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I. A doktori kutatás céljai 

A disszertáció célja Max Weber „Konfucianizmus és taoizmus („Konfuzianismus und 

Taoismus”, 1915/1920) című tanulmányának kontextuális elemzése, mégpedig két érte-

lemben: elhelyezi a tanulmányt a weberi életmű kontextusában, és összehasonlítja az eu-

rópai Kína-recepció történetéből ismert Kína-interpretációkkal. A dolgozat bemutatja, 

hogyan kapcsolódik Weber „történelmi haladásról” alkotott szemlélete a 17–19. század-

nak a Kína-képekben tükröződő történelemfilozófiáihoz. A kettős kontextus alkalmazását 

Weber gondolkodásának bizonyos értelemben ellentmondásos kettőssége indokolja. 

„Megértő szociológiája” ugyanis, egyfelől, ideáltipikus konstrukciók alkalmazására épül, 

melyek – értelmezése szerint – lehetővé teszik a történeti és társadalmi folyamatok „objek-

tív” és „értékmentes”, tisztán tudományos alapokon nyugvó vizsgálatát, a filozófiai speku-

lációk teljes kizárásával. E módszertani megfontolásokon alapulnak Weber Kínára, Indiára 

és az ókori zsidóságra vonatkozó vizsgálódásai is. Az ezeket elemző tanulmányok, melye-

ket a Világvallások gazdasági etikája (VGE) című gyűjteményben kapcsolt egybe A protestáns 

etika írásaival, a Kelet-kutatás modern diszciplínái értelmében nem „szakmunkák”, annál 

inkább azok viszont a Weber által művelt tudományok, így a társadalomtudomány, a gaz-

daságtudomány vagy a vallástörténet felől szemlélve. Weber gondolkodásának azonban, 

másfelől, számos olyan jellegzetes sajátossága van, mely kizárólag filozófiai szempontból 

közelíthető meg, e nem-szaktudományos megközelítés viszont korántsem olyan magától 

értetődő, mint Leibniz vagy Hegel esetében, amennyiben Weber igyekezett a legnagyobb 

mértékben elkerülni, hogy filozófiai rendszert olvassanak ki munkáiból. A disszertáció 

feladata, hogy ezen ambivalencia mindkét oldalát megragadja, s ahelyett, hogy bármelyiket 

a másik fölé helyezné, ellentétükben és kölcsönviszonyukban értelmezze őket. 

II. Az elemzés felépítése és módszertana 

Az I. rész három rövid áttekintés révén világítja meg a Weber gondolkodásának tág kon-

textusát alkotó eszmetörténeti folyamatokat. Az elsőben a Kína-interpretációk történetét 

foglalom össze röviden a Kína-bálványozás korai időszakától (Leibniz, Voltaire) a „kínai 

stagnáció” késő 18., kora 19. századi elutasításán át, egészen a 19. század Kína (az emberi-

ség lemaradásának szimbóluma) „megnyitására” vonatkozó reményeiig (Tocqueville, Marx). 

Rámutatok, hogy Kína az európai gondolkodók számára minden esetben saját társadal-

muk „tükrét” jelentette, függetlenül attól, hogy kritizálták vagy dicsérték ezt a társadalmat. 
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A következő összefoglalásban a 19. század történelemértelmezéseit tekintem át a histo-

rizmusra és ennek kritikáira, elsősorban a neokantiánus irányzatra összpontosítva. E gon-

dolatmenetben arra mutatok rá, hogy a történelem egyetemes szemléletű magyarázatának 

szüksége, ahogyan az Kant „Világpolgár”-esszéjében megjelenik, a következő században 

sem tűnik el, ehelyett filozófiai szükségből a pozitív tudományosság, majd a módszertan 

szintjére emelkedik. Az utolsó fejezetben a Weber „megértő szociológiájához” közvetle-

nül kapcsolódó témákat, így a szociológia és a gazdaságtan (Volkswirtschaftslehre) új tudo-

mányágait tekintem át, kitérve Weber politikai nézeteire, melyek Kína-képe megértésében 

szintén fontos szerepet játszanak. Az I. rész tehát olyan rövid elemzéseket tartalmaz, me-

lyek célja, hogy meghatározzák a társadalom, a gazdaság és a történelem Weber gondol-

kodásának is hátterét alkotó szemléletmódjait. 

A II. rész két fő szakaszból áll, melyek (1) a weberi módszertan legfontosabb alkotó-

elemeit és (2) az e módszertan alkalmazása során felmerülő problémákat tárgyalják. Első 

lépésként röviden összefoglalom Weber értelmezését az „objektív” és „értékmentes” tu-

dományos kutatásról és a történeti vizsgálódásról, kiemelt figyelmet fordítva a tényellenté-

tes elemzésnek, vagyis azon eseteknek, melyekben a történész egy gondolatkísérlet kereté-

ben felteszi a kérdést, mennyiben módosult volna az események sorozata, ha az azokat 

kiváltó okok összességéből kiiktat egy elemet. Ezen áttekintés után rámutatok az összeha-

sonlító megközelítésmód jelentőségére Weber metodológiájában. Az itteni elemzések el-

sősorban Weber módszertani írásaira fókuszálnak, tudatosan eltekintve azon (weberi és 

későbbi értelmezőktől származó) szövegektől, melyek az alapelvek legvilágosabb megfo-

galmazásai számára kihívást jelentenek. A II.2. szakaszban a gyakorlati oldal vizsgálata 

kerül középpontba. Itt elemzem az ún. „Protestáns etika vitát”, vagyis azt a jelentős polémi-

át, melynek során A protestáns etika (PE) tanulmányainak „objektív” és „értékmentes” jel-

lege megkérdőjeleződött. Ezt követően olyan híres értelmezők (Jaspers, Löwith, Tenbruck, 

Mommsen) írásait vizsgálom, akik egyetemes történelemszemléletet tulajdonítottak We-

bernek, s e nézeteket ütköztetem az objektív „valóságtudomány” weberi leírásával, amely 

elutasít minden hasonló filozófiai spekulációt. Míg a II. rész első felében az elemzés 

Weber szövegein alapult, e fejezetekben azokra a jelentős értelmezőktől származó olvasa-

tokra összpontosítok, amelyek bajosan egyeztethetők össze Weber saját felfogásával a szi-

gorúan tudományos módszertanról. Amellett érvelek, hogy a két oldal egyikének elfogadá-

sa helyett két, „kontrollált objektív” és a „reflektáltan szubjektív beszédmód” között kell 
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különbséget tennünk, melyek közül az előbbi tipikusan az „objektivitás” és az „értékmen-

tesség” legvilágosabb megfogalmazásaiban fordul elő, míg az utóbbi csak néhány esetben, 

de annál szembetűnőbb módon jelenik meg egyes kulcsfontosságú helyeken, így például a 

VGE „Előzetes megjegyzésének” nyitó bekezdésében. A két beszédmód megkülönbözte-

tése lehetővé teszi Leo Strauss kritikájának cáfolatát, amennyiben segítségükkel kimutatha-

tó, hogy Weber szigorú megkötései és az objektivitásra vonatkozó szabályai nem valamifé-

le relativista Weltanschauungot, hanem – épp ellenkezőleg – a kutató arra vonatkozó köte-

lességét implikálják, hogy olvasóit a mérlegelés és a felelős döntés eszközeivel lássa el. A 

szakasz végén központi témámra térve azt vizsgálom meg, mennyiben tekintendők a 

VGE tanulmányai a PE tézis igazolásának, vagyis arra vonatkozó bizonyítékoknak, hogy 

eszmei mozzanatok képesek meghatározó hatást gyakorolni gazdasági folyamatokra, mi-

ként az a modern nyugati gazdasági forma kialakulásakor történt, amely máshol egy, a vi-

lágon belüli protestáns aszkézishez hasonló „megváltásvallás központi, életorientáló erejé-

nek” hiányában éppenséggel nem jött létre. Mint arra e fejezetben rámutatok, bár Weber a 

PE vita során kritikusai félreértéseit hangsúlyozta, jól láthatóan számára is maradtak nyitott 

kérdések a protestáns etika nyugati kapitalizmusra gyakorolt hatásának mértékét, továbbá a 

Nyugaton megjelenő gazdasági „étosz” egyediségét illetően. Amennyiben elfogadjuk – 

Webert követve –, hogy a keleti kultúrák vizsgálata ugyanazon jelenség, vagyis a nyugati 

kapitalista „étosz” komparatív elemzése, annyiban a VGE tanulmányai „indirekt bizonyí-

tásnak”, kvázi tényellentétes vizsgálatnak tekinthetők, azaz olyan eseteknek, melyekben a 

történelmi folyamat egy elemét nem a szemlélő iktatja ki vizsgálatából elméletben, hanem ez 

az elem valóban nem jelenik meg az adott kultúrában. 

A disszertáció központi, III. részében a „Konfucianizmus és taoizmus” különböző as-

pektusait elemzem. A III.1. szakaszban áttekintem a mű keletkezéstörténetét, hangsúlyoz-

va az első fejezeteinek megírása előtt kevéssel lezárt PE vitába, a nagy elméleti mű, a Gaz-

daság és társadalom kutatásaiba, továbbá a háború előtti és alatti Németország tudományos 

és politikai atmoszférájába való beágyazottságát. E pontok tisztázása után kitérek azokra a 

változtatásokra is, melyeket Weber az első, 1915-ös megjelenés után hajtott végre a tanul-

mányon, és arra az eredményre jutok, hogy a komoly bővítések ellenére a cél és a központi 

megfontolások tekintetében a két változat különbségei csaknem elhanyagolhatók. Ezen a 

ponton az elemzés a keletkezéstörténet tényszerű, történeti vizsgálatának keretei között 

marad. Ugyanebben a szakaszban foglalom össze a tanulmány utolsó verziójának gondo-
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latmenetét a VGE „Bevezetés”-ével és a „Köztes vizsgálódások”-kal (KV) együtt, mely 

utóbbit Weber a konfucianizmust, illetve a hinduizmust és a buddhizmust vizsgáló tanul-

mányok közé helyezett. A korábban említett filozófiai megközelítésmód ezen a ponton jut 

központi szerephez az elemzésben, amennyiben a KV szubjektív, esetenként csaknem 

személyes megjegyzései kapcsán visszatérek azokhoz az alapvetően filozófiai relevanciájú 

kérdésekhez, melyek a II. részben merültek fel. Amellett érvelek, hogy a szigorú módszer-

tani szabályok és e szubjektív reflexiók csak mesterségesen különíthetők el, de Weber mű-

ve, s hasonlóképp az egész életmű is csak akkor érthető meg, ha e két aspektust együtt 

vesszük figyelembe. Ezek ugyanis a weberi gondolkodás két szférájának feleltethetők meg, 

ezek pedig az emberi élet különböző szféráira reflektálnak, s amelyek között a kutatónak 

szilárd talajra kell lelnie. A szakasz zárófejezetében Weber forrásait elemzem, kiemelt fi-

gyelmet szentelve az általa használt fordításoknak, hangsúlyozva, hogy ezek, bár módszer-

tani értelemben sokkal inkább tudományos jellegűek voltak, vallási hátterük tekintetében 

ritkán különböztek lényegileg a 18–19. század filozófusainak forrásaitól. Az utóbbi fejezet 

úgy kapcsolódik a Kína-tanulmányhoz, ahogyan az I.3. szakasz a weberi életműhöz: rövid 

áttekintéseket nyújt a forrásokról, melyekre Weber elemzésében támaszkodott. 

A III.2. és III.3. szakaszokban a Weber által a kínai társadalom vizsgálatában használt 

„eszközök” két csoportját különböztetem meg: azokat, amelyek révén különbségeket állapít 

meg Kína és a Nyugat között, ezáltal biztosítva az elemzés „objektív”, ideáltipikus keretét, 

és azokat, amelyek segítségével megkülönböztetéseket tesz a két kultúra között, mely megkü-

lönböztetések ez után egy központi különbséghez, jelesül egy megváltásvallás életorientáló 

erejének meglétéhez vs. hiányához vezetnek.  E hiány „hatásait” bemutatva, s igazolva, 

hogy e hatások egyike a kapitalizmus szellemének hiánya volt, válik az érvelés, mint mond-

tam, a PE tézis „indirekt bizonyításává”. E két elemzés egyaránt a szövegelemzésen alap-

szik. A III.2. szakaszban egyes jellegzetes bekezdéseket emelek ki, vagyis ahelyett, hogy a 

vizsgálatot a tanulmány fejezeteinek sorrendje szervezné, tematikus csoportokba rendezem 

Weber meglátásait. Az ideáltípusok weberi alkalmazását három példán, a „kapitalizmus”, a 

„racionalizáció” és a „patrimoniális bürokrácia” fogalmain keresztül elemzem. A „kapita-

lizmus” és a „racionalizáció” azt példázzák, miként használja Weber az egyes terminuso-

kat legtágabb jelentésükben, hogy egy olyan kulturális közegre is alkalmazhatók legyenek, 

amely lényegileg különbözik a típusok megalkotásának közegétől. A „patrimoniális bürok-

rácia” fogalompár arra nyújt példát, hogy amennyiben a jelentésmező puszta kiterjesztése 
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még mindig nem elegendő az adott, eltérő történelmi alakzat vagy folyamat leírásához, 

Weber két már ismert terminust használ egy kevésbé ismert jelenség megragadására, ezál-

tal az eltérő struktúrát épp azon aspektusán keresztül téve hasonlóvá egy másikhoz, 

amelyben különbözik tőle. A következő fejezetekben a „patriarchalizmus”, a „feudalizmus” 

és a „patrimonializmus” példáin azt mutatom be, hogyan alkalmazza Weber az imént em-

lített sémákat Kína történeti elemzésekor. A szakasz harmadik fejezetében ez az elemzés 

három konkrét példára szűkül, melyekben Weber egyes kínai és nyugati jelenségeket felel-

tet meg egymásnak (például a kínai császárt és a római pontifexet), ezáltal igazolva, hogy a 

két kultúra minden felszíni különbség ellenére mélyszerkezetében hasonlít egymásra – egy 

bizonyos pontig. 

A III.3. szakaszban azt mutatom be, hogyan szűkíti Weber – a típusok vonatkozási kö-

rének kitágítása után – a különbségeket addig, míg elér a kínai társadalom történetéből 

hiányzó láncszemhez: a protestantizmushoz hasonló megváltásvalláshoz. Először a kü-

lönbség azon eseteit elemzem, melyek révén rámutat, a gazdasági és társadalmi jelenségek 

minden esetben visszavezethetők a konfuciánus írástudók hatására: egy olyan rétegre, 

amely hatalma megszilárdítása érdekében a társadalom minden más szegmensét konzer-

válta. E weberi gondolatmenetek kivétel nélkül azt hangsúlyozzák, hogy minden gazdasági 

átalakulás esetében megfigyelhetők bizonyos eszmei tényezők, melyek e változásra – nem 

kizárólagos, de döntő – hatással vannak. A következő fejezetben ez után bemutatom, ho-

gyan szemlélte Weber az írástudókat, illetve e réteg tradicionalizmusát és racionalizmusát, 

melyek a kínai társadalom elmaradottságát okozták. Az igazgatási csoport e szűk körének 

racionalitása – Weber értelmezése szerint – a társadalom minden más szintjén irracionali-

tást szült, évezredekre megszilárdítva a konfuciánus hatalmat. A literátusok rendje ezáltal, 

mint az elemzésben rámutatok, azon eszmei tényező példájává válik, mely a fentitől eltérő 

értelemben fejti ki hatását a gazdasági átalakulásokra: nem bizonyos folyamatok előidéző-

jeként, hanem ezek megakasztójaként, a változás akadályaként. Meglátásom szerint ugya-

nakkor a folyamat, melyet ez a réteg megrekesztett, nem a modern kapitalizmus kialakulá-

sa volt, minthogy ez nem olyasmi, amit közvetlenül és tudatosan akadályozhattak volna. 

Aminek ezzel szemben gátat vetettek, a hivatásetika kialakulása volt, egy világon belüli eti-

káé, amely a taoizmus „varázskertjében” – melybe az írástudók a társadalom többi részét 

zárták – nem jöhetett létre. Rámutatva, hogy a modern nyugati értelemben vett kapitalista 
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„szellem” hiányát egy ilyen etika hiánya „okozta”, Weber kísérleti módon, de nem gondo-

latkísérlet keretében igazolja a PE tézist: ezt a kísérletet maga a történelem végzi el.  

A III.3. szakasz a szöveg „szoros olvasatát”, helyesebben, „egyre szorosabb olvasatát” 

nyújtva érkezik meg a „Konfucianizmus és taoizmus” fő fejezete, „A konfuciánus életori-

entáció” aprólékos elemzéséhez. Minden fejezetben hangsúlyt fektetek arra, hogy bemu-

tassam a Weber által vizsgált kérdések sinológiai hátterét, de tudatosan elkerülöm a sino-

lógiai kritika megfogalmazását, mivel Weber vállaltan nem a kínai társadalom sinológiai 

elemzésének szánta a művet. 

A IV. rész a disszertáció összegzését tartalmazza, melynek keretében Weber módszer-

tani, történeti és politikai nézeteit (II. rész) összekapcsolom a Kína-tanulmány elemzésé-

nek eredményeivel (III. rész), majd meghatározom helyét az európai Kína-recepcióban és 

az ennek darabjaiban tükröződő történelemképek között (I. rész). Végül a „Konfucianiz-

mus és taoizmus” recepciótörténetének rövid összefoglalása következik. E rész elsősor-

ban összehasonlító elemzéseken nyugszik, melyekben a Weber különböző nézetei, illetve 

a weberi Kína-kép és a korábbi értelmezők szemléletmódja közötti hasonlóságokat és kü-

lönbségeket emelem ki. Az első szakaszban bemutatom, miként váltak a konfuciánus írás-

tudók – Wolfgang Schluchter szavaival – a bürokrácia „prototípusává”, ezáltal a 

bürokratizáció – a racionalizációs mechanizmusok egyik központi jelentőségű fajtája – 

negatív aspektusainak „tükrévé”. Noha a Kína-tanulmányban erre csak néhány implicit 

utalást találunk, Weber nem tudományos – vagyis az említett reflektáltan szubjektív be-

szédmódot nagyobb arányban tartalmazó – írásai alapján egyértelmű, hogy ez a szempont 

Kína-képének fontos alkotórésze volt, épp amennyire a bürokratizáció kritikája része kor-

kritikájának. Az a mód ugyanakkor, ahogyan a nyugatihoz hasonló etika létrejöttét gátoló 

konfuciánus „racionalizmust” leírja, saját személyes etikai beállítódását is tükrözi, amely 

egyfelől arra utasította, hogy a sajátosan a Nyugathoz tartozó értékek megőrzésének fon-

tossága mellett érveljen – másfelől viszont arra, hogy ugyanígy érveljen a kutató személyes 

értékítéletein nyugvó tudomány ellen. Weber Kína-képe e megfontolásokat figyelembe 

véve, mint a IV.2. szakaszban rámutatok, bár az I. részben említett értelmezések mindkét 

ágához, vagyis a Nyugat kritikájához és dicséretéhez egyaránt kötődik, a Nyugatot Kíná-

ban tükröztetve, de nem Kína bálványozása révén kritizálta, s Kínában tükröztetve, de nem 

Kína leértékelése révén dicsérte. Meglátásom szerint Weber szemléletmódja így nem Leibniz, 

Hegel vagy Marx, hanem Tocqueville nézeteihez kerül legközelebb, aki Kína „tükrét” ha-
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sonlóképp arra használta, hogy egy általa különben a leginkább üdvösnek tartott folyamat 

veszélyeire felhívja a figyelmet. E megközelítésmódok összetettsége és természetesen Weber 

felmérhetetlen ténybeli tudása is szerepet játszott abban, hogy a „Konfucianizmus és tao-

izmus”-t nem elemezték kellő gonddal, s főként nem a megfelelő kontextus(ok)ban, noha, 

mint a disszertáció megmutatja, a tanulmány nem csak és nem is elsősorban Weber Kína-

képe, hanem történelemszemlélete megértéséhez szolgáltat fontos szempontokat. 

III. A vizsgálat eredményei 

Az itt bemutatott kontextuális és összehasonlító elemzések révén a disszertáció hozzájárul 

a „Konfucianizmus és taoizmus” és a weberi Kína-kép átfogó értelmezéséhez, beleértve 

azon mozzanatok vizsgálatát is, melyek Kína-interpretációját történelemszemléletéhez és 

korkritikájához kapcsolják. A munka a szakirodalom különböző eredményeit kapcsolja 

össze, így például a szociológiai értelmezéseket (Bendix, Schluchter, Tenbruck), a sinoló-

giai vizsgálatokat (Schmidt-Glintzer, Zingerle), Weber történelemről és politikáról alkotott 

nézeteinek elemzéseit (Löwith, Mommsen), vagy például egymásnak ellentmondó filozófi-

ai olvasatokat (Hennis, Jaspers, Strauss), ezáltal a Kína-tanulmány egyik legkiterjedtebb 

elemzését nyújtva. A mű történeti, politikai, társadalmi és módszertani hátterének vizsgála-

ta és a szövegelemzés egyensúlyát megteremtve a disszertáció lehetővé teszi, hogy a ta-

nulmányt – az egyoldalú vizsgálat helyett – eredeti kontextusában helyezzem el. Eközben 

új megvilágításba kerül e kontextus számos más alkotóeleme, így például Weber több 

olyan írása is, melyeket alig vizsgáltak a Kína-tanulmánnyal való összefüggésükben. A 

disszertáció legfontosabb eredménye, hogy Webert az európai Kína-recepció történetében 

elhelyezve szemléletét a 19. századi történelemfilozófiákkal is összekapcsolom, anélkül, 

hogy elutasítanám egy ilyen filozófiai olvasat szükségességét, de elkerülve, hogy a weberi 

életművet egyetemes történeti vizsgálódások soraként kezeljük. Ahelyett, hogy az írásaiban 

található ambivalenciákat feloldanám, munkámban ezeken keresztül vizsgálom Weber gon-

dolkodását, vagyis ezen ambivalenciák eredetének, következményeinek és jelentőségének 

megértésére törekedve. 
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IV. A disszertáció témájához kapcsolódó publikációk 

Weber műveiről 
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Filozófia Szemle, LIX/1, 147–164. 

„Egy ok és más semmi”, BUKSZ, XXVII/2, 185–191. 
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Szemle, XXV/2, 73–89. 
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Péter Miklós (szerk.): Tavaszi szél 2014 konferenciakötet, 3. köt., Doktorandu-
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