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A kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 60.
évfordulóján összeállításunkkal azok előtt tisztelgünk, akik
fontos szerepet játszottak és játszanak ma is a két ország
barátságában!
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Kusai Sándornak,
Magyarország pekingi
nagykövetének a köszöntője
Tisztelt Olvasó!
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a Magyar Köztársaság
pekingi nagykövetsége nevében üdvözöljem a Kínai Nemzetközi
Rádió Magyar Nyelvi Szerkesztősége által szerkesztett
Panoráma olvasóit.
2009 különleges év Kína és a magyar-kínai kapcsolatok
történelmében egyaránt. 60 évvel ezelőtt, 1949. október 3-án
Magyarország a világ országai közül elsők között ismerte el
a néhány nappal korábban kikiáltott Kínai Népköztársaságot,
pár napra rá, október 6-án a két ország pedig diplomáciai
kapcsolatot létesített egymással. 1949 októberének első napjai
így fordulópontot jelentettek az egyébként hosszú múltra
visszatekintő magyar-kínai kapcsolatok történetében.
A hidegháború évei alatt a két ország politikai kapcsolatai
a korszellemnek megfelelő mederben fejlődtek, amikor azok bizonyos történelmi tényezők miatt - nem a megkívánt irányba
haladtak, a kulturális- és humánkapcsolatokon keresztül vett
újabb lendületet a magyar-kínai barátság kibontakozása. Az
50-es években és a 60-as évek elején hagyta el az egyetemi
padokat a kínaiul beszélő magyarok és a magyarul beszélő
kínaiak első generációja, többek között az ő munkásságuknak
köszönhetjük, hogy miközben a kínai kisdiákok Petőfi verseit
tanulták, a magyar olvasóközönség Lao Sö „Teaház”-át
forgathatta és Lu Hszün „A Q hiteles történeté”-t ismerhette
meg. A kulturális forradalom befejeztével újabb területen
váltak intenzívvé a magyar-kínai kapcsolatok: a 80-as évek
elején kínai delegációk sora kereste fel a magyar gazdasági
reformkoncepciókat kidolgozó kutatóintézeteket, az ott hallottak
egy része pedig beépült a kínai reform és nyitás politikája által
meghirdetett fejlesztési tervekbe.
Az elmúlt évtizedben a magyar-kínai együttműködés új,
fontos, sikeres és dinamikus szakaszba ért. 2004 májusában
Magyarország az Európai Unió tagjává vált, ezzel Kína újabb
baráti partnerországra tett szert a kibővített unión belül. A
2004 nyarán Budapesten Mádl Ferenc köztársasági elnök
és Hu Jintao államfő kézjegyével ellátott Magyar-Kínai Közös
Nyilatkozat „baráti együttműködő partnerségként” határozta meg
kapcsolatainkat, ami összhangban van az Európai Unió és a
Kínai Népköztársaság közötti stratégiai partnerségi viszonnyal. A
kibővített Európai Unióban Magyarország kiemelkedő gazdasági,

kereskedelmi partnerévé vált a Kínai Népköztársaságnak. A
2008. évi 7 Mrd USD-t meghaladó kétoldalú külkereskedelmi
forgalommal Magyarország a kelet-közép-európai régióban
továbbra is az egyik legfontosabb gazdasági partnere a Kínai
Népköztársaságnak.
Az elmúlt 60 évben kétoldalú kapcsolataink dinamikusan
és sokoldalúan fejlődtek, a kulturális, tudományos, turisztikai
és üzleti szféra egyre jelentősebb szegmense aknázza ki a
kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, 2004 óta Budapestet és
Pekinget közvetlen légijárat köti össze, nagy könnyebbséget
biztosítva a két ország között utazók számára.
A fentiekben taglalt sokrétű kapcsolatok mellett röviddel
a rendszerváltás után aktív, rendszeres párbeszéd alakult ki
a két ország politikai vezetői között. Göncz Árpád, a Magyar
Köztársaság elnöke 1994-ben tett látogatást Kínában, Jiang
Zemin és Hu Jintao, a Kínai Népköztársaság államfői pedig
1995-ben, illetve 2004-ben keresték fel Budapestet. Medgyessy
Péter miniszterelnök 2003. évi pekingi útját 2005-ben és
2007-ben követte Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kínai
látogatása, utóbbi keretében került sor a 2007-2008. évi, Kína
8 nagyvárosát érintő, Magyarország kulturális, turisztikai,
gasztronómiai kiválóságait és üzleti, beruházási lehetőségeit
bemutató kínai Magyar Évad megnyitására is. A két ország
törvényhozásai közötti kapcsolatok előmozdítása érdekében
Szili Katalin, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének
elnöke 2006-ban és 2008-ban folytatott Kínában
tárgyalásokat partnerével, míg 2007-ben Wu Bangguo, a
Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó
Bizottságának elnöke volt Budapest vendége. 2008-ban járt
Magyarországon Jia Qinglin, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó
Testület Országos Bizottságának elnöke, idén pedig Xi Jinping,
a Kínai Népköztársaság alelnöke budapesti útja teremt újabb
lehetőséget a kapcsolatok további bővítéséhez.
A mögöttünk hagyott hat évtized bizalomra ad okot, hogy
az elkövetkező hat évtizedben és a továbbiakban a magyarkínai kapcsolatok sikertörténetként vonuljanak a történelem
lapjaira. Ehhez kínai barátainkkal együttműködve kívánunk az
elkövetkezőkben is munkálkodni!
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Hat évtized –
mindig megújuló kapcsolatok

A diplomáciai kapcsolatok 60 évvel ezelőtti
felvétele óta Magyarország és Kína, ahogy az
egész világ is, gyökeresen megváltozott, ám az
egymás iránti jó érzések, a barátság erősödött
és szélesedett az elmúlt évtizedekben. 1973-ban
gyakornokként érkeztem először a kínai fővárosba,
a nagykövetségen igyekeztem megismerkedni
kapcsolataink részleteivel, minél többet megtudni
az országról és az emberekről. Az 1979-84 közötti
években családommal, átéltük a kínai reform
és nyitás politikájának megindulását, örültünk
a kezdeti sikereknek, ahogy az egész ország,
hasonlóan egy lassan levegőbe emelkedő hatalmas
repülőgéphez egyre magasabbra és magasabbra
jutott. Magyarországról, az ottani gazdasági,
mezőgazdasági reformokról, azok Kína általi
tanulmányozásáról, naponta szóltak az újságok,
a kérdés elmaradhatatlan témája volt szinte
minden beszélgetésnek. A kulturális forradalom
után előkerültek családunk régi személyes
ismerősei és barátai, akik újra fontos beosztásban
tevékenykedtek, ám az eltelt idő jottányit sem
csökkentette érzéseiket magyar barátaik iránt,
örömmel vették fel újra a kapcsolatokat.
Az 1988-93 közötti időszakban, ismét
Pekingben éltünk és dolgoztunk, a nagykövet
helyetteseként követtem az akkori idők változás
áradatát, amely korszakos átalakulásokat hozott
Európában, beleértve Magyarországot, és
Kínában is, ahol a gazdaság rohamos fejlődése új
távlatokat nyitott a társadalom előtt. A történelmi
fordulatok nyomán új szakasz kezdődött országaink
kapcsolataiban is.

szintűvé vált az országaink vezetői közötti dialógus,
mind szélesebbre terebélyesedett az intézmények,
emberek közvetlen kapcsolatrendszere.
2004-2008 között nagykövetként segíthettem az
együttműködés korábban nem látott intenzitású
fejlődését, kiterjedését az élet minden területére.
Meggyőződésem, hogy az elkövetkező évtizedekben
további hatalmas átalakulások köszöntenek
világunkra, nagy lehetőségekkel és kihívásokkal kell
szembe néznünk, de a magyar-kínai barátság, a
modern kapcsolatrendszer megmarad és erősödik.
Az évforduló alkalmából visszatekintve a
Kínában eltöltött évekre, barátok, segítők, kollégák,
a magyar-kínai közeledés elkötelezett híveinek
arca néz rám vissza, barátságukat köszönöm és
őrzöm, további sikereket kívánok nekik magam és a
családom nevében.

Mészáros Sándor
Magyarország volt pekingi nagykövete
Kijev, 2009. szeptember 17.

Az ezredfordulót követő években még
nyilvánvalóbbá vált együttműködésünk fontossága
és kölcsönös hasznossága, rendszeressé és magas
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Zhang Zhongying Mao Ce-tung tolmácsa
„Pályafutásom - egészen nyugdíjazásomig - három
szakaszból állt: kulturális ügyvivő, rádiós szerkesztő
és kínai nyelvtanár” - mesélte egy kellemes reggelen
nappali szobájában a 79 éves Zhang Zhongying.
1952 decemberében a negyedéves angol szakos
Zhang Zhongying az
utasításnak megfelelően
Magyarországra utazott,
ahol négy éven át
tanulta a magyar nyelvet.
Megérkezésük után
először egy előkészítő
tanfolyamon vettek részt.
Magyarország hozzáállása is komoly
volt: minden kínai diákot egy magyar
hallgatóval szállásoltak el a kollégiumban,
ami nagy segítséget jelentett nekik a
tanulásban. Fél év után kezdődött az
oktatás az ELTE-n. Az első tanévben
a régi magyar irodalomról és a magyar
nyelv finnugor rokonságáról tanultak,
amiből Zhang szinte semmit sem
értett. Szerencséjére az egyetem külön
tanársegédet adott melléjük, akivel az órák után még
egyszer átvették a tananyagot.
Az utolsó tanévben egy színészekből,
énekesekből és riporterekből álló 280 fős magyar
küldöttség indult kínai látogatásra. Zhang Zhongying
tolmácsként segítette őket, és látogatott haza
Kínába több mint három év távollét után. Később a
nemzetközi kultúraközi kapcsoltok kínai bizottságánál
dolgozott ügyvivőként; a kínai-magyar kulturális

cserekapcsolatokkal foglalkozott. Többször is visszatért
Magyarországra immáron mint tolmács, máskor
pedig kulturális ügyvivői minőségben. Kínában is
sokszor tolmácsolt a Magyarországgal kapcsolatos
rendezvényeken. „Kétszer is tolmácsoltam Mao Cetungnak!” - mesélte büszkén.
1976-ban Zhang
Zhongying, Chai Pengfei
és a Pekingi Idegen Nyelvi
Egyetemen végzett néhány
fiatal elindította a Kínai
Nemzetközi Rádió (elődje:
Pekingi Rádió) magyar
nyelvű adását. Ekkor még csak nyolckilenc munkatárssal működött a magyar
szekció. Rendszerint hajnali három óra
volt, mire végeztek a munkával. „Nem volt
könnyű magyarul rádióműsort készíteni,
mert ehhez magas szintű nyelvtudásra van
szükség, a mi kiejtésünk pedig nem volt
olyan magyaros. Egy külföldön élő magyar
hallgatónk levélben azt írta, nagyon örül,
hogy Ausztráliában is tud magyar nyelvű
adást hallgatni. >>Úgy tűnik, önök is hosszú ideje távol
élnek hazánktól, mert már törik a magyart.<< Azt hitték,
hogy mi magyarok vagyunk!”
12 éven át dolgozott a rádiónál, majd a kínai
diplomáciai szolgáltató iroda felkérésére kínai
nyelvet kezdett tanítani magyar diplomatáknak
és családtagjaiknak. Tanítványaiból később kínai
nyelvtanárok, üzletemberek vagy diplomaták lettek.

1930-ban születik Sanghajban.
1952 – 56: Magyar nyelvet és irodalmat tanul az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
1955-ben Varsóban a kínai hallgatókat képviseli az V. Világifjúsági Találkozón (VIT).
1956-ban visszatér Kínába, és a nemzetközi kultúraközi kapcsoltok kínai bizottságánál helyezkedik el.
1976-ban kollégáival elindítja a CRI magyar nyelvű adását.
1987-ben kínai nyelvet tanít a magyar diplomatáknak és családtagjaiknak.
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„Barátságos nép a magyar.”
B e s z é l g e t é s Zh u A n k a n g g a l ,
a Kínai Népkö ztársaság vo l t
magyarországi nagykövetével

szépségűnek, az időjárást pedig ideálisnak; boldog
éveket töltött el Magyarországon - emlékezett vissza.
Tanulmányai során a magyaroktól, hallgatótársaitól
nagyon sok támogatást kapott. Különtanár segítette a
magyar nyelv elsajátításában, amiért mind a mai napig
nagyon hálás.
1949. október 4-én Magyarország bejelentette,
hogy elismeri a Kínai Népköztársaságot, és október
6-án a két ország felvette a diplomáciai kapcsolatot. Ezt
követően a két ország baráti kapcsolata sokoldalúan
fejlődött. Az évek során sok ember járult hozzá a
kínai-magyar viszony fejlődéséhez. Zhu Ankang
egyike ezeknek a személyeknek. A magyar szekció
munkatársai a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok
felvételének 60. évfordulója alkalmából keresték fel Zhu
Ankangot, a Kínai Népköztársaság volt magyarországi
nagykövetét, aki időskori éveit Pekingben tölti.
Zhu Ankang szülővárosa Zhejiang tartomány
Yuyao városa. 1953-ban kezdte meg tanulmányait
a Peking Egyetemen, melyet magyarországi
tanulmányok követtek történelem szakon. A magyarokat

1958-ban diplomázott az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán történelem szakon. Ezt követően a Kínai
Népköztársaság magyarországi nagykövetségén
kezdett dolgozni. Annak idején a feltételek nem
voltak olyan jók, mint manapság, de a magyar nép
nagyon barátságos - mesélte -, és így sok barátra tett
szert Magyorországon. Zhu Ankang első gyermeke
Magyarországon született; megszokta a magyarországi
életet.
Zhu Ankang 1985 és 1989 között volt a Kínai
Népköztársaság magyarországi nagykövete.
Ebben az időszakban a kínai-magyar kapcsolat új
állomásához érkezett. Zhu Ankang elmondása szerint
a legkellemesebb emlék számára a magyar nép
barátsága a kínai nép felé. 1985 után
a kétoldalú kapcsolatok javításával a
kínai nép iránt érzett barátság tovább
erősödött.
Néhány évvel ezelőtt ment
nyugdíjba. Szabad idejében otthon
olvasgat, sakkozik és kalligráfiákat
készít. Reméli, hogy a kínai-magyar
kapcsolat jobb és jobb lesz.

Liu Cong
barátságosnak tartja, a magyar tájat megkapó
1953-ban megkezdi tanulmányait a Peking Egyetemen, később Magyarországon tanul történelem szakon.
1958-ban végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakon, a Kínai
Népköztársaság magyarországi nagykövetségének munkatársa lesz.
1985 – 89: A Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete.
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A barátság követe - Interjú
Chen Zhiliuval, Kína volt
budapesti nagykövetével

A két ország - Kína és Magyarország - viszonyára
általában úgy gondolnak, mint két jó barát kapcsolatára.
Pekingben egy nyári reggelen a ma is energikus,
sokat látott volt nagykövet személyes történeteken
keresztül elevenítette fel, hogyan élte meg a magyar
nép barátságát. Chen Zhiliu ösztöndíjasként és Kína
volt budapesti nagyköveteként több mint húsz évet
töltött Magyarországon, ahol sok jó barátra talált. Mély
szeretettel gondol a Duna menti szép országra és
népére.
Eredetileg tanárnak készült. Zhejiang
tartományban született, majd Pekingben a tanárképző
egyetemen tanult. Ekkor érkezett a hír, hogy külföldre
mehet tanulni. 1954 augusztusában elsőéves
e g y e t e m i s t a k é n t 1 3 h a l l g a tó tá r s á v a l tíz n a p o s
kényelmetlen vonatút után értekezett Magyarországra.
Akkoriban nem volt külföldieknek készült magyar
nyelvtankönyv, de még csak kínai-magyar, magyarkínai szótár sem. Így indult magyarországi életük.
Két kínai diákra jutott egy tanár. Ma is jól emlékszik
oktatójukra, Benczédy Józsefre, akinek határtalan
türelme sokat segített a kiejtés elsajátításában, és

Chen Zhiliu Göncz Árpád magyar köztársasági elnökkel
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Chen Zhiliu (balról az első) és a kínai ösztöndíjasok
Magyarországon az ötvenes években

Horváthné Éva tanárnőre, aki nem tartott órát nekik, de
sokat segített a mindennapok bajainak leküzdésében
és tanulmányaikban.
Kína budapesti nagykövetségén új munkaerőre
volt szükség, így Chen Zhiliu még az egyetem
befejezése előtt gyakorlaton vett részt. Ez sokat
lendített a nyelvtudásán. A tanulás nem hagyott időt
a kirándulásra, és a magyarokkal is munkája közben
ismerkedett meg. Hosszú idő után 1971-ben tért
haza először. Ekkor már 17 éve élt Magyarországon.
Munkája és mindennapjai során sok magyar barátra
tett szert. Közös élményeikből megtapasztalhatta a
magyarok barátságát a kínaiak felé. „A nagykövetségen
volt egy mozigépész bácsi, Dudás József. Jó barátok
lettünk. Nagyon jó ember volt. A munkán kívül is
szívesen segített nekünk, sőt még a családja is.
Volt egy néni, akit nagyon érdekelt Kína. Nagyon
barátságos volt, folyamatosan leveleztünk” - mesélte.
Sok magyar barátja közül a volt nagykövet külön
megemlítette Göncz Árpád volt köztársasági elnököt,
akivel a munkakapcsolaton kívül baráti viszonyt is
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1936-ban látja meg a napvilágot Zhejiang tartomány Xiaoshan megyéjében.
A japán agresszió elleni háború idején szüleivel Sanghajba költözik, ott végzi el az általános és a középiskolát.
1953-ban kerül be a pekingi tanárképző egyetemre.
1954-ben megfelel az ösztöndíjra jelöltek válogatóvizsgáján, és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen
magyar nyelvet tanul.
1958-ban hamarabb fejezi be tanulmányait, és a kínai Külügyminisztérium munkatársaként Kína magyarországi
nagykövetségén helyezkedik el.
1971-ben visszatér Kínába.
1992 – 1996: Kína magyarországi nagykövete.
1996-ban vonul nyugdíjba.

ápolt. 1992-ben Chen Zhiliu Kína nagyköveteként ismét
magyar földre lépett. Göncz Árpáddal akkor találkozott
először, amikor átadta megbízólevelét a köztársasági
elnöknek. Erről úgy mesélt, mintha tegnap történt volna.
A hivatalos találkozás után került sor a négyszemközti
beszélgetésre. „Irodájába lépve az elnök úr lelkesen
megölelt, és izgatottan kérdezte, hogyan tanultam meg
ilyen szépen magyarul! A protokollt félretéve azonnal
személyes hangon folyt tovább a beszélgetés.”
Később a kínai nemzeti ünnep alkalmából
rendezett nagykövetségi ünnepélyen váratlanul
megjelent Göncz Árpád, aki kíváncsian kóstolta végig
a hagyományos kínai harapnivalókat. Chen látta, hogy
az elnök úr nagyon érdeklődik Kína iránt, és örömmel
fogyasztott a kínai falatokból, ezért a lehetőséget
megragadva meghívta őt Kínába, amit a köztársasági
elnök örömmel el is fogadott. Ez is hozzájárult a két
ország kapcsolatának megerősítéshez. Nem sokkal
később kezet rázhatott a két ország elnöke. Ezzel
a kínai-magyar kapcsolatban új fejezet kezdődött.
Magas beosztásuk ellenére barátságuk semmiben
sem különbözött egy mindennapi barátságtól.
Megbízatásának letelte után Chen visszatért Kínában. „
Levélben tartottuk a kapcsolatot. Néhány évvel később
Magyarországra látogattam. Akkor Göncz Árpád már
nem volt elnök, és én sem voltam nagykövet…”
A magyar-kínai kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett munkájának elismeréseként 1999-ben a
köztársasági elnöktől vehette át a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjét.
Chen nemcsak magyar barátokra tett szert,
de a Magyarországon élő kínaiakkal is életre szóló
barátságok szövődtek; minden energiáját arra fordította,
hogy segítse az embereket. Mielőtt átadta posztját

utódjának, sokan búcsúztatták, tiszteletére bankettet
szerveztek, énekeltek és táncoltak, beszélgettek vele,
még néhány könnycsepp is kicsordult a nagykövet
szeméből.
„Fiatalkori éveimben tanár akartam lenni, és
a pedagógusi pálya iránti vonzalmam mit sem
csökkent, de nem bántam meg, hogy a diplomáciában
helyezkedtem el. Bármivel is foglalkozzunk, ha az
a hazával és honfitársainkkal kapcsolatos, akkor
sohasem fogunk unatkozni, nap mint nap átélhetjük
az élet gazdaságát és a munka értelmét. Én ekképpen
életem meg a pályafutásomat a diplomáciában.
Visszatekintve egy pillanatra sem bántam meg, hogy
így döntöttem.”

Qin Liang

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Egy kínai, aki a magyar
irodalomnak szentelte az életét
- Interjú Feng Zhishenggal
Első alkalommal véletlen futottunk össze Feng Zhishenggal a
Kínai Társadalomtudományi Akadémián, amikor is az idős professzor
a nyugdíjasok találkozószobájában beszélgetett volt kollégáival.
Másnap újbóli találkozásunkkor egy csendes teázóban mesélt életéről,
történetekről, melyek mind Magyarországhoz kötődnek.
1954-ben már megkezdődött az első tanév, amikor Feng Zhisheng
kézhez kapta az értesítést: külföldre mehet tanulni! Akkortájt a hivatal
döntését illett betartani. Így miután tudomást szerzett a határozatról,
Feng Zhisheng megkezdte a felkészítő tanfolyamot, és néhány hónap
után az „utasítás” szerint Magyarországra utazott, hogy a nyelvet tanulja.
A mára megőszült irodalomtudós egy régi történettel folytatta. Akkor
összesen 14-en mentek Magyarországra, és tanultak az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen. Ekkor még nem volt külön tanfolyam, de még
tankönyv sem, ezért az egyetem külön nyelvtanárt biztosított a külföldi
diákoknak, akiket kétfős csoportokba osztottak. A tanár minden nap
délelőtt két órán át foglalkozott velük a kollégiumban, délután pedig
önállóan tanultak. A kezdet nem volt könnyű - mesélte Feng. Nem volt
tankönyv, ezért a tanár testbeszéddel kezdte tanítani a magyar nyelvet.
Nagyon szorgalmasan tanultak, lejegyeztek mindent, amit a tanár
mondott. Nagyon ritkán jutott idő szórakozásra vagy kirándulásra, mert
mindenki úgy értette, hogy a feladatuk a tanulás; azért küldték őket
Magyarországra, hogy ott jól tanuljanak. Mindez talán ma furcsának
tűnhet, de akkoriban ez volt a norma. Amikor először utaztak Balatonra,
mind a 14-en ott voltak. Így telt el az első év. A második évben kezdték
meg hivatalosan az egyetemi tanulmányaikat. Ettől kezdve együtt
tanultak a magyar hallgatókkal, ugyanazt tanulták, amit ők. Ez nehéz
feladat elé állította a kínaiakat, de nem lankadtak. Végül többük - köztük
Feng - is átvehette diplomáját.
1959-ben fejezte be az egyetemet Feng Zhisheng, és visszatért
Kínába, ahol szükség volt rá a Kínai Társadalomtudományi Akadémián.

Magyar regények Feng Zhisheng fordításában

A magyar irodalmat kutatta egészen nyugdíjba vonulásáig. Pályafutása
során több kínai nyelvű könyvet írt a magyar irodalomról: A magyar
irodalom története, Móricz és Petőfi. Fordításai is napvilágot láttak:
A Mikszáth-regények antológiája, Galamb a kalitkában, Szent Péter
esernyője, Különös házasság, Rokonok, Aranykoporsó, A magyar
novella antológiája, Magyar mondák antológiája, és számos magyar
költemény kínai fordítása. Kutatómunkájának színvonalát minősíti
több kiváló publikációja, így például a Hazafias énekes, Petőfi Sándor
költői munkássága, József Attila költői munkássága, Jókai Mór írói
munkássága, Móricz Zsigmond - a magyar realista prózairodalom alakja.
Odaadó kutatómunkájának és fáradhatatlanságának
köszönhetően Feng Zhishengra ma a közép- és kelet-európai irodalom
neves szakértőjeként és műfordítóként tekintenek. Ma már nyugdíjasként
tölti napjait, de a közép- és kelet-európai irodalom műveinek fordítása
továbbra is szerves része életének.

Qin Liang

1935-ben születik Guangxi tartomány Baise megyéjében.
1953-ban bejut a Wuhani Egyetemre, ahol kínai szakon tanul.
1954-ben ösztöndíjasként folytatja tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, ahol magyar
nyelvet tanul.
1959-ben fejezi be az egyetemet, és hazatér.
1959 – 1995: A magyar irodalmat kutatja a Kínai Társadalomtudományi Akadémián.
1995-ben megy nyugdíjba.

Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Nyelvű Adások
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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Li Xiaofeng, a magyar irodalom
kínai szakértője

A Kínai Népköztársaság kikiáltása után az ötvenes években
folyamatosan indultak a kínai fiatalok külföldre, hogy ott behatóbban
foglalkozzanak a tudományokkal, technológiákkal, idegen nyelvet
tanuljanak. Li Xiaofeng 1953-ban kapott állami ösztöndíjat. Ezt
megelőzően egy évet tanult oroszul a tiencsini Nankai-i Egyetem
növendékeként. 1954-ben ősszel 13 társával érkezett Magyarországra,
Budapestre. A sorban ők alkották a Magyarországon tanuló kínai
ösztöndíjasok negyedik csoportját.

volt. A Magyar Tudományos Akadémián keresztül a magyar kiadóktól
mindig megkapta közel húsz folyóirat - így például a „Nagyvilág”, az „Élet
és Irodalom” - legfrissebb számát. A Li Xiaofeng és kollégái által készített
tanulmányok a Kínai Társadalomtudományi Akadémia kiadványában
jelentek meg. Később Li az akadémia 1964-ben létrehozott külföldi
irodalmi intézetéhez került át, ahol fontos feladattal bízták meg:
az irodalmi lexikon magyar irodalommal kapcsolatos szócikkeit
szerkesztette.

Az orosz nyelv miatt kissé szokatlannak, mondhatni, furcsának
tűnt neki a magyar nyelv. Az első évben kizárólag a nyelvtanulással
foglalkozott egy előkészítő tanfolyamon, amit jó eredménnyel fejezett
be, ezt követően kezdte meg tanulmányait az egyetemen. Li Xiaofeng
az ELTE-n szépirodalmat és történelmet kezdett tanulni. Ötéves
magyarországi tartózkodását egyszer sem szakította meg, a magyar
nyelv és saját szakterületének kiváló ismerője lett. A tanulás mellett sok
magyar emberrel is megismerkedett és összebarátkozott, különösen
tanáraival, egyetemi csoporttársaival.

Li Xiaofeng a kilencvenes években vonult nyugdíjba. Jelenleg egy
könyvön dolgozik a magyar drámairodalomról.

Zhao Zhengyu

Li Xiaofeng 1959-ben tért vissza Kínába. Két hazatérő kínai
társával, Feng Zhishenggal és Xin Wanshenggal együtt a Kínai
Társadalomtudományi Akadémia szépirodalmi intézetében helyezkedett
el. Szakterülete a magyar irodalom fejlődésének figyelemmel kísérése
Az ösztöndíjasok harmincéves találkozója Pekingben
1952-től a tiencsini Nankai-i Egyetem orosz szakos hallgatója.
1954 – 59: Magyarországon tanul, először csak magyar nyelvet, később szépirodalmat és történelmet az
ELTE-n.
1959-ben hazatérése után a Kínai Társadalomtudományi Akadémián kap munkát; innen vonul nyugdíjba a
kilencvenes években.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Mu Xiangxiong - a mellúszás
kínai királya

Az ötvenes években
Mu Xiangxiong háromszor
úszott világcsúcsot
mellúszásban. Több
tényező is közrejátszott
abban, hogy egy olimpián
sem lehetett ott. A 2008.
évi pekingi olimpiai játékok
ünnepélyes megnyitóján
Mu Xiangxiong hét
sportolótársával együtt vitte
az olimpia zászlaját, ami
egy álom megvalósulása
volt Mu Xiangxiongnak.
Mao Ce-tung fogadja Mu
A magyar úszócsapat
Xiangxiongot
világraszóló eredményeket

mellúszásban második helyet szerzett,
100 méteren pedig a dobogó csúcsára
állhatott. „Úgy érzem, hogy a magyar
nép és a magyar barátok önzetlen
segítsége nélkül nem értem volna el
ilyen jó eredményt” - emlékezett vissza.
Akkoriban Magyarországon
sok világszintű úszó volt, és mindenki
önzetlenül segítette a kínai úszókat az
edzésen, a technika elsajátításában.
„A magyar nép és a magyar
barátok nemcsak az én fejlődésemhez, de a kínai úszás fejlődéséhez
is hozzájárultak. Őszintén köszönöm a magyar barátok segítségét. A
kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok létrehozásának 60. évfordulója
alkalmából azt kívánom, hogy a kínai-magyar barátság örökké tartson!”

ért el az ötvenes években,
ezért a kínai vezetés akkor úgy döntött, hogy kínai úszókat küldenek
Magyarországra, hogy ott edzenek. Budapestre érkezésükkor
technikájuk még elég gyenge volt. Mindjárt az elején egy versenyen
vettek részt, hogy a magyar edző láthassa, min kell javítani. A négy kínai
férfi egymás után úszott Székely Éva olimpiai bajnokkal 800 méteres
távon. Mind vesztesként hagyták el a medencét; 800 méteren meg se
szorította a négy kínai férfi a magyar úszónőt. Ez volt akkor a realitás.
Ez rádöbbentette őket arra, hogy csak szorgalmas gyakorolással
érhetnek el jó eredményt. Attól kezdve Mu fáradhatatlanul gyakorolt.
Természetesen edzője sokat foglalkozott vele, hasznos tanácsokkal látta
el. Sárosi Imre keze alatt fejlődött, aki igen tapasztalt szakember volt.
Önzőtlenül segítette őket, megtanulták a magyar úszótechnikát, ami
szép eredményekhez segítette Mut.
Egy magyar úszóversenyen a Margitszigeten 200 méteres

1935-ben születik Tiencsin városban.
1954-ben Magyarországra utazik, ahol úszóként edz.
1963-ban a kínai úszócsapat edzője lesz, majd a Kínai Úszószövetség alelnöke.

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

Zhang Hui
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Egy kínai
trombitatanár
- Bai Lin
Bai Lin 1935-ben az északkelet-kínai Qiqiharban született.
1950-ben az Északkelet-Kínai Luxun Irodalmi és Művészeti Intézetben
(ma Luxun Szépművészeti Akadémia) zene szakon tanult, majd az
Északkeleti Zeneiskolába került át, ahol zeneszerzés szakon folytatta
tanulmányait. 1955. augusztusban Bai Lin útnak indult Budapest felé, és
vonattal hat nap után Moszkvába érkezett, majd rövid pihenőt követően
kétnapos vonatút várt rá Budapestig. A magyar főváros teljesen
ismeretlen volt a fiatalember számára. És ezzel kezdetét vette egy kínai
ösztöndíjas élete Magyarországon…

Az ötvenes években Kína szegény volt, és lakosainak sokat
kellett nélkülözniük. A Budapestre tartó Bai Linnek a kínai kormány két
bőröndöt adott tele ruhákkal, cipővel és egyéb dolgokkal. Minden fontos
hétköznapi cikk ott lapult az útitáskában. Akkoriban elég volt megnézni
egy kínai ösztöndíjas öltözetét, és máris meg lehetett mondani, hogy
melyik évben érkezett külföldre, ugyanis a kínai kormány által adott
uniformis stílusa évente változott.
Kínai nevének, a „Bai Lin”-nek a kiejtése hasonlít a „Bálint”hoz, ezért magyar tanárai, kollégái és barátai Bálintnak keresztelték
el. Ösztöndíja havi 600 forint volt, amiből étkezésre 300 forintot költött,
a megspórolt pénzből pedig zenei könyveket vásárolt. Bai Lin úr
könyvespolcán még ma is ott állnak a Magyarországon vásárolt zenei
könyvek. Ezek a régi kötetek egy kínai ösztöndíjas felejthetetlen éveinek

tanúi. Bai Lin hét éven át tanult Magyarországon, ebből két évet a Bartók
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, öt évet pedig a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen. Trombitát és zeneszerzést tanult. Az idő tájt
a kínai diákok eredménye nem volt túl jó. Nem akart másokat zavarni,
ezért Bai Lin nap nap után a kollégium pincéjében szorgalmasan
gyakorolt trombitán, és kitartásának köszönhetően eredménye jóról
jelesre, majd kitűnőre javult.
Tanulmányait követően visszatért Kínába, ahol a Központi
Zeneművészeti Konzervatóriumban (CCOM) tanult, és professzori
címet szerzett.
Magyarországon
megváltozott a
munkához való
hozzáállása, az
ott megalapozott
zenetudása nagy
hatással volt későbbi
pedagógusi pályafutására. Az elmúlt évtizedekben Bai Lin keze alól
rengeteg kiváló trombita szakos fiatal került ki, akik jó eredményeket
értek el különböző nemzetközi zenei versenyeken, több egykori
tanítványa ma világhíres zenekarokban játszik.
Az elmúlt években Bai Lin újra találkozhatott magyar kollégáival.
Barcson 1984-ben nemzetközi rézfúvós kamarazenei tábort szerveztek,
ahol ő is tanított. Ezt követően Bai Lin zsűritagként vett részt egy
Magyarországon tartott nemzetközi zenei versenyen. 1990-ben ismét
Magyarországon tanított. Az elmúlt években egy magyar trombitamester
látogatott Kínába, és koncertet is adott. Bai Lin nagy örömmel üdvözölte
Kínában a magyar trombitajátékost, akinek tolmácsolt is. A kínai és a
magyar zenészek között örökké tart a barátság - vallja Bai Lin.

Lin Lin

1935-ben születik az északkelet-kínai Qiqiharban.
1950-től az Északkelet-Kínai Luxun Irodalmi és Művészeti Intézetben (ma Luxun Szépművészeti Akadémia)
zene szakon tanul, majd az Északkeleti Zeneiskolába kerül át.
1955 – 62: Magyarországon tanul, ebből két évet a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, öt évet
pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
1962-ben tanulmányait követően visszatér Kínába, ahol a Központi Zeneművészeti Konzervatóriumban (CCOM)
tanul, és szerez professzori címet.
1984-ben visszatér Magyarországra; Barcson a nemzetközi rézfúvós kamarazenei táborban tanít.
1990-ben ismét Magyarországon tanít.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Gu Zongying - az első egyetemi
magyar szak alapítója

1955 telén lassan zötyögött a vonat Európa felé, rajta több
fiatal kínai arccal. Ők kínai egyetemisták voltak, akik korábban sosem
hagyták el szülőföldjüket. Kína jobban meg akarta ismerni és érteni új
barátját, Magyarországot, ezért két kitűnő egyetemistát jelöltek ki, akiket
Magyarországra küldtek azzal a céllal, hogy ott elsajátítsák a magyar
nyelvet. Gu Zongying volt a két szerencsés diák egyike.
Kína felszabadítása után elsőként az európai országok létesítettek
diplomáciai kapcsolatot Kínával. Akkoriban az emberek többé-kevésbé
ismerték a keleti-európai országokat. Gu álma az volt, hogy egyszer
eljusson Kelet-Európába. Örömmel vegyes izgatottság lett rajta úrrá,
amikor közölték vele, hogy Magyarországon fog tanulni.
Az első hónapokban nehezen tudta magát megértetni
csoporttársaival és tanáraival, hiszen korábban nem tanult magyarul.
Gyenge angol tudása segítette a kommunikációban. A magyar konyhát
sem volt könnyű megszoknia, de végül gyorsan akklimatizálódott;
megszokta a magyar életstílust, és magyarul is megtanult. Élete
kényelmesebb lett.
A magyar barátságos, vendégszerető nép. Karácsonykor
csoporttársa otthonába invitálta, a magyar családdal együtt ünnepelt,
szalámival, halászlével és gulyáslevessel kínálták. Csoporttársától
minden nap finom süteményt kapott.

Az első évben
minden idejét a magyar
nyelvnek szentelte.
Tanteremként tanáruk
otthona szolgált.
Az órákat mindig
beszélgetéssel
kezdték. Először
azoknak a tárgyaknak
a nevét tanulták meg,
amiket maguk körül láttak. „Ez egy szekrény, ez pedig az ágy.” Az élet a
legjobb tanítómester - vallotta tanáruk.
Minden kezdet nehéz - szól a mondás. A legnehezebb feladatnak
az „r” hang kiejtése bizonyult, hiszen a kínai nyelvben nincs ilyen. Egy
hónapon át gyakorolt, szobatársainak megdöbbenésére még álmában
is az „r” hangot ismételgette. Egy év elteltével már nem okozott neki
problémát a kommunikáció a helyiekkel. Négy évet töltött az Eötvös
Loránd Tudományegyetemem, ahol magyar nyelvtant, irodalmat és
történelmet tanult.
1961-ben Gu Zongying elindította az első magyar csoportot a
Pekingi Idegen Nyelvi Egyetemen Jia Shumin tanárnővel közösen,
aki szintén Magyarországon tanult. „Ez volt az első magyar csoport
Kínában!” - meséli büszkén Gu. Összesen 36 évet tanított a Pekingi
Idegen Nyelvi Egyetemen, majd nyugdíjba vonulása után visszatért
Magyarországra, ahol két éven át kínai nyelvet oktatott az ELTE-n,
majd 1998 és 2000 között tolmácsként dolgozott a pekingi magyar
nagykövetségen.
„Sok kedves magyar emlékem van az elmúlt 54 évből, de talán a
Magyarországon eltöltött első öt év volt életem legszebb időszaka.”

Ma Xiaolu
1936 júniusában születik a Jiangsu tartománybeli Yangzhouban.
1955 – 60: Magyarországon tanulja a magyar nyelvet.
1961-ben ott volt a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem első magyar szakos csoportjának indulásánál.
1988 – 89: A Pécsi Egyetemen tanít kínai nyelvet.
1995 – 97: Az ELTE kínai tanára.
1998 – 2000: Tolmácsként dolgozik a kínai magyar nagykövetségen.
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Wang Zhenshan, az örökifjú
hegedűtanár
Az ötvenes években Kína sok kiváló ösztöndíjast küldött külföldre,
akik korszerű tudásra tettek szert a tudományok minden területén. Wang
Zhenshan egyike volt azoknak, aki Magyarországra utazhattak, hogy
hegedűn tanuljanak. A CRI magyar szekciója egy olyan interjúsorozatot
készített, melyben az 50-es években Magyarországon tanuló
ösztöndíjasok beszélnek élményeikről, tapasztalataikról. Wang a kínai
Központi Zeneművészeti Konzervatórium (CCOM) professzora, kiváló
zenepedagógus. Nyugdíjasként is aktív, még ma is tanít.
Wang professzor, egy kedves idős ember, a CRI munkatársait
vidám, élénk cigányzenével fogadta irodájában. Az interjú baráti, oldott
hangulatban zajlott, a zenetanár a korkülönbség ellenére közvetlenül
beszélgetett vendégeivel. Wang Zhenshan 1955 és 1963 között tanult
Magyarországon - a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában
három évet, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen pedig öt évet,
egy vonósnégyes tagjaként hegedűn tanult. Akkoriban a magyar
hegedűművészek világhíresek voltak, így nem volt meglepő, hogy
nagyon szigorú követelményeket támasztottak az egyetemen. A nyolc
év eredménye megalapozta Wang pályafutását.

nyerte meg a 34. Paganini-versenyt, és ezzel ő lett az első ázsiai, aki egy
Paganini-versenyen győzni tudott. 1981-ben Wang Zhenshan professzor
kezdeményezésére rendezték meg az első kínai ifjúsági zenei versenyt.
Wang majdnem minden versenyen zsűrizett. Sok kiváló fiatalt fedeztek
itt fel, akik ezután ragyogó eredményeket értek el különféle nemzetközi
zenei versenyeken. Idén kerül sor a kilencedik zenei versenyre.
Wang Zhenshan professzor legutóbb 2006-ban járt
Magyarországon. Szívében Magyarország úgy él, mint második
szülőföldje. Itt töltette fiatalságának legszebb éveit. Nemcsak gazdag
tudásra tett szert, de a szerelem is rátalált. Wang professzor felessége,
Chen Shi fizikát tanult Magyarországon. A pár a Duna partján ismerte
és szerette meg egymást. Egyikük zenét tanít, míg a másik a fizika
kutatásával foglalkozik. Szerelmük több mint ötven éve töretlen. Egy
régi fényképen egy fiatal, jóképű Wang Zhenshan átéléssel hegedül,
egy másikon a fiatal pár boldogan mosolyog a Duna partján, a Lánchíd
mellett…

Lin Lin

Wang professzor 1963-ban tért haza, és a
kínai Központi Zeneművészeti Konzervatórium
tanára lett. Évtizedeken át tartó munkája
eredményeként számtalan kiváló művész
került ki a keze közül; Lu Siqing híres kínai
hegedűművész is Wang tanítványa volt. Lu
nyolcéves korában lett az akkor még főiskolának
nevezett konzervatórium általános iskolájának
növendéke. Wang professzor nyolc éven át
foglalkozott az ifjú tehetséggel. 1987-ben Lu
1935-ben születik az északkelet-kínai Qiqiharban.
1950-től az Északkelet-Kínai Luxun Irodalmi és Művészeti Intézetben (ma Luxun Szépművészeti Akadémia)
zene szakon tanul, majd az Északkeleti Zeneiskolába kerül át.
1955 – 62: Magyarországon tanul, ebből két évet a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, öt évet
pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.
1962-ben tanulmányait követően visszatér Kínába, ahol a Központi Zeneművészeti Konzervatóriumban (CCOM)
tanul, és szerez professzori címet.
1984-ben visszatér Magyarországra; Barcson a nemzetközi rézfúvós kamarazenei táborban tanít.
1990-ben ismét Magyarországon tanít.
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A kínai labdarúgás első l
A kínai labdarúgás gyakorlatilag egy idős a Kínai Népköztársasággal. 1951-ben az új Kína megalakulása után két
évvel létrehozták az ország első labdarúgócsapatát. Természetesen a kínai futball színvonala abban az időben még
nagyon alacsony volt. 1954-ben a magyar válogatott eljött Kínába, s Sanghajban megmérkőzött a hazaiakkal. Végül a
vendég magyar csapat 8:1 arányban győzedelmeskedett.
Annak érdekében, hogy a kínai labdarúgás színvonala mielőbb
emelkedjen, Kína elhatározta, hogy néhány tehetséges fiatalt
Magyarországra küld. Akkoriban már a magyar csapat nemzetközi
hírű volt, ámulatba ejtve a világot: a briteket is legyőzte. A kérésre
Magyarországról szinte azonnal jött is a válasz: örömmel fogadják a
kínaiakat, s szívesen vesznek részt a focisták felkészítésében.
Hamarosan több mint 20 fiatal kínai labdarúgó találkozott
Pekingben, majd együtt indultak útnak Magyarországra. Megérkezésük
után máris megtapasztalhatták vendéglátóik szívélyességét és
segítőkészségét. Budapest akkori legjobb szállodájában kaptak
helyet. Ember József lett az edzőjük. Ember József az akkori magyar
labdarúgóedzők közül a hatodik volt, s néhány nap után némileg
elképedve nyugtázta a kínaiak hiányosságait, és összességében
labdarúgó-technikájuk alacsony színvonalát. A kínai fiatalembereket nem
keserítette el, hanem inkább lelkiismeretesen megkezdte oktatásukat,
edzésüket.
Abban az időben a kínai csapat többször is játszott a magyarokkal,

A kínai labdarúgócsapat és edzőj
az ötvenes

de mindig vesztett. Hogy megerősítsék a kínai fiatalok önbizalmát, József időként üzemi és iskolai csapatokat hívott, hogy
azokkal játszhassanak edzőmérkőzéseket. A rutinos edző gazdag tapasztalattal rendelkezett, s mindig hangoztatta, hogy
a labdarúgás nem egyszerűen játék, s főleg nem színház, hanem mindig egy küzdelem. Ezért a labdarúgóknak egymással
szemben kell harcolniuk. Egyszer meglátta, hogy a kínaiak a szünetben is folytatták az edzést. Nem dícsérte meg, hanem
bírálta a fiúkat. „Személyesen ellenőriznem kell az edzéseteket, mert még nem elég jó a labdatechnikátok, ha valami rossz
rögzül nálatok, akkor már nehéz lesz rajta változtatni!” – mondta egy ízben. A vendéglátók gyakran lehetőséget termetettek
arra, hogy a kínai csapat nézőként részt vehessen magas színvonalú mérkőzéseken. A lelátókon a legjobb ülőhelyek
mindig a kínai labdarúgókat várták.
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lépései Magyarországon
A másfél éves magyarországi tréningnek köszönhetően a kínai labdarúgók sokat fejlődtek. Technikájuk csiszolódott,
erőnlétük is jobb lett. Mint az edző megjegyezte, távozásukkor már mintha egy másik csapat lett volna. Lényegében a
magyar edző új szintre emelte a kínai labdarúgást. Amikor a kínai sportolók befejezték tanulmányaikat Magyarországon
már egyenrangú félként tudtak játszani a másodosztályú magyar együttesekkel. Egy évvel később a Lengyelországban
tartott nemzetközi ifjúsági fesztiválon a házigazda lengyel csapat csak egy góllal volt eredményesebb a kínainál. A
Magyarországot megjárt kínai focisták a következő több tíz évben fontos
szerepet játszottak a kínai labdarúgásban.
Nian Weisi, aki később a kínai labddarúgócsapat vezető edzője
és a Kínai Labdarúgó-szövetség elnöke lett, önéletrajzában így ír. „21
éves koromban utazhattam Magyarországra, s az ott töltött másfél év
életem legszebb emlékei közé tartozik. Ma már 76 éves vagyok, de még
időnként álmomban megjelenik, hogy a Margitszigeten Ember József
irányításával edzünk...”
1978-ban, amikor a kínai csapat ismét Magyarországon járt, Nian
Weisiék külön is felkeresték Ember Józsefet és feleségét. Akkor az edző
már több mint hetvenéves volt, de vállalta, hogy vidékről Budapestre
utazik azért, hogy találkozhasson egykori kínai tanítványaival. Az akkori
jelenet láttán mindenki meghatódott. Sajnos ez volt az utolsó találkozó...

je, Ember József (balról az első)
s években

Zhang Jingtian, aki az ötvenes éveiben Kína legjobb focistájának
számított, elmondta, hogy a kínaiak soha sem fogják elfelejteni mesterüket.
Magyarország a múltban a világ elismert „futball nagyhatalma” volt, mára az

európai labdarúgás másodosztályú szereplőjévé vált. A kínaiak azonban örökre megjegyzik, hogy a kínai labdarúgás első
lépéseit Magyarországon tették meg.
Végül álljon itt azoknak a kínaiaknak a neve, akik a magyar labdarúgás fénykorában Magyarországon ismerkedtek
meg a ma már Kínában is népszerű sportággal, a futballal. Ők nagyban elősegítették a kínai labdarúgás fejlődését:

Chen Chengda, Chen Jialiang, Chen Shanhu, Cheng Wenkuan, Cong Zheyu, Fang
Renqiu, Jin Changji, Ke Lun, Li Yuankui, Nian Weisi, Piao Chengzhe, Piao Wanfu,
Sun Baorong, Wang Kebin, Wang Jinping, Wang Lu, Xie Hongjun, Yang Xiuwu, Zeng
Xuelin, Zhang Honggen, Zhang Jingtian, Zhang Junxiu és Zhang Shuihao...
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Chen Chengda - ifi játékosból
sikeredző

Chen Chengda 1951-ben kapott meghívást a Kínai
Népköztársaság kikiáltása utáni első labdarúgó-válogatottba. Ezt
megelőzően a sanghaji Saint John’s Egyetem hallgatójaként tanult.
1952-ben részt vett a helsinki olimpiai játékokon, ám politikai okok miatt
a kínai válogatott egy mérkőzést sem játszott, csupán a záróünnepéjen
jelentek meg. 1954-ben a kínai ifjúsági labdarúgó-válogatott tagjaként
másfél évet töltött Magyarországon. Chen Chengda egy nagyon szép,
gazdag országban találta magát, ahol nagy népszerűségnek örvendett a
sport és a művészet - emlékezett vissza.
A kínai ifi csapat 1954. áprilisban érkezett Magyarországra,
pont akkor, amikor egy hónappal az angolok ellen elért londoni 6-3-at
követően Budapesten az aranycsapat 7-1-re verte az angolokat. Chen
Chengda jól emlékszik egy másnapi újságban megjelent karikatúrára,
amin a magyar focisták ollókkal nyírják meg egy oroszlán sörényét.
Természetesen az oroszlán az angol csapatot szimbolizálta… Chen
Chengda nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy a lelátóról
szemtanúja lehetett a magyarok elsöprő győzelmének.

A kínai csapat kezdetben elég gyenge volt, ám a labdarúgók úgy
érezték, hogy nagy küldetést teljesítenek, ezért mindig szorgalmasan
edzettek; gyors ütemben javult a csapat játéka. Egy év tréningezés
után egytől egyig legyőzték a magyar labdarúgó-bajnokság
másodosztályában szereplő csapatokat, sőt még a magyar ifjúsági
válogatottat is! A kínai utánpótláscsapat végül magáévá tette a magyarok
technikáját és játékstílusát.
A csapat 1956-ban tért haza. A magyar vezetőedző a csapattal
tartott Kínába, ám sajnos nem maradhatott sokáig, hamarosan vissza
kellett térnie Magyarországra. A magyar edző, Ember József Chen
Chengdát javasolta szövetségi kapitánynak. 1963-ban Chen a kínai
sportszövetség labdarúgó-szakosztályának vezetője lett, később pedig
a Kínai Labdarúgó-szövetség főtitkára. 1986-ban az Ázsiai Labdarúgószövetség alelnökévé választották, de dolgozott a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetségben (FIFA) is.

1994-ben Puskás Ferenccel együtt veszi át a FIFA
érdemrendjét.

Zhou Huiwen

1929-ben születik Sanghajban.
1945-től a sanghaji labdarúgócsapat játékosa, majd a sanghaji Saint John’s Egyetemre kerül.
1951-ben meghívást kap a kínai labdarúgó-válogatottba.
1954 – 56: A kínai ifjúsági labdarúgó-válogatott tagjaként Magyarországon tréningezik.
1957-től a kínai ifjúsági labdarúgó-válogatott vezetőedzője.
1963-ban Chen Chengda a kínai sportszövetségben kezd dolgozni, ahol a labdarúgó-szakosztály vezetője lesz,
később a Kínai Labdarúgó-szövetség főtitkára.
1986-ban az Ázsiai Labdarúgó-szövetség alelnöke.
1994-ben Puskás Ferenccel együtt veszi át a FIFA érdemrendjét; még ebben az évben nyugdíjba vonul.
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Chen Jialiang, aki Puskás
Öcsi ellen is pályára lépett

Chen Jialiangot 1953-ban válogatták be a nemzeti ifjúsági
labdarugó-válogatottba. Korábban szabad idejében amatőr játékosként
az északkelet-kínai Dalian csapatát erősítette, napközben pedig egy
gyárban dolgozott. 1953-ban a daliani csapat is megmérettette magát az
ifjúsági labdarugó-bajnokságban. Chen Jialiang remekelt a meccseken,
melynek köszönhetően meghívást kapott Li Fengloutól, a kínai ifjúsági
labdarugó-válogatott szövetségi kapitányától, így ő is tagja lett az
1954-ben Magyarországra utazó csapatnak.
Chen Jialiang a Duna által kettészelt Budapestet különösen szép
városnak találta. A magyarok nagyon kedvesen fogadták a kínai csapatot
- mesélte -, az utcán hangos, „Kína! Kína!” kiáltásokkal éltették őket,
közös fényképet kértek tőlük. Chen Jialiang és a kínai csapat a magyar
labdarúgók edzőbázisán, Tata környékén gyakorolt és élt. A hétköznapi
edzés után hétvégén a magyar bajnokság budapesti meccseire jártak.
Chen ma is kívülről fújja az aranycsapat tagjainak névsorát: Puskás
Ferenc, Lóránt Gyula, Kocsis Sándor… De 1954-ben a kínai labdarúgás
színvonala még nagyon alacsony volt, a kínai utánpótláscsapat tagjainak
még sokat kellett fejlődniük. Először egyszerű gyakorlatokkal kezdték,

edzőmérkőzéseket játszottak a helyi gyárak csapataival. Ám a másfél
éves munka gyors javulást hozott. A csapat hazatérése előtt nagy
lehetőséget kapott: edzőmeccset játszhatott a híres aranycsapattal,
amelyben ott volt Puskás Ferenc és Hidegkuti Nándor is. A csapat
1955-ben Lengyelországban részt vett a szocialista országok ifjúsági
játékán. Chen Jialiang ma is jól emlékszik a helyi média és a kínai
sportdelegáció vezetőinek dicsérő szavaira a kínai utánpótláscsapatról.
1956-ban tértek vissza Kínába. Chen Jialiang a pekingi csapat
tagjaként folytatta a kínai labdarugó-bajnokságban; háromszor emelhette
a magasba a bajnoki trófeát. 1959-ben kizárólag a nemzeti együttesben
játszott, sok nemzetközi mérkőzésen vett részt. 1964-ben Chen súlyos
lábtörést szenvedett, így játékosként többé már nem léphetett pályára,
de szövetségi kapitányként ott ült a kispadon! 1973-ban került a kínai
sportszövetségbe, ahol a labdarúgó-szakosztály vezetője lett, majd
a labdasportokkal foglalkozó főhivatal igazgatóhelyettese, a Kínai
Labdarúgó-szövetség főtitkára. 1992-es nyugdíjba vonulása előtt a Kínai
Olimpiai Bizottság tagjaként dolgozott.

Zhao Zhengyu

1953-ban Dalian város labdarúgócsapatának tagja lesz; játszik az első országos ifjúsági labdarugóbajnokságban; a kínai ifjúsági labdarúgó-válogatott játékosa.
1954 – 56: A kínai ifjúsági labdarúgó-válogatott tagjaként Magyarországon edz.
1956 – 59: A pekingi labdarúgócsapat focistája, háromszoros kínai bajnok.
1964-ben súlyos sérülés miatt véget ér játékoskarrierje, edzőként folytatja.
1973-ban a kínai sportszövetség labdarúgó-szakosztályának vezetője lesz, később a labdasportok hivatalának
helyettes vezetője, a Kínai Labdarúgó-szövetség főtitkára.
1991-ben a Kínai Olimpiai Bizottság munkatársa lesz.
1992-ben megy nyugdíjba.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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A kínai úszó- és labdarugóválogatott kapitánya - Ke Lun

1953 februárjában Ádám Józsefnek, a magyar sportügyi tárca
humánerőforrással foglalkozó osztályának vezetője és a magyar nemzeti
labdarúgócsapat Kínába látogatott, ahol több mérkőzést játszottak.
Ádám József barátilag viszonyult Kínához, a kínai emberekhez.
Ke Lun még ma is jól emlékszik egy pekingi mérkőzésre, amelyet
a Xiannongtani Stadionban rendeztek. A megnyitón a KKP vezetői
és államvezetők is megjelentek, és a mérkőzést is végigszurkolták:
Csou En-laj kínai miniszterelnök, Zhu De, a Kínai Népi Felszabadító
Hadsereg vezérkari főnöke, emellett még Dong Biwu, Guo Moruo, Deng
Xiaoping, He Long, Chen Yi és más kínai államvezetők, de még Peng
Zhen, Peking polgármestere is megjelent a stadionban. Ez jól mutatja,
hogy a kínai kormány nemcsak hogy nagy figyelmet fordított a kínaimagyar baráti kapcsolatok fejlődésére, hanem a labdarúgásra is. „Jól
emlékszem arra, hogy 1953. február 12-étől március 13-áig egy hónap
alatt a magyar csapat több kínai városban összesen 11 mérkőzést
játszott, és sok kínai szakemberrel, sportolóval találkoztak” - mesélte
az edző. A kínai emberek még jobban megismerték a labdarúgást,
és láthatták, hogy játszik egy igazi világklasszis csapat. Ádám József
hazaindulásakor Magyarországra invitálta Ke Lunt, és elmondta, hogy
Magyarország szívesen segíti Kínát abban, hogy a kínai sport ügye
előrébb lépjen. A kínai kormány úgy döntött, hogy csapatot küld külföldre,
hogy a sportolók technikájukat fejlesszék.

Egy magyar barátjával

A kínai vezetés az akkori Szovjetunióba akarta küldeni az
úszócsapatot, de a szovjetek csak rövid felkészüléshez ajánlottak
segítséget, de hosszú távú munkáról szó sem lehetett. Ez a magyarok
fülébe jutott, akik rögvest jelezték: szívesen látják a kínai úszókat! Így
történhetett meg, hogy mind a kínai úszó-, mind a kínai labdarúgócsapat
Magyarországra utazott.
Útban Budapest felé a vonaton összeismerkedtek egy magyar
orvoscsoporttal, akik nagyon barátságosak voltak, magyar dalokat
tanítottak nekik, közösen énekeltek.
„Nagyon szeretem Magyarországot. A magyar emberek nagyon
barátságosak. Sok városban jártam, de szerintem Budapest a legszebb!
A magyar edzők tényleg szívesen segítettek, ami szép eredményekhez
segítette a kínai csapatot” - emlékezett vissza a régi időkre Ke.
A sportvezető második otthonaként tekint Magyarországra.
„Tényleg nagyon szeretem Magyarországot és a magyarokat!” - mondta
búcsúzóul.

Zhang Hui

1924-ben születik.
1954-ben a kínai úszó- és labdarúgó-válogatott vezetőedzője.
1986-ban megy nyugdíjba.
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Nian Weisi aranyévei
Magyarországon

A kínaiak labdarúgásuk atyjaként tekintenek Nian Weisi-re, aki
húsz évvel ezelőtt a kínai labdarúgó-válogatottat irányította, és a Kínai
Labdarúgó-szövetség elnökeként is dolgozott. A kínai foci mindmáig
meghatározó személyisége. 1954-ben a kínai kormány őt küldte
Magyarországra másfél évre, hogy ott tanulja a focit.
Egy teázóban találkoztunk a mai is energikus sportemberrel.
Vajon hogyan jutott el Magyarországra? - kérdeztük. 1953-ban a
magyar labdarúgó-válogatott „B” csapata Kínába látogatott, és a baráti
mérkőzésen nagy különbséggel, 0-7-re legyőzték a kínai csapatot. A
kínai focistákat váratlanul érte a súlyos vereség, hiszen akkoriban a
kínai futball kiugróan erősnek számított Ázsiában. Ezt követően született
a döntés: kínai focistákat küldenek Magyarországra, hogy elsajátítsák
a magyarok technikáját. Kezdetben, nem sokkal megérkezésük után
a kínai focisták egy edzőmérkőzésen még a magyar atlétákból álló
csapattól is kikaptak! „Nincs mit szépíteni, gyengék voltunk!” - mondta
a 76 éves Nian Weisi. Kiderült, hogy még néhány magyar szóra is
emlékszik. „Laposan, pontosan, gyorsan, okosan!” - mondta harsányan,
úgy ahogy azt magyar edzőjétől hallotta unos-untalan. Hazatérése

után Nian Weisi a kínai labdarúgóválogatott kapitánya lett, és játékosait
ugyanezzel a négy szóval irányította.
Nian kedves és humoros
emberekként gondol a magyarokra.
Arra is élénken emlékszik, hogy
bárhová is mentek, sok magyar
üdvözölte őket az utcákon, többször
közösen vacsoráztak a helybéliekkel.
A magyar fiúk leggyakrabban
azt kérdezték a kínaiaktól, hogy
tetszenek-e nekik a magyar lányok.
„Szép a kislány?” - hangzott el
gyakorta. Becsületére legyen mondva, Nian Weisi mindig tisztességesen
válaszolt. „Bizony, hogy szép!”
Magyarországon még egy fontos dolog történt Nian Weisivel: ott ismerte meg későbbi feleségét, Huang Guohui-t. 1954-ben
a kínai kormány nemcsak focicsapatot küldött Magyarországra,
hanem úszáscsapatot is. Huang az úszók egyike volt. Mindkét fiatal a
Margitszigeten tréningezett, így találkoztak. A vonzalom kölcsönös volt,
így hazatérésük után össze is házasodtak.
Nian Weisi elmondása szerint a másfél éves magyarországi
időszak életének aranyéveit jelenti, hiszen ezt innentől alapvetően
meghatározta az, amit Magyarországon tanult, ami ott történt vele.
Interjúnk végén Nian arra kért minket, hogy mindenképpen szóljunk neki,
ha lehetőség nyílik egy magyarországi utazásra, mert nagyon hiányzik
neki Magyarország.

Zhou Huiwen

1933-ban születik.
1952-ban a kínai labdarúgó-válogatott legfiatalabb játékosa lesz.
1954 – 55: Magyarországon tréningezik.
1958-ben beválasztják a tíz legjobb kínai labdarúgó közé.
1963 – 86: Öt alaklommal nevezik ki a kínai válogatott kapitányának.
1988-ban a Kínai Labdarúgó-szövetség elnöke lesz.
1994-ben megy nyugdíjba.

E-mail:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86 (10) 68892096
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Zhang Junxiu a bevehetetlen nagy fal
„Az évszázad kínai válogatottja” szavazáson Zhang Junxiut
választották a legjobb kapusnak. Ki is Zhang Junxiu? Kínában ő volt az
első kapus, aki elsajátította a vetődés technikáját. Zhang szerencséjére
1954-ben a kínai kormány őt küldte Magyarországra, hogy ott
tréningezzen.
1954-ben Kína elmaradott ország volt, nagyon rossz körülmények
között játszottak a labdarúgók, olyannyira, hogy Magyarországon
fociztak először füves pályán!
A 75 éves Zhang máig jól emlékszik arra, amit 55 évvel ezelőtt
magyar edzője, Ember József első találkozásukkor mondott.
„Kínában 600 millió ember él. Hogy lehet, hogy pont téged választottak
kapusnak?!” 179 centiméteres magasságával kapusnak alacsony volt,
és technikája sem volt jobb egy amatőr játékosénál. Ebből könnyen
érthető a magyar edző meglepettsége. Zhang elmondása szerint
magyar edzője többet foglalkozott vele, mint a többi kínai focistával,
mert a kezdetek
kezdetén ő volt a
leggyengébb.

Csou En-laj kínai miniszterelnök üdvözli
Zhang Junxiut

A 25 kínai
focista, akiket
abban az évben
Magyarországra
k ü l d t e k ,
szorgalmasan
edzett. Papíron a
„focisuli” hétfőtől
szombatig
tartott, de ők
még vasárnap is

1934-ben születik.
1954 – 55: Magyarországon edz.
1958-ban a tíz legjobb kínai sportoló közé választják.
1965-ben a kínai labdarúgó-válogatott segédedzője lesz.
2000-ben beválasztják az évszázad kínai válogatottjába.

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

gyakoroltak. Ennek
mesterük nem nagyon
örült, mert attól
félt, hogy könnyen
kiégnek, ha túledzik
magukat. De Zhang
fáradhatatlannak tűnt.
1954-ben napi 50
forintból jól lehetett
lakni. Mint mondta,
a kínai konyhához
képest a nyugati
jobban megfelel
egy sportolóknak, mert több energiát ad. „Sosem éreztem fáradtnak
magam.”
Zhangot mind a mai napig bevehetetlen nagy falként emlegetik.
Ezt a becenevet nem a kínaiak ragasztották rá, hanem a lengyel újságok.
1955-ben a magyarországi program végeztével a kínai focicsapat
barátságos mérkőzést játszott a lengyel válogatottal Varsóban. A kínaiak
bemutatkozása meglepte a lengyeleket annak ellenére, hogy 3-2-re
megverték a kínaiakat. A kapus, Zhang kiemelkedett a mezőnyből,
persze nem magasságával, hanem hatalmas védéseivel. Ekkor kapta a
„bevehetetlen nagy fal” becenevet.
Zhang, amikor arra kértük, hogy emlékül írjon le néhány
gondolatot a kínai-magyar diplomáciai kapcsolat jubileuma alkalmából,
azt írta, hogy nagyon hiányzik neki egykori edzője, Ember József. Zhang
véleménye szerint mesterének szigora nélkül nem futott volna be ilyen
ragyogó karriert.

Zhou Huiwen
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Cao Wenyuan medence után
súlyemelőterem
Cao Wenyuan hazaérkezése után
levélben tartotta a kapcsolatot magyar
osztálytársaival. Akkor még nem volt
internet és e-mail, ami ma már megszünteti
a távolságokat. Kínai írásjelekkel hagyta
meg kínai címét. Osztálytársai ezt másolták
le, és így leveleztek. Magyar barátainak
egyikével azonban megszakadt a kapcsolat.
Valamikor a nyolcvanas években egy nap
egy sporttudományi ülés után kerékpáron
igyekezett haza. Útközben megállt egy
jelzőlámpánál, és türelmetlenül várta, hogy
továbbindulhasson. Váratlanul valaki magyarul
kiáltott oda. „Jó napot, tanár úr!” A tanár úr megszólítás annak szólt,
hogy az egyetem befejezése után tanárként dolgozott. Kíváncsian nézett
körül, és legnagyobb meglepetésére osztálytársainak egyike köszönt
rá, aki - mint később kiderült - egy győri teherautógyár képviselőjeként
dolgozott Pekingben, amely szoros kapcsolatot épített ki Kínával. Ha
nem ment volna el az ülésre, és nem állt volna meg a jelzőlámpánál,
akkor sohasem találkozott volna régi ismerősével. Több mint 10 millió
ember közül pont egykori osztálytársába botlott Pekingben! Alig akarta
elhinni, hogy ilyen megtörténhet.

1988-ban családjával Magyarországra
kirándult. Amikor Győrbe érkeztek,
meglátogatták azt a barátját, akivel a véletlen
újra összehozta Pekingben. Magyarországon
egykor együtt tanultak, Pekingben újra
összetalálkoztak, és most Magyarországon
ismét beszélgethettek. Ezt követően már nem
veszítették el egymást.
A Magyar Olimpiai Akadémia kiváló
iskola, ahol sok fontos alaptudományt lehet
elsajátítani. Itt tanult az ötvenes években
úszás szakon. Kitűnő eredményét díjjal
jutalmazták, és ennek kapcsán ismerkedett meg Aján Tamással, aki egy
évvel volt fiatalabb nála. A nyolcvanas években Aján Tamás látogatást
tett Kínában, így jó alkalom nyílt arra, hogy ismét találkozzanak. Magyar
ismerőse elmesélte, hogy sokáig kereste Caót, de sehogy sem sikerült
rátalálnia. Úgy döntöttek, hogy a jövőben közösen foglalkoznak majd a
súlyemelést érintő ügyekkel. Aján Tamásra legjobb barátjaként tekint, aki
Kínával is jó kapcsolatot ápol.
„Magyar barátaim! Sok sikert és szép életet kívánok! Éljen a
magyar és a kínai nép közötti barátság!” - mondta búcsúzáskor.

Zhang Hui

1956 – 61 között Magyarországon tanul úszás szakon; később a kínai sporttudományi hivatal vezetője lesz.
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Yang Jianwei és az első kínai
kukoricakombájn

1956-ban a gimnáziumot éppen csak befejező Yang Jianwei jó hírt
kapott: ösztöndíjasként Magyarországra küldik. Akkor még nem tudta,
hogy ez alapjaiban fogja meghatározni a sorsát. Azóta szoros kötelék
fűzi ezt a kínai kisembert a távoli Magyarországhoz.
Yang Jianwei az első évben Magyarországon főleg a magyar
nyelv elsajátítására fordította az idejét a külföldi diákoknak létrehozott
nyelviskolában. Később egy év múlva Yangot felvették a budapesti
székhelyű Magyar Agrártudományi Egyetemre. Akkoriban Kína
modernizációs folyamata miatt nagy volt az igény kiváló szakemberekre,
így Yang a mezőgazdasági gépészmérnöki karra iratkozott be.
Szorgalmának köszönhetően tanulmányi eredményei mindig jók voltak;
tanárai gyakorta dicsérték. Nyelvtudásának színvonala is gyorsan
javult, sőt az utolsó egyetemi tanévben Yang Jianwei már magyarul
gondolkodott!
A magyarországi tanulmányok során szerzett tapasztalatairól
szólva Yang megjegyezte, hogy akkortájt a mezőgazdasági technológiát
és az állattenyésztést tekintve Magyarország sokkal fejlettebb volt, mint
Kína. A magyar egyetemeken kiváló oktatómunka folyt; a hallgatók saját
szakterületük mellett más tudományokat is figyelemmel kísértek, sőt a
szakmai gyakorlatra is nagy hangsúlyt fektettek.
Az ötvenes években Kína és Magyarország jó kapcsolatot tartott
fenn. Yang Jianwei szerint a kínai ösztöndíjasok első csoportjának
tagjai kelet-európai országokban tanultak, persze Magyarországon is.
Az egyetem külön osztályt hozott létre, hogy segítsék a kínai diákokat
mindennapi életükben és a tanulásban. Yang Jianwei-t mély barátság
fűzte magyar csoporttársaihoz. „Az agrártudományi egyetemen
csoporttársaim többsége vidékről érkezett a >>nagyvárosba<<, és
nagyon önállóak voltak az életben. A legnagyobb vidámság akkor
volt, amikor kézhez kapták a családjuk által küldött csomagot tele
süteménnyel, borral, hússal és más élelmiszerrel. Ilyenkor nagy partit
csaptunk a kollégiumban, ettünk a finomságokból, és jókat beszélgetünk”
- mesélte.

Yang Jianwei és magyar barátja egy cseresznyefa előtt

Yang egyszer súlyos influenzával ágynak esett, és több napra az
egyetemi kórházba került. Csoporttársai sorban látogatták. „Szegény fiú!
Biztos nagyon sokat gondol a családjára, a rokonaira. Ne aggódj, én úgy
gondolok rád mint rokonomra!” - mondta szánakozva egyik látogatója.
Yang még ma is meghatódik, ha erre gondol. Mindmáig szoros
kapcsolatot ápol csoporttársaival, gyakran váltanak e-mailt.
Magyarországon a tanulás mellett a nyári szünidőben minden
évben a magyar Oktatási Minisztérium az ösztöndíjasokra gondolva
vidéki utazást szervezett nekik, hogy jobban megismerjék Magyarország
igazi arcát. „Magyarország tényleg nagyon szép, a helyi népszokások is
nagyon érdekesek” - mondta Yang.
1962-ben tanulmányainak végeztével hazatért. Első munkahelye a
kínai mezőgazdasági gépészmérnöki kutatóintézet volt. Ahogy mesélte,
első feladata egy kukoricaarató kombájn megtervezése és megépítése
volt. Kína még nem rendelkezett ilyen technikával. A kutatóintézetben
a Lengyelországból, Bulgáriából és Csehországból hazatért kínai
ösztöndíjasok is ezt a feladatot próbálták megoldani, de nem jártak
sikerrel, hiszen ahol tanulmányaikat végezték, nem volt általánosan
használatos az ilyen típusú kombájn, így ez a terület teljesen ismeretlen
volt számukra. A Magyarországon tanultaknak köszönhetően Yang
Jianwei két év után elkészült Kína első kukoricaarató kombájngépével,
amivel kiérdemelte az ország legmagasabb műszaki-tudományos díját.
A hatvanas évek elejétől Yang Jianwei sorrendben a kínai
mezőgazdasági gépészmérnöki kutatóintézetnél, a kínai csomagolásés élelmiszertechnikai vállalatnál és Kína budapesti nagykövetségén
dolgozott. Yang tizenötször járt Magyarországon, és összesen tíz évet
töltött ott. Fontos szerep jutott neki a kínai-magyar cserekapcsolatokban
és a két nép közötti barátság elősegítésében. Mint mondta,
magyarországi élete csupán tíz évet tesz ki, de ez a tíz év az egész
életét meghatározta!
An Xin

1936-ban születik.
1956 – 57: Magyar nyelvet tanul Budapesten.
1957 – 62: A Magyar Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészmérnöki karán folytatja a tanulmányait.
1962-től egészen nyugdíjba vonulásáig a kínai mezőgazdasági gépészmérnöki kutatóintézetnél, a kínai
csomagolás- és élelmiszertechnikai vállalatnál és Kína budapesti nagykövetségén dolgozik; nyugdíjba
vonulásától az Európában és az Egyesült Államokban végzett kínai ösztöndíjasok szövetségének alelnöke.
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Yang Tianle - a kínai
doppingellenes küzdelem
atyja

Azt mondják, hogy a dopping a modern sport rákja. Yang Tianle az életét a doppingellenes
küzdelemnek szentelte abban a reményben, hogy egy nap eljön az az idő, amikor már nem
kritizálhatják Kínát emiatt…
1951-ben Yang Tianle bekerült a daliani orvostudományi
akadémiára, amely a Kínai Kommunista Párt által létrehozott
első orvostudományi akadémia volt. A kiváló szakmai munkának
köszönhetően az onnan kikerülő hallgatók majd mindegyike kiváló
eredményt ért el a különböző tudományos területeken. 1956-ban
- amikor tanulmányait befejezte - értesítőt kapott, melyben az állt,
Magyarországra küldik, ahol sportfiziológiával fog foglalkozni. A több
mint 140 jelölt közül csak négy kaphatott ösztöndíjat. Tudta, hogy nagy
lehetőség előtt áll.

feltétele az volt, hogy Kína meg kell, tudja oldani a doppingellenőrzést.
Ezt követően 1985. novemberben a kínai sportügyi bizottság közölte,
hogy létrehozzák a kínai doppingellenőrző központot, melynek
főigazgatója Yang Tianle lett.
Az utasítás szerint az 1985-től 1990-ig tartó időszakban - csupán
hat év leforgása alatt - Yangnak és kollégáinak létre kellett hozniuk
a doppingellenőrző központot, és meg kellett felelniük a Nemzetközi

1956 nyarán Yang Tianle a Pécsi Orvostudományi Egyetem
sportfiziológiai kutatóintézetének doktorandusza lett, a neves fiziológus,
Ricsák István keze alá került. Az idő tájt a magyar hallgatók általában a
hat-hét éves tanulmány után néhány évet gyakorlattal töltöttek, és csak
ezt követően jelentkezhettek doktorandusznak. Ennek is betudható,
hogy magyar csoporttársai nem különösebben foglalkoztak a fiatal
kínai ösztöndíjassal, sőt lenézték Yangot. Ám egy esemény alapvetően
megváltoztatta korábbi véleményüket kínai társukról.
Egy állaton végrehajtott sebészi beavatkozása olyan jól sikerült,
hogy ezzel tanárai elismerését is kivívta. Csoporttársai kénytelenek
voltak elismerni tehetségét. Erőfeszítésének meglett az eredménye:
Yang Tianle Magyarországon több sportfiziológiai tanulmányt publikált,
és sikeres vizsgát tett. 1961 áprilisában a szigorú bírálatot követően
Yang Tianle PhD doktori fokozatot szerzett az orvostudományokban.
A kínai doktoranduszok két magyarországi csoportjából Yang szerzett
elsőként diplomatát.
1961 májusában tért haza Kínába.
Kína úgy tervezete, hogy a hetvenes években egy
doppingellenőrző laboratóriumot hoz létre. De a pénzügyi nehézségek,
a szakemberek, a technológia, a berendezések hiánya miatt ez akkor
meghiúsult. 1984-ben Peking megpályázta az 1990-es 11. Ázsiai
Játékok rendezési jogát. Akkor az Ázsiai Olimpiai Bizottság egyik

Yang Tianle, a Hongkongi Baptista Egyetem (HKBU)
tiszteletbeli doktora
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Olimpiai Bizottság (NOB) szigorú kívánalmainak. Miután hazatért Magyarországról, folytatta
sportfiziológiai kutatásait, így nem sokat tudott a doppingellenőrzésről. Az igazság az, hogy
Kínában akkor nem volt megfelelő szakember. „Ha országunk nem tudta volna vállalni a
doppingellenőrzéssel járó feladatokat, akkor az egyik oldalon erős kritikát kapott volna az Ázsiai
Olimpiai Bizottságtól, a második oldalon pedig többe került volna egy külföldi laboratórium
felépítése” - mondta.
Yang Tianle és kollégái óriási erőfeszítéseket tettek, hogy ne hozzanak szégyent Kínára.
A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy nem állt rendelkezésükre doppingszereket ismertető
tanulmány, és a több mint száz fajta doppingszer közül néhányról különösen nehéznek bizonyult
bármilyen tanulmány beszerzése. Külföldön már akkor hatalmas pénzösszegeket fordítottak a
doppingszerek vizsgálatára, önkéntesek voltak a kísérletek alanyai. Ehhez nagyon sok pénzre
van szükség! A nehézségek áthidalására Yangék súlyos döntést hoztak: az egészségügyi
kockázatok ellenére maguk kezdték szedni a különböző fajta doppingszereket. Többen rosszul
lettek, hánytak, eszméletüket vesztették, sőt volt, aki kórházba került. De mindnyájan kitartottak!
Az 1986 márciusától 1989 januárjáig tartó hat hivatalos vizsgálat után a kínai
doppingellenőrző központ végül megkapta a NOB minősítését. A kínai lett a világon a NOB
által elismert huszadik doppingellenőrző laboratórium, Ázsiában a harmadik, és a fejlődő országokban pedig az első. 1990-ben a Pekingben
megrendezett 11. Ázsiai Játékokon Kína sikeresen teljesítette a doppingellenőrzés feladatát. Kína történelmet írt: a szervező ország önerőből oldotta
meg a doppingellenőrzést. Yang Tianle ezzel érdemelte ki a kínai doppingellenes küzdelem atyja titulust.
An Xin

1990-ben a pekingi 11. Ázsiai Játékokon Yang Tianle (balról a második) Juan Antonio
Samaranch NOB-elnöknek számol be
1932-ben születik Sanghajban.
1951-ben végez a daliani orvostudományi akadémián.
1956 – 61: A Pécsi Orvostudományi Egyetem sportfiziológiai kutatóintézetének doktorandusza.
1961 – 85: A kínai sportügyi bizottság sportorvos-tudományi kutatóintézetének kutatója, helyettes vezetője.
1985 – 90: A kínai sportügyi bizottság sportorvos-tudományi kutatóintézetének vezetője, a kínai doppingellenőrző
központ vezetője.
1991 – 2004: A Kínai Olimpiai Bizottság tagja, a NOB orvosi bizottságának tagja, a Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökség (WADA) tagja.
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Zhao Hongyou, aki a
magyarországi szénbányászatot
tanulmányozta

Zhao Hongyou
1956-ben éppen 26 éves volt.
Akkor fejezte be tanulmányait
az Északkelet-kínai
Mezőgazdasági Főiskola
bányagépészeti szakán. Egy
napon arról kapott értesítést,
hogy ösztöndíjasként
külföldön tanulhat tovább.
Zhaót váratlanul érte a hír.
Az akkori ösztöndíjasok
többségéhez hasonlóan
Zhao még Pekingben sem
járt. Az értesítéstől számítva
az utazásig csak egy hónapja volt. Ezidőben Zhao Hongyou, más
felkészülés mellett lehetőséget kapott arra, hogy a Pekingi Idegen Nyelvi
Főiskolán ízelítőt kapjon a magyar nyelvből.
Egy hónap múlva, 1956 szeptemberében Zhao több mint 20
diáktársával már a vonaton utazott Budapest felé. Emlékei szerint abban
az időszakban Kína nagy számban küldött ösztöndíjasokat külföldre,
többségüket a Szovjetunióba. Zhaó ék is megálltak Moszkvában
egy időre, találkoztak az ott tanuló diákokkal, majd továbbutaztak
Budapestre.
Az első év Magyarországon főleg a nyelvtanulással telt. Zhao
és további három diák egy magyar tanárnő családjánál tanult. Zhao
máig jól emlékszik a tanárnő nevére és három gyermekére. A tanárnő
lelkesen foglalkozott vele, de alig két hónap múlva, novemberben
kitört az 1956-os forradalom, a nyelvtanulást fel kellett függeszteni.

Zhao Hongyou felidézve az akkori időket megjegyzete, hogy jóllehet
az esemény nagy visszhangot keltett az egész világon, a kínai
ösztöndíjasokra nem gyakorolt súlyos hatást, biztonságuk a kezdetektől
ott tartózkodásuk végéig sosem volt veszélyben. Zhao némileg
meglepődött azon, hogy a magyar társadalmi rend viszonylag rövid időn
belül stabilizálódott.
Zhao Hongyou egy évig élt a fővárosban utána Sopronba
költözött, hogy ott doktoranduszként tovább folytassa tanulmányait.
Korábban volt lehetősége felkeresni Magyarország szinte valamennyi
nagyobb szénbányáját. Magyarország nem túl gazdag szénforrásban,
de fejlett volt a bányaipara, a szén kitermelése. Jó színvonalú volt a
gépgyártás, valamint az ország élen járt a technológai kutatás terén.
A magyar szénbányászatban a biztonsági mutatók kiemelkedően
magasak voltak, az ágazat irányítói fontosnak tartották a fenntartható
fejlődés biztosítását. Megtervezték előre például azt is, hogy egy
szénbánya feltárását mennyi ideig végzik. Mindez az akkori fejlődő Kína
számára fontos és tanulmányozandó volt.
Több mint ötéves magyarországi tartózkodása során Zhao
Hongyou szakmájában nemcsak a fontos elméletet sajátította el, hanem
gyakorlati képzést is kapott.
Onnantól kezdve, hogy 1961-ben hazatért, nyugdíjba vonulásáig
munkásságát az ország bányaipari kutatásainak szentelte. Magas
tudományos fokozattal rendelkező kutatóintézeti mérnökként ment
nyugdíjba, majd a kínai szakfolyóirat főszerkesztőjeként dolgozott
tovább.
An Xin

1956-ban az Északkelet-kínai Mezőgazdasági Főiskola (1994-től egyetem) bányagépészeti szakán fejezte be
tanulmányait.
1956 – 61: Magyarországon tanul.
1961-től nyugdíjba vonulásáig a Kínai Szénkutató Intézetben magas beosztású mérnök, a „Kínai Szénkutatás”
című lap főszerkesztője.
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Egy híres csellista Kínából - Hu
Guoyao
Hu Guoyao híres kínai csellóművész, aki 1959 végén került a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol 1964-ben fejezte be
tanulmányait. Budapestre érkezésekor Hu nem beszélt magyarul, így
érthetően nagy nyomás nehezedett rá az egyetemen. Szorgalmasan
tanult és gyakorolt csellón, naponta legalább húsz magyar szót
igyekezett megtanulni, és csak 3-4 órát aludt. Egy hónap elteltével Hu
Guoyan öt kilogrammot fogyott; testsúlya ekkor csupán 49 kilogramm
volt.
Kitartásának köszönhetően három hónap után már folyékonyan
beszélt magyarul. Híres zsidó tanára nagyon szerette tehetséges kínai
diákját, akivel szigorúan, őszinte hozzáállással foglalkozott. Hu magyar
osztálytársai kedvesek voltak hozzá, jó barátai lettek. Volt köztük egy
megtermett, úgy kétméteres diák, aki mindig rajta tartotta a szemét a
legyengült Hun, nehogy baja essen. Az egyetem könyvtárának vezetője
szenvedélyes bélyeggyűjtő volt. Hu Guoyao bejárt Kína budapesti
nagykövetségére, ahol összegyűjtötte neki a kínai bélyegeket. Hu szoros
barátságot kötött a könyvtár vezetőjével, aki sok ritka kottát kölcsönzött
ki Hunak. Ő a megspórolt pénzből pedig zenei könyveket vásárolt. Hu
lett az első olyan kínai ösztöndíjas, aki diplomát szerzett a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen cselló tanszakon. 1964 nyarán, amikor Hu
Guoyao befejezte tanulmányait, sikeres szólókoncertet adott.

Konzervatóriumban (CCOM) kezdett tanítani. 1970-ben a Kínai
Központi Filharmonikus Társaság tagja lett, kiváló előadó-képességével
és türelmével kivívta a szakmabeliek tiszteletét. A Kínai Központi
Filharmonikus Társaság szólócsellistája lett. Lemezt rögzített;
szakkönyvet írt; elsőként tűzte műsorára több kínai zeneszerző művét;
rengeteg, csellóra írt versenyművet adott elő. Hu Guoyao nemcsak
kiváló művész, de jó tanár is. Tanítványai között van négyéves kislány
és ötven év feletti felnőtt, akik mind jó eredményeket értek el világszerte.
Néhány évvel ezelőtt Hu vállalkozott három négyéves kislány tanítására,
így igyekeznie kellett olyan módszert találni, ami igazodott tanítványainak
fiatal korához. Bemutatkozásukkor a közönség három aranyos négyéves
kislányt láthatott, akik hangszerűknél is alacsonyabbak voltak…
Hu beszélgetésünk végén egy ódon hangulatú szobába kísért
minket, ahol egy cselló állt. Leült és játszani kezdett a hangszeren. Keze
alatt a cselló hangja kissé férfias, telt, de érzéki. Élete során Hu Guoyao
számtalan gyönyörű élettörténetet szólaltatott meg, és szólaltat meg ma
is csellóján.
Lin Lin

1964-ben visszatért Kínába, ahol a Központi Zeneművészeti

1935-ben születik a dél-kínai Wuxiban.
1946-ben a changzhoui állami zeneművészeti intézet (ma már a pekingi konzervatórium része) növendéke lesz.
1959-ben bekerül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol öt évet tölt.
1964-ben szerez diplomatát. Tanulmányait követően visszatér Kínába, ahol a Központi Zeneművészeti
Konzervatóriumban (CCOM) tanít.
1970-ben a Kínai Központi Filharmonikus Társaság tagja lesz, professzori címet szerez, több kínai művészeti
intézetben, egyetemen tanít.
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Ma Yuqi, aki
Magyarországra vitte az
agyaghadsereget
A történelem szakon végzett Ma Yuqi maradandót alkotott a kínaimagyar kulturális kapcsolatokban. Nagy részben neki köszönhető, hogy
megvalósulhatott a kínai terrakotta hadsereg figuráinak magyarországi
kiállítása, és személyesen is hozzájárult Lu Xun bronz mellszobrának
kiskőrösi, és Petőfi Sándor szobrának pekingi felavatásához a Lu Xun
múzeumnál. Ott szurkolt Magyarországon a kínai tornászok történelmi
szereplésénél.
1959-ben a középiskola befejezése után Ma Yuqit magyarországi
tanulmányi útra küldték. „Nagy volt a versengés az ösztöndíjért.
Hebei tartományból csak három diákot jelöltek ki. Én lettem az egyik
szerencsés.” Így kezdődött beszélgetésünk, és a kínai-magyar
diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulója alkalmából készített
interjúsorozatunk is.
„Minden várakozásomat meghaladta, milliók álltak sorban a
kiállításnak helyet adó múzeum előtt. Ez volt az agyagkatonák első
külföldi útja.” 1987-ben a Kulturális Minisztériumban osztályvezetői
poszton Kínában dolgozó Ma Yuqi hírét vette, hogy Görögország,
Kelet-Németország és Magyarország javaslatot tett egy kiállítás
megrendezésére a kínai terrakotta agyaghadsereg katonáiból a három
országban. Shaanxiba utazott - itt fedezték fel 1974-ben az egyedülálló

leleteket -, hogy személyesen járjon el az ügyben. „Rettenetesen
nehéz volt a konzultáció a helyi kormányzattal egy eredeti terrakotta
figura külföldre viteléről. A helyi tisztviselők csak másolatok kiállítását
javasolták. Többször is hangsúlyoztam, hogy másolatok kiállításának
semmi értelme sem lenne, eredeti figurákat kell külföldre vinni!” emlékezett vissza Ma. A volt kulturális tanácsos erőfeszítésének
köszönhetően igazi szenzációt keltett a három eredeti figura bemutatása
a három országban, így Budapesten is.
Ma Yuqi munkaköre igen változatos volt. Egy történettel is szolgált
erről. Mint köztudott, a kínai sportolók egyre inkább kezdték magukat
észrevetetni a nyolcvanas években. Ebben az időszakban Budapesten
érte el első, áttörést jelentő sikerét a kínai férfi-tornasport, amikor is
legyőzték a korábban legyőzhetetlennek vélt orosz csapatot, és a
sportolók a dobogó felső fokára léphettek. Gao Jian, a tornaválogatott
akkori vezetőedzője este sörözéssel ünnepelte a diadalmat. „Másnap
az egyéni versenyeken váratlan vereséget szenvedtünk, amikor Li Ning
leesett a nyújtóról.” Ma Yuqi elmondása szerint Gao Jian bevallotta, hogy
az ünneplés okozta a másnapi váratlan kudarcot. De büszke arra, hogy
ez a történelmi siker Budapesthez fűződik.
A magyar fővárosban összesen 23 évet töltött a kulturális

Ma Yuqi és felesége
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tanácsos. Egyaránt vannak kellemes és kellemetlen emlékei ebből az időszakból. Amikor Budapesten tanult, a politikai helyzet is segített abban,
hogy a magyarok örömmel fogadták a kínai ösztöndíjasokat, kedvesen viszonyultak hozzájuk. „A két ország közötti kapcsolatok fejlődésében
egy húszéves időszak gondokkal terhes volt. Gyengült a cserekapcsolat, félbeszakadt a kulturális szerződés” - váltott komolyabb hangnemre
Ma. Szerencsére a helyzet idővel megváltozott, és 1987-ben helyreállították az államközi kulturális szerződést, és ez az óta is érvényben van. A
nyolcvanas évek végén a két ország politikai viharai mellett sem mehetünk el szó nélkül. Szintén 1987-ben avatták fel a neves kínai költő, Lu Xun
bronz mellszobrát Petőfi Sándor szülővárosában, Kiskőrösön, melynek megvalósításához szükség volt Wang Meng akkori kulturális miniszter
támogatásához. De amikor Magyarország Petőfi szobrát szerette volna elhelyezni a Lu Xun múzeumnál, akadályokba ütközött. A kilencvenes
évek elején a kínai kulturális tárca nem engedélyezte a kezdeményezés megvalósítását egészen 2003-ig.
A ma már nyugdíjas volt kulturális tanácsos mindennapjai mit sem szürkültek. Mindennap kétszer iszik kedvenc kávéjából, feleségével
évente több utazást tesznek belföldön. Természetesen a hetvenéves idős még ma is szakít időt a kínai-magyar barátság ápolására.
Wang Xuejun

Magyar emléktárgyak Ma Yuqi gyűjteményéből

1959-ben megkezdi tanulmányait a Pekingi Idegen Nyelvi Főiskolán (ma egyetem).
1961 – 66: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakon tanul.
1966 – 68: Kína budapesti nagykövetségének munkatársa.
1969-ben a közép-kínai Henan tartomány egyik falujában dolgozik.
1970 – 79: A Xinhua hírügynökség külsős tudósítója, négy éven át Budapestről tudósít.
1979-ben a Kulturális Minisztérium munkatársa lesz.
1981 – 85: Kína magyarországi nagykövetségén dolgozik.
1985 – 89: A Kulturális Minisztérium osztályvezetője.
1989 – 92: Kulturális tanácsos Budapesten.
1995 – 98: Újabb négy évig kulturális tanácsos Budapesten.
1998-ban megy nyugdíjba.
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Utószó
Mindnyájan megtapasztaljuk az élet édes és keserű „ízét”.
Akár a legjelentéktelenebbnek tűnő történés is - legyen az jó
vagy rossz - hatással lehet életünkre, de akár mások életére is,
sőt még az is lehet, hogy előreviszi a világot. A kínai-magyar
diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulója alkalmából
kiadott rendkívüli lapszámban olyan embereket igyekeztünk
megszólaltatni, akik munkájukkal, tetteikkel, illetve a magyar
tapasztalatok átvételével bizonyos mértékben hozzájárultak a két
ország közötti kapcsolatok alakulásához, lendületet adtak Kína
modernizációjának. Az összeállítás készítése közben döbbentünk
rá arra, hogy milyen sok érdekes pályafutás közül válogathatunk.
Bizony nagy fejtörést okozott, hogy kit hagyjunk ki ünnepi
számunkból, ugyanis legnagyobb örömünkre sokan vannak, akik
szerepet játszottak a kétoldalú viszonyban. Ez alkalommal nem
kerülhetett sor azoknak a magyaroknak a bemutatására, akik
nagy szolgálatot tettek a magyar-kínai kapcsolatok fejlődésének.
Magazinunk főszereplőiben azonos, hogy mindnyájan hetven
év felettiek, akik nagy örömmel mondtak igent felkérésünkre,
meséltek életükről. Történeteikből érezhető, hogy hisznek
a kínai-magyar kapcsolat jövőjében. Végül, de nem utolsó
sorban köszönettel tartozunk a sok jó tanácsért és a hasznos
információkért a magyar nyelv két szakavatott ismerőjének, Ma
Yuqinak és Chai Pengfei-nak.
Újabb hasonlóan sikeres hatvan évet kívánunk!
Magyar Szerkesztőség
Peking, 2009. szeptember 30.
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