellentmondóak az ismereteink. Az azonban bizonyos, hogy minden
uralkodóház alapítójának első dolga volt, hogy
úgynevezett „guohao”-t, azaz hivatalos nevet
vegyen fel.
A legkorábbi, a Xia-dinasztia alapítása egészen
az időszámításunk előtti 21. századig nyúlik
vissza. A ház brutális Jie uralkodóját azonban
Shang-tang hadai lesöpörték a történelem porondjáról, s megszületett a következő, a Shangdinasztia.
A dinasztia utolsó uralkodója a Shang-házi
Zhou volt, akinek regnálása nagy elégedetlenséget kavart. A zúgolódás Xiqiben volt a legnagyobb. Ji Chang, fiával, Ji Fával, lázadást robbantott ki, majd megalapította a Zhou-dinasztiát
(az utolsó Shang-uralkodó és a Zhou-dinasztia
írásjegyei eltérő „zhou”-k).
A Zhou-dinasztia alkonyán következett az úgynevezett Tavaszok és őszök korszaka, majd
a Hadakozó fejedelemségek kora (i. e. 770 –
221). Az egész ország kisebb-nagyobb vazallusállamokra volt szabdalva, mígnem i. e. 221ben Qin császár mind a hat jelentős államot
legyőzte és elfoglalta, megalapítva ezzel Kína
első feudális uralkodóházát, a Qin-dinasztiát.
Qin császár elrendelte a nagy fal megépítését,
öntözőcsatornák ásását, vagyis az emberek
munkáját a gazdagsága érdekében használta
fel. Ez a gyakorlat általános elégedetlenkedéshez vezetett, s mivel komoly politikai korrupció
is társult hozzá, a Liu Bang vezette felkelés
sikert aratott, s létrejött a győztes hadvezér által
alapított Han-dinasztia. A ház négy évszázadon
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keresztül állt fenn, noha nem volt tökéletesen
folytonos: Keleti és Nyugati Han-dinasztiára
osztható a periódus.
A dinasztia hanyatlásának idején megélénkült
a hatalomért való vetélkedés, ekkor volt a híres Három királyság időszaka. Ebben a korban
íródtak a kínai hadtörténelmi művek talán legzseniálisabb cseleiről szóló oldalak, a hadurak
– Cao Cao, Sun Quan és Liu Bei –, valamint
hadvezéreik, Zhuge Liang és Zhou Yu bátran
és kiemelkedő stratégákként viseltek hadat
egymás ellen, vagy éppen mellett.
A három állam közti háborúk fél évszázadon
át tartottak, végül a Wei állam felülkerekedett
a Shun és a Wun. Sima Yan ragadta magához
a hatalmat, megalapítva a Jin-dinasztiát, mely
aztán 150 évig volt a hatalom gyakorlója. I. sz.
420-ban aztán ismét eluralkodott a káosz, ekkor
következett az Északi és Déli dinasztiák kora.
Délen négy kisebb ház váltotta egymást: a
Song, a Li, a Liang és a Chen, az északi dinasztiákat pedig a Wei, a Qi és a Zhou alkották.
581-ben Yang Jian vetett véget Kína megosztottságának, egyesítette Északot és Délt, s
létrehozta a rövid életű Sui-dinasztiát, melynek
már a második császára, Yang Guang igen
kegyetlen és korrupt, tehát törvényszerűen népszerűtlen is volt, hamar le is taszította őt a trónról Li Yuan – fia, Li Shimin segédletével. 618ban megalapult a Tang-dinasztia.
A Tang-dinasztia felvirágoztatta Kínát. Óriási
gazdasági haladást és kulturális fejlődést ért el,
az egész világ egyik befolyásoló tényezőjévé
emelve az országot. Ennek hatása a mai napig
érezhető, hiszen külföldön sok helyen így emlegetik a kínaiakat: „Tang népe”.
Az An Shi lázadás vetett véget az önmagát
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megreformálni már nem képes Tang-dinasztia
uralmának. Nyomában öt kis állam jött létre, a
késői Liang, Tang, Jin, Han és Zhou, melyeket
aztán tíz kisebb királyság követett – a korai, majd
a késői Shu, a Wu, a Déli Tang, a Wu Yue, a Min,
a Chu, a Déli és az Északi Han, valamint a Déli
Ping. Ezt az időszakot a történelemírás Az öt dinasztia és a tíz királyság korának nevezte el.
960-ban, a késői Zhou idején jött aztán egy tábornok, aki a császári palástot viselte. Zhao
Kuangyinnek hívták, és megalapította a Songdinasztiát.
A Song-dinasztiának gyakran kellett hadakoznia a
kitajok, a dzsürcsik és a mongolok ellen. A dinasztia azonban jóval előrébbvalónak tartotta az irodalmat a háborúzásnál, ezért békére törekedett.
Később aztán néhány udvari hivatalnok, akiknek
nagy hatalom összpontosult a kezükben, hűtlenek
lettek uralkodójukhoz, így – többek között – a súlyos korrupció képtelenné tette az országot, hogy
ellenálljon a mongoloknak. Kubiláj kán meghódította Kínát, és megalapította az új korszakot jelentő Yuan-dinasztiát.
Bármelyik feudális uralkodóházat vegyük is, kirajzolódik egy tiszta regnálási görbe, melynek a
végén törvényszerűen jelenik meg a korrupció a
politikában. A korrupció aztán a dinasztia végéhez
vezet. Ez történt a Yuan-dinasztiával is, no meg
az, hogy a hanok megelégelték, hogy idegenek
uralkodjanak felettük. A sorozatos katonai összetűzések közül végül Zhu Yuanzhang alakja emelkedett ki: az író Liu Ji és a katonai szakértő, Xu
Da segítségével 1368-ban megdöntötte a mongol
dinasztiát, majd megalapította sajátját, a Minget,
mely csaknem 300 éven át uralta Kínát. A hosszú

idő alatt azonban újfent korrumpálódott az udvar,
s így megszületett a mandzsu Qing-dinasztia.
A Qing-dinasztia addig nem látott prosperitást
hozott az országnak, különösen igaz ez Kangxi,
Yongzheng és Qianlong császárok uralkodására.
Virágzott a gazdaság, a kulturális, a politikai és az
akadémiai élet is.
A dinasztia sebezhetővé válását természetesen
ismét csak a korrupció idézte elő. A külföldi hatalmak kihasználták az űrt, és behatoltak Kínába,
elültetve a háború magvait, s jelezve egy szenvedésekkel és szerencsétlenséggel teli időszak
kezdetét. Szun Jat-szen volt az, aki meggyőzte
az embereket, hogy forduljanak a császár ellen.
Ennek eredményeképpen 1911-ben végül megdőlt az utolsó kínai feudális uralkodóház, a Qingdinasztia, és létrejött a Kínai Köztársaság. Ezután
hosszú háborúk, agresszió és polgárháború után
Mao Ce-tung 1949-ben kikiáltotta a Kínai Népköztársaságot.
A kínai dinasztiák viszontagságos történetéről
született egy népszerű versike, mely nemzedékről
nemzedékre jár szájról szájra:
A Xia, a Shang, a Nyugati Zhou
A keletinek két része volt:
Tavasz és Ősz s Hadakozó fejedelemségek,
A két Han-ház lett győztese Qin egyesítésének.
Wei, Shu, Wu volt a Három királyság neve,
S csak eztán jött a Jin-dinasztia tere.
Északi és Déli uralkodók egy időben, ma is tan,
S az Öt dinasztiát előzte a Sui, Tang.
A Song, a Yuan, Ming s Qing voltak a végén,
S formáltak egy utolsót még a dinasztiák képén.
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