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Előszó

„A kínai gondolkodás és kultúra alapfogalmai” alatt olyan fogalmakat,
kulcsszavakat vagy kifejezéseket értünk, amelyeket kínaiak alkottak
meg vagy kezdtek el használni, és amelyek a kínai filozófia, embereszmény, gondolkodásmód és értékrend alapköveit képezik. Ezek az alapfogalmak a kínaiaknak a természetről és társadalomról évezredek alatt
felhalmozódott tapasztalatának és gondolkodásának lenyomatát tárják
elénk; a kínai emberek bölcsességét, mélyreható szellemi törekvéseit,
valamint gondolkodásuk mélységét és széleslátókörűségét tükrözik.
E fogalmakban megtestesülő gondolkodásmód, értékrend és filozófia
a kínai kultúra „életgénjévé” vált, és ebből kristályosodott ki az évezredek folyamán a kínai nemzet karaktere, világnézete és életfelfogása.
A mai kínaiak számára ezek kulcsként szolgálnak az ókori filozófia, embereszmény, gondolkodásmód és értékrend fejlődésének megismeréséhez, valamint a kínai irodalom, művészet és történelem jobb megértéséhez. Más népek számára ezek a fogalmak lehetőséget nyújtanak
a kortárs Kína, valamint a kínai emberek szellemiségének megértéséhez.
Jelenleg a kulturális sokszínűség és a multipoláris diskurzusok korát
éljük, amikor különböző nemzeti kultúrák és civilizációk minden korábbinál gyorsabban, mélyebben és szélesebb körben integrálódnak. Minden országnak és nemzetnek megvan a maga gondolkodási, kulturális
és diskurzusrendszere, és mindegyiknek helye van a világ civilizációs és
diskurzusrendszerében. Mindegyik tiszteletet érdemel. A nemzeti kul-
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túra és gondolkodás alapfogalmai értelemszerűen lényegi részét képezik ennek a diskurzusnak. Ezek jelentik egy nemzet gondolkodásának
esszenciáját, kultúrájának gyökérzetét, szellemiségének lelkületét és
tudományának lényegét. Egyre több gondolkodó jut arra a felismerésre,
hogy a kínai gondolkodás és kultúra inspirációt adhat, és hozzájárulhat
az emberiség nehéz kérdéseinek megoldásához. A kínaiak szerint az
ember „nagy erényekkel kell rendelkezzen, és mindent bírnia kell”,
„a dao természetesen működik”, „az Ég és ember egységben létezik”, az
erényes „a harmóniát keresi, nem az egyformaságot”, „az emberek képezik az állam alapját”, és „a régi klasszikusok tanulmányozása a jelenkor
igényeit kell szolgálja”. Az olyan kínai eszmények, mint a „harmonikus
együttélés”, „az Ég alatt mindenki egy családba tartozik” és az „egyetemes harmónia világa” egyre nagyobb figyelmet kapnak nemzetközi téren is. Számos külföldi tudós és Kína iránt érdeklődő személy igyekszik
jobban megismerni és megérteni a kínai gondolkodást és kultúrát általánosan, valamint annak releváns fogalmait speciálisan.
A kötet összeállítása során átfogó és szisztematikus megközelítést
alkalmaztunk. A fogalmak többsége nem pusztán a kínai filozófia, embereszmény, gondolkodásmód, értékek és kultúra jellegzetességeit tükrözi, hanem korokon és nemzeti határokon túlnyúló jelentéssel és hatással bír, elkápráztatva és gondolkodásra serkentve a mai kor olvasóját.
Reményeink szerint e fogalmak különféle nyelvekre való fordítása hozzájárul ahhoz, hogy a világ népei tárgyszerűbb és átfogóbb ismereteket
szerezzenek Kínáról és népéről, múltjáról és jelenéről, valamint a mai
kínaiak szellemiségéről. Ez a megismerés hozzájárulhat Kína és más
nemzetek egyenrangú párbeszédéhez és a különböző civilizációk közötti kölcsönhatásokhoz.
Ez a válogatás, magyarázat és fordítás nem jöhetett volna létre az
Oktatási Minisztérium, a Kínai Nemzetközi Kiadói Csoport, a Központi
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Szerkesztő és Fordító Iroda, a Pekingi Egyetem, a Kínai Népi Egyetem,
a Wuhan Egyetem, a Pekingi Idegennyelvi Egyetem, valamint neves kínai és külföldi tudósok: Florence Chia-ying Yeh, Li Xueqin, Zhang Qizhi
és Lin Wusun támogatása és segítsége nélkül.
A kínai gondolkodás és kultúra alapfogalmainak összegyűjtése
egyedülálló, újszerű kezdeményezés. A projekt rengeteg kutatást és
egyéb erőfeszítést igényelt, a konnotáció és denotáció tekintetében
egyaránt.
Ilyen mérvű hasonló vállalkozásra eddig még nem volt példa. Az
előzmények hiánya azt is jelenti, hogy vállalkozásunk eredménye mes�sze nem tökéletes. Ezért szívesen fogadjuk olvasóink véleményét, ami
hozzájárulhat feladatunk magasabb színvonalú teljesítéséhez.
2015. április 11.
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bēikǎi 悲 慨
Bánat és neheztelés
A kifejezés a költeményekben megjelenített bánatra, neheztelésre és
haragra, a reménytelenség és tehetetlenség érzésére vonatkozik. Egyike
annak a huszonnégy költészeti stílusnak vagy hangulatnak, amelyeket
Sikong Tu (837–908), a Tang-dinasztiabeli költő összegzett. A költők – ha
a sors csapásával vagy az élet nehézségeivel találkoztak, vagy valami jelentős történéssel szembesültek, illetve átélték kicsinységüket és tehetetlenségüket a természet határtalanságával szemben – gyakran kerültek a bánat, szomorúság vagy harag állapotába. Ez tükröződik a „bánat
és neheztelés” stílusban írt költeményeikben. Habár ez a stílus hasonlít
a nyugati irodalomból ismert tragédia műfajához, magán viseli a taoizmus hatását, gyakran hordozza a lemondás vagy a sztoikus optimizmus
jegyeit is.

Idézetek:
◎大风卷水，林木为摧。适苦欲死，招憩不来。百岁如流，富贵
冷灰。大 道日丧，若为雄才。壮士拂剑，浩然弥哀。萧萧落叶，
漏雨苍苔。
（ 司空图《二十四诗品•悲慨》)
Szelek üvöltenek, hullámok tombolnak, faágak hasadnak. Szívemben
keserűség, a halált vágyom, nyugalomért epedek, mindhiába. Az évek,
évtizedek tovaszállnak, gazdagság, hírnév, ragyogás szertefoszlik. Az
erény korcsosul, ki az, ki megmentő hőse lesz a világnak? Karddal a
kezemben, zihálva meredek az égre. Bánattól eltelve nem marad más,
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csak nézni a hulló leveleket és hallgatni az esőcseppek koppanását
a mohán.
(Sikong Tu [837–908]: Huszonnégy költészeti stílus)

◎ 感叹之余，作诗相属，托物悲慨，厄穷而不怨，泰而不骄。
（ 苏轼《和王 晋卿［并叙］》)
Mély sóhajt követően verset írt, hogy megvigasztaljon engem, a bánatot és neheztelést természeti képek által juttatva kifejezésre. Arra intett,
hogy ne nehezteljek nehéz időkben, és ne bízzam el magam, ha minden
jól megy az életben.
(Su Shi [1037–1101]: Válasz Wang Jinqingnek, előszóval)

běnmò 本 末
Ben és Mo – Alapvető és jelentéktelen
A két karakter szó szerint a növények és fák két részét jelenti: a gyökeret
és a lombozatot. Kiterjesztett jelentése fontos fogalom a kínai filozófiai
diskurzusban. A fogalomnak három különböző jelentése van. (1) A ben
az alapvetőre vagy lényegire, míg a mo a jelentéktelenre vagy esetlegesre utal, vagyis két olyan kvalitásról van szó, melyek értékben és jelentőségben különböznek egymástól. (2) A ben a világ ontológiai értelemben meghatározott létezésére, míg a mo bármely specifikus dologra
vagy jelenségre vonatkozik. (3) A taoista politikai filozófiában a ben olyan
állapot, amelyben az uralkodó nem töri meg a világ természetes rendjét,
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míg a mo a társadalmi viselkedést vezérlő erkölcsi normákra és alapelvekre utal. Mindegyik ben–mo viszonylatban a ben a fontosabb, és domináns szerepe van, míg a mo a ben által létezik. Másrészt viszont a ben
a mo által képes hatást gyakorolni. Így a kettő – bár különbözik az egyik
a másiktól – egymással függő viszonyban van.
Idézetek:

◎子夏之门人小子，当洒扫应对进退，则可矣，抑末也。本之则
无，如之 何？
（《论语•子张》)
Zixia tanítványai tudnak takarítani, vendéget fogadni, és ismerik a társas
érintkezés szabályait, de ezek jelentéktelen dolgok. Nem sajátították el
az alapvető dolgokat. Hogy lenne ez elég?
(Lunyu – Beszélgetések és mondások – Zizhang)*

◎崇本以举其末。( 王弼《老子注》)
Tisztelni kell a ben-t, és ez alapján kell felállítani a mo-t.
[Tiszteletben kell tartani a világ természetes rendjét, és ezt követve kell
felállítani az erkölcsi és társadalmi normákat és szabályokat.]
(Wang Bi [226–249]: Laozi kommentár)

* A Lunyu – magyarul: Beszélgetések és mondások – Konfuciusz (i. e. 551–479) bölcseleteit tartalmazó mű, melyet tanítványai jegyeztek le kb. az i. e. 5. században. A továbbiakban: Beszélgetések és mondások.

19

Kínai_alapfogalmak_imprimatura.indd 19

2020. 06. 18. 12:11

