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A kínai gondolkodás 
és kultúra 

alapfogalmai 
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Hans-Georg Gadamer, német filozófus szerint mások meghallgatá-
sának a képessége nem magától értetődő. Goethe pedig azt adta 
egyik női szereplője szájába, hogy a látás képessége sem magától 
értetődő. Hogyan értelmezünk? Ez a modern kor egyik sarkalatos 
kérdése. Különösen igaz ez a napi szinten használt fogalmak esetében. 
A kínai fogalmak rendkívül bonyolultak. Hosszú történetük van, és 
megfelelő fordításuk gyakran nem lehetséges. Ezért az „Alapfogal-
mak” hiánypótló kísérlet arra, hogy a kínai gondolkodás történetének 
külföldi olvasói fogalmat alkothassanak arról, miképpen működik 
a kínai elme.

Wolfgang Kubin 
(Bonni Egyetem Keleti és Ázsiai Tanulmányok Intézetének volt igazgatója) 
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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, ember

eszmény, gondolkodásmód és értékrend alapköveit képezik. Ezek az 

alapfogalmak a kínaiak természetről és társadalomról évezredek alatt 

felhalmozódott tapasztalatának és gondolkodásának lenyomatát tárják 

elénk. E fogalmak és kifejezések a kínai emberek bölcsességét, mélyre

ható szellemi törekvéseit, valamint gondolkodásuk mélységét és széles 

látókörűségét tükrözik. A fogalmakban megtestesülő gondolkodás

mód, értékrend és filozófia a kínai kultúra „életgénjévé” vált, és ebből 

kristályosodott ki már hosszú ideje a kínai nemzet karaktere, világnézete 

és életfelfogása. A mai kínaiak számára ezek kulcsként szolgálnak az 

ókori filozófia, embereszmény, gondolkodásmód és értékrend fejlődésé

nek megismeréséhez, valamint a kínai irodalom, művészet és történe

lem behatóbb megértéséhez. Más népek számára ezek a fogalmak ajtót 

nyitnak a kortárs Kína, valamint a kínai emberek szellemiségének meg

értéséhez.

Jelenleg a kulturális sokszínűség és a multipoláris diskurzusok korát 

éljük, amikor különböző nemzeti kultúrák és civilizációk minden korábbi

nál gyorsabban, mélyebben és szélesebb körben integrálódnak. Min

den országnak és nemzetnek megvan a maga gondolkodási, kulturális 

és diskurzusrendszere, és mindegyiknek helye van a világ civilizációs és 
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diskurzusrendszerében. Mindegyik tiszteletet érdemel. A nemzeti kul

túra és gondolkodás alapfogalmai értelemszerűen lényegi részét képe

zik ennek a diskurzusnak. Ezek jelentik egy nemzet gondolkodásának 

esszenciáját, kultúrájának gyökérzetét, szellemiségének alapját és tudo

mányának 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 em

ber „nagy erényekkel kell rendelkezzen és mindent bírnia kell”, „a dao 

természetesen működik”, „az Ég és ember egységben létezik”, az eré

nyes „a harmóniát keresi, nem az egyformaságot”, „az emberek képezik 

az állam alapját”, és „a klasszikusok tanulmányozása a jelenkor igényeit 

kell szolgálja”. Az olyan kínai eszmények, mint a „harmonikus együtt

élés”, „az Ég alatt mindenki egy családba tartozik” és az „egyetemes har

mónia 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, em

bereszmény, 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 hoz

zájárul ahhoz, hogy a világ népei tárgyszerűbb és átfogóbb ismereteket 

szerezzenek Kínáról és népéről, múltjáról és jelenéről, valamint a mai 

kínai emberek szellemiségéről. Ez a megismerés hozzájárulhat Kína és 

más nemzetek egyenrangú párbeszédéhez, és a különböző civilizációk 

közötti kölcsönhatásokhoz.
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2015. április 11.
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āntǔ-zhònɡqiān 安土重迁

Ragaszkodik a szülőföldhöz, és nem akar elköltözni

Kína hagyományosan földműves társadalom volt, és az ebből tük

röződő érzés, gondolkodásmód jellemezte a köznépet. Ragaszkodtak 

a földhöz, elsősorban azért, mert megélhetésük ettől függött – a föld 

volt a mezőgazdasági termelés és az állattartás alapvető forrása –,  

másodsorban pedig azért, mert nem szerették volna hátrahagyni 

őseik temetkezési helyét, családjukat és ismerőseiket. A feudális klán

rendszerben mindenkinek megvolt a maga helye, a hitrendszerben 

pedig fontos szerepe volt az ősök tiszteletének, emlékhelyük ápolásának. 

Az emberek nyugtalanítónak és kényelmetlennek érezték elhagyni 

azt a környezetet és társadalmat, amelyben nevelkedtek. Ez az érzés és 

gondolkodásmód passzívnak és konzervatívnak tűnik, ámde jól tük

rözi a kínaiak hazájuk, családjuk és békés életmódjuk iránti szeretetét.

Idézet：

◎安土重迁，黎民之性；骨肉相附，人情所愿也。（《汉书•元帝纪》）

Ragaszkodik a földhöz és nem akar elköltözni – ilyen a köznép termé

szete. A rokonság közelében maradni – minden ember vágya ez.

(A Handinasztia története)
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bāɡuà 八卦

Nyolc trigram (nyolc szimbólum)

A yangot jelképező folytonos vonal (—), illetve a yint jelképező meg

szakított () vonalak hármas csoportjából épül fel egy szimbólum vagy 

trigram. A három vonal elrendezésének nyolc kombinációja van, ezeket 

nyolc trigramnak nevezzük. A nyolc trigram a következő: qian (☰), kun 

(☷), zhen (☳), xun (☴), kan (☵), li (☲), gen (☶) és dui (☱). Az ókori kínaiak 

úgy vélték, a trigramok a természet vagy a társadalom alapvető dolgait

és jelenségeit szimbolizálják, és az alábbi jelentéseket és természeti ké

peket társították hozzájuk: ég, föld, mennydörgés, szél, víz, tűz, hegy, tó. 

A nyolc trigram kölcsönös egymásra hatásán és változásán, illetve az ah

hoz kapcsolódó szimbólumok segítségével értették meg és magyarázták 

a természeti és társadalmi változásokat, azok működését és törvényeit.

Idézet：

◎古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文

与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类

万物之情。（《周易•系辞下》）

Mikor Fuxi uralkodott az Ég alatt, az égre tekintve az égi jelenségeket, 

a földre tekintve a földi törvényszerűségeket figyelte meg, továbbá 

megvizsgálta a madarak, az állatok és egyéb földi létezők mintázatait. 

Jelképeket választott az emberi testből és különböző dolgokból, majd 

megalkotta a nyolc trigramot, hogy ezek segítségével magyarázza el  

a világegyetem működését és különböztesse meg a dolgok helyzetét.

(Változások könyve)
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běnsè 本色

Bense (Eredeti karakter, benne rejlő természet)

A bense eredeti jelentése ’igazi vagy eredeti szín’, kiterjesztett jelen

tése ’eredeti megjelenés’, vagy ’forma’. Irodalomkritikai fogalomként  

a bense (本色) három jelentéssel bír: 1. egy adott irodalmi műfajjal 

össz hangban lévő művészeti stílus és jellegzetesség, 2. egy író egyedi 

karakteréhez hű stílus és irodalmi jellegzetesség, 3. az a stílus, amely 

lehetővé teszi, hogy az írás hű maradjon a szerző saját tapasztalatához, 

továbbá képes kifejezni annak valós gondolatait és érzéseit. A bense 

nem csupán az íróval, hanem a művével szembeni követelmény is. A Song 

dinasztia irodalomkritikájában a bensét gyakran használták a külön

féle irodalmi műfajok egyedi karakterének jellemzésére és értékelésére. 

A Ming és a Qingdinasztiák irodalomkritikájában a bense rendszerint 

a költők és írók egyedi stílusára vonatkozott, továbbá azon írói meg

nyilvánulásokra, amelyek életszerűek és mentesek az irodalmi szépelgés

től és túldíszítettségtől. A bense kifejezést gyakran használják a dang-

hang (当行) kifejezéssel párban, ’eredeti és valódi’ jelentéssel, továbbá 

gyakran kapcsolják a taoista filozófiából ismert, „a természet dao”ja 

kifejezéshez, a túlzott irodalmi díszítéseket erőltető alkotói attitűdök 

és irodalmi stílusok ellentéteként.

Idézetek:

◎退之以文为诗，子瞻以诗为词，如教坊雷大使之舞，虽极天下之工，

要非 本色。（陈师道《后山诗话》）
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Han Yu a prózaírás szabályai szerint írta shi verseit, Su Shi a shi vers

írás módszerével írta ci költeményeit. Olyan ez, mintha a Songpalota  

Lei táncmestere nőknek koreografált táncot járna. Bár mindketten az 

írás kiváló mesterei voltak, műveik nem felelnek meg a műfaj eredeti 

karakterének.

(Chen Shidao [1053–1101]: Houshan megjegyzései a költészetről)

◎近来觉得诗文之事只是直写胸臆，如谚语诗所谓开口见喉咙者。使后

人读 之，如真见其面目，瑜瑕俱不容掩，所谓本色。此为上乘文字。

（ 唐顺之《与 洪方洲书》）

Mostanában jöttem rá, hogy egy vers vagy prózai mű írásánál mind

össze arra van szükség, hogy azt vessem papírra, amit a szívem mélyén 

érzek és gondolok. Ahogy a szólás mondja: „Ha kinyitod a szád, meg

látják a torkodat.” Majd amikor az utókor olvassa, tudni fogja, milyen  

is valójában a szerzőjük, hiszen nincsenek elrejtve az erősségei vagy  

a gyengeségei, hanem feltárja valódi karakterét. Ezért az ilyenek a leg

kiválóbb írások.

(Tang Shunzhi [1507–1560]: Levél Hong Fangzhouhoz)

◎世事莫不有本色，有相色。本色，犹言正身也；相色，替身也。

（徐渭《〈西 厢〉序》）

A világon mindennek megvan a valódi karaktere és annak hasonlója. 

A valódi karakter az, ami ő maga, a hasonlója pedig ami azt helyettesíti.

(Xu Wei: Előszó A nyugati szobához)
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bǐdé 比德

Az erény hasonlítása

A fogalom azt jelenti, hogy a természeti képződmények, a növények 

és az állatok bizonyos jellemzőit emberi erényekhez hasonlítják, vagy 

állítják velük párhuzamba. Az irodalomesztétika területén pedig álta

lában azt jelenti, hogy a művekben a szép és pozitív dolgok a fennkölt 

morális minőségek metaforájaként értelmezendők, illetve egyegy 

természeti jelenség bizonyos emberi tulajdonságot fejez ki vagy szim

bolizál. Különösen a konfuciánus írástudók éltek ezzel a módszerrel, 

mint ahogy ők voltak azok is, akik az esztétikai minőséget erkölcsi 

mércévé tették, úgy az emberekre, mint az irodalomra vagy a művé

szetekre vonatkozólag. Az emberi erények természethez való hasonlítása 

magában foglalja azt a jelentést is, hogy a természet, illetve jelenségei

nek méltatása tulajdonképpen az emberiség, különösen annak morál

jának dicsérete. A későbbi korokban az ’erény hasonlítása’ retorikai, 

illetve költészeti eszközzé vált.

Idézetek:

◎昔者君子比德于玉焉，温润而泽，仁也。

（《礼记•聘义》）

A régi időkben a nemes ember erényességét a jádéhoz hasonlították, 

amely sima, telt és csillogó, az emberségesség megtestesülése.

(Szertartások feljegyzései)
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◎及三闾《橘颂》，情采芬芳，比类寓意，乃覃及细物矣。

（刘勰《文心雕龙•颂赞》）

Amikor Qu Yuan megírta az Óda a narancshoz című művét, érzelmei és 

irodalmi stílusa is kifinomulttá vált. A narancs analógiájával egy bizo

nyos tartalomra utalt, mielőtt részletesen kifejtette volna azt.

(Liu Xie [465–522]: Az irodalom szíve és faragott sárkányai)

biàntǐ 辨体

Stílusmeghatározás

Ez a fogalom egy irodalmi mű formájának és stílusának meghatározá

sára vonatkozik. Azt jelenti, hogy mielőtt a szerző papírra veti a gon

dolatait – a kifejezésre szánt gondolatok és érzelmek függvényében –, 

ki kell választania a megfelelő és alkalmas irodalmi formát és stílust, így 

jöhet létre egy formájában és tartalmában harmonikus és szép irodalmi 

mű. Az ókori írók jellemzően az alkotás előtt alaposan kigondolták a mű 

stílusát és formáját. A Wei, a Jin és a Déli és Északidinasztiák iroda

lomkritikusai részletesen tárgyalták a különféle irodalmi stílusok mű

vészi jellemzőit és szabályait, hangsúlyozva, hogy a szerzőknek a kife

jezni kívánt gondolataiknak és érzelmeiknek megfelelően szükséges 

formát vagy stílust kell választaniuk, és szigorúan követniük kell az 

adott forma vagy stílus által megkövetelt szabályokat, nyelvi formákat 

és írástechnikát. Álláspontjuk szerint ez a kiváló irodalmi alkotások létre

hozásának egyetlen módja. Ezzel szemben a poti (破体), vagyis ’stílus

bontás’ a különféle irodalmi formák és stílusok határainak lebontására, 
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illetve ezek átformálására vonatkozik. A bianti kifejezés esetenként 

arra vonatkozik, hogy a költő egy magasabb minőségű és stílusú irodalmi 

mű vagy egy esztétikai képzet megvalósítása érdekében határozza 

meg pontosan műve stílusát vagy formáját.

Idézetek:

◎夫情致异区，文变殊术，莫不因情立体，即体成势也。势者，乘利而

为制 也。（刘勰《文心雕龙•定势》）

Mivel az irodalmi művek különböző gondolatokat, érzéseket, ízléseket 

fejeznek ki, ezért az alkalmazott írói módszereknek is különbözniük 

kell, és a tartalomnak megfelelően kell kiválasztani a stílust. Ez adja 

meg a mű erejét. Ez az erő a mű stílusával összhangban lévő írásmód

ból származik.

(Liu Xie [465–522]: Az irodalom szíve és faragott sárkányai)

◎夫诗人之思，初发取境偏高，则一首举体便高；取境偏逸，则一首举

体便逸。（皎然《诗式》）

Amikor a költő kigondolja a verset, és amennyiben a művészi képzete 

fennkölt, akkor a versnek is ezt a stílust választja. Amennyiben művé

szi képzete könnyed, akkor az egész versen azt a stílust viszi végig. 

(Jiaoran [730–799]: Költészeti stílusok)
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◎先辨体裁，引绳切墨，而后敢放言也。（章太炎《国故论衡•文学总

略》）

Először el kell dönteni az írás stílusát vagy formáját, azután lehet el

kezdeni írni, betartva a választott stílus vagy forma szabályait.

(Zhang Taiyan [1869–1936]: A nemzeti örökség mérlegelése)

biécái-biéqù 别材别趣

Sajátos téma- és ízlésvilág

A költeményeknek ’sajátos téma és ízlésvilága’ kell hogy legyen.  

Az Északi Songdinasztia idején, Huang Tingjian (1045–1105), majd 

nyomában a Jiangxi költészeti iskola költői verseikben különféle elmé

leteiket, a közügyekről való véleményüket fejtegették. Ennek okán 

hajlamosak voltak megfeledkezni a költemények inspiráló és érzelem

ébresztő sajátosságairól. A Déli Songdinasztia idején alkotó irodalom

kritikus, Yan Yu (1191–1241), a Canglang megjegyzései a költészetről című 

művében ellenezte eme tendenciát. Kifejtette, hogy egy költemény  

a szerző érzéseit kell kifejezze, ízlését és hangulatát kell közvetítse, 

nem pedig könyvekből vett ismereteket és elméleteket kell bemutasson. 

A vers által közvetíteni kívánt mondanivalót nem közvetlenül kell kife

jezni, hanem a művészi ábrázolásba ágyazva, azzal egybeolvasztva 

kell megjeleníteni. Yan Yu érvei azt sejtetik, hogy a Déli Songdinasz

tia idejére az irodalomkritikusok felismerték a költészet esztétikai sajá

tosságait, éppen ezért a Tangdinasztia korára jellemző költészeti 

módszerekhez és stílusokhoz való visszatérésre ösztönözték.
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Idézetek:

◎夫诗有别材，非关书也；诗有别趣，非关理也。（严羽《沧浪诗话•诗

辨》）

A versnek sajátos témája van, amely nem a könyvbéli ismeretek. A vers

nek jellegzetes ízlésvilága van, amely nem az eszmékkel kapcsolatos.

(Yan Yu: Canglang megjegyzései a költészetről)

◎三百年间虽人各有集，集各有诗，诗各自为体；或尚理致，或

负材力，或 逞辨博，少者千篇，多者万首，要皆经义策论之有韵

者尔，非诗也。（刘克 庄《竹溪诗序》）

A Songdinasztia háromszáz éve alatt bár sokan adtak közre irodalmi 

gyűjteményes köteteket, és ezek megannyi verset is tartalmaztak, 

amelyek különböző stílusban íródtak, ám ezekben egyesek az eszméi

ket mutatták be, mások a tehetségüket villogtatták vagy bölcseleti 

vitákba bocsátkoztak. Némelyek ezer verset tettek közzé, mások akár 

tízezret. Ám ezek mind csak rímbe szedett írások, amelyek a konfuciá

nus klasszikusokat értelmezik vagy korabeli törvényeket tárgyalnak, 

így nem tekinthetők költeményeknek.

(Liu Kezhuang: Előszó Zhuxi verseihez)
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