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A katasztrófa és az
összefogás ereje

2

008 májusa drámájának eseményeit szinte élőben követhette minden kínai, köszönhetően a
modern kommunikációs eszközöknek, a televíziónak, az internetnek. Még ha fizikailag távol
is voltunk a földrengés helyszínétől, ezek jóvoltából közel érezhettük magunkat a történésekhez és az
emberekhez: az áldozatokhoz, a túlélőkhöz és a mentésben, a helyreállításban segédkező civilekhez
és katonákhoz, az egyszerű emberekhez és a politikusokhoz. A váratlansággal párosuló döbbenet,
az izgalom, az aggódás, a tehetetlenség, illetve az ebből fakadó szégyen jellemezte az érzéseinket, a
gondolatainkat.

A

tragédia bekövetkeztét követően a kínai kormány megmutatta képességét arra, hogy egy ilyen
rendkívüli természeti katasztrófa esetén hogyan tud úrrá lenni a helyzeten. A kínai vezetés a
világ legkülönbözőbb részeiből kapott elismerést azért, amiért gyorsan intézkedett, nyitottságot tanúsított,
egyértelmű és naprakész információkkal szolgálta a polgárokat, a hazai és a nemzetközi közvéleményt.
Sőt, sajátos módon miután ebben az időszakban a kínai kormányfő közzé tette profilját az amerikai
Facebookban, a The New York Times május 28-i jelentése szerint 13 ezer böngésző volt rá kíváncsi.
Egyszerre ő lett a harmadik Barack Obama és Arnold Schwarzenegger mögött. Ez is az érdeklődés és
nyitottság találkozásának kifejeződése. A természeti csapás következményei ellen folytatott küzdelemben
a hivatásos mentők, a katonák mellett a civilek és szervezeteik nem csak az összefogás képessége vált
nyilvánvalóvá, hanem az is megmutatkozott, hogy Kínában egy polgári társadalom van kialakulóban, s
hogy a civil összefogásban hallatlan erő rejtőzik.

I

nternetes portálunk (hungarian.cri.cn) böngészői megkérdeztek minket arról: a nagy természeti
katasztrófa és az azt követő helyreállítási munka nem hátráltatja-e az olimpiai készülődést, képes-e
az ország a világ legnagyobb sporteseményének a megrendezésére? Egyszerű a felelet… A kínai
miniszterelnök a károsult területeken felállított egyik átmeneti iskolában mondott sokat idézett beszéde
is erről szól. Mint mondta: „A gyakori viszontagságok ellenállóvá teszik a nemzetet.” A kínaiakra az a
jellemző, hogy nem hátrálnak meg a nehézségek előtt. Természetes, hogy egy ország fejlődése során „útközben” sok próbatétel elé kerül, sok féle hatás éri, s erre Kína jó példa éppen most, amikor a természet
köti le energiáját, figyelmét - az olimpia előtt. De Peking város időben mindent megtett az olimpia sikeres
megrendezéséért, a munkát nem befolyásolta a földrengés. A szomorú esemény viszont megtanított
bennünket annak megértésére: hogyan figyeljünk a másikra és segítsük a többieket. Meggyőződésünk
tehát, hogy a földrengés előidézte állapotban, vagyis most, további odaadással tudunk készülni az
ötkarikás játékokra és vendégeink fogadására. Egyben köszönjük mindazoknak az egyéneknek,
országoknak, szervezeteknek vagy vállalatoknak, akik és amelyek gondoltak a bajban lévő kínaiakra és
humanitárius segélyeket küldtek nekik.

Ú

j folyóiratunknak a „Panoráma” nevet adtuk. Célunk az, hogy átfogóan és több oldalról mutassuk
be önöknek az „igazi Kínát”. Őszintén kívánjuk, hogy az itt megjelentett írások által jobban
ismerjék meg országunkat, értsék meg Kínát. Be kell vallanunk: Kína fejlődését és beilleszkedését a világ
gazdasági, társadalmi folyamataiba egyszerre kísérik sikerek és buktatók; a bennünket érő kihívásokra
adott válaszaink, reakcióink olykor ösztönösek és érzékenységről árulkodók, máskor tárgyilagosak,
racionálisak. Úgy gondoljuk, ennek beismerése egyrészt az önvizsgálat része, de segíti Kína további
megértését is.

A

z alkalmat megragadva mi is megköszönjük a magyar kormány és nép segítségét, amelyet
földrengés károsultjainak nyújtott. Egyúttal köszönjük Szili Katalin magyar házelnök kiadványunk
első számának megjelenése alkalmából írt sorait.
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24 pekingi vállalat a 112. Budapesti
Nemzetközi Vásáron
(BNV 2008)

S

zeptember 10-24. között 24 pekingi vállalat fog részt venni a 112. Budapesti
Nemzetközi Vásáron. A kínai cégek megjelenését a Pekingi Kereskedelmi
Hivatal szervezi. Peking most első ízben jelenik meg ilyen nagy képviselettel a magyar
vásáron. Munkatársunk interjút készített Chen Jianxinggel, a Pekingi Kereskedelmi
Hivatal helyettes vezetőjével, aki ismertette a kiállítók céljait és röviden bemutatta a
24 vállalatot.

A

vásáron résztvevő 24 vállalat pekingi márkákat képvisel, amelyek ugyanakkor
népszerűek a nemzetközi piacon is. A vállalatok közös sajátosságairól szólva
Chen így nyilatkozott:
„A 24 pekingi vállalat, köztük például a Huaqi cég, a Zhangyiyuan teagyár, a
Lining ruházati vállalat, mind-mind széles kínai belföldi és a külföldi piaccal
rendelkezik. A vállalatok az elektronikai területet, a ruhaipart, a sporttermékeket,
valamint a hagyományos élelmiszergyártás területét képviselik. Közös sajátosságuk a
magas szintű technológiai háttér, a jó minőség és az ésszerű ár.”

A

kínai reform és a külföld felé nyitás politikájának bevezetése óta eltelt 30
esztendőben a kínai gazdaság gyorsan fejlődik, a „Made in China”, vagyis a
Kínában gyártott árucikkek egyre jobban megfelelnek a világpiaci követelményeknek,
így a pekingi gyártásúak is a bátran mutatkoznak be a nemzetközi piacon, vásáron.
A Peking és Magyarország közötti utóbbi években bonyolított kereskedelemről szólva
Chen úr tájékoztatójában elmondta:
„2007-ben a pekingi-magyar külkereskedelmi forgalom összege több mint
700 millió dollár volt, ami csupán 8 %-át teszi ki a 2007. évi össz pekingi
külkereskedelem értékének. Emellett a Magyarországra irányuló export viszonylag
egysíkúnak mondható, többnyire a mobiltelefonokra és az akkumulátorok területére
koncentrálódik. De ezzel párhuzamosan a magánkereskedelem jó fejlődési tendenciát
mutat, például a pekingi Yabaolu úton, ahol ruházati nagykereskedelemmel
foglalkoznak, szinte naponta többszázezer eurós forgalmat bonyolítottak.”

V

alójában a budapesti vásáron résztvevő 24 vállalat csak ízelítőt visz
Magyarországra. A gazdasági globalizáció helyzetében a Kína és a
közép-európai országok közötti gazdasági cserekapcsolatok megerősítése egyre
fontosabb, s a kínai szervezők úgy gondolják, hogy a kiállításon keresztül jobban
megmutathatják a kínai gazdaságban elért eredményeket, ugyanakkor megtalálhatják
a közép-európai országokhoz vezető gazdasági együttműködés legjobb útját. Chen úr
ezzel kapcsolatban végül megállapította:
„Az idei kiállítási jelenlét csak egy kezdet. Azt tervezzük, hogy a következő
éveken rendszeresen jelen leszünk a Budapesti Nemzetközi Vásáron.
Azt szeretnénk elérni, és ebben bízunk is, hogy az egyre több magyar vállalat és
vállalkozó működik majd együtt a pekingi vállatokkal.”
An Xin

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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Olimpiai jegy-helyzet
Harc a jegyekért

W

ang Lin kezében három narancssárga jegyet tartva kirohant a
Bank of China pekingi Panjiayuan fiókjából. A lány futva felhívta
édesanyját: „Mama, megvettem a jegyeket!” Jóllehet hat óráig állt sorba, s
csak a kevésbé népszerű magasugrásra, súlylökésre és diszkoszvetésre vett
jegyet, mégis ennyire örült annak, hogy végül hozzájuthatott a belépőkhöz.

A

pekingi olimpiai játékok jegyeladásának harmadik szakasza után
Wang Lin csak milliók egyike volt, akik türelmes várakozás után
megkapták a jegyeket. Június 9-ig tervezték az értékesítést, de az egymillió
380 ezer jegy két napon belül elkelt.

Rémísztő árak

A

piacgazdaság szabályai szerint amiből kevés van, annak magas az ára, ennek nyomán voltak akik azt
jósolták, hogy a kurrens jegyek árai az egekbe fognak szökni. Az például megtörtént, hogy 150 ezer
jüanért hirdettek és értékesítettek jegyeket. Egy építési vállalat munkatársa Xiao Dong az interneten és telefonon
kutatott jegyért az olimpiai játékok megnyitójára, s az interneten közzé tette, hogy magas áron is szívesen
vásárolna. Hamarosan partnerre is talált, s összesen hét darabot rendelt, egyenként 150 ezer jüanért. Xiao Dong
lelkileg felkészült arra, hogy nagy összeget fognak kérni, de erre azért nem számított. Az eladó szerint a hét
jegy a stadion legjobb helyére szól, az eredeti ára is 5000 jüan volt. Xiao Dong vállalatának akarta megvenni a
jegyeket, így annak menedzseréhez fordul, s végül úgy döntöttek, hogy megveszik! Xiao Dong elmondása szerint
vállalata kész volt az irreálisan magas áron is megvenni a belépőket, hogy a cég ezekkel meg tudja ajándékozni
ügyfeleit.

X

iao Dong a vállalat döntését követően megkezdte az adás-vétel lebonyolításának megtárgyalását az
eladóval. A pekingi szervező bizottság által megszabott rendelkezés szerint a nyitó és a záróünnepély
jegyeit csupán valós névvel vásárolhatják meg, ráadásul a jegy tulajdonosának képe meg kell, hogy egyezzen a
jegyen látható fényképpel. Ennek következtében a jegy átruházása nem is olyan egyszerű dolog. A nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően egyébként csak egy alkalommal lehet a megnyitó és záró rendezvény jegyeit átadni
másnak.

A

részletek megbeszélésekor egy zhejiangi vállalkozó megígérte az eladónak, hogy egymillió négyszázezer
jüanért megveheti a hét jegyet. A szervezőbizottság rendelkezései szerint csak júliusban kezdhetik meg
a jegyek átadását, ennek ellenére a vállalkozó még aznap az eladó bankszámlájára utalta az 1 millió 400 ezer
jüant. Végül a felek aláírták a szerződést, s közjegyzői igazolást is készíttettek.

Z

hu Yan, a Pekingi Szervező Bizottság Jegyeladási Ügyekért Felelős Központjának vezetője így
nyilatkozott: az utóbbi időkben egyre több olyan esetre derült fény, amikor a jegyeket spekulációs célból
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vásárolják és feketén, árának többszöröséért próbálják
eladni. A szervezőbizottság az illetékes hatóságokkal
fokozza az üzérkedés és a jegyek hamisításának
megakadályozására tett erőfeszítéseit - jelentette ki Zhu
Yan, és arra szólított fel, hogy az emberek ne higgyenek
az interneten terjesztett hirdetéseknek, a weben szereplő
magas ár csapdát jelent, mert gyakran még ki nem
adott, tehát nem létező jegyeket kínálnak megvételre.
A jegyek ügyeivel foglalkozó igazgató szerint különösen
a megnyitó és a záróünnepély jegyeit csak valóságos
névvel adhatják el, ezért az üzérkedésnek igen nagy a
piaci és jogi kockázata.

Z

hu Yan többek között kiemelte, a jegyátadás
ugyanakkor engedélyezett, abban az esetben,
ha nem irányul profitszerzésre, tehát nem az eredeti ár
felett kínálják a piacon.

W

ang Ying, aki egy webportálnál dolgozik, sokak
számára talán irigylésre méltó lány. Az olimpiai
jegyeladások második fázisának első napján éppen a
hálózati rendszer megbénulása előtt egy órával sikeresen
megrendelt tíz jegyet, s mind a tíz a kosárlabda, a
műugrás, a röplabda és más népszerű versenyszámra
szólt. A sikeres rendelés óta sokan keresték meg azzal,
hogy adjon el néhányat a jegyeiből. „Azért vettem a
jegyeket, mert a nyári szünidőben Pekingbe akarom
hívni a szüleimet, hogy együtt nézzük a versenyeket. Ők
is nagyon szeretik a kínai kosárlabda sztárt Yao Minget
és a kínai női röplabda csapatot” - árulta el a lány. De
két nem említett versenyszámra is van jegye és mint
kiderült az aktuális jegyárak rá is hatással vannak. Wang
Ying kijelentette: „Megfontolandó a két jegy eladása,
különösen, ha nagyon magas áron tudok túladni rajtuk.”
Mivel a pekingi szervezőbizottság előírja, hogy a konkrét
sportversenyek jegyeit nem köti a névhez kötöttség
szabálya, Wang Ying talán szerencsével jár majd.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

„Minden jegy elkelt!”

A

„Jó szerencsét Peking!” rendezvénysorozat
során a pályakerékpár-, a kézilabda versenyek
és a vízilabda mérkőzések színhelyein alig volt néző,
szinte üres volt a nézőtér. A helyzet aggodalmat keltett
egyesekben, akik attól tartottak, hogy a kevésbé
népszerű sportágaknak egyáltalán nem lesznek nézői
majd az olimpián, s ettől nem lesz a helyszínen igazi
hangulat. De minden valószínűség szerint fölösleges az
efféle aggodalom. Az olimpiai belépőjegyek elővétele
ebből a szempontból a vártnál is sokkal sikeresebb volt.
A kevésbé népszerűnek hitt sportágak versenyeire is
elfogytak a jegyek.
A Bank of China egyik pekingi fiókjában, ahol
elővételben lehetett megvásárolni az olimpiai
jegyeket, egy fiatalember egész délután sorban állt, de
nem járt sikerrel. Amikor kétségbeesetten távozott, a fiók
bejáratánál váratlanul egy reklám-feliratot pillantott meg,
amelyre ez volt írva: ha a mi termékeinkből vásárolsz,
olimpiai belépőjegyet nyerhetsz. A fiatalember sokáig
nézelődött, végül dühösen ezt mormogta magában: az
összes jegyet az olimpiát támogató szponzorok vitték el.
Valóban, nemcsak ez a fiatalember, hanem sok hoppon
maradt sorban álló volt kénytelen találkozni a szponzorok
ehhez hasonló propagandájával. Az összebeszélés nélkül
az emberek egyetértettek azzal, hogy a jegyek jelentős
része a szponzorok kezébe került.

A

különböző országok illetve régiók olimpiai
bizottságain keresztül a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően a jegyek jelentős része került a különböző
szponzorokhoz, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
partnereinek, beleértve az olimpiai játékok helyszíni
közvetítési joggal rendelkező partnereket is.
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Több mint kétezer magyar
szurkolót várnak az olimpiára
J

únius 2-án a pekingi olimpiai szervezőbizottságnál (BOCOG) minden ország átvehette a neki járó olimpiai
belépőjegyeket. Erre az alkalomra érkezett Magyarországról Pekingbe Kamuti Balázs, a Magyar Olimpiai
Bizottság (MOB) a jegyek terítésével foglalkozó irodájának sportigazgatója és kollégái, akik csupán egy napot
tartózkodtak a kínai fővárosban. Egész napjuk a jegyek átszámolásával telt. Kamuti Balázs elmondása szerint
Magyarország 21 ezer darab jegyet kapott a pekingi olimpiai szervezőbizottságtól, és az aznap éjszakai repülőjárattal
már haza is indulnak a 21 ezer jegyet őriző több fekete bőrönddel. Amíg fel nem szállnak a gépre, egy percre sem
hagyják őrizetlenül a bőröndöket - mondta a megbízott.

K

amuti Balázs tájékoztatása szerint a szervezőbizottság a jegyek elosztásnál több szempontot is figyelembe vett.
Az első az, hogy az adott ország mekkora delegációt küld a pekingi olimpiára, hány sportoló van a keretben.
Másodrészt, megnézték, hogy az ország sportolóinak mennyi esélyük van az egyes sportágakban, s ettől függően
számolták ki, hogy ezeken a versenyeken hány szurkoló lehet majd jelen. Például Magyarország a férfi vízilabda- és
a vívóversenyekre sok jegyet kapott, míg azokra, amelyekben a magyar sportolók általában kevésbé eredményesek,
csak néhány jegyet kapott. Az is fontos szempont volt, hogy a korábbi olimpiákon hány jegyet vásároltak az adott
ország szurkolói. Az athéni olimpián több mint háromezer magyar szurkolt a helyszíneken, és sok jegyet vettek, ennek
köszönhetően Magyarország idén is szép számban kapott olimpiai belépőket. Kamuti Balázs hozzátette, hogy bár maga
a szám soknak tűnik, az igazán fontos eseményekre, például a férfi vízilabdadöntőre, a kajak-kenu versenyek és egyes
vívószámok döntőire kevés jegyet kapott Magyarország.

D

e minden bizonnyal szép számban fognak érkezni magyar szurkolók Pekingbe az olimpia idején. Kamuti Balázs
elmondta, hogy az első szurkolói csoport augusztus 6-án indul útnak, és augusztus 7-én lesz Pekingben,
ezt követően folyamatosan érkeznek a szervezett utat választó szurkolók, összesen hozzávetőlegesen kétezren,
ezen kívül még 300-400 magyar saját szervezésben utazik majd Pekingbe. A MOB a Peking északi részén található
Longmai szállodában foglalt 750, három- vagy négycsillagos szobát a szurkolók részére. Itt fog működni a pekingi
magyar szurkolói klub is, ahol a szurkolók, akik éppen nem vesznek részt valamelyik sporteseményen, a klubban tudják
figyelemmel követni a televíziós közvetítést. Kamuti Balázs azt reméli, hogy esténként a magyar sportolók felkeresik a
szurkolókat a szállodában, ha pedig szabad idejük engedi, és már túl vannak a versenyeken, akkor közösen ünneplik a
magyar sikereket.
Zhao Jing
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Nemzeti

Május 19-től 21-ig háromnapos országos gyászt rendelt el, ezzel kifejezve az ország különböző
nemzetiségei által a szecsuani földrengés áldozatainak halála felett érzett mély megrendülést és
az áldozatok iránti kegyeletet.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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Gyermeknap 2008
tavaszán - Szecsuanban
J

únius elseje, a Nemzetközi Gyermeknap gyászban
érte Kínát.

A földrengés által sújtott területeken élők számára az
idei ünnep eddig még nem tapasztalt fájdalommal párosult.
A múltban játékkal, csokoládéval, új ruhával kedveskedtek,
szereztek örömet gyermekeiknek a szülők. Ma viszont
Szecsuanban azoknak a gyerekeknek, akik túlélték a
katasztrófát, a tragédia mindennapjaiban lett felejthetetlen
a gyermeknap.
Dujiangyan városban egy falu vezetője, akinek a 87
éves édesanyja is a romok alá került, a mentőknek halkan
csak azt mondta: „elsőként a diákokat mentsétek”.

„

Nem tehettem, hogy a diákjaimat elhagyva mentem
a lánygyermekem”- mondta Chengduban egy
óvoda munkatársa.

T

an Qianqiu, egy helyi elemi iskolában tanító
egyszerű tanár saját
testével védte négy diákját,
maga viszont örökre távozott
az élők sorából. A katasztrófa
megtörténtekor Zhang Miya,
egy másik tanár karjával
óvta tanítványát, ő viszont
(Tan Qianqiu felesége, amikor
odaveszett.
férje haláláról értesült)

Diákjai örökre emlékezni
fognak a szecsuani hegyvidéken
elhunyt fiatal tanárnőjükre
Yuan Wenting, akit a világon a
legszebb pedagógusként őriznek a
szívükben.

S

hifang városban a Richter
(Yuan Wenting)
skála szerinti nyolcas fokozatú földrengés
számtalan épületet döntött romba, Shigu járásban a
központi Demokrácia Iskolában egy háromemeletes
épület omlott össze. Az elemi iskola első évfolyamának
tanárnője Yuan Wenting már „örökre fiatal maradt”, 20.
életévében érte a halál. A katasztrófa bekövetkeztekor
a tanteremben a diákok megzavarodtak, az addig még
soha nem tapasztalt balszerencse megdöbbentette őket.
A fiatal tanárnő újra és újra a tanterembe rohant, ahonnan,
karaiban vitt ki egy-egy kis diákot. Mire utolsó alkalommal
befutott, leomlott az épület és maga alá temette…

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

A mentők találtak egy fiatal anyát, a romok alatt
térdre ereszkedve két kezével a földre támaszkodva,
gyenge testével védte három-négy hónapos csecsemőjét.
Mobiltelefonján ez volt olvasható: „Ha túlélsz, jegyezd meg
örökre: szeretlek.”

A

z idei tavasz sok mindenre megtanította a
gyerekeket.

A helyszíneket nemcsak a feszültség, az izgalom
és a sok haláleset jellemezte. Megható, ahogyan a
katasztrófában a gyerekek megtanulták az elszántságot, a
hajthatatlanságot. A romoknál a két lábán vérző Ren Siyu
óvódás ösztönösen énekelni kezdte az általa ismert „Két
tigris” című dalt, csak azért,
hogy ezzel vigasztalja a kint
lévő mentőket. A hordágyon
fekvő hároméves Lang
Zheng épen maradt kezével
köszöntötte az őt szállító
katonákat… A szörnyű
tragédia azt idézte elő, hogy
a gyerekek megértették
a szeretet fogalmát,
megtanulták a szeretettel
viszonzást, rájöttek arra,
hogy miként fejezhetik ki
szeretetüket a maguk, egyéni
módján.

W

en Jiabao a Beichuani középiskolában
kialakított átmeneti menedékhelyen a diákoknak
megjegyezte: „Emeljük fel a fejünket, egyenesítsük ki a
gerincünket, s meleg szívvel, reményekkel telve, a jövőnk
érdekében haladjunk előre!”
A miniszterelnök ezt írta az iskolai fali táblára:

„A gyakori viszontagságok megerősítik a nemzetet!”
Tudjuk, hogy viszontagságokon edzett nemzet
megdönthetetlen, ahogyan, a
viszontagságokat elszenvedő és
azon úrrá lenni tudó gyermekek is
kitartóak lesznek életükben.
Az idei gyermeknapot soha
sem felejtjük...

Egyéni történet
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Kedves olvasóink, az idén 30 éve, hogy
Kínában bevezetették a reform és nyitás
politikáját. Mint az önök előtt is ismert, az
elmúlt három évtizedben rengeteg változás
történt az országban. Ebben a rovatban
olyan átlagembereket mutatunk be, akik
ebben az időszakban tevékenységükkel
valami különlegeset alkottak. A következő
történetben a világ egyik hétköznapi
emberének inkább megható, mint „
nyereséges” vállalkozásával ismerkedhetnek
meg. Rovatunk alcímét is az ő története
adta: a világon mindenütt ott vannak „
kis emberek” jelentéktelennek tűnő, ám
könnyekig megható kezdeményezései.

A legszegényebb
vállalkozó
B

ai Fangli, egy olyan kínai vállalkozó volt, aki
egyáltalán nem rendelkezett - úgymond - vállalkozói
jellemvonásokkal. Azért nevezték mégis vállalkozónak,
mert valóban létrehozott egy céget, mégha ettől függetlenül
a vállalkozók egyik legszegényebbjei közé is tartozott.
Ugyanakkor az általa teremtett „vagyont” tekintve, amivel a
közösség gyarapodott, kevés vállalkozó veheti fel a versenyt
vele.

1

994-ben Bai Fangli 81 éves volt. Analfabétaként
triciklijével kulizott azért, hogy fenntartsa magát.
1986-ban pedig úgy döntött, hogy a fizikai munkájából
megtakarított pénzét teljes egészében a tianjini iskoláknak
adományozza, mert azt hallotta, hogy a városban a szegény
gyerekek nem járhattak iskolába. 1994. év tavaszán, a télen
kulizással megszerzett 3000 jüanját adta át egy iskolának,
amikor az iskola igazgatója összehívta a tanárokat és az
intézmény 300 szegény diákját, tisztelettel megköszönjék
neki áldozatos felajánlását. Az iskolából hazafelé útközben
egy gondolat fogant meg benne és az öreg azonnal meg is
hozta a döntést. Másnap reggel felkereste lánygyermekét és
a következőket mondta: „az anyád által maga után hagyott
két lakást el akarom, s kölcsönt is veszek fel, hogy egy
céget alapíthassak. Pénzt akarok gyűjteni a szegény diákok
megsegítésére.”

A világon mindenütt
ott vannak „kis emberek”
jelentéktelennek tűnő,
ám könnyekig megható
kezdeményezései.
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ebből több mint 300 egyetemista részesült. Más valaki
úgy számolt, hogy ha az öreg körülbelül egy kilométert
triciklizett, fél jüanért, akkor a több mint tíz év során
adományozott pénze azzal egyenlő, mintha a Földet
18-szor kerülte volna meg.

B

A

tianjini pályaudvar mellett aztán egyszer csak
működni kezdett egy hét négyzetméteres
üzlet, ahol cigarettát, ennivalót és italt árultak. A bódé
homlokzatán ez volt olvasható: Bai Fangli Oktatásttámogató Cég (Bai Fangli Zhijiao Gongsi). Az idős
igazgató bejelentette alkalmazottainak: „Amit nyerünk, azt
minden hónapban elszámoljuk, és átadjuk iskoláknak.”

A

z üzlet nem kevés pénzt hozott, de Bai Fangli
nem változtatott triciklis életén. A boltban
alkalmazottai gazdálkodtak, maga pedig mindennap
kulizott úgy, ahogyan azt korábban tette. Fuvarozásaival
körülbelül napi húszegynéhány jüant keresett, amivel akkor
tucatnyi szegény gyerek egynapi étkezését fedezhette. Az
üzlet mellett egy három négyzetméteres sátrat állított fel,
benne téglákra rakott fadeszkán aludt. Nyáron a sátorbéli
hőmérséklet elérte a 40 fokot, télen a poharában gyakran
jeges lett a víz. Bai Fangli kerek öt évet töltött itt.

A

takarékos öreg Bai Fangli több mint egy évtizeden
át csak az utcáról összeszedett ruhákban és
cipőkben járt. A napi háromszori étkezése csak 3 mantou
(gőzölt kenyér) volt hideg vízzel. Egykor elmesélte: soha
nem vett új ruhát. Egyszer, a lánya azt látta, hogy az
idős a szeméttárolóból vette ki a mantout, amit ebédre
elfogyasztott. Fájt az asszony szíve, de az apja erre úgy
válaszolt: „Nekem ez nem jelent ez problémát. A mantou a
parasztok verejtékével készült, kidobták, de visszaveszem,
hogy ne pazaroljunk.”

B

ai Fangli 1994-től 1998-ig támogatta a
Hongguang középiskolában tanuló több mint 200
tibeti diákot is. Minden hónapban adott nekik pénzt addig,
amíg el nem végezték a gimnáziumot. Emellett havonta
1000 jüant adott a Kínában jól ismert Nankai egyetemnek.
Az általa adományozott pénzösszeg megközelítette a
34 ezer jüant, amiből több mint 200 szegény egyetemi
hallgató kapott támogatást. Adományainak összértéke
- becslések szerint - meghaladta a 350 ezer jüant, s

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

ai Fangli cége öt évig működött. 1999-ben
városi környezetjavító akció keretében a tianjini
pályaudvarnál lebontottak minden üzletet, és az ővé sem
volt kivétel. Akkor sokat sírt az öreg. 2001-ben 88 évesen
már leszállt a tricikliről, nem bírta tovább a kulis életet, de
akkor sem maradt tétlen. Egy kerékpár-parkolóban őrizte a
bicikliket. Az egy-két mao aprópénzt evőedénybe tette, és
amikor a summa elérte az ötszáz jüant, ismét felajánlotta
egy iskolának. Az utolsó alkalommal amikor 500 jüant
adományozott a Yaohua középiskolának, csak ennyit
mondott: „nem vagyok már képes többet dolgozni, talán
ez az utolsó alkalom...” A tanár és a diákok könnyezve,
meghatottan vették át a pénzt.

B

ai Fangli 2005. szeptember 23-án reggel halt
meg. 93 éves volt. Bankszámláján nem volt egy
fillér sem, személyes vagyonának értéke nulla volt.

A

20. század elején leggazdagabb amerikai Andrew
Carnegie végrendelkezésében azt írta: gazdagon
meghalni szégyen. Bai Fangli példája emlékezetes maradt,
a tianjiniek őrzik emlékét, az egykori sajtóbeszámolók
rögzítették történetét. Elhunytát követően a tianjini
művészek tervei alapján a Qiyuan parkban bronzszobrot
állítottak a tiszteletére. Az egyetemi hallgatók pedig egy
webportált nyitottak a www.baifangli.cn címen. A nyitó oldal
fejlécén pedig olvasható a mondat: a világon mindenütt ott
vannak „kis emberek” jelentéktelennek tűnő, ám könnyekig
megható kezdeményezései.
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Peking - ahol a kultúrák
találkoznak
A

ugusztus 8-án veszi kezdetét Pekingben a 29.
olimpia. Ennek a nagyszabású sporteseménynek
a köszöntésére - a kínai Kulturális Minisztérium és a
pekingi olimpiai szervezőbizottság (BOCOG) közös
szervezésében - március és szeptember között Pekingben
nagyszabású kulturális rendezvényeket tartanak, melyeken
több mint 80 ország több mint 20 ezer színésze vesz
részt. Ennek során több mint 260 előadást és 160 kiállítást
szerveznek. Az érintett szervek várakozása szerint
4 milliónál is több néző élvezheti majd a színvonalas
műsorszámokat és kiállításokat.

A
A

Kínai Központi Operatársulat zenekara „Az
olimpia kürtje” címmel egy darabot is rögzített.

z olimpiai mozgalom egyik fontos szerepe, hogy
előmozdítsa a kultúra és a sport egymásra
hatását. A modern olimpiai charta szellemében az olimpiai
mozgalom három részből, azaz a sportból, a kultúrából
és az oktatásból áll. Az olimpia rendezővárosa kulturális
rendezvényeken mutatja be saját országának kultúráját
a külföldieknek, a külföldi országok kultúráját pedig hazai
lakosoknak. Ez hozzájárulhat a világkultúra fejlődéséhez.
A 2000-es sydneyi olimpia és a 2004-es athéni olimpia
során a kulturális akciósorozat rendkívül sikeres volt. A
kínai művészek is megadták a startjelet - ha úgy tetszik, a
kürtjelet - az olimpiai mozgalomnak abban a reményben,
hogy a különböző országok művészeivel együtt emelhetik
a pekingi olimpia fényét.

A

pekingi olimpiával összefüggő kulturális
akciósorozat két részből tevődik össze. A
hazai kulturális rendezvények már az elmúlt hónapban
megkezdődtek, a nemzetközi kulturális rendezvények
pedig június 23-án indulnak. Színvonalas előadások,

színpompás kiállítások, szimpóziumok, fórumok és gazdag
tartalmú, lelkes szabadtéri rendezvények lesznek, amelyek
mély nyomot hagyhatnak a kínai emberekben és a Kínába
érkező külföldiekben.

A

kínai Kulturális Minisztérium tisztviselője, Yang
Xiong, aki a hazai kulturális rendezvények
előkészítő munkájával foglalkozik, elmondta, hogy
a kínai művészek nagy lelkesedéssel készülnek a
rendezvényekre; legjobb műsorszámaikat mutatják
majd be a rendezvényeken. Az ez ideig javasolt több
mint 500 műsorszámból 150-at választottak ki. Köztük
vannak pekingi operaszámok, különböző helyi jellegű
operadarabok, szimfonikus zeneművek, zenekari
szerzemények és más műfajok. Több mint 50 kínai nemzeti
kisebbség is be fogja mutatni különleges kultúráját. A kínai
kormány pénzügyi támogatásban részesíti a rendezvények
szervezőit és az együtteseket, hogy ezzel is mérsékeljék
a belépőjegyek árát. Így az átlagemberek is élvezhetik
a színvonalas műsorokat. Yang Xiong tisztviselő többek
között az alábbiakat mondta.
„A kulturális rendezvényeknek három jellemzője
van. Először is, az akciósorozat grandiózus esemény.
Március 20-a és szeptember utolsó harmada között hat
hónapon át tart. Az ország különböző régióinak több
mint 100 hivatásos együttese 150 műsorszámot ad
elő. Több mint 600 előadás lesz a fontosabb pekingi
színházakban és koncerttermekben. Másodszor, a
kulturális rendezvénysorozaton részt vevő együttesek
mind magas művészi színvonalat képviselnek.
Harmadszor, olcsó jegyeket biztosítanak a nézőknek. A
jegyek ára 50-280 jüan (1250-7000 forint) között mozog,
és így az átlagemberek is eljuthatnak az előadásokra,
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G

örögország, a modern olimpiai mozgalom
bölcsője a pekingi olimpiai kulturális
rendezvénysorozat egyik díszvendége. Michael Cambanis,
Görögország pekingi nagykövete szerint június 23-án
Pekingben az Országházban „Olümpia üdvözlete”
címmel nagyszabású kulturális előadást tartanak. A görög
művészek olyan műsort állítottak össze, mely megjeleníti
a modern és az ókori olimpia lángjának fellobbantása
alkalmából tartott eseményt. Emellett előadnak klasszikus
görög színpadi műveket is. Michael Cambanis görög
nagykövet a részletekről is tájékoztatott.
a kiállításra és más rendezvényekre. Emellett külön
előadásokat szervezünk a lakónegyedekben és az olimpiai
sportlétesítmények építésében részt vevő dolgozók
számara.”

J

únius 10-től Fujian, Szecsuan, Anhui, Guangdong
és más tartományok helyi operaegyüttesei kitűnő
előadásokat tartanak Pekingben. Kiállításokon mutatják
be a tangka nevű különleges tibeti festőtechnikával készült
műveket, a han nemzetiség papírkivágásait és más
kézműves alkotásokat. Ezek az alkotások kitűnő, értékes
nemzetiségi kuriózumok, amelyeket feltétlenül érdemes
megnézni. Zhang Qingshan, a kínai nem anyagi kulturális
örökségek védelmével foglalkozó központ vezetője a
következőket nyilatkozta.
„A helyi operastílusok ősi népművészeti elemeket
is tartalmaznak, a népdalok, a helyi kabaréműfajok,
a különböző bábjátékstílusok értékeit ötvözik. A helyi
operastílusok közül már többet felvettek a kínai nem
anyagi kulturális örökségek jegyzékébe. A kézműves
alkotások kiállítása során 50 kézműves mesterember a
helyszínen mutatja be a technikákat.”

A

nemzetközi kulturális rendezvények is figyelemre
méltóak. Spanyol táncosok, az amerikai
fúvószenekar, olasz tenor énekesek, az orosz baletttársulat és más országok művészei is szerepelnek a
pekingi kulturális rendezvényeken. A külföldi kulturális
előadásokkal foglalkozó cég szervezi a nemzetközi
kulturális rendezvényeket. Ennek igazgatója, Zhang Yu
szerint az erre vonatkozó előkészületek már több éve
tartanak. Reméli, hogy a rendezvénysorozat sikeresen
meg fogja jeleníteni a világkultúra sokszínűségét.
„Az olimpia világesemény. Öt nagyszabású énekes és
táncos műsoros estet, egész pontosan ázsiai estet, afrikai
estet, latin-amerikai estet, arab estet, valamint a Sanghaji
Együttműködés Szervezet című estet rendezzük meg,
öntözve a különböző régiók énekes és táncos művészeti
alkotásainak bemutatását. A világ kiváló színtársulatai
remekműveket fognak előadni. Biztosra vehető, hogy
világszínvonalú kulturális fesztivál lesz itt Pekingben.”

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
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„Hazánk lesz a díszvendég a pekingi olimpiai
kulturális rendezvénysorozaton. Ez nagy jelentőségű
nemcsak hogy országunk számára, hanem a két ország
viszonyának alakulását tekintve is. A pekingi kulturális
rendezvényeken bemutatásra kerülő görög műsorszámok
mind szigorú zsűrizés után kerültek kiválasztásra a görög
kulturális minisztérium felügyelete mellett. A színházi
műveket, a zeneműveket, a táncelőadásokat mind kiváló
művészeink viszik színpadra.”

D

ing Wei, a kínai kulturális miniszter segédje
szerint a kulturális rendezvénysorozat a
2008-as pekingi olimpia egyik legnagyobb, legmagasabb
színvonalat képviselő és leghosszabb ideig tartó
eseménye. Ez hűen visszaadja a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság „béke, barátság és haladás” által jellemzett
célkitűzését, egyszersmind kifejezi a 2008-as pekingi
olimpia „Egy világ, egy álom” jelmondatát.
„Több mint 20 ezer színész érkezik majd
Pekingbe és minden oldaláról bemutatják a kínai
kultúra és a világkultúra jellegzetességeit. Az emberek
megtapasztalhatják a kínai kormány törekvését a
nézetazonosság elmélyítésére - félretéve a különbségeket
-, a világkultúra sokszínűségének tiszteletben tartására
és arra, hogy elősegítse az emberiség civilizációjának
felvirágzását. A pekingi olimpia köszöntésére szervezett
kulturális akciósorozat révén külföldi barátaink képet
kaphatnak Kínáról, arról az országról, mely kulturális
hagyományainak, sajátos vonásainak megőrzésére, a
kultúra frissítésére és a világkultúra sokszínűségének
védelmére törekszik.”

