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Túlzás nélkül állítható, hogy Kiri Paramore könyve az utóbbi id szak 
legjelent sebb m ve a konfucianizmusról. Bár címe szerint a japán konfu-
cianizmusról szól, szinte teljes kelet-ázsiai történetet ad azzal, hogy Kelet-
Ázsia (els sorban Kína és Japán) mai szellemi és politikai mozgalmait egy 
1500 évet felölel  társadalomtörténet kontextusába helyezi. Így szinte 
minden, a térség iránt érdekl d  olvasó számára fontos könyvet írt. A japán 
társadalommal, vallástörténettel és politikával foglalkozók számára a kon-
fucianizmus hatásáról szóló átfogó elemzés a japán konfucianizmus sajátos 
karakterét mutatja be, amely az évszázadok alatt annyira sajátosan japánná 
vált, hogy a japán identitás egyik alapjának számít. Ugyanakkor a könyv a ke-
let-ázsiai konfucianizmus és a neokonfuciánus tanulmányok számára is 
jelent s m : a japán konfucianizmust Kínán kívül ezer éve létez  sokarcú 
tradícióként mutatja be, amivel egy sokáig „monolitnak” tartott szellemi 
áramlat új értelmezései el tt nyitja meg az utat. Munkájában az elemzésekhez 
felhasználta a történelem, filozófia, vallástörténet, szociológia, kultúrtörté-
net, társadalomtörténet, politikatörténet, kultúraantropológia, vallásantropo-
lógia eredményeit és módszertanát is, ahogyan mindezeket napjainkban a 
legújabb vallástörténeti kutatások alkalmazzák. 
 Paramore analízise alapos, részletes, és széles kör  jelenségek összefüg-
géseit tárja fel. Érdekes, s t, mondhatni izgalmas olvasmány, új szempon-
tokkal, új megközelítésekkel, néha meghökkent , de mindenképpen gondol-
kodásra serkent  állításokkal. A szerz  információban gazdag történeti 
elemzésében a konfucianizmusról alkotott számos eddigi fogalmunkat és 
elképzelésünket megkérd jelezi, és új megközelítésével a konfucianizmus 
egymásnak látszólag ellentmondó értelmezéseit és különböz  id szakokban 
betöltött szerepeit és jelent ségét is magyarázni tudja. A konfucianizmust 
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gyakran írták – és írják – le úgy, mint a tudomány fejl dését és az újítást 
gátló világnézetet, de Paramore bemutatja, hogy Kelet-Ázsia legtöbb tudósa 
konfuciánus volt. A konfucianizmus volt Japánban például az orvostu-
dományok fejl désének legf bb mozgatója az 1400-as évekt l az 1800-as 
évekig, a 19. században pedig a nyugati orvoslás intézményesítését támogatta. 
Olvashatjuk azt is, hogy a 19. században a korai japán liberálisok és szoci-
alisták konfuciánus körökb l kerültek ki, valamint hogy a kora újkori japán 
konfucianizmust a féktelen individualizmus megjelenésével is összekap-
csolták. Paramore többek között tehát bemutatja azt is, hogyan kapcsolódott 
a konfucianizmushoz a modern tudományosság és a kelet-ázsiai liberalizmus 
fejl dése. Mindezekkel új perspektívába helyezi a konfucianizmust és a tár-
sadalomra, kultúrára és politikára gyakorolt hatását Kelet-Ázsia-szerte, a múlt-
ban és a jelenben is. 
 A konfucianizmus lényege a világhoz való viszony és a világban létez  
viszonyok értelmezése, így nem pusztán vallási vagy intellektuális (tudomá-
nyos), hanem politikai, társadalmi, oktatási és filológiai törekvések is hozzá-
tartoztak a konfuciánus szemlélethez és élethez. A konfucianizmus tanul-
mányozása azonban gyakran csak a tradíció tudományos vizsgálatára vonat-
kozott, Paramore viszont a konfucianizmust teljességében látja és láttatja. 
Kialakulását a kínai Han-dinasztia  korszakához (i. e. 206 – i. sz. 220) 
köti, amikor a gondolkodás, írás, viselkedés és gyakorlat módjainak sokaságát 
egységes tradícióvá összegezték, noha a „konfucianizmus” kifejezést gyakran 
az ez id szak el tt m ködött szellemi és vallási csoportokhoz, illetve 
történeti személyiségekhez kötik (Konfuciusz). A Han-kori politikai gondol-
kodók ezen csoportok szövegeit használták fel egy nagyobb szöveghagyo-
mány és ideológia megalkotására, amelyet konfucianizmusnak nevezünk. 
Ezt kés bb történeti hagyományként kezelték, számos kommentárral látták 
el, amelyek összessége adta a konfuciánus tanok alapjait – ez a magyarázata 
a konfucianizmus folytonos történeti változásainak. A konfucianizmus 
különböz  – vallási, politikai, irodalmi, m vészi, oktatási, tudományos, orvosi 
stb. – elemek összessége volt, amelyek gyakorlata mindig is a történeti kon-
textustól függött. Azaz egyes esetekben vallásként funkcionált, máskor po-
litikai tudományként, mindig az adott korszak és térség viszonyainak függ-
vényében. 
 A konfucianizmus vallásosabb késztetés  formái már a Tang-korban  
(618–907) megjelentek, és a Song-korban  (960–1279) rendszerezték ket 
olyan tudósok, mint Zhu Xi  (1130–1200). A nemzetközi szakirodalom-
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ban neokonfucianizmusnak nevezett eszmerendszer egyik f  irányzata Kíná-
ban és Japánban „Song tanok” vagy „Zhu Xi tanok” (sh shigaku ) 
néven ismert, és meghatározó jelent ség  lett a kés bbi fejl désben, így a mai 
konfucianizmusban is. A zen (chan) buddhizmus hatására és annak 
ellenében is, a konfuciánus szövegek értelmezéséb l egy olyan rendszerezett 
kozmológa alakult ki, amely az egyéni gyakorlatot összekapcsolta a világ-
egyetem metafizikai koncepciójával, valamint a társadalmi szerkezetek (csa-
lád, ország, birodalom) jelent ségének etikai és politikai felfogásával. Ez a 
rendszer lett a kés bbi konfucianizmus értelmezések alapja, és máig ez adja 
a konfucianizmus fogalmát. Mindezt a történelem hosszú távlatában (longue 

durée) lehet vizsgálni, a mai vallástörténeti kutatások módszertanával, amely-
ben a kulturális és vallási antropológia nagy jelent séget kap, és amely meg-
közelítést ma a történeti, vallástörténeti és ázsiai tanulmányok és kutatások 
széles körben elfogadnak és alkalmaznak. 
 A konfucianizmus Kelet-Ázsiában a történelem során aktív és széles 
kör , gyakran igen eltér  szerepet játszott, nemcsak a premodern korokban, 
hanem a modernizáció során is, és olyan különböz  ideológiáknak nyitott 
utat ebben a térségben, mint a liberalizmus, a szocializmus, s ugyanakkor a 
konzervativizmus és fasizmus is. Hatása és gyakorlata volt az államigazga-
tásban és ideológiában, a nemzetközi diplomáciában, társadalmi és egyéni 
szinten is. Paramore többször hangsúlyozza, hogy a történelemben nincs 
egyetlen konfucianizmus, hanem a konfucianizmusok sokasága van, külön-
böz  térben és id ben változó megjelenésben. A japán és kelet-ázsiai törté-
nelem longue durée megközelítése lehet vé teszi, hogy a konfucianizmust 
eltér  megjelenéseiben láthassuk, egy korokon és kultúrákon átível  gondo-
latrendszer sokszín  gazdagságának, és ne egy, a kínai kultúrához kötött 
homogén jelenségnek. Ez utóbbi megközelítés azt eredményezte, hogy a ja-
pán és koreai konfucianizmus fejl dését eddig pusztán a kínai mesterek 
utánzásaként vagy azok kommentálásaként fogták fel – Paramore könyve 
meggy z en bizonyítja e nézet tévedését. 
 Paramore könyve ennek a sokarcú és összetett jelenségnek a Japánban 
megvalósult sokrét  megjelenéseit és formáit vizsgálja. Mintegy 1500 éve, 
az els  államok megalakulásától kezdve a konfucianizmus meghatározó 
szerepet játszik a japán történelem alakulásában. A japán konfucianizmus a 
kínaitól jelent sen különböz  módokon nyilvánult meg és hatott, id nként 
a kínai konfucianizmusra reflektálva, vagy azzal szemben határozva meg 
önmagát. Ez a különbség jól mutatja a konfucianizmus globális pluralitását, 
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és er sen megkérd jelezi azt a felfogást, amely a konfucianizmust a kínai 
kultúrával azonosítja. 
 Paramore bemutatja, hogy a konfucianizmus Japánban milyen társadalmi 
és politikai kontextusban jelent meg és fejl dött, milyen vallási és szellemi 
hatások közepette, és milyen szerepet játszott a különböz  korszakokban.  
A kelet-ázsiai (kínai és japán) modern történelem ideológiai – és így a 
történelmet meghatározó – változásait és eltéréseit a konfucianizmus két 
alapvet en eltér  értelmezéséhez köti: az idealista önm velés és tökélete-
sítés menciuszi (Mengzi ) gondolata és a pragmatikus politikai filozófia 
Zhu Xi-féle koncepciója különböz ségéhez. A konfucianizmus modern ja-
pán és kínai feléledésének ez a két, egymástól különböz  értelmezés az alap-
ja: a japán konfucianizmus a Zhu Xi-féle politikai pragmatista instrumenta-
lizmusra épült, és így Paramore szerint a fasizmus felé is nyitott volt a 20. 
század elején. Kínában viszont, Paramore szerint, Menciusz alapján az idea-
lista értelmezés dominált, ez pedig a forradalmi szocializmushoz vezette a 
konfucianizmust. Itt az olvasó talán nem feltétlenül ért egyet Paramore érté-
kelésével, miszerint a 20. században a kommunista Kína az emberiség jósá-
gába vetett idealista humanizmus alapjain felépült rendszer volt, míg a kap-
italista és nacionalista Japán pragmatista módon fasizmust épített ki… Az 
értékelésen lehet vitatkozni, de a kétféle modernitás (Japán és Kína) elkülö-
nítése, és az annak alapjául szolgáló eltér  konfucianizmusértelmezés is 
megfontolásra érdemes elképzelés.  
 Paramore könyve nagyrészt kronologikusan épül fel, ugyanakkor téma-
körök szerint is. A fejezetekben a konfucianizmus hatását elemzi az oktatás-
ra, vallásra, tudományra, politikára, a háború és béke kérdéseire. A m  egy 
3. századi eseménnyel kezd dik, és napjainkig jut el, a jöv re vonatkozó 
feltételezésekkel, és e kett  között hatalmas mennyiség  információval mu-
tatja be a japán konfucianizmus kultúrtörténetét. A szerz  a legújabb kutatá-
sok eredményeit is beépítette munkájába, a már megszokott témákban (jeles 
konfuciánus tudósok és munkásságuk) és a szokatlan témákban is (pl. a dzsúdó 
korai neokonfuciánus eredete).  
 Az els  fejezet (‘Cultural Capital’), az els  japán centralizált kormányzat 
megalakulásától a Tokugawa-sógunátus (1600–1868) megalakulásáig terje-
d en mutatja be a konfucianizmus különböz  tényez k (az átvétel eredete, 
gazdasági el nyök, társadalmi-politikai kontextus, szellemi fejl dés) által 
meghatározott eltér  megjelenéseit. Külön hangsúlyt kapnak azok az uralkodó 
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rétegeken kívüli elemek, amelyek hatással voltak a konfucianizmus vallási 
gyakorlatának terjedésére.  
 A 2–4. fejezetek (‘Religion, Public Sphere, Knowledge’) a konfucianiz-
mus fejl dését mutatja be a Tokugawa-korban, amikor az a japán kulturális 
és politikai élet minden területét áthatotta, és amely kétségtelenül a konfu-
cianizmus virágkorának tartható Japánban. A különböz  fejezetek ennek kü-
lönböz  aspektusait és jelent ségét taglalják, és a könyv legértékesebb 
részének tekinthet ek. Paramore elemzésében hangsúlyos szerepet kap a kon-
fucianizmusnak a japán modernizációban betöltött szerepe, amellyel a pre-
modern és a modern történelem mesterséges elválasztását próbálja áthidalni 
(ez a trend az utóbbi évek japanológiai kutatásainak is egyik f  motívuma, 
a 2017-es EAJS konferencia történelem szekciójának is ez volt a központi 
tematikája). Paramore könyvének egyik legf bb célja éppen az átalakulások 
és a konfucianizmus összefüggésének feltárása, kifejezetten a modernizá-
cióval kapcsolatban. A konfucianizmus jelent ségének értelmezéséhez a kora 
újkori (Edo-kori) id szak irányzatai és felfogásuk jelentik a kulcsot, amikor 
a konfucianizmus társadalmi, kulturális és politikai hatása a leger sebben 
érvényesült Japánban. Paramore úgy véli, a konfucianizmus története ebben 
a korszakban olyan új formákat és jelenségeket mutat, amelyek feltárása és 
értelmezése átalakíthatja a konfucianizmus hatásmechanizmusáról vallott 
eddigi nézeteket, egész Kelet-Ázsiára vonatkozóan.  
 A japán konfucianizmus kora újkori és újkori megnyilvánulásait hét cso-
portba sorolva vizsgálja, igen figyelemre méltó – és els  látásra akár meg-
hökkent nek is t n  – új megközelítésekkel és értelmezéssel.  
 
1. A konfucianizmus mint vallás: Paramore véleménye szerint Japánban a 

konfucianizmus megjelenési formái els sorban vallási jelleg ek voltak, 
abban az értelemben, hogy a politikára, kultúrára, oktatásra kifejtett 
hatása vallási gyakorlatok rendszerén keresztül érvényesült. Paramore tehát 
egyértelm en állást foglal a „konfucianizmus vallás vagy nem vallás” 
széleskör en elterjedt, nemzetközi vitájában, és könyvében folyamato-
san hoz bizonyítékokat állítása alátámasztására. Bemutatja, hogy minél 
vallásosabb módon nyilvánult meg a konfucianizmus Japánban, annál 
nagyobb hatást gyakorolt a társadalomra és a politikára.  

2. A konfucianizmus mint ellenzéki politizálás: A könyv másik fontos 
tétele, hogy Japánban a konfucianizmus akkor volt mindig a legnépszer bb, 
amikor politikailag kritikus nézeteket fogalmazott meg. Mind a kora új-
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korban, mind a modern korban, a konfucianizmus a legkreatívabb korsza-
kait a vallásos jellege és a politikai rendszer közötti feszültségek idején 
élte. Minél kritikusabbnak mutatkozott vallási jellege, annál sikeresebb 
volt kulturális és politikai hatása. Paramore ezzel a konfucianizmus ere-
dend  konzervativizmusáról vallott nézettel ellenkez  állítást fogalmaz 
meg, amely mellett szintén többször visszatér en érvel a fejezetekben.  

3. A konfucianizmus mint tudomány: Japánban a konfuciánus kultúra fo-
lyamatosan el segítette a tudomány és technika fejl dését, és nemcsak a 
kínai, hanem a nyugati eredet  tudományok megismerését is. A kora újkori 
japán konfucianizmus kulturális szerepét Paramore egyenesen „intellek-
tuális forradalomnak” tartja, és a korszak gazdasági „proto-ipari forradal-
mának” (industrious revolution, kinben kakumei ) jelent ségé-
hez hasonlítja.  

4. A konfucianizmus mint individualizmus: A konfucianizmus „intellektu-
ális forradalom” jelenségéhez kapcsolódik a korszakban (Edo-kor) éppen 
a neokonfucianizmus hatására kialakuló széls séges individualizmus, a 
korlátlan egyéni felel sség eszméje. Ennek bemutatására Paramore szá-
mos irodalmi és filozófiai m vet idéz a korszakból, köztük Chikamatsu 
Monzaemon drámaíró m veit.  

5. A konfucianizmus mint relativizmus: Japánban a konfucianizmus mindig 
akkor volt a leger sebb, amikor a leginkább a japán viszonyokhoz igazí-
tották, és a legkevésbé volt doktrínának tartható. Paramore ezen állítása 
ismét az eddigi nézetekkel szemben fogalmazódott meg, és vitatja a „kon-
fucianizmus mint egységes tan” koncepcióját, illetve annak történeti al-
kalmazhatóságát.  

6. A konfucianizmus mint liberalizmus: Kelet-Ázsiában a liberalizmus a kon-
fucianizmus fogalmi rendszerén keresztül jelent meg, amit a kereszténység 
és a konfucianizmus hasonló politikai és tradíciókat illet  univerzaliz-
musa tett lehet vé.  

7. A konfucianizmus mint fasizmus: Paramore talán legvitathatóbb nézete 
szerint a konfucianizmus mint filozófia beállítása modern invenció volt, 
amellyel a konfucianizmus ultranacionalista célokra is alkalmazhatóvá vált, 
az 1930-as évekt l a japán fasizmus céljaira is, a Japán által meghódított 
kelet-ázsiai területeken is. 
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A Paramore által felrajzolt konfucianizmus-kép egyrészt politikailag ellen-
zéki, vallásos, relativista és individualista – azaz az eddigi konfucianizmus-
képt l nagyon különböz  elképzelés. Másrészt ugyanez a konfucianizmus 
más id kben társadalmilag és kulturálisan er sen integráló szerepet játszott, 
és politikailag is meghatározó, s t, uralkodó volt. Mindezzel Paramore meg-
gy z en bizonyítja a konfucianizmus sokszín ségét, sokrét ségét, és f ként 
a japán modernizációban játszott meghatározó szerepét, amelynek máig ható 
tanulságait vizsgálva a mai kínai és kelet-ázsiai folyamatokat is jobban 
érthetjük. 
 Az 5. és 6. fejezet (‘Liberalism, Facism’) a modern kori konfucianizmust 
tárgyalja, 1868 és 1945 között. A konfucianizmus egyik modern kori értel-
mezése volt, hogy Meiji-kori (a 19. század második felében, az 1890-es 
évekig) japán értelmiségiek és politikusok a liberális demokráciában tulaj-
donképpen az ideális állam konfuciánus megvalósulását látták. A konfu-
cianizmus számos értelmezési és felhasználási lehet ségének másik megjele-
nését mutatja a kés i Meiji-kori konfucianizmus fejl dése és alakulása, amely 
a japán bábállám létét igazolta Mandzsúriában (1932–1945). A japán hatósá-
gok a konfucianizmust használták fel a szoros és szigorú állami ellen rzés 
igazolására, azzal a céllal, hogy a konfuciánus kultúra igaz lényegét állítsák 
helyre, amelyet a Nyugat befolyása már megrontott Kínában. Japán magát a 
konfucianizmus egyetlen érvényes képvisel jének tartotta, ez nyilvánult meg 
Tajvan japán megszállása (1895–1945) idején is. Nem véletlen az sem, hogy 
aztán a Tajvanon berendezked  kínai nacionalisták is a konfucianizmusra 
hivatkoztak szigorú intézkedéseik kapcsán. 
 A 7. fejezet (‘Taboo’) a második világháború utáni helyzetet vizsgálja, 
amikor a konfucianizmus látszólag „elt nt” Japánból, és ennek különböz  
következményei láthatóak a társadalom életében. A jelenre vonatkozó érté-
kelésekkel sem mindig ért egyet az olvasó, de mindenképpen figyelemre 
méltóak a folyamatok leírása és az ebb l levont következtetések. A legfonto-
sabb kérdés az lehet, hogy vajon tényleg elt nt-e a világháború utáni Japán-
ból a konfuciánus etika?  
 Az ‘Epilógus’ bizonyítja a könyv jelent ségét Kelet-Ázsia modern törté-
netének megértésében. Paramore cáfolja azokat a nézeteket, amelyek a kon-
fucianizmust a kínai kultúrával azonosítják, vagy pusztán politikai filozó-
fiaként kezelik. Éppen ezért hangsúlyozza a japán konfucianizmus sajá-
tosságait, fejl dését, mint a „Kínán kívüli” konfucianizmus leger teljesebb 
megjelenését, több mint ezer éves fejl dését. S t, a mai kelet-ázsiai fejlemé-
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nyek alakulásában – els sorban a konfucianizmus mai kínai „feléledésének” 
összetev iben – meghatározónak tartja a 19. század második felében, illetve 
a 20. század közepéig lezajlott japán fejl dés mintáját. Számos ponton ha-
sonlítja a mai kelet-ázsiai viszonyokat Japán 19–20. századi körülményeihez 
– iparosítás, gazdasági fejl dés, a globális politikai befolyás növekedése, 
kulturális nacionalizmus és a nacionalizmus kialakulása és er s növekedése. 
(A könyv egyik ismertet je úgy fogalmazott, hogy aki meg akarja érteni a 
konfucianizmus mai kínai újjáéledését, annak Paramore könyvét kell elolvas-
ni.) Paramore többek között megmagyarázza a konfucianizmus szerepét a 
mai Kínában egyre népszer bb kulturális nacionalizmus felemelkedésében 
is: a felzárkózásban fontos a kulturális nacionalizmus jelent sége, abban 
pedig a konfucianizmus mint a kínai kultúrával azonosított civilizatórikus 
eszmerendszer szerepe (a nyugati világban hegemónnak tartott liberális világ-
nézettel szemben). 
 Paramore épít a legújabb nemzetközi szakirodalomra – japán és kínai 
szerz kre különösen – a konfucianizmus kapcsán, de nagyban támaszkodik 
a vallástudományok és a kultúratudományok mai kutatási és megközelítési 
trendeknek megfelel  interdiszciplináris módszertanára, amely nagy hang-
súlyt helyez a történeti kontextusra és a szociológiai elemzésekre. Mindezek 
mellett Paramore els sorban a konfuciánus szövegek elemzésére koncentrál, 
és következtetéseit közvetlenül a források vizsgálatából vezeti le, amelyeket 
a történeti fejl dés keretében összegez. Mindezekkel igen meggy z  m vet 
alkotott, amelynek egyes állításai meglep nek t nhetnek, vitára ingerelhet-
nek, de Paramore összetett összefüggésrendszerében nehezen vitathatóak. 
Hatásos m , és mindenkinek er sen ajánlható, nemcsak a Japán vagy a 
konfucianizmus iránt érdekl d knek, és nemcsak a történészeknek vagy 
vallás- és eszmetörténettel foglalkozóknak, hanem mindazoknak, akik Kelet-
Ázsia térségét, történetét, eszmeiségét, politikai jelenét és lehetséges jöv jét 
kutatják vagy szeretnék mélyebben megérteni. 
 


