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Kína a világban, a világ Kínában

Falevél a képben…
Kínában régóta ismert egy mondás: „Sokszor elég egyetlen falevél is
a legmagasabb hegy eltakarásához”. A gyakorlati élet tanulsága: egy apró
nehézség is elegendő, hogy ne lássuk meg a célt, kétségbe essünk. Az
ennek következményeként rajtunk eluralkodó pesszimizmus pedig sorsdöntő
lehet. A CRI Online élő internetes beszélgetését hallgatva és nézve azonban
kiderült: a pénzügyi válság hatásairól beszélgető vendégeink nem borúlátók.
Ők optimistán ítélték meg a kínai-magyar kereskedelmi kapcsolatokat, a
jövőt, míg internetes közvélemény-kutatásunk résztvevői számára már
nem tűnt egyértelműen megalapozottnak a remény. A válaszadók több mint
felének véleménye szerint messze még a válság vége.
Egy ilyen csapda helyzetben már nem is annyira fontos az, hogy
miképpen gondolkodunk a válságról. A lényeg, hogy a monetáris válság
ne jelenthessen ürügyet arra, hogy kitérjünk a létező egyéb társadalmi
felelősség elől, vállaljuk a terheket, amelyek „a kilátásunkat korlátozó falevél
takarásában maradnak”.
A keynesizmus jelenleg némileg hatástalanná teszi a piacgazdaság
eszközeit, a likviditás hiánya miatt sokan pénzért könyörögnek. Az új
monetáris világrend létrehozatala melletti kiállás mellett pedig mintha
feledésbe merülnének az éhezők, a háborúk, az adózó polgárok…
Nem kétséges, hogy sok országban a temérdek pénzt igénylő
gazdaságélénkítő csomag növelheti a tőkebefektetést, megindítják a GDP
növekedését. De állítható-e teljes biztonsággal, hogy a túlzott tőkeinjekció
nem eredményez végül hatalmas inflációt? Vezethet-e a folyamat a korrupció
elharapódzásához? Mindezek mellett, ami Kínát illeti, a gazdasági ciklus
elmélete szerint észre kell venni, hogy Kínában igen nehéz helyzet közepette
működnek a magánvállalatok, a rengeteg munkanélküli és a végzős
egyetemista nehezen jut munkahelyhez, hiányzik az innovációs szellem.
Miközben a gazdasági folyamatok elemzői igen eltérően ítélik meg
a kínai nemzetgazdaság 8%-os növekedésére tett ígéret teljesülésének
esélyeit, a világ nagy megelégedéssel fogadta, hogy tavasszal Kínában
már több pozitív jel mutatkozott. A tavaszünnep miatt nem esett vissza a
fogyasztás, az emelkedő tőzsdeindex felébresztette a szomszédos országok
tőzsdéit.
A kínai miniszterelnök munkabeszámolójában nagy hangsúlyt kapott a
bizalom. A vezetés szerint van okunk bizakodni, miközben mindenki tudja:
a kormánynak, a kínai vállalatoknak és az embereknek egyaránt hosszú
és a válság buktatóival terhes utat kell megtenniük a gondok gyökeres
megoldásáig.
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Wen Jiabao európai
útja

W

en Jiabao miniszterelnök
január 27-e és február
2-a között látogatást tett
Svájcban, Németországban,
Spanyolországban, NagyBritanniában és az Európai Unió
székhelyén. Emellett részt vett
a davosi Világgazdasági Fórum
2009. évi ülésén. A „bizalom
útja”: kínai részről így nevezték a
kormányfő európai látogatását a
nemzetközi pénzügyi válság és
a kínai-európai kapcsolatokban
keletkezett gondok közepette.
A válság hatékony
kezelése érdekében a kínai
kormányfő azt javasolta, hogy
mélyítsék el a nemzetközi
gazdasági és kereskedelmi
együttműködéseket, mozdítsák
elő a többoldalú kereskedelmi
rendszer egészséges fejlődését
és a nemzetközi pénzügyi
rendszer reformját. Gyorsítsák
fel az új nemzetközi monetáris
rend létrehozását, fokozzák
az ellenőrzést, védjék jobban
a fejlődő országok érdekeit,
és közösen serkentsék a
világgazdaság fejlesztését.

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

Az aszály elleni
küzdelem Kínában

Hillary Clinton kínai
látogatása

A

H

tavalyi tél kezdetétől
Észak-Kínában a búzát
termő földek többségét aszály
sújtotta. A kínai Mezőgazdasági
Minisztérium által február elején
kiadott jelentés szerint három
hónapja nem esett csapadék az
észak-kínai tartományokban. A
szárazság 9,4 millió hektárnyi
termőterületen okozott gondot
főleg Henan, Shandong, Shanxi,
Shaanxi tartományban. Ezzel
kapcsolatban az agrártárca
és a Pénzügyminisztérium
közösen 50 millió jüannyi segélyt
nyújtott az érintett térségeknek.

Emellett február 11-e és 13-a
között a téli búza nyugat-kínai
termőterületén nagyszabású
mesterséges esőztetést is
alkalmaztak. A vizsgálat szerint
a mesterséges csapadékkal
jelentős eredményeket értek el.
Február 12-én megérkezett
Pekingbe az idei első csapadék,
és ezzel véget ért a több mint
110 napos eső nélküli időjárás..

illary Clinton amerikai
külügyminiszter február
20-án este hivatalos kínai

látogatásra Pekingbe érkezett.
Kína az amerikai külügyminiszter
négy ázsiai országot érintő
körútjának utolsó állomása volt.
Clinton az Obama-kormány
első olyan magas rangú
tisztségviselője, aki Kínába
látogatott. Útja során találkozott
Hu Jintao kínai államfővel és
Wen Jiabao kínai kormányfővel. A
két ország vezetői megbeszélést
folytattak a kétoldalú, a regionális
és a nemzetközi kérdésekről. Ez
volt az első tárgyalás a kínai és
az új amerikai kormány között.
Hillary Clinton útja során többek
között kijelentette, hogy kínai
látogatásával új korszakába
lépett a kínai-amerikai
együttműködés, az amerikai
fél is kész a kínai féllel tovább
erősíteni az együttműködést
minden területen.

Ülésezett az ONGY
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Kína tíz
gazdaságösztönző
terve

A
M

árcius 5-én Pekingben
megkezdte munkáját Kína
legfelsőbb államhatalmi szerve,
a kínai Országos Népi Gyűlés
(ONGY) éves ülésszaka. Wen
Jiabao miniszterelnök ismertette
a kormánybeszámolót. Ebben
többek között a következő
megállapítások, célkitűzések
szerepelnek.

hhoz, hogy csökkentsék a
globális monetáris krízisnek
a kínai reálgazdaságra gyakorolt
negatív hatását, Kínában
összesen tíz gazdaságélénkítő
tervet készítettek, mely érinti az
autóipart, a vas- és acélipart, a
textilipart, a gépipart, a hajóipart,
az információtechnológiai
ipart, a petrokémiai ipart, a
könnyűipart, a színesfémipart,

A nehéz helyzetben jobban
kell figyelni a nép jólétét érintő
kérdésekre és a társadalom
stabilizációjára.
Tavaly továbbra is stabilan
és gyors ütemben fejlődött a
kínai gazdaság, a GDP az előző
évihez képest 9%-kal nőtt annak
ellenére, hogy szembetűnően
lelassult a globális gazdaság
növekedésének üteme és
hatalmas erejű földrengés
pusztított Kína egyes területein,
de alapjában véve így is
megvalósult minden Kína által
meghatározott fejlesztési cél.
A kínai kormány a kínai
GDP 8%-os növekedését tűzte
ki célul, számolva azzal, hogy
több erős ország gazdasága az
idén várhatóan nagymértékben
gyengülni fog.
Idén Kína gazdaságának
fejlesztése legnehezebb
időszakát éli. A reform, a
fejlesztés és a stabilizáció
továbbra is a legfontosabb
és legkeményebb feladata a
kormánynak 2009-ben.

illetve a logisztikai ipart. Ezek az
ágazatok meghatározó szerepet
játszanak a népgazdaságban.
Az ezekben a szektorokban
foglalkoztatottak száma
meghaladja a százmilliót, és
ezek érintik a háromszáz milliónyi
parasztság megélhetését.
A GDP 30 százaléka e tíz
ágazatból származik, és a két
értékpapírtőzsdén bejegyzett
vállalatok mintegy 60 százaléka
is e tíz ágazathoz tartozik. Ha
ezek stabilan fejlődnek, akkor
alapjában véve megoldhatók
l e s z n e k a p é n z ü g y, a z
adózás, a foglalkoztatás és
a mezőgazdaság, a falu és a
parasztság problémái.

Bírósági ítélet a
Sanlu botrányában
érintettek ügyében

2

2008 szeptemberében több
tejipari vállalat - köztük a
Sanlu - tejtermékei között találtak
olyat, mely melamint tartalmazott.
Ezek a melaminos tejtermékek
az urogenitális rendszer
elégtelenségéhez vezettek több
mint 290 ezer csecsemőnél és
gyermeknél. Ez rávilágított a kínai
minőségellenőrzési rendszer és
a minőségbiztonsági felügyelet
hibáira. Az ügy kirobbanása után
a minőségellenőrzési szervek
több mint 5000 szakembert
küldtek a tejipari vállalatokhoz,
hogy ellenőrizzék a termelés
folyamatát.

Lezárult a bírósági eljárás
a gyanúsítottak ügyében és az
idevonatkozó kártérítésekről.
Tízegynéhány érintett, köztük
Tian Wenhua, a Sanlu tejipari
vállalat igazgatótanácsának
elnöke állt a bíróság előtt. 22
tejipari vállalat közölte, hogy
anyagi kártérítést fizet azon
csecsemők és gyermekek
szüleinek, akiknél a melaminnal
szennyezett tejpor fogyasztása
az urogenitális rendszer
elégtelenségét okozta.
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Kína hosszú távra tervez a pénzügyi
válság hatásainak kezelésekor
A globális monetáris válság hatásainak elhárítása céljából Kínában egymást követően dolgoztak ki terveket.
Kialakítottak egy 4000 milliárd jüan értékű programot, és tíz iparágazat - köztük az autóipar, a vas- és acélipar
- fellendítéséről határoztak. Az ONGY ülésszakán a kínai kormány ismét előterjesztette, hogy idén 950 milliárd
jüanos deficittel számolnak a belső kereslet bővítése és a lakosok megélhetésének garantálása érdekében.
Ezeket a lépéseket a mostani gazdasági válság kezelése céljából hozták. A fenti számokból jól látható, hogy Kína
lépéseit nem az alkalom szülte, hanem szoros összefüggésben vannak Kína fejlődésének stratégiájával.
Wen Jiabao kínai kormányfő március 5-én a kormánybeszámolóban megjegyezte: az idén hazánkban a
8%-os GDP-növekedés a cél, az új munkahelyek száma meg fogja haladni a 9 milliót, a fogyasztói árindex (CPI)
emelkedése pedig 4% körül lesz.
Kétségtelen, hogy a kínai kormány az idei munka elsődleges feladatának tekinti a gazdaságnövekedés
fenntartását. A gazdaságnövekedés garantálása érdekében hozott intézkedések közül a belső kereslet különösképp a lakossági fogyasztás - bővítésére helyezik a legnagyobb hangsúlyt a gazdaságnövekedés
fenntartására gondolva. A kínai gazdaság helyzetét jól ismerők tisztában vannak azzal, hogy a kínai gazdaság
növekedését főképpen tőkebefektetéssel és exporttal segítették elő, a lakossági fogyasztás csak 40%-át tette ki
a gazdaság növekedésének, ami sokkal alacsonyabb, mint a fejlett országokban.
Ennél fogva jelenleg a belső kereslet élénkítésében mindenekelőtt a lakossági fogyasztás ösztönzését
kell előtérbe helyezni. A 4000 milliárd jüanos beruházási csomag megvalósításában vagy az élénk pénzügyi és
bankpolitika érvényesítésében egyaránt a lakosok jövedelmének és a néptömegek megélhetésének emelése, a
lakossági fogyasztás élénkítése a fontos kiindulópont. Ezek a lépések nemcsak a gazdaság rövid távú fejlődését
szolgálják, hanem azt a célt is, hogy megváltozzon a gazdaság növekedésének szerkezete, és a jövőben ne
csak tőkebefektetéssel és exporttal fejlesszék a gazdaságot. Célunk az, hogy a lakossági fogyasztás arányának
fokozatos emelésével a beruházás, a fogyasztás és az export hasonló arányban, stabilan járuljon hozzá a
gazdaság fejlesztéséhez.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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A kínai kormány nemrégiben tíz nagy termelőágazat fellendítéséről dolgozott ki terveket, melyek nemcsak
a vas- és acélipart, a petrokémiai ipart, a színesfémipart és egyes más hagyományos ágazatokat, hanem az
elektronikai és az információtechnológiai ipart, valamint a modern áruforgalmazás területét is érintik. A pénzügyi
válság közepette nemcsak a gazdaságfejlődés, hanem a kínai gazdasági szerkezet időszerű átalakítása is igényli
a fenti intézkedéseket. Az ONGY idei ülésszakán a kormányfő munkabeszámolójában a gazdasági növekedés
biztosításán kívül a gazdasági szerkezet átalakítása is nagy hangsúlyt kapott.
A gazdasági szerkezet kiigazítása azt követeli a kínai termelőágazatoktól, hogy azok hatékonyan állítsanak
elő magas minőségű termékeket energiatakarékos és környezetkímélő technológiával a versenyképesség
emelése érdekében.
A globális monetáris krízissel szemben foganatosított intézkedéseket áttekintve az látható, hogy a kínai
kormány elég sok pénzt szán a társadalombiztosításra, a vidékfejlesztésre és az alacsony jövedelműek
bevételének emelésére. Ebben az évben 950 milliárd jüanos deficitet irányoztak elő, melynek bizonyos részét a
gazdaság- és a társadalomfejlődés gondjainak megoldására fogják fordítani.
A nemzetközi pénzügyi válsággal szemben tett lépések látszólag függetlenek egymástól, de ennek egészét
tekintve szoros kapcsolatban vannak egymással, egyben segítik egymást. Ezek a lépések hosszú távra szólnak,
melyekkel megoldhatóvá válnak a városok, a vidék és a különböző régiók kiegyensúlyozott fejlődésének
előmozdításában, a kínai gazdaság és társadalom fenntartható fejlődésében jelentkezett sürgető problémák.
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2009 fordulópont
lehet a kínai gazdaságban
2009-ben járunk. A gazdasági és a társadalmi
gyorsan be tud avatkozni a pénzügyi válság közepette,
stabilitás érdekében a kínai kormány a belső kereslet
és hatékony intézkedéssorozatot indíthat útjára. Az
élénkítésével igyekszik biztosítani a gazdaság tartós
infrastrukturális létesítmények kiépítése mellett a kormány
növekedését, és ennek jegyében több gazdaságélénkítő
megszilárdítja a társadalombiztosítást, melynek részeként
programot hirdetett meg. Ha a 2008-as 4000 milliárd
csökkentik a fokozatosan emelkedő egészségügyi
jüanos ösztönző csomag a program első szakasza, akkor
költségeket, hiszen ezzel kapcsolatban gyakran hallani
ebből az következik, hogy a keresletet élénkítő program új
panaszos kritikát a tömegek részéről. A közelmúltban az
szakaszához érkezett.
Államtanács egy programot hagyott jóvá, miszerint 2011
A külföldi befektetők nagy figyelmet fordítanak a kínai
előtt 123 milliárd dollárt fordítanak a teljes kínai lakosságot
gazdaság fejlődésére, különösen
érintő egészségügyi biztosítási
a kínai kormány keresletélénkítő
V a j o n a f o l y a m a t o s rendszer létrehozására.
programjára. Jóllehet a befektetők gazdasági recesszió közepette
Jelenleg Kína pénzügyi
mind elismerik Kína kiemelkedő a k í n a i g a z d a s á g l e t u d j a - e politikával élénkíti a gazdaságot.
s z e r e p é t a g l o b á l i s g a z d a s á g rázni magáról a befektetéstől Közgazdászok úgy vélik, hogy
lendületének visszanyerésében és való függést, és képes lesz-e Kínán kívül még nincs még egy
megőrzésében, mégis óvatosak a jövőben a belső keresletre o l y a n o r s z á g , m e l y a z á l l a m i
kínai beruházásaikkal kapcsolatban. támaszkodni? A válasz nagyban e r ő f o r r á s o k a t é s a p o l i t i k a i
E z b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l a z t f o g j a b e f o l y á s o l n i a k í n a i eszközöket összehangolva segíti a
e r e d m é n y e z t e , h o g y a k í n a i gazdaság fenntartható fejlődését gazdasági fejlődést.
termékekből nagyobb a kínálat, mint az elkövetkező években.
A kínai gazdaságélénkítő
az ezek iránti kereslet a világpiacon.
programra fordított pénzek
S z a k é r tő k r á m u ta tn a k , h o g y a z
nagy része a befektetés
elmúlt években a kínai export gyors növekedése miatt
elősegítésében játszik szerepet, ami a gazdasági fejlődés
egyes ágazatokban túlzott befektetés volt tapasztalható,
fő mozgatórugója.
különösen a vas- és acéliparban, az autóiparban nagyobb
A gazdaság hosszú távú és stabil fejlődésének
a kínálat a keresletnél. Ebből kiindulva 2009-ben a
biztosítása érdekében Kína minden erejével a belső
szektor átalakulása a kínai gazdaság fejlődésének fontos
keresletet élénkíti, ám valójában Kína erre törekedett az
szegmense lesz.
utóbbi években is. A következőkben Kína a családi bevétel
A gazdaság növekedésének lassulása miatt
és a társadalmi biztonság miatti bizalom emelésével
az emberek egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a
ösztönzi a belső kereslet, ami növelheti a lakossági
munkanélküliek arányának emelkedése veszélyeztetheti a
fogyasztást. A társadalmi biztonság kapcsán jelentkező
társadalmi stabilitást. Statisztikai számok szerint 2008-ban
bizalomhiány miatt a költekezés helyett sokan a banki
több mint 10 millió falusi származású munkás vesztette el
lekötések mellett döntenek.
munkahelyét, emellett 2009-ben 6 millióan fejezik be az
Wen Jiabao miniszterelnök legutóbbi európai
egyetemet. Ezt figyelembe véve valószínűsíthető, hogy
látogatása során leszögezte, hogy idén a kínai kormány
idén a tömegek egyre több panaszuknak fognak hangot
valamennyi szükséges eszközzel azon lesz, hogy
adni, de ez még nem fogja befolyásolni a társadalmi
biztosítsa a 8%-os gazdasági növekedést, ugyanakkor
stabilitást, hiszen a gazdaságélénkítő programok érvénybe
megismételte a társadalombiztosítás javítására tett
lépésével az építési szektort is magában foglaló több
ígéretét. Egyebek között a 8%-os gazdasági növekedés
ágazat rengeteg új állást fog teremteni, ahol a falusi
megvalósítása érdekében Kína várhatóan az állami
származásúak el tudnak majd helyezkedni.
devizatartalékhoz is hozzá fog nyúlni.
A kínai politikai rendszernek köszönhetően a kormány
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Kína kuponokkal élénkíti a
belföldi keresletet
A jelenlegi pénzügyi válság közepette a különböző
országok több intézkedéssel élénkítik a gazdaságot.
Kínában a belső kereslet bővítése és a fogyasztás
elősegítése érdekében egyes városok kuponok
kibocsátásával segítik a rászorulókat.
A kelet-kínai Hangzhou város a tavaszünnep
előtt összesen százmillió jüan értékben bocsátott ki
levásárolható kuponokat főképp 500 ezer szegénynek.
A kupon a város több mint 200 áruházában váltható
be. Ezekkel nem csak elektromos berendezéseket
vásárolhatnak, hanem felhasználhatók kikapcsolódást
segítő szolgáltatások igénybevételekor is. Ezzel
kapcsolatban Chen Jinmei, a hangzhoui pénzügyi hivatal
vezetője így nyilatkozott.
„A kupon kibocsátásával elsősorban az alacsony
jövedelműekre nehezedő nyomáson kívánunk könnyíteni,
másodsorban élénkíteni akarjuk a vásárlókedvet.”
Hozzátette: statisztikai számok szerint a lakossági
fogyasztás 1%-os növekedése a GDP 0,5%-os
növekedését eredményezheti. A fogyasztás élénkítése
érdekében kibocsátott kuponok pozitívabb szerepet
játszanak akkor, ha ezek az alacsony jövedelműekhez
kerülnek, mivel a magas jövedelműek nem minden
esetben használják fel ezeket -mondta Chen.
Értesülések szerint idén Hangzhou tovább
folytatja a kuponok kiadását a második szakasszal. A
kedvezményezettek köre bővülni fog, s egyebek között
lesz az oktatásban és a szakmai képzésben használható
kupon is, mely főleg a munkanélkülieket, valamint a munka
nélkül maradt falusi származásúakat hivatott segíteni.
Jiangsu tartomány székhelyén, Nanking városban
a helyi kormányzat több mint 20 millió jüan értékben
bocsátott ki vidéken érvényes turisztikai kuponokat,

melyek az előrejelzések szerint közel 500 millió jüan
bevételt hozhatnak. Jin Weidong, a nankingi idegenfogalmi
hivatal helyettes vezetője úgy tájékoztatott, hogy a vidéki
turizmus elősegítheti a helyi gazdaság fejlődését. A
kuponok kibocsátása jelentős élénkítő erővel rendelkezik,
kis befektetéssel nagy hasznot lehet elérni.
A nankingi Lu Guihua asszony egy kétszáz jüan
értékű vidéki turisztikai kupont kapott. „Ha nem jutottam
volna hozzá ilyen kuponhoz, akkor eszembe se jutott
volna, hogy vidékre utazzak. Most hogy már van nekem is
ilyen, lányommal vidékre utazom” - mesélte örömmel az
asszony.
Nanking és Hangzhou mellett egyes nyugatkínai városok is bocsátottak ki kuponokat az alacsony
jövedelműekre gondolva. Szecsuanban az év elején
Chengdu város polgárügyi hivatala egy alkalommal 37
millió jüan értékben adott ki kuponokat.
A kuponok kibocsátásával kapcsolatban Zeng Wei
kínai kereskedelmi miniszterhelyettes a következőket
mondta.
„A kupon kibocsátása egy különleges helyzetben tett
különleges intézkedés, mely eredményes lehet a lakossági
fogyasztás élénkítésében. De a hosszú távú perspektíva
az, hogy javítsuk a foglalkoztatási helyzetet és növeljük a
lakosok jövedelmét a fogyasztás elősegítése érdekében.
Ezek a főbb célkitűzések.”
Ezzel kapcsolatban Zhu Qing, a Kínai Népi Egyetem
pénzügyi és kereskedelmi karának professzora úgy
nyilatkozott, hogy a kuponok kibocsátása nagy szerepet
játszik a fogyasztás élénkítésében és az alacsony
jövedelműek vásárlóerejének növelésében, valamint a
jövedelmek közötti egyenlőtlenség csökkentésében.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Szürreális
Cservenka Ferenc
A Pew Research Center 2008-as felmérése szerint a kínai a világ legoptimistább nemzete. A kínaiak 86 százaléka
elégedett azzal az iránnyal amerre Kína tart. Mit nekik nyugati kritika, a világ egyoldalú képe Kínáról?! Vajon mire lesz
elég ez az optimizmus a pénzügyi válság közepette? A kínai mondás szerint a kishajó könnyedén képes megfordulni
a folyón, ellentétben a nagy teherhajóval. A kínai vállalatok és cégek 99 százaléka kis- és középvállalkozás, amelyek
az ország gazdasági teljesítményének mintegy 60 százalékát, a munkahelyek közel 80 százalékát adják. Az egyik nap
késő este azt látom, hogy a korábban a sarkon árusító kisbolt után fut a tulajdonosa! Egy pillanatra elbizonytalanodtam,
aztán feleszmélek: hát nem felrakták a boltot a platós kocsira! A kínai pedig szaporán szedi a lábát, és nagy kiáltásokkal
terelgeti a sofőrt! Másnap reggel már egy másik utcasarkon árult. Ha ott sem megy, megint jön majd a platós kocsi, és
fut majd utána a kínai is… Kína bizony elég nagy hajó, és most váltania kell; fel kell számolnia a külkereskedelemtől való
függést. Képes lesz-e Kína – és vele együtt a világ – megfordulni a folyón, új irányt venni?
Egy magyar politikus pekingi látogatásakor azt találta
mondani, hogy Kína már nem a zoknik országa. Ez mindig
eszembe jut, amikor útban pekingi otthonom felé elsétálok
a szupermarket mellett, ahol a parkolóban dobozokból
vagy az autó csomagtartójából árulják a zoknit. Van
minden színben és méretben, és még „márkás” is. Nem
hangzik jól, ha Kínát a zoknik országának állítjuk be; van
ebben egy negatív szellő. Kína egyre kevésbé a zoknik
országa, de nincs azzal olyan nagy baj, ha egy ország
olyan termékeket is gyárt, amik a mindennapok árucikkei.
A néhai Faludy György a zokni nélküli élet jótékony
hatásában hitt. Einstein – akivel Faludy egyszer találkozott
is – a Nobel-díjat is zokni nélkül vette át. De a zokniról való
lemondás nem biztos, hogy olyan jó ötlet, hiszen a talp
jelentékenyen befolyásolja a test hőháztartását.
Alighanem a magyar lábak nagy százalékán kínai
zokni van. Van abban valami szívet (és lábat) melengető,
hogy még az államvezetők is nagy valószínűséggel kínai
zoknit hordanak. (Milyen jól jönne nekünk, magyaroknak,
ha a mostani gazdasági válság közepette Magyarország
zokni-nagyhatalom lenne! Sajnos a makói hagyma, a
kalocsai paprika, a magyar bor, a magyar porcelán, a
szalámi édeskevés...) Félreértés ne essék, a kínaiak nem
büszkék arra, hogy vannak, akik a zoknik országaként
gondolnak rájuk.
A Távol-Kelet szíve olyan termékek gyártására
specializálódott, amelyek olcsók, s így általánosan
használt és általánosan elérhető árucikkek. Ezek
elsősorban könnyű-, és textilipari termékek, ezenfelül
kis hozzáadott értékkel bíró, kevés szaktudást igénylő
műszaki és elektronikai cikkek. Nincs olyan háztartás, ahol
ne lenne olyan portéka, aminek az alján ne rejtőzne ott a
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„Made in China”. Ez a felirat adja Kína, és egyre inkább
úgy tűnik, a világ erejét...
Az olcsóságnak ára van: ezek nem feltétlen a legjobb
minőségű termékek és tömegével kaphatók, korántsem
exkluzívak. Ha elszakad a zokni, akkor veszünk másikat,
mert nem olyan drága. Van kereslet az ilyen termékek
iránt. Ha nem Kína gyártaná, akkor gyártaná más, mert
zokninak lennie kell. És Kína fellendülésének egyik titka
ezekben az apróságokban rejlik. A zokniban. Persze a
legjobb márkák legdrágább termékei is Kínában készülnek
– kiváló minőségben. A nagy gazdasági recesszió
közepette is szükség van zoknira, autóra már kevésbé –
szenved is az USA.
A louisianai Baton Rouge-ban élő Sara Bongiorni
2004 karácsonyán felfedezte, hogy a fa alá kerülő
ajándékok több mint fele „Made in China”. Hamarjában
úgy döntött, hogy január 1-től kísérletbe kezd: családja
egy éven át megpróbál kínai gyártású termékek nélkül
élni. Célja az volt, hogy megértse, ők hogyan kötődnek
a világgazdasághoz. Gyorsan rájöttek, hogy nem
lesz könnyű dolguk. A start után azonnal lerobbant a
kávéfőzőjük, így újra előkerült a fiókból a régi „kotyogó”,
mert kínai gyártású kávégépen kívül mást nem találtak.
Amikor négyéves fiuk kinőtte a teniszcipőjét, két héten
át kellett kutatniuk, míg végre találtak egy pár olasz
teniszcipőt, ami persze jóval drágább, 68 dollár volt – a
kínait már 15 dollárért megvehették volna. Sara Bongiorni
– aki könyvet is írt az egy évről – fél tucat boltot járt végig,
de így sem talált olyan gyertyát férje születésnapi tortájára,
ami ne lett volna kínai. A projekt közben értette meg, hogy
milyen fontos egy átlagos, vagy alacsony jövedelemmel
rendelkező család számára az, hogy már 15 dollárért
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hozzájuthat egy pár jó cipőhöz. A családi viszályoktól sem
mentes egy esztendő alatt ráeszméltek arra, amit régóta
tudunk: a világ jelentősen függ a kínai termékektől, ha úgy
tetszik, Kínától.
A családi „vállalkozásnak” a hátterében persze
ott volt a Kínától való – tudat alatti vagy belénk vert –
félelem. Érdekes lenne egy olyan tanulmány elkészítése,
mely végigkíséri, elemzi a Kínával kapcsolatos
prekoncepciókat, félelmet és előítéletet – sinofóbiát –
ezek kialakulásától egészen máig. „Kína zsebre vágja
a világot” – hallani, pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy
Kína viszi a hátán a világot. Kína magabiztosságot sugall,
mentes a világ sok részére jellemző morális nemzeti
válságtól, politikai belharcoktól, ami lehetővé teszi a
gyors, markáns haladást. Kínának elsősorban magára
kell figyelnie. Az ország felemelkedése közben megjelenő
kihívások magából Kínából érkeznek. Kínának most az a
legnagyobb gondja, hogy elkerülje a szociális feszültségek
kiéleződését, bizalmat öntsön a kínaiakba, akik hatalmas
lakossági megtakarításokkal rendelkeznek, nem félnek a
nélkülözéstől, és költeni is szeretnek. Huszonéves pekingi
rockzenészek, akik heti pár alkalommal kis klubokban
örömzenélnek, azt mondják, hogy havi 100 jüanból (3000
forint) – ha nem is vígan, de megélnek –, és számukra
a pénz nem tényező, fontosabb az út, amit maguknak
választanak. A kínai gazdaság idei, már-már álomba illő
8%-os növekedésének megcélzása is üzenet a kínaiaknak:
a kormány biztos a dolgában. Ha ez nem megy a
4000 milliárdos csomaggal, akkor a világ legnagyobb
devizatartalékával rendelkező ország elő fog rántani egy
új ösztönző programot. Kínát segíti a világ gazdaságilag
legerősebb „hálózata” is a tengerentúli kínaiakkal. A
külföldi láncolat likvid tőkéje becslések szerint több mint 2
trillió amerikai dollárnak megfelelő értékre rúg. A Világbank
elnöke, Robert Zoellick pedig egyenesen azt mondja, hogy
nem is annyira a G20-akra van szükség, hanem csupán
a G2-re – az USA-ra és Kínára. A két nagyhatalom az
amerikai államkötvények kínai felvásárlásával úgy függ
egymástól, mint a sziámi ikrek. Kína az Egyesült Államok
legnagyobb külföldi hitelezője. Talán a válság jó lehet arra,
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hogy közelebb hozza a két nagyhatalmat, depolitizálják
az üzleti kapcsolatokat, amivel a világ is sokat nyerne.
A Nyugatnak meg kell próbálnia együtt gondolkodni
Kínával, nem pedig gőgös, mellveregetős ultimátumokat,
utasításokat adni neki, Kínára mutogatni, provokálni,
amivel úgy sem megy semmire, csak felbőszíti az „óriást”
és kritikára érzékeny népét – persze gyakorta pont ez
a Nyugat célja. A kínai (politikai) reform előmozdítása
Kína esetében sohasem fog megvalósulni külső
nyomásgyakorlással. A sajt finom az olasz spagettin, de ez
nem jelenti azt, hogy a kínai ételen is az…
Mintha változna az új amerikai kormány Kínapolitikája. Madeleine Albright volt amerikai külügyminiszter
az amerikai-kínai kapcsolatokat „sokrétűnek” nevezte a
számos vitás ügy miatt. Az Egyesült Államoknak meg kell
találnia a prioritásokat; érdeke elsősorban azt kívánja,
hogy Kína jó kapcsolatot ápoljon más országokkal. Minden
más – a Nyugat által gyakran emlegetett demokratizálás
és az emberi jogok előrevitele – másodlagos kell, legyen.
Clinton kínai útja ebbe az irányba mutat, még akkor is, ha
időnként a protekcionizmus és a hidegháborús reflekszek
elhomályosítják Amerika józan gazdasági belátását, ami
félreértésekre okot adó üzenet a kínai emberek és a
protokoll nyelvét kiválóan értő és használó kínai vezetés
felé. Ahogy arra a múltban már volt példa – úgymint az
amerikai-szovjet űrverseny –, a Kínával való egészséges
verseny, a felmerülő kihívások is arra sarkalhatják
az USA-t, hogy korrigáljon saját gyengeségein,
hiányosságain.
Egy népszerű magyar hírportál arról kérdezte
olvasóit, hogy „bealkonyul-e Amerikának”. Az amerikai
hírszerzés információira alapozott jelentés szerint 2025-re
átalakul a világrend, gyengül az USA pozíciója – írja
az origo.hu. A szavazáson négy válaszlehetőség közül
lehetett választani. A legtöbb szavazó – 45 százalék – a
népvándorlástól és a klímaváltozástól tart. A válaszadók
25 százaléka szerint – ami a második legmagasabb
arány volt – „Kína tarolni fog, még Superman is mandarin
nyelven fog beszélni”.
A legpesszimistábbak ma úgy vélik, hogy a
világgazdaságon már semmi sem segíthet.
És akkor jön a szuperhős, aki megmenti a világot,
és kínaiul beszél… Szabó Géza A nagy kínai mese című
könyvében azt írja, hogy „a nagy kínai mese pedig – amit
az ezredvég sikertörténetének
is nevezhetnénk – rég
kezdődött, s talán várható
még néhány meglepetés”.
Kezdhetünk kínaiul tanulni,
mert lehet, hogy egy nap
tényleg eljön a megváltást
hozó kínai Superman…
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Március 8-a fontos nap volt a Kínai Ne
életében. Ezen a napon internete
ami több szempontból is „első” osz
videobeszélgetésünk, első élő videoad
Május elején újabb meglepetéssel ké
szekció honlapján (http://hungarian.cri.
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emzetközi Rádió magyar szekciójának
es élő videoműsort sugároztunk,
ztályunk történetében: ez volt első
dásunk, első internetes közvetítésünk…
észülünk. További részletek a magyar
.cn)!
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Gyermekkori
ábrándok
- Yu Zemin írása

Valóra vált gyerekkori álom
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fiú, aki elment hazulról
és útközben eltévedt…
Sok ilyen mesét hallottam gyermekkoromban. Ezek gyermeteg
és fantasztikus történetek voltak, de volt bennük valami romantikus,
melyekből visszaköszönt lázadó lelkületem.
1991 késő őszén úgy döntöttem, hogy eljött az ideje, hogy
világot lássak. Csak egy Vincent Van Goghról szóló könyvet és
a fiatalságomat vittem magammal. Az ezt megelőző hat évben
elvégeztem az egyetemet és mester fokozatot szereztem a Pekingi
Orvostudományi Egyetemen, majd a Kínai Zeneakadémián. Ahelyett,
hogy learattam volna munkám gyümölcsét, úgy határoztam, hogy
útnak indulok. Magyarországra akartam utazni, de vajmi keveset
tudtam az országról.
Egyhetes vonatozás után érkeztem Budapestre, majd Szegedre.
Amikor sok csomagommal leszálltam a vonatról, kellemetlen
meglepetés ért: megtudtam, hogy Szegeden letelepedett egyetlen
barátom három hónapja Ausztriába költözött. Nem tudtam, hogy most
mihez kezdjek. Magamra maradtam a városban. Vége mindennek
- gondoltam magamban. Nem hittem, hogy bármi jó várhat rám.
Hirtelen eszembe jutott, hogy gyermekkoromban elsőkén Brahms:
Magyar tánc 5 című művét tanultam meg zongorán. Ez a gondolat
azóta is elkísér.
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Yu Zemin (1964- ) író, műfordító,
a Kínai Írószövetség tagja.
Pekingben született. 1989-ben
fejezte be tanulmányait a Pekingi
Orvostudományi Egyetemen,
majd mester fokozatot szerzett a
Kínai Zeneakadémián. 1991-ben
Magyarországra utazott, ahol
dolgozott orvosként, tanárként,
fordítóként, drámaíróként,
tudósítóként, szerkesztőként és
illusztrátorként. Yu többek között
kínai nyelvre fordította Kertész Imre
irodalmi Nobel-díjas magyar író
„Az angol lobogó”, „Sorstalanság”,
„Valaki más: a változás krónikája”
és „Gályanapló” című művét.
Jelenleg Budapesten él. Legutóbbi
munkája, Esterházy Péter „Egy
nő” című kötetének fordítása „Yige
Nuren” címmel jelent meg kínaiul
tízezer példányban a sanghaji
kiadó gondozásában.
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A következő fél esztendőben több kudarccal
kellett szembesüljek, voltam munkanélküli, szerelmi
bánat gyötört, és még a tartózkodási engedélyemet is
elveszítettem. Ebben az időszakban voltak, akik rossz
szemmel tekintettek a kínaiakra. Egyes kínaiak Nyugatra
disszidáltak, másokat pedig visszatoloncoltak Kínába.
A történtek miatt nagyon féltem, még a lakásból sem
mertem kilépni. Rettenetesen féltem mindentől, sőt még
szomszédjaim lépteire is összerezzentem. Életemben
először úrrá lett rajtam a kétségbeesés.

A szeretet, ami tartotta bennem a
lelket…
1992 nyarán egy hétvégén reggel arra ébredtem,
hogy idegen ágyban fekszem, és ismeretlen arcok
vesznek körül, bámulnak rám. Később megtudtam, hogy
előző éjjel kicsit többet ittam a kelleténél a Szegedi
Tudományegyetem Jate Klubjában. Bodor Imre, a család
egyik tagja őrként dolgozott a klubban. Nem tudott mit
kezdeni velem, egy itókás kínaival, és inkább elvitt 20
kilométerre fekvő falusi házukba. Imre öccse tudott
angolul, így ki tudtak faggatni sanyarú helyzetemről.
Keserű tapasztalataim hallatán Imre édesanyja keblére
ölelt, és szelíden azt mondta, mostantól szólítsam csak
mamának!
Később Imre segítségével a falu orvosi rendelőjében
kaptam munkát, s így hasznát vehettem tudásomnak.
Ezután gyakran feltűnt egy bicikliző kínai orvos a magyar
falvakban. A parasztemberektől fizetségül nem pénzt,
hanem sok ennivalót kaptam: sertéshúst, kolbászt,
zöldségfélét, tojást, házi bort. Az ennivalónak szobatársaim
is igen örültek.
Négy szobatársam volt - az angol szakos Márta,
Judit, Tibi, és Csaba, aki orvostudományi karra járt. Mind
vidékiek voltak. Sokat segítettek abban, hogy pénzhez
jussak, és a szünidőben egymást váltva fogadtak be, hogy
ne kelljen az utcákon bolyongnom.
Később megismerkedtem Herner Jánossal,
aki nemcsak hogy a Szegedi Egyetemen tanított, de
tudósként és történészként is ismert volt. A magyar
rendszerváltás idején a „2000” című irodalmi-történelmi
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folyóirat főszerkesztője volt. Nagyon kedves volt hozzám,
otthonában lakhattam, és beajánlott az egyetemre is,
ahol kínai nyelvet tanítottam. Amellett, hogy gondoskodott
a megélhetésemről, rajta keresztül sok barátra is szert
tettem.
1996 nyarán Hernerékkel együtt elhagytam
Szegedet. Kedvesemet, Barta Erikát felvették az ELTE
kínai szakára, és így Budapestre költöztem.
A Szegeden eltöltött nyomasztó, filmbe illő
napjaimat sose fogom elfelejteni. Hálával tartozom
magyar barátaimnak az önzetlen segítségért, amit
akkor nyújtottak. Ha nem volt pénzem ruhára, mindig
számíthattam szobatársaimra. Ha pedig ennivalóra nem
volt pénzem, akkor kenyeret, sajtot hoztak nekem. Bár
családom nélkül éltem Szegeden, rengeteg barátomtól sok
szeretet kaptam. Sokat kellett nélkülözzek, de igazi, életre
szóló barátságból nem volt hiány. Máig őrzöm a Szegeden
használt értékes lakáskulcsokat, melyek bármikor utat
nyitnak az ott töltött napok emlékeinek.

Tollal kimondott érzések
Magyarországon magyarul beszéltem, angolul
olvastam, és kínaiul írtam. Így a kínai nyelvű írás volt
az egyetlen módja érzéseim kifejezésének. Sokat
írtam, de csak magamnak, az asztalfióknak; sose
mutattam meg másoknak. Írásaim összesen csaknem
hárommillió kínai írásjegyet tartalmaztak. 2004-ben
egyik barátom két művemet a Lu Xunről elnevezett kínai
bölcsészettudományi főiskola igazgatóhelyettesének, Bai
Miao úrnak a figyelmébe ajánlotta, melyek elnyerték a
tetszését, így ezeket azonnal tovább is adta a „Korszak”
és az „Október” című híres kínai irodalmi folyóiratnak.
Írásaim megjelenése nagy visszhangot keltett irodalmi
körökben. Az ezt követő évben a „Magyar tánczene”
című elbeszélésemet nevezték a „21. századi irodalmi
csillagok” nevű bírálatra, melyet a Kínai Írószövetség és
a Kínai Irodalmi Alapítvány szervezett. Művem maximális
támogatást kapott, és beválogattak a 21. századi irodalmi
csillagok közé, és így ez meg is jelenhetett nyomtatásban.
Azóta sokkal komolyabban foglalkozom az írással.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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A magyar irodalom és én
Irodalmi pályám elválaszthatatlan Magyarországon
szerzett élet- és irodalmi tapasztalataimtól. 1994-ben Herner
Jánoson keresztül ismerkedtem meg Krasznahorkai László
Kossuth-díjas íróval és több más magyar íróval. Ekkor kezdtem
el szótárral magyar nyelvű novellákat fordítani.

A szerző

Édesanyjával és öccsével 1991-ben
magyarországi útja előtt

1998-ban Krasznahorkai Lászlóval együtt beutaztam tíz
kínai várost. Miután visszatértünk Magyarországra, hozzáláttam
Krasznahorkai novellásköteteinek olvasásához. Ezekből
a „Csapdás Rózsi” című kisnovellát próbáltam meg kínaira
fordítani. A kész mű csak több mint 8000 kínai írásjegyet
tartalmaz, de a munka így is egy egész hónapot vett igénybe.
Aztán lefordítottam Tar Sándor, Hazay Attila és más magyar
írók tucatnyi művét. Célom nem volt más, mint a magyar nyelv
elsajátítása a könyvek olvasása révén.
2002-ben Kertész Imre kapta az irodalmi Nobeldíjat. A „Kínai Írók” nevű kiadó engem bízott meg Kertész
Imre „Az angol lobogó”, „Sorstalanság”, „Valaki más: a
változás krónikája” és „Gályanapló” című regényének kínaira
fordításával. Két éven át éjjel-nappal a számítógép előtt ültem,
és gépeltem. Kertész műveit nem volt könnyű átültetni kínaira.
Egyrészt gördülékeny stílusban, pontosan kellett lefordítani
a szövegeket, másrészt életszerűen kellett visszaadni az író
irodalmi stílusát, érzéseinek súlyát.
2007. augusztus 16-án találkoztam a Kertész házaspárral.
Kertész Imrével és feleségével négy órát beszélgettem. Ennek
során visszaköszöntek saját érzéseim, világképem; egynek
éreztem magam a magyar íróval.

Krasznaholkai Lászlóval

Az elmúlt három esztendőben több mint 30 európai és
amerikai írót ismertettem meg a kínai olvasókkal. Köztük van
Krasznahorkai László, Tar Sándor, Gion Nándor, Pályi András,
Spiró György, Tóth Krisztina, Hendi Péter. Munkámmal egy
ablakot nyitottam a kínai olvasóknak a kortárs magyar irodalom
megismeréséhez.
Számomra az irodalmi művek fordítása nem kizárólag
nyelvtani feladat; élvezetet nyújt, és ihletet ad. Persze az utóbbi
a fontosabb… Nagyon örülök, hogy a műfordítás szerves része
lett irodalmi pályámnak.
Egyik magyar barátom Kertész kínai hangjaként szokott
bemutatni. Nagyon megtisztelő ez a kijelentés, pontosan
visszaadja a műfordító és az író viszonyát. Remélem, néhány
év múlva lesznek olyanok, akik azt mondják majd, hogy „Yu
Zemin, a magyar irodalom kínai hangja”.

A Kertész házaspárral

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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Kínában két olyan felsőoktatási intézmény van, ahol magyar nyelvet tanítanak:
a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem és a Kínai Kommunikációs Egyetem (CUC). A
kommunikációs egyetem magyar szaka a fiatalabb; ez 2003 őszén indult meg. Az egyetem
négy évenként vesz fel hallgatókat a magyar szakra. Az első csoport - 14 hallgató 2007-ben diplomázott. Jelenleg két kínai és egy magyar tanár foglalkozik a médiaiskola
magyar szakos kínai hallgatóival. A következőkben a Kínai Kommunikációs Egyetem
magyar nyelvi szakának hallgatói mutatkoznak be, akik később majd meghatározó
szerepet játszhatnak a kínai-magyar kapcsolatok fejlődésében.

Akik magyart tanulnak...

Zhang Lixiazi (Marika)
Zhejiang tartományból,
Hangzhou városból jöttem Pekingbe.
Immáron másfél éve tanulok
magyarul. Azért választottam a
magyar nyelvet, mert ezt csupán
15 millió ember beszéli a világon.
Másodsorban, zongorázom, és

nagyon kedvelem Liszt Ferencet.
Harmadszor, remélem, hogy egy
nap alkalmam lesz a Duna partján
sétálgatni barátaimmal, és ha a
sors úgy hozza, kedvesemmel
is, ami nagyon romantikus lenne.
Mielőtt felvettek az egyetemre, csak
annyit tudtam Magyarországról,
hogy Közép-Európában terül el, és
fővárosa Budapest. Magyarország
sok kiváló embert adott a világnak,
így például Petőfi Sándort és Liszt
Ferencet. Tudtam még azt is, hogy
a Duna folyó Budapestnél északról
déli irányba folyik, és összesen kilenc
híd szeli át. A Mátyás-templomot
és a Halászbástyát is jól ismerik
a nagyvilágban. Magyarország

finom süteményei és nagyszerű
látványosságai mély benyomást tettek
rám. Minden vágyam az, hogy majd
egyszer Magyarországon élhessek.

Kang Yiren (Anna)

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Szülőföldem Hubei tartomány
Yichang városa. Csoportunkban
összesen 16 vagyunk. Tizenkettő
lány és négy fiú él boldogan ebben
a nagycsaládban. Magyarországról
három dolog jut eszembe: a Duna, a
finom ételek és Petőfi Sándor. Amióta
egyetemre járok, megfogalmazódott
bennem, hogy egyszer nagyon
szeretnék eljutni Budapestre.
Sajnálom, hogy az egyetemen nincs
sok lehetőség arra, hogy magyarokkal
találkozzam, de már néhány fontos
fogadáson jelen lehettem. Most
szorgalmasan tanulom a magyar
nyelvet, és minél korábban szeretnék
Magyarországra menni.

Jiang Yingdan (Dóra)
Számtalanszor találkoztam
magyarokkal, akik közül többen
kérdezték, hogy miért pont a magyar
nyelvet választottam. Minden
idegen nyelv érdekelt, bármelyiket
szívesen tanultam volna. Az olimpia
és a paralimpia során önkéntesként
dolgoztam az ifjúsági táborban,
a Vízkockában, és 2007-ben a „
Szabadság, szerelem” című magyar
kulturális évad eseményein is ott
voltam, sok magyar diákkal, turistával,
sportolóval, fotóssal és újságíróval
találkoztam. Nagyon izgatott lettem,
amikor véletlenül magyar szó ütötte
meg a fülemet, és a beszélgetésekből
sokat tanultam a magyar nyelvről és
az országról is.

Fan Yi (Csilla)
Másfél évvel ezelőtt kezdtem
el tanulni a magyar nyelvet. Van
egy magyar barátom, aki jelenleg
a Tsinghua Egyetemen tanul kínai
nyelvet. A legmélyebb benyomást
a szép magyar tájak tették rám.
Barátaim, akik már többször jártak
Magyarországon, Budapestet igazán
kitűnő városként írták le. A különböző
hidak, a szép Duna, és különösen a
téli esték nyűgözték le őket. Mindent
hó borít, ami az esti lámpafényben
nagyon romantikus. Nagyon
szeretnék odautazni!!!

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
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Wang Yuzhe (Viktor)
A Kínai Kommunikációs
Egyetemen tanulok magyar

szakon. Az egyetem előtt keveset
tudtam Magyarországról. Mikor
általános iskolába jártam, angol
órán megtanultuk a „hungry” szót,
ami annyit tesz, „éhes”. Ez nagyon
hasonlít a „Hungary” szóhoz.
Nagyon érdekesnek találtam, hogy
vajon egy állam miként lehet „
éhes”… Azóta vonz Magyarország.
Szerintem nagyon nehéz a magyar
nyelv, különösen az igeragozás. De
a magyar nyelv nagyon szép, és
elhatároztam, hogy szorgalmasan
fogok tanulni.

Zhang Zhenxu (Miklós)
Tavaly szeptembertől tanulom
a magyar nyelvet. Szerintem
nekünk nem csak a magyar nyelvet,
hanem Magyarország kultúráját és
történelmét is meg kell ismernünk.
Régebben ha Magyarország került
szóba, csak Budapestről tudtam
egy keveset. Azóta sokat olvastam
Magyarországról. A magyar kultúra
nagyon foglalkoztat. Már van
néhány magyar barátom is. Gyakran
beszélünk MSN-en vagy Facebookon
keresztül. Nagyon várom, hogy
személyesen is találkozzunk
Magyarországon. Most még gyenge
a magyar nyelvtudásom, de ezen
javítani fogok az egyetemen. Úgy
érzem, egyre jobban tudok magyarul!
Remélem, hogy majd fogok olyan
munkát találni, ahol hasznát vehetem
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a magyar nyelvnek. Tényleg nagyon
szeretem a magyar nyelvet!

Henan tartománybeli vagyok.
Már körülbelül másfél éve tanulom a
magyar nyelvet. Az európai nyelvek
és Magyarország szép tájai nagyon
érdekelnek, ezért választottam a
magyar szakot.
Az egyetem előtt, merthogy
hangszeren is tudok játszani, nagy
hatást tett rám a magyar zene,
ami gyönyörű és kiváló. Később
részt vettem a nagykövetség több
rendezvényén és önkéntes voltam
az olimpiai játékok idején a magyar
csapat mellett. Nagyon kedvesek
voltak a magyarok. Nagyon remélem,
hogy szorgalmas tanulás után
hasznát fogom venni a magyar
nyelvnek a munkám során is.
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A nagyszerű tájakról, a különleges
kultúráról, a szép zenéről, a finom
konyháról és a kedves emberekről
álmodni is szoktam. A tanuláson kívül
párbeszédeket gyakorlunk, filmeket
nézünk, napi híreket fordítunk,
és tanárnőnk sok képet is mutat
Magyarországról. Remélem, nem kell
sokat várnom, hogy a gyönyörű Duna
partján sétálhassak. Micsoda szép
látvány!

Gao Yanyang (Péter)
Szülőföldem Taiyuan város,
Shanxi tartomány székhelye.
Az egyetem előtt nem ismertem
Magyarországot. Miután elkezdtem
tanulni a magyar nyelvet, egyre
jobban megszerettem az országot.
Örülök, hogy két alkalommal is
részt vehettem a nagykövetség
fogadásán a magyar nemzeti ünnep
alkalmából, és ott magyar barátokra
lelhettem. Nagyon szeretnék az
egyetem után is a magyar nyelvvel
foglalkozni. Jelenleg a legnagyobb
nehézséget a hallás utáni megértés
és a kommunikáció okozza, ezért is
remélem, hogy több magyar barátom
lesz, akikkel gyakran tudok majd
beszélgetni.

Lu Rui (Éva)

Ning Fei (Kati)

Shen Yajun (Anita)

Pekingi vagyok. Másfél év óta
tanulok magyarul. Eredetileg csak
annyit tudtam Magyarországról, hogy
Közép-Európában van, a Duna szeli
ketté, és nagyon szép Budapest - egy
gyöngyszem a Duna partján. De az
egyetemen sokkal többet tudtam meg.
A magyar irodalmat és művészetet
nagyon kedvelem, ezért később
szeretnék kultúrával kapcsolatos
munkát találni.

Igazán szerencsésnek érzem
magam, hogy lehetőségem van arra,
hogy néhány szóban bemutatkozzam.
Szülőföldem egy kicsi, de szép város
Hubei tartományban: Xiangfan.
Kínában a magyar nyelv nem túl
népszerű, ezért gyakran kérdezik
tőlem, hogy miért választottam ezt
a szakot. Valójában nem tudok mit
mondani, mert ez egy hirtelen döntés
eredménye volt, de kicsit sem bántam
meg. Miután jobban megismertem
Magyarországot, még inkább
megszeretem ezt a vonzó helyet.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Visszakerülhet-e valaha
ábrázoló két bro
A párizsi helyi bíróság február 23-án este
visszautasította az Kínai Művészet Európai Védelmi
Szövetsége (APACE) február 19-én beadott kérését,
amely arra vonatkozott, hogy ne engedjék árverésre
bocsátani a pekingi a régi Yuanmingyuanból, vagyis a
régi nyári palotából származó egykor ellopott régiségeket,
köztük a 12 állatövi jegy patkány- és nyúlfejet ábrázoló
bronzszobrát. A kikiáltási ár 200 millió volt.
2008 júliusában a francia Christie’s bejelentette,
hogy 2009 februárjában tartják azt az árverést, amelyen
szerepel az 1860-ban a betolakodó angol-francia
szövetséges csapatok által a kínai Yuangmingyuan
császári palotából elrabolt patkány és nyúl bronzszobor.
A Yuanmingyuan, a Tökéletes világosság palotájának
kertjében állt egy 18. század közepén épített vízóra,
melynek része volt a 12 állatöv egy-egy szobra.
Általánosan elfogadott, hogy ezt az órát és vele együtt
a teljes kertet a nyugati szövetséges erők rombolták le,
égették fel 1860-ban, a második ópiumháború idején.
Azóta csupán hét állat szobra került elő a 12-ből. Kína úgy
tekint erre a tettre mint az évszázados megszégyenítés és
megaláztatás kezdetére, amit a gyarmatosító nyugati erők,
az angolok és a franciák hoztak a kínai nemzetre.
Ami az árverésen történt leginkább egy színjátékhoz
hasonlít. Egy kínai férfi, Cai Mingchao ajánlotta a
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legmagasabb árat a szobrokért, majd közölte, hogy nem áll
szándékában kifizetni a vételárat. A Tengerentúlon Eltűnt
Kulturális Műkincsek Visszaszerzésének Kínai Alapítványa
elnevezésű civil szervezet tanácsadója azért licitált, hogy
ezzel is tiltakozzon az elrabolt műkincsek eladása ellen.
A történtek nagy dilemma elé állították az embereket, és
heves vitákat kavartak.
„Műgyűjtő és hazafi” - írta címlapján az angol nyelvű
China Daily.
Vannak olyan kínaiak, akik úgy vélik, hogy a
szobrokért követelt összeg nem más, mint váltságdíj.
Egy külföldi szakértő briliánsnak nevezte a
szabotázsakciót, és véleménye szerint a jövőben további
ilyen esetek fordulhatnak elő, akár a hasonló cipőben járó
Egyiptom vagy Görögország részéről.
Február 19-én Ren Xiaohong asszony, a Kínai
Művészet Európai Védelmi Szövetségének ügyvédje
beadványt nyújtott be a francia bírósághoz annak
érdekében, hogy megállítsa a két szobor elárverezését.
Ren Xiaohong kifejtette, hogy a francia törvények szerint
magánszemély a két bronzszobor tulajdonosa, ezért azok
eladása nem akadályozható meg. Tudósítónk telefonon
interjút készített vele. Ebben hangsúlyozta, hogy a kínaiak
figyelemmel kísérik az ellopott kínai művészi alkotások
sorsát.
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a a patkány- és nyúlfejet
onzszobor Kínába?
Liu Yang kínai ügyvéd kijelentette, hogy bár kérésük
nem járt sikerrel, de jobban megismertették az igazságot
a kínaiakkal. Párizsban a kínai asszony kifejtette saját
nézetét, és bemutatták, hogyan rabolták el ezeket a
régiségeket.
A kínai fél mindvégig tiltakozott az ellen, hogy
árverésen szerepeljenek ezek az eltulajdonított,
szimbolikus értékű tárgyak, mert ez sérti a kínai nép
érzését és kulturális jogait. A kínai külügyi szóvivő közölte,
hogy a két régiséget a 19. század közepén az angolfrancia szövetséges csapatok rabolták el, Kína rendelkezik
azok tulajdonjogával, és vissza kell szolgáltatni azokat
Kínának.

az összes külföldön magánkézben található kínai kulturális
örökség ennek a tízszerese.
Az utóbbi években voltak, akik visszavásárolták a
külföldön eladott régiségeket, de szakértők úgy vélik, hogy
a visszaszerzés e módja csak felhajtja az árat.
Wang Xia professzor rámutatott, hogy a kínai
kormánynak diplomáciai úton és párbeszéden keresztül
kell a kérdésben megoldást találnia. Javaslata
szerint a kormány illetékes szervének tárgyalást kell
kezdeményeznie a nemzeti kulturális örökséget képező
régiségek tulajdonjogával kapcsolatos probléma
megoldásában.

Wang Yunxia, a Kínai Népi Egyetem professzora
eml ékez t e t e t t a r r a , h o g y K í n a é s F r a n c i a o r s z ág
nemzetközi szerződést írt alá az elrabolt régiségekről.
E szerint az igényt az ország képviseletében a kínai
kormánynak, vagy illetékes igazgatási intézményének
kell bejelentenie. A mostani beadvány mögött a Kínai
Művészet Európai Védelmi Szövetsége áll, s a keresetet
ezért utasították el.
Az ENSZ oktatási, tudományos és kulturális
szervezete szerint a külföldön lévő kínai régiségek száma
a világ 47 múzeumában 1 millió 640 ezer. Egyébként pedig
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Kína a világban, a világ Kínában

Tibet történelme,
vallása és szokásai
A Tibeti Autonóm Területen él egybefüggően a
kínai tibetiek túlnyomó többsége, akik 45%-át teszik ki
az összes kínai tibeti nemzetiségű embernek. Már az
időszámítás előtt a Qinghai–Tibeti-fennsíkon élő tibeti
nemzetiségű ősök létesítettek kapcsolatot a Kína más
területein élő hanokkal. Hosszú idő elteltével a tibeti
fennsíkon élő törzsek fokozatosan egyesültek és végül
kialakult a mai Tibet.
Az időszámítás szerinti 7. század kezdetén véget
értek Kína középső területén a több mint 300 évig
tartó zavargások és elszakadási törekvések. Ezzel egy
időben a tibeti nemzet hőse, azaz Szongcen Gampo
megalapította a tibeti királyságot, amelynek székhelye
Lhásza lett. Szongcen Gampo idején átvették a Tangdinasztia élenjáró termelési technikáját, illetve politikai,
kulturális eredményeit, rendkívül jó baráti kapcsolatokat
létesítettek a Tang-dinasztiával a politika, a gazdaság, a
kultúra, valamint más területeken egyaránt.
A 13. század közepén Tibet hivatalosan Kína része
lett, ezután bár Kínában több dinasztia követte egymást,
és többször változott a központi hatalom, Tibet mindig is a
központi kormány irányítása alatt volt.
1644-ben a Qing-dinasztia megalakulása után
még szigorúbbá vált az irányítás és az igazgatás Tibet
felett, erősítették és rendszeressé tették a központi
kormány jogainak gyakorlását. 1727-ben a Qingdinasztia mandarint, vagyis minisztert küldött Tibetbe,
ahol a központi kormányt képviselve ellenőrizte a tibeti
adminisztrációt.
A második világháború után az amerikai
imperilalizmus ismét betette lábát Tibetbe, s ott a reakciós
nagybirtokosok köreire támaszkodva megkísérelte
elszakítan Tibetet a Kínai Népköztársaságtól. A hazafias
erők azonban meggátolták kísérletüket.
1949-ben megalakult a Kínai Népköztársaság. A
központi népi kormány a tibeti történelemnek és az akkori
helyzetnek megfelelően úgy döntött, hogy békés módon
szabadítja fel Tibetet. A központi kormány Tibetben
demokratikus reformokat hajtott végre, érvénytelenítette
a bürokrata- és rabszolga-rendszert, rabszolgák ezrei
szabadultak fel és lettek az új társadalom gazdái.
1956-ban Tibetben megalakult a tibeti autonóm
területet előkészítő bizottság. Az egyházi és a világi
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nagybirtokos reakció azonban megnehezítette a reformok
végrehajtását, gátolta a bizottság működését és 1959
márciusában lázadást robbantott ki, amelyet a Kínai Népi
Felszabadító Hadsereg erői hamarosan felszámoltak.
Ez után elszökött a dalai láma, akinek helyét a helyi
közigazgatás élén a pancsen láma vette át. Ez után
megkezdték a földreform végrehajtását. Még néhány éves
stabil fejlődés után 1965 szeptemberében hivatalosan
megalakult a Tibeti Autonóm Terület Kínában.
A tibeti nép teljes vallásszabadságot élvez.
A buddhista vallás tibeti jelenlétének 1300 éve
alatt jelentősen megváltozott, az itt kialakult ágát
lámaizmusnak nevezik. A tibetiek vallása a lámaizmus.
Tibetben jelenleg több mint 1700 lámaista templom,
kolostor és szentély működik, amelyekben mintegy 46
ezer szerzetes, illetve apáca él. Az autonóm területen
4 mecset található, az iszlámhívők száma több mint 3
ezer. Egy katolikus templom van Tibetben, ahol több
mint hétszáz katolikus hívő él. Valamennyi vallás hívői
háborítatlanul tevékenykedhetnek, teljes tiszteletben
tartják a vallásszabadságot.
Tisztelik és védik a tibeti nép szokásait is. A tibeti és
a többi kisebbségnek joga és lehetősége van arra, hogy
szokásaik és hagyományaik szerint éljenek és vegyenek
részt a közéletben. Megőrizhetik saját népviseletüket,
konyhaművészetüket és építészetüket. Emellett sok
mindent át is vesznek a modern civilizáció eredményeiből
és életmódból a ruházkodás, az élelmezés, a szállás, a
házasságkötés és a gyászszertartás terén. Tibetben máig
őrzik és megtartják a hagyományos ünnepeket és vallási
szertartásokat, egyszersmind tanulnak az ország más
részein és a világban elterjedt új ünnepi szokásokból is.
A tibetiek szeretnek táncolni, énekelni. A tibeti dalok
szépek. A tibetiek szeretnek marha- és juhhúst enni, tejes
teát, jakvajas teát és az árpalisztből készült pálinkát inni.
A pirított árpalisztből készült campa (pirított árpadara),
a birka- és a jakhús, valamint a jakvajas tea számít
Tibetben népi eledelnek. A nomádok báránybőrből vagy
gyapjúból készült köpenyt, az asszonyok e fölött csíkos
szőttes kötényt hordanak.
Az ókorban az itt élő tibetiek földbe temették
halottaikat, most az égbe temetés, a halottégetés és a
vízbe temetés jellemző Tibetben a helyiek körében.

