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A konfucianizmus újjászületése  
a modern Kínában

A konfucianizmus már több mint két évezrede formálja Kínát: a Mester szavai 
mind az átlagemberek, mind a hatalom számára útmutatást kínálnak. A ta-
nítás persze végig jelen volt a kínai tudatban, azonban koronként más-más 
szerepet töltött be. A Han-kortól (i. e. 206–i. sz. 220) kezdődően a hivatali 
vizsgák a konfuciánus klasszikus könyvek tartalmának szó szerinti tudását és 
bizonyos részleteknek a hagyomány szerinti továbbgondolását és elemzését 
kérték számon a vizsgázótól. Bár hivatalosan a konfucianizmus volt az állam-
eszme, az uralkodókat valójában inkább legistáknak nevezhetnénk, azonban 
a konfucianizmus valahol mindig jelen volt Kínában. Még akkor is, amikor 
minden tradicionális kínai eszmét negatívan ítélt meg a tömeg; akkor is, amikor 
Mao alatt a kommunista párt a Mester emlékét is el akarta tüntetni; és ott van 
napjaink rendkívüli tempóban modernizálódó Kínájában is. Sőt, napjaink-
ban különösen: az ezredforduló után egészen különös trend figyelhető meg 
Kínában, egyfajta „konfuciánus újjászületés”. De hogy is lett ismét releváns az 
ősi tan? Valóban az eredeti filozófiához való visszanyúlásról van szó, vagy más 
érdekek vezérlik ezt a folyamatot? Mi lehet ennek a tendenciának a jelentősége? 
Tanulmányom ezekre a kérdésekre igyekszik válaszokat keresni. 

Bár az eredeti tanítás az első évezred végére háttérbe szorult a taoizmus 
és a buddhizmus mellett, a neokonfuciánus mozgalom hatására – ha kissé 
megváltozott formában is, de – sikerült fennmaradnia. Az igazi csapás a XX. 
században érte a konfucianizmust: a Kínai Kommunista Párt a szocializmus 
nevében igyekezett „megtisztítani” a kínai társadalmat a „burzsoá” és „feudális” 
befolyástól, ezt többek között a hagyományok eltiprásával kívánta elérni. Bár 
Mao Zedong (Mao Ce-tung) eleinte pozitívan ítélte meg a konfucianizmust,1 

1 „Miért nem lett Konfuciusz kommunista? Azért, mert akkoriban a tömeg nem akarta, hogy 
kommunista legyen; azt akarták, hogy tanár legyen. De ma a tömeg azt akarja, hogy kommunisták 
legyünk.” Xu Quanxing, „Kongzi yu Mao Zedong. Gujin weida ‘jiaoyuan’” [Confucius and Mao 
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az 1966-tól Mao 1976-os haláláig tartó kulturális forradalom gyakorlatilag 
a hagyomány teljes megfojtását szorgalmazta: a kommunisták szemében 
Konfuciusz alakja úgy jelent meg, mint olyasvalakié, aki Kínát a feudaliz-
musba rángatja vissza. A Kong család sírkertjéből kiásták, majd felakasztották 
a mester utódainak holttestét. A forradalmárok igyekeztek mindent meg-
gyalázni és elpusztítani, ami Konfuciuszra emlékeztet. Ennek templomok, 
kincsek, szobrok, emlékművek és szent írások (különösen a Konfuciusz szülő-
városában, Qufuban találhatók) estek áldozatul. Az iskolákban is igyekeztek 
mindent elkövetni a tradicionális értékek revíziója érdekében: egy akkori 
középiskolás így emlékszik vissza a történtekre: „1974 márciusa környékén 
egy egész hónapon át a legista iskola és a konfucianizmus küzdelméről ta-
nultunk. A tankönyvünk kritizálta a konfucianizmust, és nekünk is mind 
kritizálnunk kellett azt a dolgozatunkban.”2 Egy másik, az eseményeket átélő 
személy így nyilatkozott: „…a négy régi3 elleni kampány idején láttam, amint 
az antikváriumokból elkoboztak régi szobrokat és képeket Konfuciuszról.”4 
A korabeli médiumok – újságok, magazinok, rádióadások, a párt Központi 
Bizottságának dokumentumai, folyóiratok, tankönyvek – mind kíméletlenül 
elítélték Konfuciuszt és tanításait.

A kulturális forradalom időszakában a párt a vörösgárdisták segítségével 
érezhetően mindent megtett a konfuciánus tradíciók eltiprása érdekében, 
azonban 1976-ban – Mao halálával – véget ért ez a folyamat. Mao utódja, Deng 
Xiaoping nem követte elődje politikáját, azonban attól teljes mértékben, nyíltan 
nem is határolódott el. Nem is nagyon tehette volna, hiszen ezzel aláásta volna 
saját hatalmának legitimitását. Míg Mao életének korai periódusát pozitívan 
ítélték meg, addig uralkodásának utolsó fázisát kifejezetten negatívan. Deng 
Xiaoping rezsimjének célja nem az volt, hogy visszaállítsa Kínát a kulturális 
forradalom előtti állapotba, hanem hogy Kínát új, vezető pozícióba juttassa 
a világban. Ehhez azonban stabilizálnia kellett a politikai és a társadalmi kör-
nyezetet. Ezt két lépésben tette meg: először többszázezer politikai bűnök miatt 
elítélt személyt rehabilitált, majd elítélte magát a kulturális forradalmat és annak 
főbb alakjait, a „négyek bandáját” (si ren bang 四人幫 – Yao Wenyuan, Jiang 
Qing, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen) is. Ezek után további lépéseket tett 

Zedong: Great “teachers” of the past and present], Kongzi yanjiu [Confucius Research] (1993). 
Idézi: Shiping Hua – M.E. Sharpe (szerk.), Chinese Political Culture. 1989–2000, 2001, 32. 

2 Tong Zhang – Barry Schwartz, „Confucius and the Cultural Revolution. A Study in Collective 
Memory”, International Journal of Politics, Culture and Society, 1997(2), 189–212. 199.

3 si jiu 四舊 – ’régi szokások’, ’régi hagyományok’, ’régi kultúra’, ’régi ötletek’
4 Zhong – Scwartz, i.m., 199.



171A konfucianizmus újjászületése a modern Kínában

a konfuciánus értékek megerősítése érdekében: restaurálta a vörösgárdisták 
által kifosztott szentélyeket, és a vandálokat keményen megbüntette – néme-
lyiküket halállal. Cselekedetei nem voltak hiábavalóak: Konfuciusz presztízse 
még a kulturális forradalom előtti időknél is magasabbra emelkedett. Innentől 
nem elavult filozófiaként, hanem a jelenkorban is morális relevanciával bíró 
tanításként tekintettek a konfucianizmusra. 

Ahogy Kína egyre inkább piacgazdasággá vált, úgy lett egyre fontosabb újra 
a konfucianizmus. Persze az összefüggés nem a gazdaság növekedése és a kon-
fucianizmus között keresendő, hanem a gazdasági növekedés, az azzal járó 
problémák és e problémáknak a társadalom stabilitására gyakorolt hatásaiban. 
A hirtelen meglódult gazdaság hatására óriásira nőttek a jövedelmi különbségek 
az országban. A környezetszennyezés problémája is ebben a korban jelent meg 
Kínában, nem is kis mértékben. A hivatali korrupció ekkor vált (újra) óriási 
gonddá és kiábrándultság okává a kínai társadalomban. Mindezen tényezők 
hatására a köznépnek a pártba és a marxista ideológiába vetett hite mára meg-
rendült, ami pedig társadalmi instabilitáshoz vezethet: ezt a vezetés mindenképp 
el akarja kerülni. Továbbá a morális vákuumot keresztény szekták, a Falun Gong 
és szélsőségesen nacionalista eszmék kezdték betölteni: a kormány szemében 
ezek mind veszélyt jelenthetnek az ország stabilitására nézve. Elindult a ke-
resés egy alternatív „filozófiáért”, mely a nép szemében nem összeférhetetlen 
a párt hivatalos, marxista meggyőződésével. A legtermészetesebb megoldást 
a konfucianizmushoz, legalábbis annak bizonyos kiragadott elemeihez való 
visszanyúlás jelenti. A konfucianizmus a marxizmushoz hasonlóan fontosnak 
tartja a materiális jólétet, míg ódzkodik a metafizikától, vagy mondhatnánk, 
a vallásosságtól. Talán azért sem voltak sikeresek a kulturális forradalom idején 
azok a kampányok, melyek az egyén családhoz való kötődésének fontosságát 
lealacsonyították, míg a párthoz való kötődést szorgalmazták, mert ezek össze-
férhetetlenek a kínaiakba mélyen beivódott konfuciánus gondolkodásmóddal. 
A hangsúlyt a tanítás azon szegmenseire helyezik, melyek szellemében a párt 
tagjai mint a korrupció elleni harc és az átlagember jóléte mellett elkötelezett 
személyek jelenhetnek meg: ilyen például az etikus viselkedés, az önfegyelem 
és önfejlesztés, az egyszerű életvitel öröme, a szociális stabilitásra törekvés, 
a szociális hierarchia léte és a hatóságok tisztelete. Természetesen azok az ele-
mek, amelyek ellentmondanak a párt nézeteinek, vagy esetleg veszélyeztetik 
a fennálló rendet, nem kapnak említést. Ilyen például a konfuciánus Menciusz 
„demokratikusnak” is nevezhető gondolata, mely szerint a népnek jogában áll 
a gonosz vagy inkompetens uralmat megdönteni. 
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Mindennek következtében a párt ma nyíltan felvállalja és népszerűsíti 
a konfuciánus értékeket. Hu Jintao, a Kínai Népköztársaság elnöke és a párt 
főtitkára 2005 februárjában az Országos Népi Gyűlés ülésén Konfuciusztól 
idézett („a harmónia valami, ami becsben tartandó”).5 Egy évvel ezután a párt 
Központi Bizottsága bejelentette azt a nagyon ambiciózus (és igencsak homá-
lyos) célját, hogy 2020-ig egy „szocialista harmonikus társadalmat” (shehui 
zhuyi hexie shehui 社会主义和谐社会) kíván létrehozni. A cél eléréséhez 
vezető lépcsőfokokként igencsak általános teendőket neveztek meg, mint pél-
dául az emberi jogok megszilárdítása, az osztályok közötti jövedelemkülönbség 
csökkentése, több és jobb munkalehetőség, a közszolgáltatások minőségének 
növelése, fejleszteni a pozitív morális hagyományokat, a harmonikus inter-
perszonális kapcsolatokat, valamint a társadalmi rendet, hatékonyabban fel-
használni a természeti kincseket, és így tovább. Végül, az utolsó pontban Karl 
Marx „mindenkinek a hozzájárulása alapján” kommunista alapelvét említik, 
mint azt a társadalomszervező elvet, amelyhez közeledni kell.

2006-ban a Kínai Központi Televízió műsorán – egy másik programon be-
lül – megjelent a „Yu Dan betekintése a Lunyube” (Yu Dan lunyu xinde 于丹
《论语》心得) névre keresztelt egyhetes sorozat. A műsorban Yu Dan 于
丹, a klasszikus kínai irodalom szakértője és egyetemi professzor a Lunyu 
jelentését igyekszik elmagyarázni hétköznapi, a tömegek számára is érthető 
nyelven. Miután a műsor nagy sikert aratott, Yu Dan hasonló címen kiadott 
egy könyvet előadásainak témájáról. A könyv elsöprő sikert hozott: több mint 
négymillió példányt adtak el, ezzel elérte az eladási listák csúcsát.6 A műsor 
és a könyv azonban több tudósból7 is heves kritikát váltott ki: állításuk sze-
rint Yu Dan nem fest teljes képet a konfucianizmusról, sőt, gyakran eltorzítja 
annak tanításait. Az író elismerte, hogy sok mindent kihagy, azonban ezt 
azzal magyarázza, hogy a tanításnak nem minden része releváns a mai kínai 
társadalom számára.

Szintén 2006-ban egy Jilin tartománybeli börtön megnyitott egy „Konfuciusz 
tantermet”, melyben az elítéltek a rehabilitációs folyamat részeként tanulmá-
nyozzák a klasszikus konfuciánus műveket. A tanterem mellett a cellákba 
tévéket is beköttettek, melyeken Konfuciusztól származó idézeteket szólaltat-
tak meg. Az előbb említett Yu Dan is tesz látogatásokat kínai börtönökben, 
ahol a konfuciánus értékekről tart előadásokat. A börtön igazgatója szerint 

5 Daniel A. Bell, „Confucius, we say”, The Guardian, 2006.10.16.
6 A könyv magyarul is megjelent, lásd Yu Dan: Konfuciusz szívből, Háttér Kiadó, 2009.
7 Lásd: Chitralekha Basu, „Erudite confusion”, China Daily, 2009.06.09., 19.
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a tradi cionális kínai kultúra tanulmányozásával az elítéltek gyakorolják az eré-
nyeket és a helyes viselkedésmódot.8 2007 februárjában Wen Jiabao miniszter-
elnök is referált a konfuciánus tradícióra, amikor kijelentette: „Konfuciusztól 
Sun Yat-senig, a kínai nép tradicionális kultúrája számos értékes elemmel 
rendelkezik”. Említette például „a harmóniát különböző nézőpontok képviselői 
között és a közös létet az Égalattiban.”9

A konfuciánus értékrendet és a harmonikus társadalmat az elmúlt évek-
ben többször is a lehető leglátványosabban propagálta a kommunista párt. 
Nagyon szemléletes példákkal szolgálnak a 2008-as pekingi olimpiai játékok és 
a rendezvényt körülvevő események. Az olimpiai láng világkörüli útját a kínai 
kormány a „Harmónia Útjának” titulálta10, ami igencsak ironikus, ha figye-
lembe vesszük a számtalan ellentétet és vitát, mely felszínre került az esemény 
kapcsán. Azonban ennél is érdekesebb lehet, ha visszagondolunk az olimpiai 
játékok nagyszabású nyitóceremóniájára, melyet élőben, a világ majd minden 
pontján, több százmillió ember követett. Az egyik produkció során egy nagy 
kórus vonult be a stadionba. A kórus tagjai jellegzetes, Konfuciusz tanítvá-
nyai által viselt ruhákban, bambusztekercsekkel a kezükben kántáltak idéze-
teket a Lunyuből (pl. „Mindenki a négy tenger között barátnak tekintetik”). 
Mindeközben a kommentátor arról beszélt, Konfuciusz miképpen elmélkedik 
a harmonikus társadalom eléréséről. Ezután egy következő produkcióban kez-
detleges kínai nyomtatást reprezentáló emelkedő és süppedő nyomódúcokat 
láthattunk, melyek egy ponton kirajzolták a harmónia (he 和) írásjegyet. 

Az olimpiai játékok lecsengésével nem ért véget a párt Konfuciuszt és a har-
móniát népszerűsítő programja. 2009-ben az állami kézben lévő China Film 
Group Corporation (Zhongguo Dianying Jituan Gongsi 中国电影集团公司) 
nagy költségvetésű filmmel rukkolt elő, melynek címe Konfuciusz (Kongzi 孔
子), és a mester életéről szól. A filmre – vagy inkább a film vetítésének kö-
rülményeire – a nemzetközi közvélemény is figyelmes lett 2010 januárjában, 
amikor a népszerű amerikai filmet, az Avatart sok kínai moziban nem enged-
ték levetíteni, hogy többször játsszák a „nevelő célzatú” Konfuciuszt. 2011-ben 
Kína egyik szimbolikus helyén, a pekingi Tiananmen téren, a Kínai Nemzeti 
Múzeum északi kapujánál egy 9,5 méter magas szobrot emeltek Konfuciusznak. 
A Nemzeti Múzeum három év renoválás után 2011 tavaszán nyitott ki újra, 

8 Liu Yu, „Will Confucianism Help to Rehabilitate Criminals?”, Beijing Review, 2006.12.28.
9 Timothy Garton ASH, „Confucius can speak to us still – and not just about China”, The Guardian, 

2009.04.09.
10  Former gymnast Li Ning lights Olympic cauldron, 2008.08.09.
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immár a kommunista párt mai irányvonalának megfelelő szimbolikával és 
üzenetekkel: a múzeum kiállítása dicsőíti a régi kínai civilizációt, és elveti 
a kulturális forradalmat. 

Kína nemcsak saját határain belül használja Konfuciuszt nemzeti szimbó-
lumként: külföldön is igyekszik terjeszteni a mester kultuszát. A legnagyobb, 
kínai kultúrát terjeszteni kívánó intézethálózat is a régi filozófus nevét viseli: 
a Konfuciusz Intézetek ma már közel száz országban vannak jelen. Érdemes 
megemlíteni még a „Konfuciusz Békedíjat”: 2010-ben a Nobel-békedíjat a be-
börtönzött disszidensnek, Liu Xiaobónak utalták. A kínai kormány ezt el-
lenséges gesztusnak tekintette, ezért létrehozta saját „Nobel-békedíját”. Bár 
maga a díjalapítás lényegében sikertelen volt (a nyertes Lien Cheng tajvani 
értelmiségi és volt Kuomintang-politikus nem vett tudomást a díjról még az 
után sem, hogy megnyerte), az eset jól tükrözi a Kínai Kommunista Párt azon 
célját, hogy a lehető legtöbb helyen használják Konfuciusz nevét.

Az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés övezi a konfucianizmus meg-
ismerésére irányuló programokat, melyek nagy számban jelennek meg külön-
böző célcsoportok számára. Indulnak osztályok óvodásoknak, ahol a gyerekek 
a klasszikusokat memorizálják és mondják fel, növekvő számban jelennek meg 
konfucianizmusról szóló kurzusok az egyetemeken (a marxista filozófiaórák 
rovására), de még üzletemberek számára is indulnak tanfolyamok.

2012–13-ban Hu Jintao tisztségeit átvette Xi Jinping, és a „harmonikus 
társadalom” helyét átvette a „kínai álom”. Ez ugyan nem hangzik konfuciá-
nusnak, inkább az „amerikai álom” neologizmusra hasonlít, ám úgy vélem, 
ez nem jelent jelentős változást a párt konfuciuszi politikájában: a társadalom 
stabilitását veszélyeztető tényezők (hatalmas különbségek a jövedelmek között, 
környezetszennyezés, hivatali korrupció) továbbra is jelen vannak Kínában, 
és továbbra is szükség van egy egységesítő filozófiára. 

Látható, hogy a konfucianizmus mint ideológia kiváló támpillére a Kínai 
Kommunista Pártnak. Természetes, hogy erre az ősi tanításra esett a választás, 
hogy betöltse az egyre kevésbé népszerű kommunista ideológia által hátra-
hagyott teret: a konfucianizmus nem teista bölcselet, ráadásul kevés ideoló-
giai „csavargatással” összhangba hozható a marxizmus eszméjével. Azonban 
úgy tűnhet, hogy a kormány Konfuciusz alakját inkább csak a saját céljainak 
elérésére használja, minthogy valóban egy kulturális fordulatot akarna végre-
hajtani. Ha ez így van, akkor a párt saját szerkezetére nézve miféle változásokat 
hozhatna a konfucianizmus? Úgy vélem, ha a „valódi” újraértelmezését keres-
sük a konfucianizmusnak, akkor azt nem a Kínai Kommunista Pártban kell 
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keresnünk, hanem attól független mozgalmakban, melyek azonban a jövőben 
akár hatással is lehetnek az előbbire.

Az úgynevezett újkonfuciánus mozgalom az 1919. évi május 4. mozgalom 
hatására jött létre: a tradicionális Kínát és a nyugati eszméket dicsőítő tömegek 
mellett voltak, akik inkább a konfucianizmus megreformálását, újraértelme-
zését szorgalmazták, mintsem annak a teljes eliminálását a kínai tudatból. 
A mozgalom hosszú utat járt be, túlélte a huszadik század különösen felbolydult 
évtizedeit (tagjai gyakran – különösen a kulturális forradalom idején – külföld-
re emigráltak). Az ezredforduló tájékán létrejött az újkonfucianizmus harmadik 
hulláma. Az úgynevezett „bostoni konfucianizmus” gyökereit Tu Weiming 杜
維明 harvardi professzor egyik téziséhez (Cultural China: The Periphery as the 
Center) köthetjük, mely szerint mára a kínai kultúra esszenciája valószínűleg 
Kínán kívül található. Robert Cummings Neville szerint a konfucianizmust 
sikeresen lehetne nyugaton is adaptálni, mivel az nem kötött a kínai kultúrához 
vagy tradíciókhoz, mint ahogy a kereszténység is eltávolodott zsidó gyökerei-
től, és már másutt is gyakorolják azt.

Ma is inkább a szárazföldi Kína területén kívül találhatjuk a valódi konfucia-
nizmussal foglalkozó szervezeteket. Ilyen például a hongkongi „Konfuciánus 
Akadémia” 孔教學院, melynek öt fő küldetése: a kínai nép egységének megte-
remtése érdekében a konfucianizmust a legfőbb kínai vallássá tenni; Konfuciusz 
mester születésnapját ünnepnapnak nyilváníttatni Hongkongban; a világ kü-
lönböző pontjain konfuciánus templomok létrehozása; az általános és középis-
kolai tananyagba a konfucianizmus beiktatása; Hongkongot a konfucianizmus 
központjává tenni. A Yiguan dao 一貫道 egy konfuciánus, taoista és kínai 
buddhista elemeket vegyítő „szekta”, amely ma Tajvan harmadik legnépszerűbb 
vallása a buddhizmus és a taoizmus után. Persze a szárazföldi Kínában is mű-
ködik néhány hasonló szervezet: a Shenzhen Kongshengtangot 深圳孔圣堂 
Zhou Beichen 周北辰 alapította 2009-ben Shenzhen városában: az intézetben 
rendszeresen folytatnak rituálékat és terjesztik a konfucianizmust. Érdemes 
még megemlíteni a Yidan Xuetang 一耽学堂 nevű, 2001-ben alapult önkéntes 
csoportot, melynek célja szintén a konfuciánus értékek közvetítése. A csoport fő 
tevékenysége a konfuciánus klasszikusok olvasása reggelente a parkokban.

Ha a bostoni konfuciánusok és az egyéb konfuciánus társaságok nem is mind 
a Kínai Kommunista Pártra akarnak hatást kifejteni, Jiang Qing 蒋庆 modern 
kínai konfuciánus gondolkodó már kifejezetten egy alternatív haladás vonalát 
vázolja fel Kínában, melyet a Politikai konfucianizmus – a kortárs konfucianiz-
mus fordulata, sajátosságai és fejlődése (政治儒学－当代儒学的转向、特质
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与发展) című könyvében fejt ki. Rendszere nyilvánvalóan a jelenlegi status 
quo egy alternatíváját vázolja fel: nem is meglepő, hogy öt évet kellett várnia, 
míg megkapta az engedélyt a kiadására. A Chunqiu egyik kommentárjára, 
a Gongyang zhuanra támaszkodva egy hármas tagolású parlamentáris rendszert 
vázol fel, s mindegyiknek meg is szabja működését és felállását: mondhatjuk, 
hogy egy teljes politikai berendezkedést dolgozott ki. A parlament három háza 
a „Nemes Emberek Háza” 通儒院, a „Nép Háza” 庶民院 és az „Állam Háza” 
国体院. A házak a montesquieu-i hatalmi ágak szétválasztásához hasonlóan 
egymásra támaszkodva gyakorolják a hatalmat. Jiang és más konfuciánus ér-
telmiségiek egyre több figyelmet kapnak a kormánytól, és gyakran találkoznak 
is vezető kormányhivatalnokokkal. 

Hogy mindez hová vezet, azt persze nem lehet előre megmondani. 
Az egyértelmű, hogy a Kínai Kommunista Párt egyre távolabb kerül az eredeti, 
valóban kommunista gondolkodásmódjától. A jelenlegi kínai berendezkedést 
is inkább „vadkapitalistának” lehetne nevezni, mintsem kommunistának. 
A valóság kezd eltávolodni a meghirdetett, a párt létrehozását eredetileg 
szorgalmazó eszméktől: ez ideológiai és szervezetbeli változásra késztetheti 
a Pártot. Hogy a Népköztársaságban létre fog-e jönni valaha a nyugati értelemben 
vett demokrácia intézménye, azt egyelőre csak találgatni lehet, azonban nem 
lehet kizárni, hogy a közeljövőben történni fog valamiféle változás, ha csak 
formálisan is. Talán az sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben a kormányzó 
pártot „Kínai Konfuciánus Pártnak” nevezik majd: hogy ez ideológiaváltással 
– például Jiang-féle rendszer bevezetésével – járna-e, vagy csak a kommunista 
szó, mint a múltból ott ragadt, a huszonegyedik században már elavultnak 
vélt ideológiai jelző eltüntetésére szolgálna, kérdéses. Deng Xiaopingnek még 
a kulturális forradalom előtti mondása ma is jól jellemzi a rendszert: „nem 
számít, hogy a macska fehér vagy fekete, ha elkapja az egeret”.
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