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Max Weber konfucianizmus- 
interpretációja és helye  

az európai Kína-recepció történetében1

A következő elemzés tárgya Max Weber Kína-képe és az a változás Európa 
Kína-értelmezésében, amely Weber munkásságán igen jól érzékeltethető. 
E tanulmány keretei között nem tekinthetem át részletesen az európai Kína-
recepció Weber munkásságát megelőző mintegy félezer évét, így csak három 
meghatározó jellegzetességet emelek ki, amelyek ezt az időszakot áthatják, és 
amelyek felől Weber munkáját is értelmeznünk kell. 

1. A jezsuita misszió Kínába érkezése óta az európai Kína-interpretációt 
önreflexió és önaffirmáció kettőssége határozza meg. Vagyis, a kínai bölcsele-
ti–társadalmi tradíció értelmezése egyfelől az egyes gondolkodók Európa- és 
Nyugat-kritikájának ad keretet, másfelől pedig saját tanításuk, rendszerük külső 
aspektusból való alátámasztására (ezáltal megerősítésére) szolgál.

2. Az előző pontban említett permanens jellegzetességgel párhuzamosan 
Európa Kína-képe más szempontból lényegi változáson megy át. Miközben 
ugyanis a jezsuiták tanítása szerint a birodalom hagyománya egy ősi bölcses-
ség torzulásával jön létre, a német idealizmus – elsősorban Hegel – számára 
szintén egy fejletlen, de nem egy lesüllyedt, hanem egy még fel nem emelkedett 
állapotot jelképez.

3. Végül ismét általánosan igaz a Kína-értelmezésekre, hogy alapvetően 
történeti, történetfilozófiai keretben születnek meg, a nyelvi, gazdasági, állam-
szervezeti szempontok nagyon kevés kivételtől eltekintve ezen aspektusnak 
rendeltetnek alá.

1 E tanulmány „Selyem út. A német gondolkodástörténet Kína-koncepciói a kora újkortól 
a XX. századig” című szakdolgozatom (ELTE BTK, 2013) Weber fejezetének átdolgozott változa-
ta. Itt szeretnék köszönetet mondani Dr. Erdélyi Ágnesnek, amiért tanácsaival és útmutatásával 
a kezdetektől segített e szakasz megírásában.
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E rövid megjegyzés után először a weberi Kína-tanulmány szűkebb kontex-
tusát mutatom be, majd megvizsgálom Weber konfucianizmus-értelmezését, 
végül bemutatom, milyen szerepet tölt be Weber a korábbi századok Kína-
interpretációjának átalakulásában.

Kiindulópont és célok

Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című műve előszavában, 
melyet már a Kínát, illetve Indiát és az ókori zsidóságot vizsgáló szakaszokkal 
együtt megjelenő kiadáshoz írt, világosan meghatározza a művet alkotó tanul-
mányok célját. A protestáns etikát tárgyaló két munka azt mutatja be

a modern gazdasági étosznak az aszketikus protestantizmus racionális eti-
kájával való összefüggése példáján, hogy miként függ egy gazdasági forma 
„gazdasági érzületének”, vagy „étoszának” a kialakulása meghatározott val-
lási hittartalmaktól.2

Fontos kiemelni Weber „kapitalizmus”- és „etika”-fogalmának komplexitását: 
nemcsak a Nyugat kapitalista gazdaságát nevezi „kapitalizmus”-nak – erre 
általában a „nyugati” vagy „modern nyugati kapitalizmus” szerkezetekkel 
utal. Tágabb értelemben ugyanis „a Föld minden kultúrországában létezett 
»kapitalizmus«” a befektetett érték és a bevétel összehasonlításán alapuló gon-
dolkodásmód értelmében.3 Az etika mint a „társadalmi cselekvés”4 motiváci-
óinak alapvető értelmezési kerete Weber vizsgálódásainak minden területén 
kulcsfontosságú.

Az etika és a megfontoltság [prudence] doktrínája közötti különbségtevés 
nemcsak a tipológia, de a fejlődés szempontjából is fontos. A sikerorien-
táltság és az értékorientáltság közötti különbségtevés szokatlanul elnyújtott 
és összetett folyamata a történelemnek.5

E folyamat egyes lépéseiben ragadható meg az a fejlődési skála, melynek során 
az egyes társadalmak fokozatosan végighaladtak a racionalizáció folyamatán, 

2 Max Weber, Világvallások gazdasági etikája, Bp., Gondolat Kiadó/ELTE Társadalomtudományi 
Kar, 2007, 19.

3 Weber, i.m., 14.
4 Vö. Max Weber, Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai, 1. köt., Bp., 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987, 1.§/II.
5 Wolfgang Schluchter, Paradoxes of Modernity. Culture and Conduct in the Theory of Max 

Weber, Stanford, Stanford University Press, 1996, 70.
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s annak különböző szintjeit érték el. Ez azonban nem a hegeli Aufhebungban 
megszüntetve-megőrzött és létrejövő szakaszok közötti átmenet.6 A viszonyí-
tási pont nem egy „végcél”: a társadalmak objektív7 megértésének (nem meg-
ítélésének!) módszertani alapja annak vizsgálata, milyen mértékben közelítik 
meg a saját alakulástörténetük racionálisan felmért törvényszerűségei alapján 
megalkotott „ideáltipikus konstrukciót”.8

Miközben a Protestáns etika a kauzális összefüggésnek csak az egyik oldalát 
vizsgálja,

[a] „világvallások gazdasági etikájáról” szóló […] tanulmányok arra tesznek 
kísérletet, hogy a legfontosabb kultúrvallásoknak környezetük gazdaságához 
és társadalmi rétegződéséhez fűződő viszonyait áttekintve, mindkét kau-
zális viszonynak utánajárjanak, mégpedig annyira, amennyire a továbbra 
is elemzendő nyugati fejlődés összehasonlítási pontjainak megtalálásához 
szükséges.9

Ezen összehasonlítási pontok megtalálása alapján kaphatunk választ arra a kér-
désre, hogy Kínában és Indiában „miért nem terelődött […] a racionalizálás 
olyan pályájára sem a tudományos, sem a művészi, sem az állami, sem a gaz-
dasági fejlődés, amilyen a Nyugat sajátja?”10 – és megfordítva: hogy miért tere-
lődött a fejlődés erre az útra Nyugaton.11

Weber konfucianizmus-képe

A Világvallások gazdasági etikájának „a konfuciánus életorientáció”-ról szóló 
fejezete egy csaknem százötven oldalas elemzés után következik, mely részle-
tesen áttekinti a kínai állam- és társadalomszerkezetet.12 A weberi Kína-kép 

6 Vö. Du-Yul Song, Die Bedeutung der Asiatischen Welt bei Hegel, Marx und Max Weber, Frankfurt 
am Main, 1972, 126.

7 A tudomány objektivitásához ld. Max Weber, „A társadalomtudományos és társadalompolitikai 
megismerés »objektivitása«”. Tanulmányok, Bp., Osiris, 1998, 7–69. 11. 

8 Vö. Weber, Gazdaság…, i.m., 1. és 3.§; Erdélyi Ágnes, „Max Weber és a 20. századi társada-
lomtudomány”. Max Weber és a 20. század társadalomtudományi gondolkodása, Bp., Napvilág 
Kiadó, 1999, 7–31. 14 skk.

9 Weber, Világvallások…, i.m., 19.
10 Weber, Világvallások…, i.m., 18. – vö. Song, i.m., 116.
11 Vö. Schluchter, i.m., 112; Stephen Molloy, „Max Weber and the Religions of China. Any 

Way out of the Maze?”, The British Journal of Sociology, 31/3 (1980), 377–400. 385. skk.
12 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1. köt., Tübingen, 81986, 276–429. 

(A magyar kiadásban részletek: Weber, Világvallások…, i.m., 86–152. – a magyar kiadás 
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szem pontjából a konfucianizmus-szakasznak kiemelt jelentősége van, s külö-
nösen fontos, hogy Weber nagymértékben támaszkodik az angolszász sinoló-
giára: elsősorban nem francia vagy német fordításban ismeri a Konfuciusznak 
tulajdonított szövegeket, hanem James Legge, a kiemelkedő jelentőségű és 
hatású angol sinológus interpretációjában.13 E fordításokat jellemzi legkevésbé 
az a vallási fogalmi meghatározottság, amely a konfuciánus szövegek átültetését 
a jezsuita misszionáriusok munkái óta jellemezte, bár bizonyos problémás vagy 
homályos fogalmi konnotációktól ezek sem lehetnek mentesek.

„A konfuciánus életorientáció”

A kínai társadalom alapstruktúráját Weber a „patrimoniális bürokrácia” 
(Patrimonialbureaukratie) terminusával jellemzi, amely ideáltípusként keze-
lendő.14 A rendszer lehetővé teszi, hogy a hivatalnokok a rangjuknak megfelelő 
keretek között tevékenykedjenek, melyekben nem örökletesen, hanem képzett-
ség – a vizsgarendszerben való megfelelés – alapján osztják el közöttük a hiva-
talokat.15 Ez azonban nem elegendő a szilárd birodalom létrehozásához.

oldal számát ettől fogva szögletes zárójelben, a cím feltüntetése nélkül adom meg). Weber rész-
letesen elemzi többek között a kínai pénzgazdálkodást, a hatalmi struktúrát, a városszerkezetet, 
a „monarchikus” berendezkedést, a rituális szokásokat, a hivatalnokrendszert – számos esetben 
említve a konfuciánus bölcselet „életorientáló” jelentőségét.

13 A rá való közvetlen utaláshoz ld. pl. Weber, Gesammelte…, i.m., 452. [172.]
14 Miközben Marx a kínai társadalmat „patriarchálisnak” nevezi (ld. pl. Karl Marx, „A brit 

uralom Indiában”. Karl Marx és Friedrich Engels összes művei, Kossuth, Budapest, 1957–1988, 
9. köt., 120–125. 124.), Weber következetesen a „patrimonializmus” terminust használja. 
Az európai középkor társadalomszerkezetére vonatkozó kategória használatán keresztül ismét 
látható, hogy a weberi fogalomhasználat Kínának a Nyugattal való összehasonlítását, vagyis 
elsősorban nem önmagában való jellemzését szolgálja (vö. Weber, Világvallások…, i.m., 19–20). 
Megvilágító erejű lehet Weber nézeteit illetően a Világvallások gazdasági etikájának követke-
ző szakasza: „A patriarchális (és annak egyik válfajaként a patrimoniális) uralom sajátos vonása, 
hogy a megszeghetetlen, mert feltétlenül szentként érvényes normákon kívül […], ismeri az úr 
szabadon rendelkező önkényének és kegyelmének a birodalmát is, amely elvben kizárólag 
»személyes«, nem »tárgyi« viszonyok alapján értékel, és ebben az értelemben »irracionális«.” 
(Weber, Világvallások…, i.m., 81; ld. még Weber, Gazdaság…, i.m., 238.)

15 A vizsgán keresztüli hivatalszerzés lehetősége soha nem volt minden réteg számára adott, 
olykor pedig egy igen szűk körre korlátozódott, igaz, hivatalosan nem vérségi alapon műkö-
dött. Ld. Peter Weber-Schäfer, „Die konfuzianischen Literaten und die Grundwerte des 
Konfuzianismus”. Wolfgang Schluchter (szerk.): Max Webers Studie über Konfuzianismus 
und Taoismus. Interpretation und Kritik, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1983, 202–228. 
205. skk. és 216–217.
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Kínában, csakúgy mint Nyugaton,16 a patrimoniális bürokrácia volt az 
a szilárd mag, amelynek kibontakozásához a nagyállam képződése kap-
csolódott.17

Ezt az alapstruktúrát sem a polgárság kialakulása, sem hierokratikus hatalmi 
törekvések nem veszélyeztették, s nem „fenyegette” semmilyen „társadalmi 
hatalommal bíró” prófécia sem.18 

Magánjellegű „imák” nem léteztek: a rituális, literátusi hivatalviselők és 
persze mindenekelőtt a császár gondoskodtak mindenről. Csak ők voltak 
erre képesek.19 

Ebből következik, hogy a kínai vallás „mágikus és heroizáló kultuszok” ösz-
szessége maradt, és hogy a konfucianizmusban nem merül fel a „példaadó 
prófécia” vagy „példamutató etika” lehetősége, amely a Nyugaton a társadalom-
fejlődés jelentős lépését képezi.20 Minthogy „a néphit bármiféle racionalizálása 
egy önálló, túlvilági irányultságú vallássá”21 soha nem történt meg, a konfucia-
nizmus által is fenntartott tradicionális rítusok, miként maga a konfucianiz-
mus, evilági orientáltságú maradt, s ezáltal – az emberek „egyenlőtlen (vallási) 
kvalifikációjának” hiányában – a patrimoniális bürokrácia fenn tudta tartani 
az alapvető egyenlőség etikai előfeltevését, a „mindenkinek lehetséges” elvét, 
minden kitűzött (morális) cél tekintetében. Ez a „lehetőség” azonban nem a nyu-
gati értelemben vett szabadságjog megfelelője. A weberi racionalitás-fogalom 
ebből a szempontból a Montesquieu-től Herderen, Hegelen és Marxon át értel-
mezett „szabadság” mint érték-tételezés folytatásaképpen is kezelhető,22 s ne 
feledjük, Hegel ugyanúgy hiányolja a Keletben a szabadságot,23 ahogyan Weber 
a racionalizáció folyamatát (különösképp az individuális jog körében).24

Ugyanígy nem alakul ki Kínában a Nyugati értelemben vett jogászi rend 
sem, ugyanis nincs meg a nyugati jogrend kialakulásának két alappillére, 

16 Az itt olvasotthoz hasonló párhuzamok teszik szükségessé a tág fogalomhasználatot.
17 Weber, Gesammelte…, i.m., 335. [107–108.]
18 Weber, Gesammelte…, i.m., 431. [153.]
19 Uo.
20 Ld. ehhez Erdélyi Ágnes, „Vallás és erkölcs kapcsolata a »Vallásszociológiá«-ban”, Holmi, 

2007/7, 911–928. – A taoizmus Weber szerint ismer példamutató próféciát.
21 Weber, Gesammelte…, i.m., 432. [154.]
22 Song, i.m., 124.
23 Ld. G.W.F. Hegel, Előadások a világtörténet filozófiájáról, Bp., Akadémiai Kiadó, 1979, 194.
24 Vö. Weber, Gesammelte…, i.m., 436. [158.]
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a „kiszámítható jog és főleg jogorvoslás kapitalista érdeke” és „az abszolutista 
államhatalmak hivatalnoki racionalizmusa”.25 Röviden: ezen a területen sem 
indult meg a racionalizáció folyamata, s hasonlók mondhatók, ismét a Nyugat 
racionalizációjának ellenpontjaként, a kínai természettudományról26 (melyből 
hiányzott az antik filozófiai hagyományból kinőtt racionális gondolkodás) és 
a művészetről is (mely a racionális becsvágynak, a művész neve fennmaradására 
irányuló kívánalmának volt híján). 

A weberi tárgyalás logikája röviden így foglalható össze: a Nyugat racio-
nalizációs folyamatában ez és ez az elem volt a döntő, ezeken mint pilléreken 
nyugszik a híd, mely egy korábbi és egy későbbi állapot között átvezet – a kínai 
társadalomstruktúrából (a konfuciánus életorientációból) pedig éppen ez és 
ez az elem hiányzik (fehlt). Felmerül a kérdés, ez a hiányzás nem hiányosságot 
jelöl-e. Weber így ír:

[…] egy olyan hivatalnoki karnak az élettel kapcsolatos immanens állás-
foglalása, amelynek semmi – sem racionális teológia, jogtudomány, orvos-
tudomány, természettudomány vagy technika, semmiféle isteni és semmiféle 
vele azonos rangú emberi autoritás – nem jelentett konkurenciát, […] meg-
teremthetett egy neki megfelelő etikát […]. […] 

A konfucianizmus, akárcsak a buddhizmus, csupán etika volt („tao”, eny-
nyiben megfelelően az indiai „dharmának”). Csakhogy a buddhizmussal 
éles ellentétben kizárólag világon-belüli laikuserkölcsiség volt. […] [N]em 
volt más, mint alkalmazkodás a világhoz, annak rendjeihez és konvenci-
óihoz […].27

Nem csengnek-e vissza ebből a megállapításból Hegel szavai? „Ismerjük 
Konfucius beszélgetéseit tanítványaival, tartalmuk népszerű morál […].”28 
A konfucianizmus létrejöttének és megszilárdulásának mikéntjét tekintve rész-
ben „igen” – de miértjét tekintve nem ugyanarról van szó. Ha Weber sza vait 

25 Weber, Gesammelte…, i.m., 438. [159.]
26 A modern nyugati tudomány egészen Joseph Needham munkásságáig nem ismerte fel, hogy 

Kínában létezett természettudomány, noha ez valóban más jellegű volt, mint az európai 
(ld. Várnai András, „Közvetíts Európa és a Kelet tudományossága között. Jezsuita misszioná-
riusok a kínai udvarban (esettanulmány)”. Bruno Wöran – Hronszky Imre – Tóth Attiláné 
– Galántai Zoltán (szerk.): Tudomány- és technikafilozófiai, tudomány- és technikatörténeti 
tanulmányok, Bp., Arisztotelész Stúdium Bt., 1998, 91–99.). Ne felejtsük el, hogy például a je-
zsuita misszionáriusok is éppen tudományos ismereteik révén nyertek bebocsátást a kínai 
udvarba.

27 Weber, Gesammelte…, i.m., 440–441. [161–162.]
28 G.W.F. Hegel, Előadások a filozófia történetéről, 1. köt., Bp., Akadémiai Kiadó, 1977, 107.
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ugyanolyan komolyan vesszük, amennyire komolyan az ő intése szerint a ku-
tatónak vizsgálata tárgyát vennie kell,29 itt nem „fejletlenségről”, hanem más 
motivációkról és más közegről kell beszélnünk – hiszen arra a kérdésre keressük 
a választ, „miért nem eredményezték a kapitalista érdekek” ugyanazt Kínában 
és Indiában, mint a Nyugaton.30

Ez persze nem jelenti, hogy Kínát ne lehetne elhelyezni egy fejlődési folya-
matban. Abban, melynek során egy társadalom egyre inkább megközelíti 
a racionális rend azon ideáltipikus állapotát, melyet Weber a nyugati kapita-
lizmus kialakulását vizsgálva definiál. Csak ebben az értelemben beszélhetünk 
nála fejlődésről, s e tekintetben kell is beszélnünk róla. A nyugati racionalitás 
Weber számára egyszeri és meg nem ismételt – de nem „egyszeri és megismé-
telhetetlen”. A weberi „fejlődés” nem a „Világszellemnek” vagy „az emberiség 
egyetemes történetének” a Kelettel kezdődő és a Nyugat „felé tartó” menete. 
Kína társadalmi struktúrájának elemzése így annyiban a Nyugat társadalmi 
struktúrájának elemzése, amennyiben a racionális kapitalista berendezkedés 
ideáltípusa mint viszonyítási pont közös a kettőben, de a kettő nem tartozik 
ugyanabba a láncba. 

Ebben a keretben értelmezi Weber a konfucianizmust is. A konfuciánus 
„etika” nem volt több etikánál, de nem volt kevesebb sem annál, aminek 
szánták: egy olyan „életorientáló” rendszer, amelyről elmondható, „kizárólag 
e világ dolgai érdekelték, úgy ahogyan egykor voltak.”31 Vagyis úgy, ahogyan 
a „régi királyok” (先王) idejében voltak, akiknek az „útja”, azaz daója (道) 
a ma emberének kötelességét jelöli ki – ezért nevezi Weber a daót (nála: „Tao”) 
„etiká”-nak.32 Ebben a közegben a holt ősök és az élő felmenők tisztelete 
(xiao孝) a legfőbb szabály.33 A szülő és a feljebbvaló iránti feltétlen tisztelet 
és alázatosság elvével együtt jár, hogy a takarékosságot előnyben részesítsék 
a hivalkodással szemben, így a hivatalnokréteg gazdaságban való részvétele 
nem volt lehetséges.

29 Vö. Weber, „A társadalomtudományos…”, i.m., 67–69.
30 Weber, Világvallások…, i.m., 18. – Vö. Shiba Yoshinobu, „Max Webers Beitrag zur Geschichte 

nicht-europäischer Gesellschaften. China”. Jürgen Kocka (szerk.): Max Weber, der Historiker, 
Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht, 1986, 242–256. 244.

31 Weber, Gesammelte…, i.m., 444. [165.] [Mesés Péter fordítását módosítottam.]
32 Vö. „A szertartások alkalmazásában az egyetértés és összhang nagyon fontos dolog. Ezért olyan 

ragyogó a régi királyok útja; kicsi és nagy előírásaik mind ebből fakadtak. […]” (Lunyu I.12. – 
Tőkei Ferenc, Kínai filozófia, Ókor, 1. köt., Bp., Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 
2005, 57–177. [Konfuciusz, „Beszélgetések és mondások”] 59.)

33 Weber, Gesammelte…, i.m., 445. [166.]
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Mint minden hivatalnokmorál, természetesen a konfuciánus is […] elvetette 
a hivatalnokok közvetlen és közvetett részvételét a nyereségszerzésben. […] 
A konfucianizmusnak nagyon is modernül csengő elméletei vannak a ke-
resletről és a kínálatról, a spekulációról és a profitról. […] Csak éppen a ka-
pitalista, aki saját érdekeit tartja szem előtt, ne legyen hivatalnok.34

A haszonszerzés ugyanis, mondja Weber, a konfuciánus egyensúlyra törekvés 
gátja lehet kockázatai miatt.35 Alantassága okán kell kerülnie a hivatalnoknak 
a „szakképesítést” is, ami meggátolja „a közigazgatásnak a mi európai me-
chanizmusainkhoz hasonló tárgyiasítását.”36 Erre utal Weber szerint a mon-
dat: „az előkelő ember nem szerszám”,37 s e felfogás áll alapvetően szemben 
az egy adott mesterség kiművelésére vonatkozó platóni tanítással. Ismét azt 
látjuk tehát, hogy az európai antikvitásnak a racionalizáció felé tett első lépése 
Kínában nem tétetett meg, a tanulás pedig pusztán a régi tanulmányozását je-
lenti, a vallás a régi szertartások megőrzését, „mágikus animizmust”, melynek 
racionalizálására a konfucianizmus „kísérletet sem tett”.38 

Pacifista, világon belüli, s csupán a szellemektől irányított maradt tehát 
ez az etika. […] Az irracionális bíráskodás […] [azon a] hiten nyugodott, 
miszerint az elnyomottak kiáltása tévedhetetlenül előidézi a szellemek bosz-
szúját. […] Az erény legalitását tehát nem csupán összhabitusként, hanem in 
concreto is animisztikusan garantálták. Ami azonban hiányzott, az nem volt 
más, mint egy megváltásvallás központi, módszeres életorientáló ereje.39

Ez Weber konfucianizmus-fejezetének mintegy a konklúziója. A konfucianiz-
mus rendre, a világba való „beleilleszkedésre”40 való törekvése paradox módon 
éppen azt zárja ki, ami a szó európai értelmében racionalizált rendet teremt. 

34 Weber, Gesammelte…, i.m., 447–448. [168.]
35 Komoly ellentmondást jelent itt azonban, hogy bizonyos társadalmi csoportok – például a ke-

reskedők – csak azáltal juthattak elismert státuszhoz és feljebb a ranglétrán, hogy hivatalt vá-
sároltak maguknak (ld. Étienne Balázs, Gazdaság és társadalom a régi Kínában, Bp., Európa, 
1976, 24, 164–165; Raymond Dawson A kínai civilizáció világa, Bp., Osiris, 2003, 154–156; 
Weber-Schäfer, i.m., 206–208.).

36 Weber, Gesammelte…, i.m., 449.
37 Tőkei fordításában: „A nemes ember nem használati tárgy.” (Lunyu II.12. – Tőkei, i.m., 62.) – 

A kérdéshez ld. Weber-Schäfer, i.m., 215. sk.
38 Weber, Gesammelte…, i.m., 454. [173.]
39 Weber, Gesammelte…, i.m., 457. [177–178.] – „Ami hiányzott”, az tehát a racionalizáció fo-

lyamatához hiányzott. Weber szerint ez az oka annak, hogy a modern nyugati kapitalizmus 
Kínában nem alakult ki.

40 Weber, Gesammelte…, i.m., 445. [166.]
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A konfucianizmus, Weber interpretációjában, soha nem keresett és soha nem 
is talált olyasmit, amiből „kiutat” akart volna lelni – bármilyen problémából 
sokkal inkább a visszautat kereste, visszautat a dolgok azon állapotába, aho-
gyan „egykor voltak”. „A konfuciánus racionalizmus racionális alkalmazkodás volt 
a világhoz. A puritán racionalizmus pedig racionális uralom a világ felett.”41

A taoizmus viszonya a konfucianizmushoz

Weber a taoista iskola tanítását a konfucianizmussal való összevetésben vizs-
gálja.42 E szakaszra itt csak annyiban térek ki, hogy felhívom a figyelmet a két 
bölcseleti rendszer weberi párhuzamba állításának mértékére és okára.

A „Tao” önmagában alapvetően konfuciánus fogalom: a kozmosz örök rendje, 
s egyben e folyamat maga: minden dialektikusan át nem formált metafizika 
gyakori felismerése. Laotsenél a misztikus tipikus istenkeresésével kapcso-
lódik össze: ez az egyedüli változatlan és ezáltal abszolút értékes, egyaránt 
rend és teremtő alap, minden lét örök ősképeinek foglalata, [vagyis] röviden 
az isteni egy[ség], melyben az ember – éppen úgy, mint minden kontemp-
latív misztikában – azáltal részesül, hogy énjét a világ [dolgai]ban való ér-
dekeltségtől és a szenvedélyektől a teljes tétlenségig (Wu-Wei43) kiüresíti. 
Ezt nemcsak Konfuciusz, de egész iskolája is elfogadta, s ehhez mérten is 
cselekedtek. A „Tao” nála egészen ugyanaz, mint Laotsénél és éppen annyira 
érvényes fogalom is. De: [a konfuciánusok] nem voltak misztikusok.44

Természetesen számos szöveghely alapján volna bizonyítható, hogy a taoista 
dao miben és milyen mértékben különbözik a konfucianizmusétól.45 A fontos 
azonban az, hogy Weber a taoizmus mélyreható elemzésében és a konfucianiz-
mussal való összevetésében, mely a megelőző századok gondolkodóitól eltérő 
módon egészen a modern korig tekinti át történetüket,46 nem a két tanítás 

41 Weber, Világvallások…, i.m., 198. – Vö. Song, i.m., 121.
42 Weber, Gesammelte…, i.m., 456–511.
43 Tőkeinél „nem-cselekvés” (kínai 無為)
44 Weber, Gesammelte…, i.m., 466–467.
45 Néhány lényegi elemet említve: a konfuciánus dao mint „a régi királyok útja” sokkal inkább 

erénytani tanításként, útmutatásként funkcionál (a szó szoros értelmében), mint valamilyen 
világszervező létező módjára, ahogyan a taoista dao. A konfucianizmus fő célkitűzése, hogy 
a daót a lehető legnagyobb mértékben helyreállítsa, hogy kiigazítsa a neveket (ming 名), mi-
közben a taoizmus a „szavak nélküli tanítás”, a dao maga pedig a megnevezhetetlen, s e tulaj-
donságok nem egyszerűen jellemzik a daót: éppen ezek révén az, ami.

46 Ld. Weber, Gesammelte…, i.m., 483. skk.
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egymástól való különbözőségét hangsúlyozza, hanem a protestáns etikától való 
különbözőségükben hasonlóság áll fenn köztük.47 Bár a taoizmus nem tartal-
maz mágiát, és megjelenik benne a daóval való „unio mistica” keresése,48 ezen 
elemek mégsem emelik arra a szintre, hogy mintegy „felülkerekedhetne” a kon-
fucianizmuson. Ennek „világba illeszkedésével” szemben a taoizmus aszkézist 
hirdet ugyan, de ez nem „a világgal való aktív szembehelyezkedés”49 – melyet 
a protestáns világon belüli aszkézis racionális rendszere megvalósít.

Egy hitrendszer vagy tudásforma, amilyen a konfucianizmus, mely nem ismer 
próféciát, vagy a taoizmus és a buddhizmus, melyek csak példamutató pró-
féciát ismernek, ellenpólusai a protestáns „világon belüli aszkézisnek”, mely 
az „etikai prófécia” révén racionálisan szabályozza az életet.50

Ennek az „elő-ázsiai etikai próféciának” a hiányára utal Weber Kína kapcsán 
a Vallásszociológia próféta-fejezetében is, ahol Laozit a példaadó prófécia 
példájaként említi.51 Ugyanitt található egy megvilágító erejű gondolatmenet 
arra vonatkozóan, hogy miért nincs még csak esélye sem a taoizmusnak egy 
vallási etika megalkotására. Az elsődleges ok „a személyes, túlvilági, etikai 
isten hiánya”.52 Egy ilyen Isten parancsai helyett az „áldozatok ceremoniális 
rendjének” betartása, a szellemek ez által biztosítandó nyugalma szervezte (ebben 
az értelemben: racionális módon) az életet. Márpedig ezt nem a taoista aszkézis, 
hanem az „etikai szempontból helyes – a valódi erény útját (a taót) követő – kor-
mányzás” garantálta,53 mely a „konfuciánus etika” szerint szerveződött, működött, 
tartotta fenn magát, s egyben a taoizmus „varázskertjét is”.54

47 Persze fontos e tekintetben az is, hogy Weber a taoizmust egyidejű keletkezésűnek tartja a kon-
fucianizmussal. Ld. Weber, Gesammelte…, i.m., 454, ahol Weber a taoizmus i.e. VII. századi 
eredetére utal.

48 Weber, Gesammelte…, i.m., 469.
49 Weber, Gesammelte…, i.m., 471. Vö. Song, i.m., 125.
50 Song, i.m., 133.
51 Max Weber, Vallásszociológia. A vallási közösségek típusai, Bp., Helikon Kiadó, 2005, 75.
52 Uo., 76.
53 Uo.
54 Weber, Világvallások…, i.m., 513.
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A weberi Kína-interpretáció szerepe

Önaffirmáció és önreflexió

A konfucianizmus és a puritanizmus összehasonlítása a Világvallások gazda-
sági etikája Kína-szakaszának kulcs-fejezete.55 A vallások racionalizálása – írja 
Weber – két fő tényezőn mérhető: a mágia kizárásának mértékén, és azon, hogy 
„milyen mértékben egységesítette szisztematikusan Isten és a világ viszonyát 
és ennek megfelelően a világhoz fűződő viszonyát.”56 

A konfucianizmus esetében már az első szempont is nehezen alkalmazható: 
mivel nem kiiktatja, hanem ceremoniális rendszerébe építi a mágiát, s életben 
tartja a „varázst”, melynek fokozatos felszámolása a Nyugat vallási racionali-
zációjának alappillére, benne „a modern nyugati jellegű racionális gazdaság 
és technika egyszerűen kizárt volt.”57 

A régi hadisten és a jogrendért kezeskedő isten funkcionális istenek vol-
tak, akik megkérdőjelezhetetlen mindennapi javakat oltalmaztak. A loká-
lis, törzsi és birodalmi isten kizárólag a szervezetéhez tartozók érdekeivel 
törődött. Vele egyívásúakkal kellett felvennie a harcot, ahogy magának 
a közösségnek is […].58

Ez az állapot Kínában nem alakult át azon a módon, ahogyan a Nyugaton, 
s nem alakult ki a papi vallásosság azon formája, mely „a közigazgatás írás-
beliesülése kezdetén” a legtöbb kultúrkörben meghatározóvá vált.59 Ennek 
oka egy paradox helyzetben rejlik, mely visszavezet Weber kezdeti kérdés-
feltevéséhez.

A nagy pedagógiai rendszerek közül csak a konfucianizmus és a Földközi-
tenger melléki antikvitás volt képes rá, hogy kivonja magát a papság ez 
irányú hatalma alól, és ezáltal a papi vallást is kiiktassa: az előbbi az állami 
bürokrácia hatalma révén, az utóbbi épp ellenkezőleg, a bürokratikus köz-
igazgatás teljes hiánya révén tehette meg ezt.60

55 Weber, Gesammelte…, i.m., 512–536. [178–202]
56 Weber, Gesammelte…, i.m., 512. [178.]
57 Uo., 513. [179.]
58 Weber, Világvallások…, i.m., 213.
59 Weber, Világvallások…, i.m., 231.
60 Uo.
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Épp a konfucianizmus szándékai szerint racionális etikájának racionalitása,61 
vagyis a szilárd bürokratikus struktúrát működtető belső koherencia volt az, 
ami életben tartotta a racionalizmus által éppen megszüntetendő mágikus 
hitrendszert. Ez a paradox berendezkedés az egyik fő oka, hogy a kapitalista 
érdekek „nem eredményezték ugyanazt” Kínában, mint a Nyugaton. A „világ-
hoz való alkalmazkodás” meghatározó jegye a konfucianizmust elzárja annak 
a feszültségnek62 a létrejöttétől, amely a racionális etika megjelenésekor fellép, 
előre mozdítván a racionalizáció folyamatát.

A vallás racionalizációjának második tényezője, vagyis hogy „milyen mér-
tékben egységesítette szisztematikusan Isten és a világ viszonyát és ennek 
megfelelően a világhoz fűződő viszonyát”,63 teljességgel értelmezhetetlen a kínai 
társadalomfejlődésben, hiszen egy teremtő, s az ember etikai normarendszerét 
kiszabó felettes isten képzete itt létre sem jött. Vagyis: nem arról van szó, hogy 
a racionalizáció egyik területen sem indul el a nyugatihoz hasonló módon – 
éppen mintegy bizonyos területeken (bürokrácia, haszonszerzés, a világhoz 
való alkalmazkodás) való kezdeti végletessége az oka, hogy máshol el sem indult. 
Ez igaz a vallás terén épp úgy, mint a családi viszonyok és az államszervezet64 
szintjén.

Mindennek alapján kimondhatjuk, hogy az elemzés tárgya mindvégig a pro-
testáns etika aszketikus életorientációjának a kapitalizmus formális racionali-
zációjához fűződő viszonya marad, amennyiben a kínai társadalomszerkezet 
mélyreható vizsgálatának célja annak bemutatása, milyen gátló tényezők lépnek 
fel a Nyugaton kívül, melyek az itt kialakult kapitalista struktúra ideáltipikus 
konstrukciójának fogalmi keretei között értelmezve „alsóbb fokon tartják” a ra-
cionalizáció folyamatát. A másik, pontosabban az „eredeti” oldalról tekintve: 
az elemzés azokat a tényezőket hivatott feltárni, melyek a Nyugaton nem jelentek 
meg, vagy amelyeket a Nyugat vallási etikája, azon belül is a protestáns etika 
sikerrel „iktatott ki” a racionalizáció folyamata során. E folyamat nem a vi-
lághoz való alkalmazkodáson alapult, hanem azon, hogy a világgal szembeni 
konfliktuson felülkerekedett. Weber azt mutatja be, hogy Kína ezt a lépést 
nem tette meg, s ezért nem jutott a nyugati racionalizáció fokáig – ezzel tá-
masztja alá korábbi tézisét a Nyugat kapitalista szerkezetéről. Ebben áll Kína-
interpretációjának önaffirmatív jellege. Ugyanilyen fontos azonban kiemelni 
61 Ld. Shiba, i.m., 247.
62 Ld. ehhez a Világvallások gazdasági etikája „Közbevetett megjegyzések” c. fejezetét: Weber, 

Világvallások…, i.m., 208. skk., 232.
63 Weber, Gesammelte…, i.m., 512. [178.]
64 Vö. Song, i.m, 156.
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munkája önreflexív oldalát is. E tanulmányok ugyanis alapvetően azt a célt 
szolgálták, hogy Weber egy új, külső, vagyis a tudományosság általa megfogal-
mazott kritériumainak megfelelően objektív aspektusból tekintsen a tárgyra, 
melyet egy, a maga egészében teljes elemzés, A protestáns etika keretében már 
megvizsgált. E tudatos önreflexió kell jellemezze Weber szerint a megfelelő 
módon művelt tudományt, melynek célja a „megismerés, vagyis az empirikus 
valóság gondolkodó rendezése”.65

Weber Kínájának viszonya a korábbi értelmezésekhez

Weber Kína-értelmezése végérvényesen lezárja a Kína iránti filozó-
fiai érdeklődés egy korszakát. Elemzése egyfelől szorosan összekapcsolja 
a megelőző századok gondolkodóival, különösképp Hegellel és Marxszal, 
amennyiben szempontrendszerét alapvetően a történeti megközelítésmód 
határozza meg. A szociologizálás66 azonban mint a vizsgálat másik megha-
tározó eleme, s annak az a weberi, ellentmondást nem tűrő formája, melyet 
az Objektivitástanulmány67 megfogalmaz, új motivációkkal ruházza fel ezt 
a megközelítésmódot, s a tudományosság új szintjére emeli az elemzést.68 Kína 
nem mint egy idealizált cél felé tartó „haladás” kezdeti lépéseinek modellje, 
nem mint egy majdan megvalósuló „teljesség” első, kezdeti alkotóeleme áll 
előttünk, hiszen

az élet irracionális valósága és lehetséges jelentőség-tartalma kimeríthetetlen, 
ezért az értékvonatkoztatás konkrét alakulása változékony, s a változásnak 
alávetett marad az emberi kultúra sűrű homály fedte jövőjében is.69

65 Weber, „A társadalomtudományos…”, i.m., 20.
66 Vö. Song, i.m., 163; Molloy, i.m., 391; Erdélyi, „Max Weber…”, i.m.
67 Weber, „A társadalomtudományos…”, i.m.
68 Itt kell kiemelnem, hogy Weber több helyen is explicit módon elhatárolódik a társadalmak 

bármiféle különbségének a biológiai eredetre való visszavezetésétől. „Az öröklött (a »fajok-
ra« jellemző) biológiai tulajdonságok különbségeit […] – ha és amennyiben statisztikailag 
egyértelműen bebizonyosodnék, hogy az ilyen különbségeknek befolyásuk van a szociológiai 
szempontból releváns magatartás, tehát elsősorban a társadalmi cselekvés milyenségére, vagyis 
arra, hogy a társadalmi cselekvésnek milyen értelmi vonatkozása van – a szociológiának éppen 
olyan adottságokként kellene elfogadnia, mint a fiziológiai tényeket […]. Ám az ilyen tények 
kauzális jelentőségének elismerése természetesen mit sem változtatna azon, hogy a szociológia 
[…] feladata az értelmüknek megfelelően orientált cselekvések értelmező megértése.” (Weber, 
Gazdaság…, i.m., 40–41; ld. még Weber, „A társadalomtudományos…”, i.m., 26; Weber, 
Világvallások…, i.m., 21–22).

69 Weber, „A társadalomtudományos…”, i.m., 68.
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Kína olyan egységként jelenik meg, amely – bár nem abszolút mértékben – nél-
külözi egy már létrejött (egy adott, tudományos fogalmi keretek között definiált 
ideáltípust legnagyobb mértékben megközelítő) társadalomtörténeti alakulat 
meghatározó tulajdonságait. Történeti szerepének filozófiai értelmezése ez-
zel nem lezárul, hanem új közegbe helyeződik át, melynek kereteit a francia, 
a német és az angol sinológia immár hosszú ideje elkezdte kialakítani, sőt 
amelynek kezdeti eredményeit Weber már fel is használja.
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