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Yu Dan a Beijing Normal University
professzora, a Mûvészet és Média Kar
dékánhelyettese, valamint a Film és
Televíziós Tanszék vezetôje. Ôsi kínai
irodalomból szerzett mesterfokozatú
diplomát, illetve film és televíziós
tanulmányokból doktori képesítést.
Konfuciuszról szóló televíziós
ismeretterjesztô elôadássorozatával egy
csapásra óriási népszerûségre tett szert
Kínában, a sorozat alapján készült
könyvet a világ több mint húsz országában
adták ki. Friss, kortárs, mindenki számára
érthetô és befogadható módon közelíti
meg Konfuciuszt és tanításait, s azt vallja,
hogy az igazi bölcsektôl bárki, bármely
korban sokat tanulhat.
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Yu Dan professzorasszony könyvében, amely Kínában
és világszerte óriási sikernek örvend, elôször tesz
kísérletet arra, hogy korunk embere számára közérthetô
módon bemutassa Konfuciuszt és tanításait.
Óriási tisztelettel, szakszerûen, de nem akadémikus
szempontból, hanem szívbôl magyarázza az ôsi Kína
egyik legnagyobb hatású filozófusát. Olvasmányos
stílusa mindenki számára hozzáférhetôvé
teszi Konfuciusz gondolatait, és megmutatja,
mennyi mindent tanulhatunk ma is tôle: harmóniát,
belsô egyensúlyt, emberséget, toleranciát
és önmagunk tökéletesítését.

Ne gondoljuk, hogy Konfuciusz
bölcseletére valamiféle megfoghatatlan,
távoli dologként kell tekintenünk, amelyre
csupán hódolattal nézhet föl az ember.
A világ alapigazságai általában egyszerûek,
mint az, hogy a nap keleten kel föl,
s hogy tavasszal kell vetni és ôsszel aratni.
Konfuciusz tanításai a legegyszerûbb
igazságokat tárják föl elôttünk, amelyek
arra vezetnek rá, hogyan élhetünk lelki
szükségleteinkkel összhangban lévô
boldog életet.
Bölcsessége modern világunkban is segít
megtalálni lelki boldogságunkat, támpontot nyújt a hétköznapok elfogadásához
és életünk biztos pontjainak megtalálásához. Errôl szól ez a könyv.
Konfuciusz tanításainak gyûjteményében,
a Beszélgetések és mondásokban sok egyszerû
kis történetet találunk, amelyek akár velünk
is megtörténhetnének, és viszonylag kevés
benne a magasröptû moralizálás. Ezért nem
érezzük távolinak és megfoghatatlannak
Konfuciusz tanításait, ezért melengetik
meg a szívünket, és ezért valljuk ôket
magunkénak.
Konfuciusz elsôsorban nem azt mondja el
nekünk, hogyan váltsuk meg a világot,
hanem arra vezet rá, hogyan válhatunk
a lehetô legjobb emberré.
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Negyedik fejezet

A barátság útja
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Az ember barátai magát az embert tükrözik.
Ha valakit meg akarunk érteni, elegendô a baráti
körét megvizsgálni, hogy megtudjuk, milyen értékrendet követ, azaz igaz a mondás, hogy madarat
tolláról, embert barátjáról ismerni meg.
Csakhogy a barátok között is vannak jók és roszszak. A jó barátok, a hasznos barátok sokat segíthetnek, míg a rossz barátok, az ártó barátok sok
gondot okozhatnak, akár rossz útra is téríthetnek.
Éppen ezért különösen fontos a barátaink helyes
megválasztása.
De vajon milyen a jó barát? És milyen a rossz? Hogyan tehetünk szert jó barátokra?
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Konfuciusz nagyon nagy figyelmet szentelt annak,
hogy milyen hatással vannak a barátok az ember
személyiségének fejlôdésére.
A mester arra tanította a tanítványait, hogy jó
barátságokat kössenek, és kerüljék a rosszakat.
Konfuciusz három típusba sorolta a jó barátokat, akik segítségünkre lehetnek – ezt nevezte ô a
három „hasznos” barátságnak, amelybe az egyenes,
az ôszinte és a sokat tudó barát tartozik.
Az elsô az egyenes barát. Az egyenesség itt a becsületességre utal.
Az ilyen barát ôszinte, nagylelkû, tiszta személyiség, aki sosem hízeleg. Jelleme jó hatással van a
másikra: bátorsággal tölti el, amikor az bátortalan,
eltökéltséggel és határozottsággal ruházza föl, amikor tétovázik.
A második az ôszinte barát. Az ôszinte jelentése
itt: „megbízható” és „hûséges”.
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Az ilyesfajta barát becsületes és tisztességes, és
sohasem alakoskodik. A társaságában nyugodttá és
higgadttá válunk, s lelkünk egyfajta megtisztuláson
megy keresztül.
A harmadik típus a sokat tudó barát. Az ilyen
barát mindenrôl tud, a mai szóhasználattal élve „jól
informált”.
Konfuciusz korában az élet nagyon más volt,
mint napjainkban, amikor mindenféle kifinomult
hírforrás, számítógépek, internet és a legkülönfélébb médiumok állnak a rendelkezésünkre. Mit
tehetett valaki akkor, hogy a látókörét szélesítse?
A legegyszerûbb módja az információszerzésnek
az volt, hogy nagy tudású, széles látókörû emberekkel kötött barátságot, s az általuk olvasott könyveket és átélt tapasztalatokat tette a magáévá.
Ha valakit gondolkodóba ejtett egy kérdés vagy
nem volt biztos valamiben, a barátaihoz fordult segítségért, s gyakran az ô ismereteik és tudásuk széles tárháza segített neki a döntés meghozatalában.
A jól informált barát olyan volt, akár egy nagyon vastag enciklopédia, szerteágazó tapasztalata
útmutatást nyújthatott.
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A háromféle „hasznos” barát, az egyenes, az őszinte
és a sokat tudó mellett Konfuciusz megemlített
három másik, úgynevezett „káros” barátot is. Miféle
emberek ezek?

Konfuciusz a következôket mondotta: „Álszent, behízelgő és pergőnyelvű emberrel barátkozni káros.”
(XVI.) Kikrôl is beszélt valójában?
Az elsô, az álszent barát azokra utal, akik szeretnek hízelegni és bizalmaskodni – szégyentelenül
alakoskodnak.
Életünk során gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik, mondjunk bármit, azonnal rávágják:
„Hát ez nagyszerû!”; és tegyünk bármit, máris közlik: „Igazán elképesztô vagy!” Soha nem mondanak
ellent, épp ellenkezôleg, követik gondolatainkat,
átveszik a hanglejtésünket, dicsérnek minket és áradoznak rólunk.
Az ilyen emberek minden szavunkra és rezzenésünkre figyelnek, és mindig a széljárásnak megfelelôen reagálnak; követik hangulatváltásainkat, nehogy olyat tegyenek vagy mondjanak, ami esetleg
nem kedvünkre való.
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Az álszent barát az egyenes barátnak épp az ellentéte, az ilyen emberbôl hiányzik az egyenesség
és az ôszinteség, és nem érzékeli a különbséget a jó
és a rossz között. Egyetlen célja, hogy a kedvünkben járjon, mert ez számára is hasznot jelenthet.
A kínaiak többsége ismeri a Vasfog és rézfog címû tévésorozat álnok miniszterét, Heshent, aki mindenáron igyekezett Qianlong császár kegyébe férkôzni. A talpnyalók legveszélyesebb fajtájából való,
mert nem volt eszköz, amelytôl visszariadt volna.
Ô az álszent barát tökéletes megtestesítôje.
Egy ilyen barát társaságában mindig nagyon
kellemesen és jól érezzük magunkat, mint a sorozatbéli Qianlong császár is, aki ugyan tisztában
volt azzal, hogy Heshen kenôpénzt fogad el, és
nem tiszteli a törvényt, mégsem volt képes a társaságát nélkülözni. Konfuciusz szavával élve „káros”,
ha ilyen emberrel kötünk barátságot.
Miért? Mert ha mindig csak azt halljuk, ami kellemes a fülnek, az hamis megelégedettséggel tölt el,
összezavar minket, és rossz irányba tereli személyiségünk fejlôdését. A vak önzés, a figyelmetlenség és
az önkontroll elvesztése teljes összeomláshoz vezethet.
Az ilyesfajta barát olyan hatással van a lélekre,
mint a lassú méreg.
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A második típus a behízelgô, tipikusan kétszínû
ember.
Szemtôl szemben csupa mosoly, kedves, dicsér
és hízeleg, ahogy Konfuciusz mondja, ravasz a beszéde, s tettetett a külseje. Csakhogy a hátunk mögött pletykákat, gonosz, valótlan dolgokat terjeszt
rólunk.
Gyakran hallani, hogy az emberek így panaszkodnak: – Olyan rendes embernek tûnt, kedves volt,
odafigyelt rám, a legjobb barátomnak tartottam. Én
is odaadóan segítettem neki, kiöntöttem a szívemet,
és elmondtam a legbensôbb titkaimat. Mégis becsapott, visszaélt a bizalmammal, s kihasznált a saját
érdekében; ráadásul mindenféle pletykát terjesztett
rólam, kibeszélte a titkaimat, s rossz útra vitt.
S amikor nyíltan rákérdeztem, mindent tagadott,
s még úgy tett, mintha én bántottam volna meg a
gyanúsítgatásommal.
Az ilyesfajta ember hazug és álnok, épp az ellenkezôje a megbízható és hûséges, ôszinte barátnak.
Igazi kisszerû ember, akinek lelke telis-tele van
fekete árnyakkal.
Ugyanakkor általában jóságos maszkot ölt magára. Mivel tetteit valamiféle hátsó gondolat vezérli,
gyakran tízszer kedvesebbnek tûnik, mint akiknek
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nincsenek efféle rejtett szándékai. Ezért ha nem vigyázunk, és hagyjuk, hogy kihasználjon minket,
egy nap arra eszmélünk, hogy saját magunkat kötöttük gúzsba. Az ilyen barát nem ereszt, csak súlyos veszteségek árán. Ítélôképességünk, emberismeretünk és a világ dolgai iránti megértésünk igazi
próbája ez.
A harmadik típus a pergônyelvû. Ez a hencegô
és nagyot mondó emberekre utal, akiket a hétköznapi szóhasználatban csak „nagy dumásként” emlegetünk.
Az ilyen ember ékesszólón bôbeszédû, nincs
dolog, amirôl ne tudna vagy amihez ne értene, s ha
egyszer belekezd a mondandójába, szóáradata addig nem ér véget, míg el nem fogadjuk az érvelését,
és akaratlanul is elhisszük, amit mond. Valójában
a jó beszélôkéjén kívül semmi mással nem rendelkezik.
Nagyon különbözik a korábban említett jól informált baráttól, hiszen sem igazi tehetsége, sem
mûveltsége nincs. Megnyerôen beszél ugyan, és jól
pereg a nyelve, de nincs valós tartalom a mondatai
mögött.
Konfuciusz fenntartással viseltetett a mézesmázos beszédû emberekkel szemben. A nemes ember
keveset beszél és sokat tesz. Konfuciusz úgy tartot-
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ta, hogy az embert nem a szavai, hanem a cselekedetei határozzák meg.
Korunk társadalmának értékszemléletében természetesen ezen a téren is nagy változások következtek be, hiszen lehet igazán tehetséges és nagy
tudású valaki, ha képtelen jól kifejezni magát és hatásosan kommunikálni, mind a karrierjében, mind
az élet más területén nehezen tud elôrejutni.
Ugyanakkor sokkal károsabb, ha valaki jól tud
beszélni, de a szavai mögött nincs valós tartalom.
A Beszélgetések és mondások szerint a három
„káros” barát az álszent, a behízelgô és a pergônyelvû. Semmiképpen ne kössünk barátságot efféle
emberekkel, mert keserves árat fizethetünk érte.
Csakhogy az embereknek nincs az arcára írva,
hogy jók-e vagy rosszak. Hogyan köthetünk jó barátságokat és kerülhetjük el a rosszakat?
Ha jó barátokra szeretnénk szert tenni, és el
akarjuk kerülni a rosszakat, két dologra van szükségünk: a szándékra és a képességre, hogy jó barátságokat kössünk. Konfuciusz teóriájában a szándékot az emberség, a képességet a tudás (bölcsesség)
határozza meg.
De mit nevezünk emberségnek? Talán még emlékszünk rá, hogy Konfuciusz tanítványa Fan Chi
kérdezte errôl a mestert.
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A mester csupán ennyit felelt: „Szeretni az embereket.” Embertársaink valódi szeretete az emberség.
Fan Chi ezután rákérdezett, hogy mi a tudás.
A mester hasonlóképpen tömören válaszolt: „Ismerni az embereket.” Mások ismerete a bölcsesség.

Ha jó barátokra szeretnénk szert tenni,
akkor egyrészt emberségesnek kell lennünk,
olyan embernek, aki szeretne közelebb kerülni
másokhoz; másrészt képesnek kell lennünk
különbséget tenni az emberek között.
Csak így köthetünk valódi, értékes barátságokat.
E két előfeltétel birtokában azonban minden
esélyünk megvan arra, hogy jól válasszunk.
Úgy is felfoghatjuk, hogy egy jó barátság kezdete
gyönyörű új fejezetet nyit az életünkben.
A barát olyan, akár a tükör: meglátjuk benne
a hiányosságainkat.

Vannak azonban olyan felületes emberek, akik
állandóan barátokkal vannak körülvéve, mégis képtelenek az ilyesfajta összehasonlításra és önvizsgálatra.
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Példának álljon itt Yanzi, a Qi fejedelemség neves fôminiszterének története a Történeti feljegyzések 62. fejezetébôl.
Kínában mindenki számra ismeretes, hogy Yanzi
alacsony volt és sánta, és meglehetôsen rút külsôvel
verte meg az ég. Ugyanakkor a kocsisa kifejezetten
jóképû volt és daliás.
A kocsist nagy megelégedéssel töltötte el, hogy
Qi fôminiszterének lehet a kocsisa. Büszke volt
tisztségére, hogy a hintó bakján feszítve délceg paripákat hajthat, miközben Yanzi csupán mögötte ül
a lefüggönyözött kocsiban. Úgy vélte, neki van a
legjobb munkája a világon.
Egy nap hazatérvén látja, hogy a felesége sírva
pakol, a szüleihez készült hazatérni.
– Mit csinálsz? – kérdezte elképedve a kocsis.
– Képtelen vagyok ezt tovább elviselni, elhagylak – válaszolta a felesége. – Szégyen számomra veled élni.
A kocsis nagyon meglepôdött: – Te nem tartasz
irigylésre méltónak?
– Mit jelent számodra az, hogy irigylésre méltó?
– vágott vissza a felesége. – Egy olyan tehetséges és
az ország sorsának terhét a vállán cipelô ember,
mint Yanzi, szerényen ül a kocsiban, mindenféle
magamutogatás nélkül; és te egyszerû kocsis létedre
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úgy érzed, nincs is nálad csodálatra méltóbb az
egész világon, az orrodat pedig az egekben hordod!
Napjaidat olyan emberrel töltöd, mint Yanzi, mégsem nézel soha magadba, és nem tartasz önvizsgálatot. Nagyot csalódtam benned! Nincs szégyenteljesebb számomra, mint veled élni!
Yanzi fülébe is eljutott ez az eset. Így szólt a kocsisához: – Mivel ilyen jó asszonnyal vagy megáldva, magasabb pozícióba kell hogy helyezzelek. – És
ezután valóban elôléptette a kocsist.
Mit mond el nekünk ez a történet? Hogy a környezetünkben rengeteg ember él, akinek az élete és
cselekedetei, ha fogékonyak vagyunk rá, tükörként
szolgálhatnak a számunkra.

Konfuciusz azt tanácsolta, hogy olyan emberekkel
barátkozzunk, akik hasznunkra válhatnak. De ez
a „haszon” semmiképpen nem haszonszerzésre,
azaz életkörülményeink javítására utal. Épp ellenkezőleg, Konfuciusz nem támogatta, hogy gazdagsága vagy befolyásossága miatt barátkozzunk valakivel, azt tanácsolta, hogy olyan barátokra tegyünk
szert, akik tökéletesítik erényeinket, s segítenek önmagunk nemesítésében és lelki kiteljesítésében.
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