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GDP: Kína lekörözte Japánt

Külföldi ünnepek Kínában
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Hudecz Ferenc professzorral

Mao Sou-fu műfordító a kínai-magyar kulturális cserekapcsolatokért

Az első külföldi származású kínai állampolgár és KKP-tag

Drága porcelánba öntött hazaszeretet
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A kínai danxia felszínforma

A „nyolc megfeledkezés” jót tesz az egészségnek
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Elháríthatatlan feladatokkal utaztam 2010 decemberében 
12 napra Magyarországra, Lengyelországba és 
Csehországba.  Nagy szégyen volt ez számomra, 
magyarul tanuló, Közép-Európát kutató számára, mert 
mióta 18 évvel ezelőtt elkezdtem magyarul tanulni, 
most először jártam Magyarországon. Ám semmi gond, 
jobb későn, mint soha — így vigasztaltam magam. És 
természetesen nem ez volt a lényeg, hanem hogy végre 
megtapasztaltam Budapest nyugalmát, Varsó hidegét és 
Prága forgalmát. 

Az volt a célkitűzésem, hogy Budapesten megfigyelem 
a média helyzetét, Varsóban és Krakkóban az internet 
és a kínai nyelvoktatás státuszát, Prágában pedig 
megismerjük a rádiópiacot.

Prága egy igazi ,  mindenki t  befogadó város,  a 
fényképezőgépemmel lefotózott fekete bőrűek, a 
rengeteg japán és thai, sőt közép-ázsiai is bizonyíthatja 
ezt. A küldöttségünk egyik tagja Prágában beleszeretett 
egy helyi kínai étterembe, ott szerinte sokkal finomabb 
kínai ételeket evett, mint Kínában. De én úgy gondolom, 
kollégám éhes volt és fázott az európai hidegben, ez 
hatott a pszichéjére, majd azon keresztül a szájára, 
a nyelvére, jóllehet tényleg szorgalmasan dolgoznak 
Csehországban a kínai szakácsok. 

Prágában egyébként teljesen átéreztem a csehek 
önbizalmát: ha valamit nem szeretnek, akkor rögtön 
nemet mondanak. A szállodában tilos a dohányzás, de 
két dohányzó kollégám a szobában fütyült a tilalomra, 
s búcsúzásunkkor miután elszámoltunk és kifizettük az 
éjszakákat, a folyosóról odaugrott egy bosszús lány, aki 
mi négyünkre utalva sokat kiabált. Szerencsére nem 
tudok csehül. A két kollégám halkan elmesélte nekem, 
hogy ő észrevette a rengeteg csikket a szobában. 

Sokat szaladgáltam különféle ügyekben Budapesten. 
Mély benyomást tett rám a taxi ára. Hála istennek, hogy 
csak Pekingben kell taxiznom. Sokszor eszembe jutott 
egy kínai tévéreklám, amelyben egy lány a szabadság, 
a nyugalom és az élet örömei miatt felmondott a 
munkahelyén és Budapestre utazott. Neki a szabadságot 
jelenti Budapest, de nekem mit? 

Igen foglalkoztatott a kérdés. Jóllehet a kínaiakra 
jellemzően jó benyomást tesz Budapest, akár jártak 
már ott, akár nem. Miközben ezen gondolkodtam, az 
internetes keresőbe beírtam a „Kínai Nemzetközi Rádió 
Budapest” kifejezést, s a találatok közül megnéztem a 
HVG hírét: A kínai kultúra és világnézet propagálása a 
hivatalos küldetése a Kínai Nemzetközi Rádiónak (CRI), 
és minden bizonnyal ezt a célt szolgálja az „évezredes 
keleti értékek bemutatása" szlogennel meghirdetett új 
délutáni műsorsáv beindítása a Klasszik Rádióban.

Én is  rész t  ve t tem a  h í rben eml í te t t  dé lu tán i 
rendezvényen. Ezért kicsit kellemetlennek érzem 
a „világnézet propagálása” kifejezés alkalmazását. 
Valamelyik internetes fórumon megnéztem a hírhez 
csatolt hozzászólásokat: „eljött a sárga veszedelem” 
– ez volt az alaphang. Tény, hogy a HVG szabadon 
használhat bármilyen elítélő szót, feltéve, hogy igazat 
mond. De nem értettem meg, hogy a kultúra részét 
képező keleti zenének vagy információnak mi köze a 
„sárga veszedelem”-hez? A „veszedelem” mindazokat 
érinti a világon, akik kínai termékeket használnak. Hát 
nem? A zokni minden fonalában, a Mikulás ruhájának 
minden gombjában ott a „sárgák” verejtéke. Úgy 
gondolom, hogy kizárólag azok félnek a kulturális 
különbségektől, akiknél nyilvánvalóan hiányzik az 
önbizalom. Ha van önbizalmunk, akkor bárki terjeszti a 
világnézetét, mi pedig eldöntjük, hogy mit gondoljunk 
róla. Jó vagy rossz, odafigyelünk és eldöntjük! Ezt a 
könnyen megérthető gondolatot a 19. század elején a 
külföldi agresszió elleni küzdelem kezdete óta fogadják 
el a kínaiak, és talán ezért is erősödött meg a japán 
birodalom. Mindent, különösen nyugatról befogadtak a 
japánok, mert belőlük soha nem hiányzott az önbizalom. 

Ha még több önbizalma lenne Budapestnek, akkor nem 
tartana senkitől, semelyik „veszedelem”-től!

Legyen ÖNBIZALMA Budapestnek!





A japán kormány nyilvánosságra hozta idei 
második negyedévi GDP-adatait, amelyek 
a lacsonyabbak az azonos időszak k ína i 
számainál. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy 
Kína a világ második legnagyobb gazdaságává 
vált, megelőzve a címet több mint negyven évig 
birtokló Japánt. Az ezredfordulót követően Kína 
gazdasági összteljesítménye sorban érte utol a 
fejlett országokét: 2006-ban Nagy-Britanniáét, 
2007-ben Németországét, most pedig Japánét. 
Az óriási számok láttán a kínaiaknak azonban el 
kell gondolkodniuk: Ez valós gazdagságot takar?

Yao Jian, a kínai Kereskedelmi Minisztérium 
szóvivője egy augusztus 17-i sajtókonferencián 
a második negyedévi kínai GDP-ről szólva 
elmondta: „Ez az eredmény a kínai gazdaság 
erejét mutatja.” Hozzátette, hogy a reform és 
nyitás politikája előmozdította a gazdaság gyors 
ütemű növekedését, majd előrevetítette, hogy „a 
növekedő tendencia a jövőben is kitarthat”.

Liu Guangming, a Guosen Security pekingi 
leányvállalatának befektetési tanácsadója szintén 

pozitív vélekedésének adott hangot.

„Ez általánosságban szólva lenyűgöző eredmény. 
A gazdaságfejlesztés módja hozzásegített 
a politikai nagyhatalmi státuszhoz igazodó 
gazdasági pozíció eléréséhez.”

A szemet gyönyörködtető szám természetesen 
nagy lelkesedéssel tölti el a kínaiakat. Kína 
azonban egy 1,3  mi l l iá rdos lakossággal 
rendelkező hatalmas ország, így az egész 
lakosságra vetítve minden nagy eredmény 
kicsinek tűnik. Jóllehet a második negyedévi kínai 
GDP összvolumene meghaladta Japánét, az 
egy főre jutó GDP éppen csak eléri a japán adat 
egytizedét. Liu szerint Kína 150 millió lakosa még 
mindig az ENSZ szegénységi határküszöbe alatt 
él, naponta kevesebb, mint 1 dollárból.

„A széles szakadék azt mutatja, hogy Kína 
va ló jában még nem számít  a  gazdasági 
nagyhatalmak közé, hiszen az egy főre jutó 
jövedelem jobban képviseli az átlagos fogyasztási 
színvonalat és az életminőséget. Kínában (a 
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belföldi határérték szerint) 40 millió ember él a 
szegénységi küszöb alatt, ami óriási szám!”

Valójában a GDP csak egy szám. Még hosszú út áll 
a kínai gazdaságfejlődés előtt. Az egy főre jutó japán 
GDP 2009-ben 37800, a kínai csak 3600 dollár 
volt, amellyel Kína a világban a 92. helyen állt. Ez 
a gazdasági színvonal nagyjából Japán 60–70-es 
évekbeli fejlettségének felel meg. „Kína népessége 
hatalmas. Természetes, hogy magas a GDP-je. 
Például egy tíz főből álló család összjövedelme 
biztosan több, mint a két főből álló családé” – említi 
Liang Xiaomin, a Tsinghua Egyetem professzora a 
China News Week című magazinnak írott cikkében.

A külkereskedelmi struktúra szempontjából Kína 
szintén a termelési lánc alsó felében helyezkedik el, 
az exportált termékek túlnyomó részének előállítása 
energia- és munkaerő-igényes.

„Kína továbbra is fenntarthat ja a gazdasági 
növekedés gyors ütemét, de ha hozzávesszük, 
hogy a GDP-növekedés fő motorja a befektetés 
és az export, és hogy a belső fogyasztás szerepe 
továbbra is behatárolt, akkor láthatjuk, hogy ez a 
tendencia nem járul hozzá a nép életszínvonalának 
javulásához” – fogalmazott Liu Guangming.

A kínai kormánynak tovább kell növelnie az oktatásra, 
az egészségügyre és a társadalombiztosításra 
fordított összegeket. 2008-ban a munkanélküliek 
száma 8,86 millió volt, a hatvanévesnél idősebb 
emberek az össznépesség 12,5%-át tették ki. 
Sok tehát a tennivaló a társadalombiztosítási 
rendszer tökéletesítésének ügyében. Ezenkívül 
a városok és falvak nem kiegyensúlyozottan 
fejlődnek, kihasználatlan humán erőforrás jellemzi a 
mezőgazdaságot és az ipart. Ezek mind hátráltatják 
a mai kínai gazdaság fejlődését. A kormánynak még 
sok dolga van a gazdasági struktúraátalakítás és az 
életszínvonal növelésének terén.

„A kínaiaknak visszafogottsággal kell nézniük a 
kínai GDP növekedését” – írja Liang Xiaomin. Kína 
gazdaságának ereje még jóval elmarad Japánétól. 
Az emberek még nem élnek jólétben. Csak  egyetlen 
negyedévi GDP haladja meg Japánét, amire nem 
érdemes büszkének lenni. Wu Jianmin volt kínai 
diplomata egyszer azt mondta, hogy gazdaságilag 
Kína nagyhatalom, de lakosainak is nagyhatalmi 
magatartással kellene rendelkezniük: türelmeseknek 
és nem impulzívaknak kell lenniük.”

A kínai kormányban tudatosult, hogy nem a GDP a 
legfontosabb, és a gazdaság fejlesztése során még 
sok figyelmet kell fordítani a gazdaságnövekedés 
struktúrájának átalakítására, az erőforrásokkal 
való takarékosságra, a környezetvédelemre és a 
harmonikus társadalom kiépítésére is.
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Szenteste, december 24-én ünnepi hangulat 
volt Kínában. A bárok, borozók, sörözők, diszkók 
tele voltak fiatalokkal. Annak ellenére karácsonyi 
lámpadíszbe öltöztették az utcai fákat, hogy a 
karácsony a kínaiak számára valójában külföldi 
ünnep, hiszen nem Kínából származik.

Pekingben a kávézók és a nyugati konyhát vivő 
éttermek tele voltak, a későn jött vendégeknek már 
nem is jutott hely, ők csak abban reménykedhettek, 
hogy felszabadul egy asztal.

Sanghajban szenteste a fiatalok 70 százaléka elment 
otthonról, ettek, ittak, a JJ és a The New Yorker nevű 
diszkóbárban hajnalig tartó álarcos táncmulatságban 
szórakoztak.

Hangzhouban a Nyugati-tónál, a legismertebb kínai 
szerelmes legendák közé tartozó Xu Xian és Bai 
Niangzi mese színhelyén hangosan énekeltek a 

külföldi turisták.

A karácsony csak egyike a Kínában népszerűvé vált 
külföldi ünnepeknek. Az utóbbi években a Valentin-
napot, a bolondok napját, a hálaadás napját is 
egyre több kínai ünnepli meg valamilyen formában. 
Ezeknek az ünnepeknek az eredeti jelentését talán 
nem nagyon ismerik a kínai fiatalok, de mindannyian 
nagyon szívesen ragadják meg az alkalmat 
arra, hogy kirúgjanak a hámból, partizzanak, 
szórakozzanak.

Miért ünnepli egy kínai szívesen a karácsonyt? Chen 
Mei, az amerikai Goldman Sachs globális pénzügyi 
szolgáltató csoport pekingi kirendeltségének 
munkatársa ezzel kapcsolatban elmondta: „Külföldi 
tőkéjű vállalatnál dolgozom, a főnökeim külföldiek. 
Szenteste partit szoktak szervezni, amelyen szép 
ruhát viselnek, finom ételeket esznek a kollégáim, 
és megajándékozzák egymást, még a főnökök is 
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Külföldi ünnepek Kínában

a beosztottakat. Ez nagyon emberi dolog. Ezenkívül az egész 
éven át tartó fáradságos munka miatt szükségünk van egy kis 
kikapcsolódásra.”

A 21 éves Wu Zhen, a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem diákja 
elmondta: „6-7 évvel ezelőtt, amikor középiskolába jártam, már 
ünnepelték a karácsonyt az osztálytársaim. Érdekes dolognak 
tartották, hogy karácsonyi képeslapokat vettek és jókívánságokat 
írtak egymásnak. ”

A felmérések azt mutatják, hogy a külföldi ünnepeket ünneplő 
kínaiak 90 százaléka 38 éven aluli, 50 százalékuk jól kereső. 
Egy üzletember úgy vélte, hogy a karácsony és a Valentin-nap 
kizárólag a jól kereső fiatalokat érdekli, az idős embereket nem.

A Kínában egyre népszerűbbé váló külföldi ünnepek miatt sokan 
aggódnak, mondván, ez kulturális agresszió, amire figyelmeztetni 
kell az embereket. Wu Zhen azonban nem törődik ezekkel a 
hangokkal. „A hagyományos kínai ünnepek legfőbb jellemzője, 
hogy a családtagok összegyűlnek. A külföldi ünnepeket én egyedül 
vagy a barátaimmal együtt töltöm. Nekem nagyon tetszik, hogy egy 
partin ünnepelve elfelejthetek minden gondot” – vallja Wu Zhen.

A kínai fialatok, akárcsak Wu Zhen, részt vesznek a külföldi 
ünnepeken, az üzletemberek és a sajtó pedig megszervezi ezeket. 
A pekingi boltokban december elején már láthatók feldíszített 
karácsonyfák, az eladók piros sapkában üdvözlik a vendégeket. A 
legnagyobb tombolák és árengedmények szenteste vannak.

Az újságok legtöbbjében „Karácsonyi ajánlatok”, „Hogyan töltsük 
az idei karácsonyt?”, és ehhez hasonló címek olvashatók.

Li Tao, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia tudósa úgy véli, 
hogy a külföldi ünnepek idején egyre erősödő fogyasztási kényszer 
nagyrészt a boltok és a médiumok reklámjainak köszönhető. 
Mégsem az a kérdés, hogy melyiket válasszuk, a külföldi vagy 
a hagyományos kínai ünnepeket. Azok a jó ünnepek, amelyek 
boldoggá teszik az embereket, legyenek külföldi eredetűek vagy 
hazaiak” - tette hozzá Li Tao.
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Télen korán esteledik, 

m á r  d é l u t á n  f é l 

h a t k o r  f é n y á r b a n 

úszik a Wangfujing. 

A k ö z i s m e r t  „ M a 

J u y u a n ”  n e v ű 

s a p k a ü z l e t  i s 

e b b e n  a  p e k i n g i 

v á s á r l ó u t c á b a n 

található. Aranyszínű 

felirata a bolt hosszú 

tör téneté t  h i rde t i . 

Az 1980-as évek generációjához tartozó Zhang Ling 

és kollégája minden alkalommal, amikor elsétálnak 

a Wangfujingon, csak egy pillantást vetnek a Ma 

Juyuan üzletre, és már be is fordulnak a Dong An 

bevásárlóközpontba, ahol híres nemzetközi ruhákat és 

kozmetikumokat árulnak.

„Szinte minden f iatalnak az az érzése a kínai 

hagyományos márkákkal kapcsolatban, hogy bár 

komoly tradícióval rendelkeznek, ma már ódivatúak, 

póriasak” – mondta sajnálkozva Ding Huimin, a több 

mint 2000 hagyományos kínai márkát, köztük a Ma 

Juyuant tömörítő bizottság igazgatója.

Kína ma már a világ 

második legnagyobb 

luxusc ikk fogyasztó 

országa, de a piacról 

s z i n t e  t e l j e s e n 

hiányoznak a hazai 

nevek.  Vajon miér t 

t u d n a k  a  k ü l f ö l d i 

m á r k á k  s i k e r e s e n 

fejlődni a mai piacon, 

é s  m i é r t  k e l l  a 

kínaiaknak a túlélésért 

küzdeniük?

A sikeres luxusmárkának két fő jellemvonása lehet: 

az egyik a ritkaság, pl. a dubai Arabok tornya (Burdzs 

al-Arab) luxusszálloda vagy a svájci Patek Philippe 

karórák. Az utóbbinál a termelési volumen kicsi, az 

előbbinél az elhelyezkedés kivételes, de sok esetben 

a nyersanyag vagy a gyártási technológia, esetleg 

a szolgáltatás számít kuriózumnak. A másik vonás 

a felhasználók ízlésének megnyeréséért folytatott 

harcban mutatott kiemelkedő teljesítmény: az Absolut 

Vodka, a Davidoff, a Chivas, a Giorgio Armani, a Zippo 

stb. mind azonnal fogyasztható cikkek, melyeknek 

Hagyományos kínai márkák 
és nyugati luxuscikkek
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megjelenése összetéveszthetetlen.

A fenti elemzés alapján Christian Blanckaert, a 

versenyképes francia termékek szövetségének volt 

elnöke elmondta, hogy a versenyképes márkák 

mögött nemcsak hosszú múlt van, hanem a termékek 

anyaga, minősége és technológiája is egészen 

kivételes. Blanckaert a nemzetközi luxuscikkiparba 

belépni szándékozó hagyományos kínai gyártóknak 

azt javasolta, hogy ha világszerte ismert luxusmárkák 

akarnak lenni, akkor először hazájukban váljanak 

nevessé. Ez olyan lényeges tapasztalat, amit nem lehet 

megkerülni.

„A logó nem egyenlő a márkával” – mondta Shen 

Lifeng, aki korábban egy francia luxusmárka kínai 

kiskereskedelmével foglalkozott. A sikeres luxuscikkeket 

gyártó vállalatok nemcsak versenyképesek, hanem 

hosszú távon kitartanak márkaépítési stratégiájuk 

mellett. „Kínában azonban sok cég úgy fejleszti saját 

márkáját, ahogyan egy asszony akar lefogyni – nem 

kitartóak, mert az üzletemberek rövid idő alatt akarnak 

sok pénzhez jutni, nincsen márkaépítési koncepciójuk.”

Christian Blanckaert azt javasolta a hagyományos 

kínai vállalatoknak, hogy különleges csomagolással, 

tartalommal és történettel, meghatározó színekkel, 

első rangú tervezőkkel emeljék márkáik minőségét. 

„Rengeteg munka van még hátra, ha olyan dolgot 

akarnak megalkotni, amire sokan vágynak. Ehhez 

hosszú időre van szükség, és közben folyamatosan 

tökéletesíteni kell a részleteket.”

A Kínában ismert Nei Lian Sheng cipőüzlet hasonlóan 
kezdte, mint a francia divatmárka, az Hermes. 
Mindkét márkát a 19. században hozták létre az 
uralkodói házak kiszolgálására. A Nei Lian Sheng 
szövetcipőket, az Hermes pedig lószerszámokat 
készített. Mikor az automobilok felváltották a lovakat 
az utakon, az Hermes áttért az autóülések, bőröndök, 
övek, kesztyűk és selyemsálak előállítására, a 
lovas szekér mégis megmaradt a cég logójában, 
emlékeztetve a cég százéves történelmére. A kínai 
Nei Lian Sheng ellenben ma, az alkalmi cipők, az 
edzőcipők és bőrcipők korszakában is ragaszkodik az 
ódivatú szövetcipőkhöz, nem is csoda, hogy nem tud 
továbbfejlődni a márka.

Ami a kínai márkákat illeti, Shen Lifeng úgy véli, hogy 
sok vállalatnak téves elképzelései vannak a brand-
kialakításról: ha nem hoz egy vagy két éven belül 
pénzt, akkor azonnal feladják a márka karrierjét. 
„Minden luxuscikknek óriási, hosszú távú befektetésre 
van szüksége.”

„A luxustermékek kifejlesztéséhez növelni kell a 
praktikusságot és a vonzerőt, a cég belső megújulási 
képességét. Ezért drágák a luxuscikkek” – mondta 
Christian Blanckaert.

Kína a világban, a világ Kínában
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Télen a kínaiak kínai káposztát szoktak enni, 
ezért aztán a piacokon rengeteg kínai káposzta 
vásárolható. Idén azonban a kínai káposzta ára 
sokkal magasabb, mint a korábbi években volt.

Li Lanfang pekingi lakos csak egy darab káposztát 
vett a piacon. Mint elmondta: egy 3,5 kilós káposztát 
vásárolt, kilóját 1,4 jüanért. Tavaly ilyenkor még csak 
0,5 jüan volt egy kilogramm kínai káposzta. Egyre 
hidegebb lesz az idő, ezért Li Lanfang másnap több 
fej káposztát tervezett vásárolni, amiket majd otthon 
fog tárolni. 

Nemcsak a kínai káposzta ára emelkedik, a 
statisztikai adatok azt mutatják, hogy november 
e l ső  ha rmadában  K ína  36 
nagy és közepes városban 
1 8  f a j t a  z ö l d s é g  á t l a g o s 
nagykereskedelmi ára több mint 
60%-kal volt magasabb, mint a 
tavalyi év hasonló időszakában.

K í n á b a n  n o v e m b e r b e n  a 
fogyasztói árindex (CPI) 4,4 
százalékkal nőtt az előző évihez 
képest, így egyre nagyobb az 
inflációs nyomás, ami pedig 
egyre inkább hatással van az 
emberek hétköznapjaira.

Li Lanfang néni az 50-es éveiben 
jár, egy étteremben dolgozik, a 
havi jövedelme 1000 jüan. Az 
árak emelkedése miatt kénytelen 

lesz csökkenteni a családja kiadásait -- mesélte. 

Nemcsak az alacsony, hanem a magas jövedelmű 
családok is megérzik az árak emelkedését. Zhang 
Bin hölgy egy négycsillagos pekingi hotelben, a 
férje pedig egy külföldi tulajdonú világhírű vállalatnál 
dolgozik, a család havi jövedelme meghaladja 
a 20 ezer jüant. Zhang Bin el szokta tenni a 
vásárlás után kapott számlákat. Tudósítónknak 
két vásárlási blokkot mutat meg, és elmagyarázza, 
hogy míg tavaly 5 liter olajat 49,99 jüanért vett 
a szupermarketben, addig idén ugyanott már 
85,09 jüant fizetett ugyanazért az áruért, ami 
körülbelül 70%-os áremelkedést jelent. Habár a 

család elég magas jövedelemmel 
r e n d e l k e z i k ,  k é t  g y e r e k ü k 
i s  van ,  ezé r t  egy re  j obban 
megérzik az áremelkedéseket. 
A napokban Zhang Bin már arra 
is gondolt, hogy el kell kezdeni 
takarékoskodni. 

A n a p i  s z ü k s é g l e t i  c i k k e k 
drágulását  követően,  egyre 
többen jönnek rá a takarékosság 
szükségességére. Az emberek 
g y a k r a n  b e s z é l n e k  a r r ó l , 
h o g y  h o l  v á s á r o l h a t n a k 
kedvezményes árú cikkeket. 
A pekingi szupermarketekben 
mindennap sokan vásárolnak 
olcsó zöldségeket. Vannak, akik 
nagybani piacokra buszoznak a 

A pénztárcájukat 
védelmező kínaiak
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még kedvezőbb árakért. 

A dé l - k ína i  Shenzhenbő l  sokan  j á rnak  á t 
Hongkongba vásárolni. Ez korábban ismeretlen 
je lenség vol t .  Ma azonban Hongkongban a 
fogyasztói árindex alacsony és stabil, a jüan 
fe lér tékelődésének köszönhetően pedig az 
azonos árucikkek Hongkongban olcsóbbak, mint a 
szárazföldi Kínában. 

Az áremelkedések hatására új vásárlói szokások 
és módszerek jelennek meg. Ilyen például az igen 
népszerű online vásárlói klub. A klubtagok egyszerre 
sok kedvezményes árucikket vásárolnak, majd 
otthon tárolják őket. 

Néhányan nemcsak a takarékoskodásra gondolnak, 
hanem jövedelmük növelésére is. Egyre többen 
fektetnek be aranyba, értéktárgyakba, műkincsekbe, 
részvényekbe és egyebekbe. 

Az olcsó árucikkek korszaka véget ért, jelenleg 
bonyolult és ellentmondásos helyzetben találják 
m a g u k a t  a  k í n a i 
fogyasztók. Ha a jövőben 
a z  á r a k  t o v á b b r a  i s 
emelkednek, akkor a kínai 
embereknek továbbra 
is védelmezniük kell a 
pénztárcájukat!

egyenlőtlensége nagy minőségi különbségeket 
eredményezett.

A kínai falvakban még súlyosabb az óvodahiány, 
a vidéki óvodáskorúaknak mindössze 35,6%-a 
jár óvodába, természetesen állami pénzügyi 
támogatásban nem részesülő magánóvodákba. 
A falusi óvodák az évi néhány száz vagy csak 
néhány tíz jüan óvodai díjból működnek. Nem 
nehéz elképzelni, hogy emiatt rendkívül rossz 
körülmények közt. A központi támogatásból nem 
részesülő állami és magánóvodákba az egyszerű 
emberek gyerekei járnak. Ez félelmes jelenség, 
és szomorú tendencia Kínában.

 Kína idén közép- és hosszú távú oktatási 
reformot és fejlesztési tervet léptetett életbe, 
amely szerint 2020-ra az egész országban 
egységesítik az iskola előtti egyéves óvodai 
oktatást, bevezetik a gyerekek iskola előtti 
kétéves óvodai oktatását, és azok a területeken, 
ahol megvannak a feltételei, népszerűsíteni 

fogják az iskola előtti hároméves oktatást.

Az óvodahiánnyal  és a drága óvodákkal 
kapcsolatos problémák mihamarabbi megoldását 
erélyesen követelik a kínai szülők. A kormánynak 
kötelessége a kérdés megoldása, mert Kínában 
nem a kormány, hanem a polgárok véleménye 
dönt i  e l ,  hogy mely kérdés megoldása a 
legfontosabb, milyen beruházásokat kell állami 
pénzekből támogatni.

(Folytatás a 15. oldalról)
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Kínában rendkívül nagy az óvodahiány  a 
városokban és a falvakban egyaránt. A Pekingi 
Oktatásügyi Bizottság statisztikai adatai szerint 
jelenleg Pekingben 1253 óvoda van, közülük 
844-et tart fenn az állam. Ezek az állami óvodák 
csak a pekingi igazolvánnyal rendelkezők 80%-
ának szükségletét tudják kielégíteni. Azok 
a nem pekingiek, akik Pekingben vállalnak 
munkát, Pekingben élnek, gyerekeiknek nem 
találnak óvodát. Pedig már ők teszik ki Peking 
lakosainak 54%-át. A kínai falvakban ennél is 
rosszabb a helyzet, hiszen a falvak túlnyomó 
többségében egyáltalán nincs is állami 
óvoda.

Az óvodahiány mellett nagy probléma az 
is, hogy az óvodák drágák és nehéz óvodai 
helyhez jutni. Azt mondják, Kínában olyan 
nehéz óvodai férőhelyhez jutni, mint hivatalnoki 
vizsgát letenni, és az óvoda az egyetemnél is 
drágább.

Kétségtelen, hogy az óvodahiányt és a drága 
óvodát a kormányzat illetékeseinek felelőtlen 
magatartása okozta. 

  Az 1990-es évek közepe előtt saját óvodája 
vagy bölcsődéje volt majdnem minden állami 
egységnek, vállalatnak. Akkoriban a kínai 
óvodákat és bölcsődéket az állam, a kollektívák, 

a különféle oktatási szervek, kormányszervek, 
intézmények, gyárak, vállalatok tartották fenn. Az 1990-
es évek közepe után reformot hajtottak végre az állami 
egységeknél, ennek részeként a volt állami óvodákat 
leválasztották az állami egységekről. A kormány 
nem vállalta, hogy pénzügyi támogatást nyújt a kínai 
óvodaügy fejlesztéséhez a gyereknevelés és -oktatás 
területén.

Ennek következtében az óvodák kénytelenek voltak a 
piacgazdaság törvényeinek megfelelően gazdálkodni, 
a nyereségért és a veszteségért is a financiálisan 
magukra hagyott óvodák feleltek. Az óvodák nagy része 
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be is szüntette működését, a kínai óvodák száma 
drasztikusan csökkent. Például míg Pekingben 
1996-ban 3056 óvoda volt, addig jelenleg csak 1266 
van, ami több mint 50%-os csökkenést jelent.

A p iacgazdaság bevezetésével  egy időben 
l e h e t ő s é g e t  t e r e m t e t t e k  a  m a g á n ó v o d á k 
fejlesztésére. Pekingben most 1300 magánóvoda 
van, több mint állami.

 Különösen figyelemre méltó, hogy az elmúlt több 
mint 10 évben Pekingbe nagy számban jöttek 
üzletemberek, kereskedők, munkát vállaló parasztok, 

akiknek a gyerekei magánóvodákba járnak. Ha ezek 
a magánóvodák nem lennének, akkor a Pekingben 
élő nem pekingiek nem tudnák óvodába járatni 
gyerekeiket.

Az állami és magánóvodák azonban még együttesen 
sem képesek kielégíteni az igényeket. Mindez 
pénzügyi okokra vezethető vissza, a kormány ez 
irányú beruházásai elégtelenek voltak, minthogy 
főleg a 9 éves iskolakötelezettség megvalósítására 
és a felsőfokú oktatás fejlesztésére használták fel a 
rendelkezésre álló állami pénzeket.

 Az óvodáskorú gyerekek nevelése, illetve oktatása 
nem tartozott a kötelező iskolai oktatás köréhez, 
ezért  a kormány minden ezzel  kapcsolatos 
felelősséget a polgárokra hárított.

Pekingben évről évre csökken az erre a célra 
történő központi beruházások összege. 2000-ben 
az egész oktatásra fordított pénzeknek 2,05%-át, 
2007-ben viszont már csak 1,92%-át juttatták az 
óvodások nevelésére. Kínai viszonylatban pedig 
még ez az arány is viszonylag magasnak számít. 
Országos szinten ugyanis az óvodások csak 1,3%-
át kapják az oktatásra fordított összegeknek. A fejlett 
országokban ez általában több mint 3%.

A kormány a csökkenő beruházásokból csak az 
állami óvodáknak juttat, sőt a magánóvodákat 
kereskedelmi vállalkozásként kezeli, és úgy is 
adóztatja őket.

Az állami óvodák sem egyformán részesednek 
azonban az ál lami pénzekből .  Az érvényes 
rendeletek szerint minden óvodás után évente 200 
jüan támogatást adhat a központi költségvetés, 
de még ezt a kevés pénzt is csak a kiemelt 
óvodák szokták megkapni, a jelenlegi több mint 
ezer állami óvodából 145. A pénzek elosztásának 
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Pekingben évente 8%-kal emelkedik a hulladék 
mennyisége, amelyet minden évben több mint 500 
mu (körülbelül 33 hektár) területen földelnek el. A 
főváros szemétfeldolgozója alig győzi a munkát, 
Peking jelenleg komoly harcot folytat a szeméttel.

Pekingben naponta átlagosan 18,4 ezer tonna 
szemét keletkezik, ám a köztisztasági vállalat 
kapacitása csak napi 10,4 ezer tonna. A pekingi 
hulladékfeldolgozó így is erőn felül teljesít, hiszen 
naponta 17,4 ezer tonna szemetet kezel, azaz 
igencsak túlterhelt.

Zhang úr a pekingi Chaoyang kerületben lakik, 
minden reggel három szeméttel teli zsákot dob ki 
az udvari kukába, ahol egyre csak nő a szemét 
mennyisége. A 18 millió lakosú, óriási Pekingben 
Zhang úr családja átlagosnak számít, így nem is 
csodálható, hogy megállíthatatlanul nő a városban a 
szemét mennyisége.

Az 1950-es években Peking évente csak 2 millió 
tonna, azaz naponta mindössze 5,5 ezer tonna 
szemetet „ál l í tot t  elő”.  Ám 1997-ben a napi 
mennyiség már elérte a 15 ezer tonnát, ma pedig 
már naponta 18,4 ezer tonna szemét keletkezik, 

és ez a mennyiség a jelek szerint továbbra is 
emelkedik.

Deng Jun, a pekingi kormányzat szemétkezelési 
osztályának igazgatóhelyettese elmondta, hogy a 
szemétmennyiség emelkedése a város fejlődésének 
szükségszerű következménye. A gazdasági 
fejlődés következtében Peking jelenleg már a világ 
legnagyobb metropoliszai közé tartozik. A nagy 
számú lakosság és az életszínvonal emelkedése 
miatt növekszik gyors ütemben a fővárosban a 
szemét mennyisége.

A szemétkezelés korszerűtlensége szintén nagy 
terhet jelent a város számára. Peking főleg 
hulladéklerakókban földeli el a keletkezett szemetet, 
amihez minden évben körülbelül 500 mu (körülbelül 
33 hektár) földet használ fel. Pekingnek azonban 
viszonylag kevés földje van, a szemét elföldelése 
pedig rontja az emberek életminőségét, ugyanakkor 
rossz hatással van a gazdaság fejlődésére is. 
A földdel nem megfelelően beborított rothadó 
szemétből ugyanis metángáz, illetve hidrogén-
szulfid más néven kén-hidrogén tör fel, amelyek 
melegházhatást okoznak és nemcsak rontják a 
levegő minőségét, hanem mérgezőek is.

Peking harca a szeméttel
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W a n g  W e i p i n g ,  s z e m é t k e z e l é s s e l , 
hulladékfeldolgozással foglalkozó szakértő elmondta, 
hogy a szemét összetételéből és mennyiségéből 
lehet egy város gazdaságának fejlettségét lemérni. 
A hul ladékfeldolgozás elégtelensége, i l letve 
elmaradottsága akadályozhatja a gazdasági 
és társadalmi fejlődést is. Például a középkori 
Európában a szemét, a higiéniai problémák többször 
is nagy pestisjárványt okoztak, amelyekben több 
millióan haltak meg. Sok híres regény számol be a 
múlt járványairól, például Victor Hugo „Nyomorultak”, 
vagy Charles Dickens „Két város története” 
című regénye. Régen tudjuk 
tehát, hogy a szemét mekkora 
probléma, és hogy katasztrofális 
következményekkel járhat, ha 
nem megfelelően kezeljük, nota 
bene oldjuk meg a problémát.

2 0 0 9 - b e n  P e k i n g  e g y  s o r 
intézkedést hozott  a szemét 
és hulladék összegyűjtésével, 
kezelésével és hasznosításával 
kapcsolatban. Március elején 
az i l le tékes pekingi  hatóság 
módosította a konyhai hulladék 
összegyűjtésével kapcsolatos 
szabályzatot, április közepén két 
kormányrendelet lépett hatályba 
a falusi szemét kezelésével kapcsolatban, április 
végén a pekingi kormányzat a városi szemétkezelési 
m u n k á k  j a v í t á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  á t f o g ó 
javaslattervet adott ki, amely részletes utasításokat 
tartalmaz a városi szemétkezelésre vonatkozóan. 
Peking megkezdte a (szélmalom)harcot a szeméttel.

A pekingi kormányzat szerint a legfontosabb 
teendő a város hulladékfeldolgozási kapacitásának 
fejlesztése, a szemét mennyiségének csökkentése, 

valamint a szemét összetételének megváltoztatása. 
A tervek szerint 2012-re Peking napi 17 ezer tonna 
szemetet tud majd kezelni, ugyanakkor megoldódik 
a konyhai hulladék elválasztása az egyéb szeméttől. 
2015-re a főváros már naponta 30 ezer tonna 
szemetet tud majd feldolgozni, de a tervekben 
eddigre a szemétmennyiség növekedésének 
megállapítása is szerepel.

E  c é l k i t ű z é s e k  t e r m é s z e t e s e n  n e h e z e n 
megvalósíthatók, ezért a pekingi kormányzat 10 
milliárd jüant fordít arra, hogy öt év alatt több mint 40 

nagy szemétgyűjtő állomást 
hozzon létre, illetve alakítson 
át.

D e n g  J u n ,  a  p e k i n g i 
kormányzat szemétkezelési 
o s z t á l y á n a k 
igazgatóhelyettese elmondta, 
h o g y  a  s z e m é t h u l l a d é k 
problémájának megoldása 
során egyszerre két feladatot 
próbálnak megoldani: egyrészt 
Pek ing  vá ros  f e j l esz t i  a 
szemétkezelési kapacitását, 
másrészt  pedig hatékony 
intézkedésekkel próbálják 
elejét venni a szeméthegyek 

további növekedésének. Deng Jun szerint Pekingben 
a hulladékfeldolgozás a közszolgáltatások közé 
tartozik.  A kormányzat jelenleg leginkább a 
szemétkezelő állomások építésére koncentrál. 
A vonatkozó kormányrendelet szerint Pekingben 
300 új hulladék-újrafeldolgozó állomást hoznak 
létre,  ugyanakkor 13 nagy szemétgyűj tő és 
-válogató központot építenek. Az új intézkedések 
részeként honlapot nyitottak az újrahasznosítható 
anyagok begyűjtésére. A honlap segítségével bárki 
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eladhatja újrahasznosítható hulladékát a városi 
feldolgozóknak.

A kommunális hulladék kezelése mellett, a pekingi 
kormányzat fokozott figyelmet fordít a vállalatok, 
gyárak hulladékának csökkentésére is. Előzetes 
felmérést készítettek arról, hogy a vállalatok, üzemek 
és gyárak mennyi hulladékot bocsáthatnak ki. A 
felmérés adatai alapján már dolgoznak a vonatkozó 
törvényi szabályozókon is.

A  s z e m é t  m e n n y i s é g é n e k  é v i  8 % - o s 
növekedése nagy teher Peking számára. Ezért a 
hulladékmennyiség csökkentése szintén fontos 
feladat a főváros szemét elleni harcában.

Hu Tongkun, Xicheng kerületi lakos emlékeztetett 
rá, hogy Pekingben már régen bevezették a 
szelektív hulladékgyűjtést. Korábban ő maga is 
otthon szétválogatta a szemetet konyhai hulladékra, 
újrahasznosítható anyagra és így tovább. Ám amikor 
a szétválogatott hulladékot tartalmazó zsákokat az 
udvari szeméttárolóba tette, arra figyelt fel, hogy a 
köztisztasági vállalat emberei a szelektált hulladékot 

újra egybeöntik.  Ezért aztán Hu Tongkun is 
felhagyott a szemét szétválogatásával. Pekingben tíz 
évvel ezelőtt civil kezdeményezésre a lakónegyedek 
többségében már  megkezd ték  a  sze lek t ív 
hulladékgyűjtést. Ám a szemétgyűjtő állomások 
még nem rendelkeztek a szelektív hul ladék 
feldolgozásához szükséges berendezésekkel, ezért 
a kezdeményezés nem lehetett sikeres.

Dong Li, a városi takarító vállalat vezérigazgató-
helyettese szintén megerősítette, hogy a most 
működő pekingi szemétkezelő állomások nem 
képesek szelektálni a szemetet, illetve a már 
előszelektált hulladékot sem képesek megfelelően 
keze ln i .  Deng  Jun ,  a  pek ing i  ko rmányza t 
szemétkezelési osztályának igazgatóhelyettese 
ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az elkövetkező 
három évben Peking külön pénzeket különít el a 
hulladékszelektáló rendszer kiépítésére. Jelenleg 
már több mint 100 iskolában, szállodában, parkban 
és középületében vezették be próbaképpen a 
szemét szelektív gyűjtését.
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Az észak-kínai Sanghaj ötszörösére fogja emelni a 
tengeri temetkezés támogatását az egyre szűkülő 
szárazföldi területek miatt.

A helyi polgárügyi hivatal közlése szerint azok, akik 
vállalják, hogy hamvaikat később a tengerbe szórják, 
két- és háromezer jüant (60-90 ezer forint) kapnak 
majd a jelenlegi 400 jüan helyett -- közölte a China 
Daily című lap.

A város 2003-ban indította el a tengeri temetkezés 
támogatását, akkor a jelentkezők 150 jüant kaptak.

„Az elmúlt két évtizedben a helyi lakosok egyre 
inkább elfogadták és megismerték a tengeri 
temetkezést” -- mondta Lu Chunling, a hivatal 
temetkezési osztályának munkatársa.

Miközben éves szinten átlagosan 10 százalékkal nőtt 
a tengeri temetkezések száma, ezek csak elenyésző 
részét teszik ki a temetkezéseknek Sanghajban -- 
tette hozzá.

Jelenleg a városi temetkezések körülbelül 1,5 
százaléka tengeri temetkezés, ellentétben a korábbi 
0,2 százalékkal.

A temetkezésnek ez a módja 1991-ben kezdődött el, 
amikor 287 ember hamvait szórták a tengerbe. Ez a 

szám 2010-re 2100-ra nőtt.

Az elmúlt húsz évben a város 162 tömeges tengeri 
temetési szertartást szervezett, és 21100 urnából 
öntötték a hamvakat a tengerbe.

„A kínaiak több mint 80 százaléka úgy véli, hogy 
csak akkor nyugodhat békében, ha a föld alá 
temetik” -- mondta Lu.

Az emberek leginkább azért idegenkednek a tengeri 
temetkezéstől, mert nincs hol megemlékezniük 
elhunyt rokonaikról, ismerőseikről.

2004-ben a vízi temetkezést választók számára a 
város létrehozott egy gyászkertet a Binhaiguyuan 
temetőben.

„Először nem volt könnyű elfogadtatni az idősekkel 
a tengeri temetkezést” -- nyilatkozta egy hetvenes 
éveiben járó helyi lakos.

„Régen úgy gondoltam, hogy ez nem méltó módja 
a temetkezésnek. De azóta teljesen megváltozott a 
véleményem, és rájöttem, hogy ezzel csökkenteni 
lehet a szárazföldi területek túlzott használatát is” -- 
mondta Gu.

Országos szinten évente 20 millió sírt ásnak, ami 67 
négyzetkilométeres területet foglal el.

Megtöbbszörözik a tengeri 
temetkezés támogatását 
Sanghajban
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A stáb tagjai
A stáb négy tagból állt. Szekeres Csaba volt az operatőr. A fiatalembernek már két kisfia van, a Duna TV-
nél dolgozik, emellett egyetemi tanárként is tevékenykedik. Balogh Erika, a rendező, szép és kedves fiatal 
nő, igazi televíziós szakember. Háromszor járt már Kínában korábban, de ez volt az első alkalom, hogy 
dolgozni jött ide. A forgatócsoport szaktekintélye Dr. Bárdi László orientalista, a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kara Földrajzi Intézete Ázsia központjának egyetemi docense volt. Ő volt az út 
szellemi vezéralakja, tanár úrnak hívtuk. Rengeteget tud, nemcsak Kínáról, de mindenről, ami körülvesz 
minket, leginkább azonban a magyarok ősei iránt érdeklődik, hogy hogyan, honnan vándoroltak be a 
Kárpát-medencébe. Szabó Zoltán, a tanár úr tanítványa volt a másik orientalista a csoportunkban, emellett 
a kutatás egyik anyagi támogatója is. Magyarországon egy acélipari üzem tulajdonosa. Úgy gondolom, ő az 
üzletemberek azon csoportját képviseli, amely szíves örömest vállalja fel társadalmi felelősségét is.

Zhao Jing

Magyar 
forgatócsoporttal 
Xinjiangban

Nem tudom miért, de úgy tűnik, hogy a sors folyton összeköt engem Xinjianggal. Bár 
csak kétszer, és nem is teljes egészében jártam be a területet, egy csodahelynek tartom, 
beleszerettem a térségbe. Ami még csodálatosabb számomra, hogy rádiósként szeptember 
végén részt vehettem egy magyar televíziós forgatócsoport három kínai tartományt és 
autonóm területet - Xinjiangot, Gansut és Belső-Mongóliát - érintő körútján. A magyar stáb 
azért jött Kínába forgatni, hogy a magyarok keleti gyökerei után nyomozzon az ősi selyemút 
mentén. Három éve készült már egy dokumentumfilm hasonló céllal, a mostani forgatás fő 
tárgya azonban az úgynevezett pusztai kőemberek voltak.
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Xinjiangi kövek
Xinj iang ór iási  k i ter jedésű, ez Kína legnagyobb tartománya. Mi a 
legkülönlegesebb ezen az óriási területen? Gyapotszedés a földeken? Sivatagi 
túra egy terepjáróval? Vagy megkóstolni a helyi ínyencségeket? Egyik sem. A 
helyes válasz a szép kövek keresése. Amint megérkeztünk első célpontunkhoz, 
Altajba, mindenki felfigyelt a táj különleges szépségű köveire. A patakok 
mentén, a fennsíkokon a napfényben szépen csillognak, hiszen itt ásványokban 
bővelkedik a föld. Természetesen az ásványokat nem szabad kivinni Kínából, 
de az egyéb szép köveket már igen. A patakok partján rengeteg gyönyörű kőre 
bukkantunk, sőt a szerencsésebbek rálelhettek a góbi jadekőre is, csak le kellett 
hajolni a zsákszámra szanaszét heverő csodaszép kövekért. Így a munkát 
néhány percre félretéve mindenki lelkesen csatlakozott a kőkereséshez. Némi 
vita után aztán megszabadultunk a kevésbé mutatósnak ítélt daraboktól, de így 
is jelentős teherrel nőtt mindenkinek a poggyásza. Amikor elhagytuk Xinjiangot, 
a csomagok súlyának harmadát már a kövek adták.
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A mai pásztorok élete
Egy városi embernek nehéz elképzelnie, milyen a pásztorok élete. Xinjiangban a pásztorok áprilisban 
költöznek fel a hegyekbe, és szeptember második felében, amikor a fű már megsárgul, húzódnak 
vissza a falvakba áttelelni. Forgatásunk idején a tartomány északi részén többször találkoztunk a 
falu felé tartó, költöző pásztorokkal és nyájukkal. A juhok élén általában egy-két juhászkutya ügetett, 
a menetet pedig a pásztor lóháton, valamint az őt követő kocsi és motorkerékpár zárta, mely meg 
volt rakodva a család csomagjaival. A mai pásztorok tehát igazán modern életet élnek, korszerű 
közlekedési eszközeikkel könnyen juthatnak el bárhová. Ha úgy akarják, akár minden nap tudnak a 
piacon vásárolni, jurtájukban pedig tévét nézhetnek, így értesülhetnek a világ eseményeiről.

Qiemuerqieke járásban a híres kőemberekről készítettünk felvételeket. Itt két pásztorfiúba botlottunk, 
akik gyalog vezették lovaikat. Nagyon kíváncsiak lettek a külföldi stábra, így nem is mentek tovább. 
Csabának támadt egy ötlete: fel kellene venni velük egy vágtajelenetet, ahogy a pusztából előtűnnek. 
A két ifjú bár nem beszélt kínaiul – kazahok voltak – , jelbeszéd segítségével megértették, mit 
szeretnének tőlük látni a magyarok, aminek örömmel eleget is tettek: háromszor is rögzítették 
pusztai vágtájukat. A fiúk világéletükben itt éltek ezen a széles vidéken, őseik is a pásztorkodással 
foglalkoztak, és gyermekeik is azzal fognak.
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A foci mindig segít
Körutunk harmadik napján Zoli vett egy focilabdát a csoportnak, felbuzdulva a végtelen 
füves területek láttán. Alighogy megvolt, az ebédet korábban befejezők el is kezdték a 
parkolóban rúgni a bőrt. A tanár úr is csatlakozott, nem mindennapi erőnlétről és technikai 
felkészültségről téve tanúbizonyságot.

A második focizásra egy lerobbant terepjáró adott alkalmat. Nem tudtunk továbbmenni, 
csak vártuk, hogy a sofőrök megszereljék az autót. Ekkor újra előkerült a labda. Igen 
csípős szél fújt aznap az Agonggaiti pusztán, én csak bebújtam a kocsiba, magyar 
barátaim viszont egészen addig játszottak, míg be nem esteledett. Az egyik terepjáró 
motorháztetejét asztalként használva kávét főztek és ittak, beszélgettek a hideg szélben. 
Őket elnézve elfeledtem, hogy egy elromlott terepjáró miatt rostokolunk este a puszta 
közepén, úgy éreztem, mintha csak kirándulnánk a pusztában, egyszerűen csak nem 
akarnánk hazamenni.

Hogy mit csináltunk mi, a CRI munkatársai? Felvettük kamerával az egész kalandot!
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November 16-a és 21-e között Zhuhai városban 
immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg a 
kínai nemzetközi légi közlekedési és űrrepülési 
kiállítást (China International Aviation and Aerospace 
Exhibition). 35 ország közel 600 légi közlekedéssel 
foglalkozó cége képviseltette magát az eseményen, a 
kiállítás színvonala és területe egyaránt meghaladta 
a korábbiakét. Az érdeklődők több mint 70 kínai 
és külföldi katonai és polgári repülőgépet láthattak 
testközelből, emellett magas színvonalú légiparádéra 
is sor került.

A kínai légierő a kiállításon példátlan géparzenált 
vonultatott fel: J-10, J-8F, JH-7A, H-6H, KJ-200, Z-8KA 
helikopter, Z-9WA helikopter.

Az Airshow China légibemutató részeként a kínai 
légierő csapata J-10-es vadászgépekkel mutatott be 
nehéz és látványos formációkat. 

A pakisztáni légierő műrepülő csapata, illetve az 
amerikai „Red Eagle” műrepülő csapat is produkcióval 
készült a kiállításra.

Az eseményt a kínai kormány szervezi, és ez a világ 
legnagyobb ilyen jellegű rendezvényeinek egyike.

A 8. kínai nemzetközi légi közlekedési 
és űrrepülési kiállítás 

Új típusú föld-levegő rakéta

Repülőgépek légi bemutatón

Kínai gyártmányú robotrepülőgép
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A 8. kínai nemzetközi légi közlekedési 
és űrrepülési kiállítás 

Kínai-külföldi vegyes fejlesztésű új típusú harci repülőgép

Felszállás közben

Légi bemutató madártávlatból Katonai helikopter

Az Airbus A380-as gépe a legnépszerűbb a kiállításon A kínai rendőrség zenekara a kiállításon
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Október 21-én délelőtt a Beiwai Hotel halljában 
ül tünk le beszélgetni  Dr.  Hudecz Ferenc 
egyetemi tanárral, az ELTE korábbi rektorával, 
az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének jelenlegi 
vezetőjével, a Konfuciusz Intézetek Központi 
Igazgatótanácsának tagjával, az MTA levelező 
tagjával, az Európai Peptid Társaság elnökével, 
valamint feleségével. 

Dr. Hudecz Ferenc és felesége a kínai nyelv 
idegen nyelvként való oktatásával foglalkozó 
kínai hivatal (NOCFL, más néven Hanban) 
meghívására érkezett Kínába. Pekingben és 
Sanghajban rendezett programokon vettek részt. 
Dr. Hudecz Ferenc már 2004-től, az ELTE oktatási 
és tudományos rektorhelyetteseként segítette 
az ELTE Konfuciusz Intézete megalapításának 
előkészületeit. 2006-ban Dr. Hudecz Ferenc 
professzort választották az egyetem rektorává, 
és még ennek az évnek a végén megkezdte 
működését az ELTE Konfuciusz Intézete. Az 
elmúlt négy évben gyorsan fejlődött az intézet, 

ahol ezrek képzése zajlik, akik vagy kínaiul 
szeretnének megtanulni, vagy a kínai kultúra iránt 
érdeklődnek. 

Dr.  Hudecz Ferenc rek tor  többször  ve t t 
r é s z t  K í n á b a n  a  K o n f u c i u s z  I n t é z e t e k 
Világkonferenciáján, aki az interjú során örömmel 
sorolta az ELTE Konfuciusz Intézete és annak 
vezetője, Dr. Hamar Imre igazgató által szervezett 
temérdek rendezvényt. Mint elmondta, nagyra 
értékeli az intézet munkáját.

Dr. Hudecz Ferenc 2010 augusztusáig volt az 
ELTE rektora, amikor is újra az ELTE Szerves 
Kémiai  Tanszékének vezetője let t .  2007-
ben Hudecz Ferenc professzort a Konfuciusz 
Intézetek Központi Igazgatótanácsának tagjává 
választották. Az igazgatótanács egy 33 tagú - 
négy erurópai tagot számláló - szervezet. Hudecz 
Ferenc elmondta, hogy az ELTE Konfuciusz 
Intézetét közép-európai központtá akarják 
kiépíteni, ami több szempontból is előnyös lenne. 

Az ELTE Konfuciusz Intézete 
regionális központtá akar válni 

- interjú Dr. Hudecz Ferenc professzorral

Zhao Zhengyu
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A már egyéves működés után „kiváló" címet elnyert 
ELTE Konfuciusz Intézete jól működik, Budapest 
és Peking között van az egyetlen közvetlen 
repülőjárat a térségben, valamint Budapesten élnek 
a legnagyobb számban kínaiak. Ám a cél eléréséhez 
még szükséges az ELTE és a Pekingi Idegen Nyelvi 
Egyetem további eredményes együttműködése és a 
két kormány közös elhatározása. 

Dr. Hudecz Ferenc professzor beszélt arról is, 
hogy már gyermekkorában érdeklődött a kínai 
kultúra iránt, és nagy várakozással tekint a sanghaji 
világkiállítás megtekintése elé. A peptidek közismert 
tudósaként, kémikusként már kétszer járt hivatalos 
úton Szecsuanban, így a kínai  tudományos 
kutatásokról is van benyomása.

Riporter: Ön már korábban, az ELTE rektoraként is 
járt Kínában. Mennyiben más a mostani látogatása?

Hudecz Ferenc:  Ez a látogatás egy nagyon 
kedves meghívás kapcsán jött létre, és szorosan 

kapcsolódik a korábbi munkámhoz. A Konfuciusz 
Intézetek főhadiszállása, a Hanban meghívására 
látogatunk Sanghajba megnézni a világkiállítást. 
És ezt a látogatást kötöttem össze azzal, hogy 
Pekingben meglátogatjuk az Ön volt egyetemét és 
régi ismerőseinket.

Riporter:  Ha jól  tudom, Ön járt  Pekingben, 
Sanghajban és Hongkongban. Hogyan értékeli a 
kínai metropolisokat?

Hudecz Ferenc: A nagyvárosok óriási változásokon 
mentek keresztül. Első alkalommal 2005-ben voltam 
Kínában, és azóta elég sokszor volt alkalmam látni 
hogyan fejlődnek és változnak ezek a nagyvárosok. 
Nagyon nagy benyomást tett rám, hogyan változik 
Peking, hiszen évről évre lehetett látni a megújulást, 
a hatalmas új épületek, új szállodák és a metró 
építésének eredményeit. Azt látom, hogy Sanghaj 
nagyon rövid idő alatt világváros lett. És ezeknek 
a városoknak a modernizációja és fejlődése a 
tudásnak ad helyet, a korszerű technológiának és a 

Zhao Zhengyu, szerkesztőségünk tudósítója Dr. Hudecz 
Ferenccel és feleségével
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korszerű iparnak.

Riporter: Ön 2006 és 2010 között volt az ELTE 
rektora. 2006 végén alakult meg a Konfuciusz 

Intézet a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem és az ELTE 
közös szervezésében. Ön hogyan értekli az intézet 
eddig munkáját?

Hudecz Ferenc: Azt hiszem, hogy a budapesti 
Konfuciusz Intézet egy igazi sikertörténet. És úgy 
láttam, hogy ezt kollégáink és barátaink itt Kínában 
is így értékelték, hiszen működésének első éve után 
már elnyerte a kiváló központ címet. Nagyon gyors 
fejlődésen ment keresztül, több ezren látogatják 
az intézet programjait. Nagyon sokan tanulnak 
kínaiul. Kezdetben ez az egyetemisták számára volt 
lehetőség. Nemcsak az egyetem kínai szakosainak, 
hanem azoknak is, akik érdeklődnek a kínai nyelv 
és kultúra iránt. Ma már ott tartunk, hogy más 
egyetemen is jelen van az ELTE Konfuciusz Intézete. 
A legutóbbi fejlemény, hogy két egyetemi városban, 
Szegeden és Debrecenben az ELTE tanárai is 
nagyon eredményesen tanítanak. S az iskolák 
is érdeklődnek, például az ELTE Trefort Ágoston 

Gyakorlóiskolában már évek óta tartanak kínai nyelvi 
tanfolyamot. Az ELTE Konfuciusz Intézetének másik 
fontos eredménye, hogy kulturális programokat 
szervez, például a kortás kínai irodalomról, a 
kínai filmművészetről, és rendszeresen vannak 
előadásaik. Örülök annak, hogy kezdeményezhettem 
és támogathattam az Egyetemi Füvészkert, az 
Egyetemi Könyvtár, valamint az ELTE Konfuciusz 
Intézetének együttműködését a Gingko Napok 
programsorozat megrendezésére, amire először 
2006 októberében került sor, október első napjaiban, 
amikor a Kínai Népköztársaságot ünnepeljük. Egy 
másik dolgot is említenem kell, a kínai holdújévi 
ünnepet, amelyet az egyetem dísztermében színes 
programmal ünneplünk. Ezekre az óriás érdeklődés 
mellett zajló programokra mindig Kínából jönnek 
fiatal művészek.

Riporter: Miért fontos az idegen nyelv tanulása, 
különösen a kínai nyelvé?

Hudecz Ferenc:  Van egy magyar  mondás: 
„Nyelvében él a nemzet”. Tehát ha egy ember 
ismeri egy másik nép nyelvét, akkor ismeri annak 
a nemzetnek a kultúráját, megismeri annak a 
nemzetnek a gondolkodásmódját. Mélyebben 
megért i ,  mintha csupán fordításban olvasna 
egy könyvet, vagy ismerkedne a tudományos 
eredményekkel. Van azonban egy gyakorlati előnye 
is a kínai nyelv tanulásának, hiszen látjuk, hogy Kína 
gazdasága fantasztikusan fejlődik, a kínai tudomány 
egyre több területen jelenik meg az élvonalban. 
Ezért szükséges lesz a hallgatóink számára 
bővíteni a lehetőségeket. Ha megismerhetik 
a kínai nyelvet, a kínai gondolkodásmódot, a 
szokásokat, akkor jó eséllyel helyezkedhetnek 
el, például a kínai vállalatoknál, dolgozhatnak a 
kínai kutatóintézetekben, vagy vehetnek részt a 
kereskedelemben.
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Mao Sou- fu  tanár,  neves hungaro lógus és 
műfordító, hosszú idő óta dolgozik a kínai-magyar 
baráti és kulturális cserekapcsolatok fejlődése és 
megerősítése érdekében. Számos műfordítása jelent 
meg. 
Idős kora ellenére ma is szervezi, egyben részt vesz 
a kínai-magyar baráti rendezvényeken, és továbbra 
is a két nép közötti barátság fenntartásán dolgozik.
Mao Sou-fu 1959-ben érkezett Magyarországra, 
ezzel a Magyarországon legkorábban letelepedett 
kínaiak egyike. Férje Galla Endre híres magyar 
sinológus, egyetemi tanár és műfordító.
A Csiangszu tartománybeli Zsukaoban született, 
Kuilin városában végezte középiskolai tanulmányait. 
Az új Kína megalakulását követően két híres kínai 
egyetemre, a Peking Egyetemre és a Nanking 
Egyetemre is felvételt nyert. Mivel orosz nyelvet 
akart tanulni, ezért a Peking Egyetemet választotta, 
Nankingban ugyanis akkoriban még nem volt orosz 
szak. Négy év után, 1954-ben végzett a Peking 
Egyetemen, ahol tanársegédként dolgozott tovább 
az orosz tanszéken.
1 9 4 9 .  o k t ó b e r  1 - j é n  a l a k u l t  m e g  a  K í n a i 
Népköztársaság, s Magyarország október 6-án 
diplomáciai kapcsolatot létesített Kínával. Még 
ugyanabban az évben a két ország ösztöndíjasokat 
cserélt. Kao Ente, azaz Galla Endre az akkor 
érkezett négy magyar aspiráns egyike volt. 1949 
végén érkezett Kínába, ahol a Csinghua Egyetemen 
tanult kínaiul. 1952-től a Peking Egyetemen 
aspiránsként tanulmányozta a mai kínai irodalmi 
történelmet, majd 1955-ben megszerezte diplomáját. 
A Peking Egyetemen már Mao Sou-fuval együtt 
fordította le magyar költök számos híres verseit 
kínaira. 
Galla Endre később kultúrával foglalkozó diplomata 

lett a magyar nagykövetségen. 1956. február 8-án 
hazásodtak össze Mao Sou-fuval, majd 1959-ben 
mentek el Magyarországra. Mao Sou-fu az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem kínai szakán vált kínai 
nyelvtanárrá, ahol doktori fokozatot szerzett, majd 
docens lett. 1995-ben ment nyugdíjba.
1959-ban alakult meg a Magyar-Kínai Baráti 
Társaság, amelynek vezetője Galla Endre volt. 
1989-ben a Társaságot újraalapították. Mao Sou-
fu mint egyik alapító a jelenlegi Magyar-Kínai Baráti 
Társaság alelnöke, főleg a külkapcsolatokkal, 
különösen a Kínához fűződő kapcsolatokkal 
f o g l a l k o z i k .  A t á r s a s á g  g y a k r a n  s z e r v e z 
rendezvényeket, előadásokat tartanak Kínáról, 
kirándulásokat szerveznek Kínába a baráti társaság 
tagjai számára. A Magyar-Kínai Baráti Társaság 
megalakulása óta, de különösen az utóbbi 20 
esztendőben fontos szerepet játszott abban, hogy a 
magyarok megismerhessék Kínát.
Mao Sou-fu tagja a Magyar Írószövetségnek is. 
Habár most már 80 éves, mégis azt tervezi, hogy 
továbbra is fordít magyar irodalmi alkotásokat 
kínaira, valamint továbbra is a kínai-magyar kulturális 
cserekapcsolatok éltetésén tevékenykedik.

Mao Sou-fu mű    ordító a kínai-
magyar kulturális cserekapcsolatokért

Mao Sou-fu
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A Panoráma magazinban megjelent „A kínaiak 
10 legjobb barátja” című cikk folytatásaként a 
magazin elkövetkező számaiban olyan külföldieket 
ismerhetnek meg, akik így vagy úgy, de mindannyian 
elválaszthatatlanul kötődtek Kínához.

Lehetett volna kicsit blikkfangosabb is a cím, például: 
„Kína legeslegjobb barátja”. Vagy: „Kína legjobb 
barátjának legjobb barátja”. De ezek mérhetetlen 
dolgok. Elsőnek lenni valahol, valamiben azonban 
már legtöbbször nagyon is mérhető.

És ráadásul az elsők, csakúgy, mint az utolsók 
mindig érdekesek. Sok más mellett ezért sem 
mindegy például, ki érte el először a Déli-sarkot, a 
Robert Edwin Peary után másodiknak az Északi-
sarkra nem vágyó norvég Roald Amundsen vagy a 
visszafelé tartó úton életét vesztő brit Robert Falcon 
Scott. Vagy hogy ki jutott fel először a Csomolungma 
tetejére, tényleg Sir Edmund Hillary vagy 1924-ben 
a hegyen elhunyt George Mallory. Mert elsőnek lenni 
természetszerűleg jobb, mint másodiknak, nota bene 
utolsónak.

Nincs, nem is lehet viszont vita arról, ki volt a 
Kínai Kommunista Párt első külföldi tagja, és 
az sem kérdéses, hogy ki  volt  az az ember 
volt, aki külföldiként először kapta meg a Kínai 
Népköztársaságban a kínai állampolgárságot – 
hiszen egy és ugyanazon személyről van szó. A 
Shafick George Hatem nevet kapta a keresztségben, 

de sokkal többen hívták és tisztelték a félig-meddig 
maga választotta nevén Dr. Ma Haide-nek (Mǎ Hǎidé 
马海德).

George Hatem 1910-ben született a New York 
állambeli Buffalóban, egy maronita katolikus szegény 
libanoni emigráns család legidősebb fiaként. Ilyen 
indíttatás mellett talán már nem is csodálatos, hogy 
Kínában a leprások gyógyításának, valamint a lepra 
és a nemi betegségek megszüntetésének szentelte 
életét.

De hosszú út vezetett el idáig. Az is kisebbfajta 
csoda volt, hogy a szegény bevándorló család 
egyáltalán taníttatni tudta a rendkívül tehetséges 
George-ot. Illetve nem csoda, hanem apjának 
éhezése és öccsének tanulásról való lemondása 
tette lehetővé George Hatem továbbtanulását.

A University of North Carolina elvégzése után kezdte 
meg orvosi tanulmányait Libanon fővárosában, 
Bejrútban, az ottani American Universityn. De orvosi 
diplomáját már a svájci Genfben szerezte 1933-ban.

Ekkor váratlan fordulat következett életében. 
Két társával együtt Sanghajba ment, ahol nemi 
betegségek kezelésére rendelőt nyitott Kiukiang 
Road Clinic néven. Azaz a fordulat csak a mából 
visszanézve tűnik váratlannak. Genfben ugyanis 
Hatem szobatársa egy jómódú kínai férfi volt, 
ennek az embernek köszönhető az is, hogy George 

KÍNA KÜLFÖLDI BARÁTAI
Az első külföldi 
származású kínai 
állampolgár és KKP-tag
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Hatem érdeklődése a nemi betegségek gyógyítása 
felé fordult. Úgy gondolták, ezzel a foglalkozással 
könnyen meggazdagodhatnak, hiszen Sanghajban 
igencsak szükség volt akkoriban hozzájuk hasonló 
orvosokra.

Hatem doktor Sanghajba érve szembesült először 
a 30-as évek Kínájának borzasztó 
állapotával, emberi szenvedéseivel, 
ami annak ellenére megrázta, hogy 
kínai szobatársa már felkészítette a 
sanghaji viszonyokra. Testközelből 
látni azonban egészen más volt. 
Ami kalandnak, és pénzszerzésnek 
indult, az szinte az ellenkezőjébe 
fordult. Ugyanis hiába volt más 
tes tköze lbő l  lá tn i  a  nyomor t , 
valahogy mégis minden olyan 
i s m e r ő s  v o l t ,  h i s z e n  H a k e m 
doktor a szülői házban is ismerte 
a nyomorúságot ,  né lkü lözést . 
Kínában azonban már volt eszköze 
a segítséghez: a tudása.

És ekkor, i t t  Sanghajban ismerkedett meg a 
minderre, mindenre választ kínáló kommunizmussal 
is. A súlyos szociális gondok elnyomorító hatását 
közelről látva ekkor döntött úgy, hogy egész életét 
az emberek megsegítésének fogja szentelni. A 
legkevesebb, amit mondani lehet, hogy George 
Hatem (Ma Haide) szavatartó ember volt.

És minthogy nem szerette a félmegoldásokat, 1936 
nyarán elutazott Yunnan tartományba, ahol akkoriban 
a Kínai Kommunista Párt főhadiszállása volt. Az 
út tele volt veszélyekkel és megpróbáltatásokkal, 
de ez csak megerősítette Hatem hitét, hogy jól 
választott. Vele volt egy másik amerikai is, a szintén 
nevezetessé vált, Kína tíz legjobb barátja közt is 
szereplő Edgar Snow, aki azért ment Yunnanba, 
hogy interjút készítsen a Kínai Kommunista Párt 
vezetőivel.

Itt, Yunnanban találkozott Ma Haide majdani 
feleségével, Chou Sufei színésznővel, aki később 
filmrendező lett Pekingben. És ha már a családnál 
tartunk: fia, Chou Sufei, lánya, Liang Bi, és négy 
unokája maradt utána 1988-as halálakor. És ugyan 
nem ért meg matuzsálemi kort, de 78 életéve így is 

valóságos csoda.

Hiszen már Yunnanban is többször meghalhatott 
volna, úgy, mint a kínaiak tíz legjobb barátjáról 
történt szavazáson első helyezett Norman Bethune, 
akivel természetesen jól ismerték egymást, a 
kanadai orvost 1938-as Yunnanba érkezésekor 
éppen a már másfél éve ott tartózkodó Ma Haide 
segítette munkája megkezdésében.

A háborús Kínában természetesen nagy szükség 
volt orvosokra, ráadásul olyanokra, mint Ma Haide 
doktor, akit a japánok többször is kibombáztak 
irodájából, de akinek soha meg sem fordult a 
fejében, hogy abbahagyja a munkáját. 1936-tól 
kezdve egészen a Kínai Népköztársaság 1949-es 
megalakulásáig a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg 
orvosa, és egészségügyi tanácsadója volt.
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A közelmúltban Nagy-Britanniában egy előzetesen nem túl magas árra 
értékelt Qing-dinasztia korabeli kínai porcelánváza 51,6 millió fontért, 

azaz körülbelül 16 milliárd 772 millió 350 ezer forintért kelt el. A vásárló 
pekingi volt, és az árverésen részt vevők majdnem mind kínaiak voltak.

Ez már nem az első alkalom, hogy a kínaiak komoly összeget áldoznak 
külföldre vitt kínai alkotások, tárgyak vásárlására. Amikor a Sotheby’s 

aukciós ház megpróbálta elárverezni a lófejet mintázó bronzszobrot, He 
Hongye, a leggazdagabb makaói 69,1 millió hongkongi dollárért (1 milliárd 892 

millió 540 ezer forint) vette meg a szobrot az aukció előtt, majd eladta azt a kínai 
kormánynak. Tavaly a régi Yuanmingyuanból, vagyis a régi nyári palotából származó 

patkány és nyúl bronzszobor árverésén nyertes kínai végül közölte, hogy nem áll 
szándékában kifizetni a vételárat. És most a porcelánvázáért ajánlott legmagasabb ár 

új rekord; korábban sohasem fizettek ennyit egy kínai tárgyért. A kínai és a külföldi sajtó 
merőben ellentétes hangot ütött meg a történtekkel kapcsolatban. A brit sajtó szerint a kínai 

gazdagok egyre jelentősebb erőt képviselnek, és a kínaiak bármi áron vissza akarják szerezni 
hazájuk elveszett kulturális kincseit. Porcelánba öntik a hazaszeretetüket, írták brit lapok. 

Az örökségek visszavásárlása segít a kínaiaknak identitástudatuk erősítésében és kultúrájuk 
újrafelfedezésében. Sőt igazi humánus cselekedetnek nevezték annak a kínainak a tettét, aki a 
tolvajok kezéből vásárolta vissza azt, ami jogosan őt illeti.
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De a kínai internetezők szerint a nyugatiak nagy haszon reményében 
kihasználják a kínai licitálók hazafiasságát. Valaki azt írta, hogy 
pénzzel szerzik vissza az elrabolt örökséget, ami olyan, mintha ismét 
elrabolnák ugyanazt a tárgyat, arról nem is beszélve, hogy így maguk 
az angolok sem érzékelik, hogy annak idején milyen szégyenletes dolgot 
tettek.

Visszavásárolták a tolvaj kezéből, ami igazi humánus tett, de egyben 
tolvajlogika is.

A kínai nemzeti kulturális örökség részét képező széthordott régiségek felkutatása 
sokakat izgat Kínában. Eddig három úton kerültek haza az elveszettnek hitt kincsek: 
jogi úton, visszavásárlás révén vagy adományként. Ám a régiségek közül csak néhány 
került haza úgy, hogy annak ne lett volna valamilyen anyagi vonzata. 2002-től a kínai 
kormány évente 50 millió jüant fordít a széthurcolt kínai örökségek visszaszerzésére. 
A magas licitek azonban felverték a kínai régiségek árát. Song Xinchao, a kínai állami 
örökségvédelmi hivatal alelnöke kifejtette, hogy nem támogatja az illegálisan külföldre vitt 
kínai örökségek visszavásárlását, annál inkább ezek jogi és diplomáciai módon történő 
visszaszerzését nemzetközi együttműködéssel a nemzetközi törvények keretén belül és elvek 
szerint.
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A kínai pavilon fél évig meghosszabítja a 
kiállítását

A Sanghaji Expó kínai pavilonja december 1-től 
kezdve fél évre ismét megnyitja kapuit a látogatók 
előtt eredeti kiállításával. A belépőjegy ára 20 jüan 
lesz.
A meghosszabbí tot t  k iá l l í táson a lá togatók 
ugyanazzal a pavilonnal találkozhatnak, mint az 
expó ideje alatt: a pavilon három kiállítóterme, 
vagyis a „keleti lábnyom”, az „útkeresés”, valamint 
az „alacsony szén-dioxid-kibocsátás” eredeti 
állapotában lesz megtekinthető ismét.
A Sanghaji Expón a kínai pavilon a legnépszerűbbek 
egyike volt, naponta több mint 50 ezer látogatót 
fogadott. A világkiállítás lezárultával a kínai pavilon 
továbbra is megmarad, nyitva áll mindig az emberek 
számára.

Pekingbe jön a Galeries Lafayette

A francia Galeries Lafayette 
áruház azt tervezi ,  hogy 
2013-ban boltot nyit a pekingi 
bevásá r l ónegyedben ,  a 
Xidanon.
A Galeries Lafayette China 
és a Hongkong I.T. cég 50-
-50%-ban birtokolják az új 
leányvállalat részvényeit. A 
pekingi üzlet területe 48 ezer 

négyzetméteres lesz.
A Galeries Lafayette-et 1893-ban alapították, és 
megtalálható áruházaiban a világ összes vezető 
luxusmárkája.

Dél-Kínában a világ legnagyobb világító 
ékköve

A chinanews.com híre szerint a világ legnagyobb, 
1,6 méter átmérőjű és 6 tonnás világító ékkövét 
először mutatják be a nyilvánosságnak Kína déli 
tartományában, Hainanban, az Értékes jade 

palotájában (Palace 
of Valuable Jade).
A kínai ékszerészeti 
szövetség (Jewelry 
Association of China) 
a l e l n ö k e ,  Z h e n g 
Baoshi elmondása 
szerint a szakértők 
2 ,2  m i l l i á rd  j üan , 
azaz mintegy 331 
millió dollár értékűre 
becsül ik  az ór iás i 

ékkövet.
A sötétben világító ékkő szabálytalan alakú volt, 
mikor rátaláltak Belső-Mongóliában, három évig 
tartott a megmunkálása – mondta Zheng.

A külföldről visszatért pandák első 
parkja Szecsuanban

November 19-én a szecsuani Chengdu városban 
megnyitotta kapuit a külföldről visszatért pandák első 
kínai parkja. A karantén időszakának végét követően 
négy társával együtt költözött be a szeptember 
végén külföldről hazatért két panda. 
A kínai  pandavédelmi központ  1996 óta az 
amer ikai ,  a  japán,  az osztrák,  az ausztrá l , 
valamint a szingapúri pandakutató intézettel kötött 
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együttműködési szerződést. Ennek keretében a 
központ egymást követően 14 pandát szállított 
külföldre. Ezek az állatok a tengerentúlon összesen 
13 pandabébinek adtak életet, közülük kilenc érte 
meg a felnőtt kort, és hatan hazatértek Kínába. 
A központ azzal a céllal hozta létre a külföldről 
visszatért pandák parkját, hogy bemutassák 
a pandák védelmében folytatott  nemzetközi 
együttműködés eredményeit, valamint a pandák 
életét.

Biciklis esküvő Kínában 

November 24-én a közép-kínai Henan tartomány 
székhelyén, Zhengzhou városban nagy feltűnést 
keltett a csupán egy autóból, de húsz kerékpárból 

álló esküvői konvoj.
A húsz biciklit pirosra festették, és lufikkal díszítették.
A vőlegény, Ji laptervezőként dolgozik. Elmondta, 
hogy mennyasszonyával együtt környezetvédők, 

így jutott az eszükbe az ötlet: kerékpáron fogadnak 
örök hűséget. Ji szerint az ötlet nemcsak az 
alacsony károsanyag-kibocsátással járó életmódot 
hirdeti, hanem a forgalmi dugók mérsékléséis. A 
szerelmespár kerékpározás közben ismerkedett meg 
az egyetemi campuson.

Januártól indulhat a hainani 
vámmentesség

Chen Cheng, Hainan tartomány vezetőhelyettese 
bejelentette, hogy Hainan felgyorsítja a „nemzetközi 
turisztikai sziget” projekthez kapcsolódó munkákat, 
és várhatóan már januártól  megvalósít ják a 
vámmentes vásárlás lehetőségét a szigeten.
A jövőben Hainan még nyitottabb politikát fog 
követni. A közbiztonsági minisztérium augusztusban 

21-ről  26-ra emelte azon országok számát, 
melyeknek állampolgárai vízum nélkül léphetnek be 
Hainanba. Az új vámmentesítési politika kidolgozása 
jelenleg is folyik.
A sz ige ten  eme l le t t  gyo rs  ü temben  ép í t i k 
a  vámmentes áruházakat ,  hogy vonzzák a 
nemzetközileg ismert márkákat, melyeket várhatóan 
akár 30-70%-kal olcsóbban is meg lehet majd 
vásárolni.
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2010. július 28-án volt a tangshani nagy földrengés 
34. évfordulója. Július 22-én került a mozikba „A 
tangshani nagy földrengés” című film. A film eddig 
több mint 500 millió jüan bevételt ért el, a médiák 
véleménye szerint a film „földrengést” fog okozni 
a kínai filmiparban. A film realisztikus témája és a 
megható szülő-gyerek kapcsolat mélyen vonzza a 
nézőket.

Július 28-án Tangshan városban megemlékező 
gyűlést és a földrengés utáni mentőmunkálatokról 

szóló szemináriumot tartottak. Tangshanban minden 
évben megemlékeznek a földrengésről, idén 
azonban a film miatt többen figyeltek a városra. A 
tangshaniak nagy tapssal fogadták a Feng Xiaogang 
által rendezett alkotást. 

A tangshani kormányzat 60 millió jüant fektetett a 
filmbe, s ezzel annak legnagyobb befektetőjévé 
vált. Ezzel kapcsolatban Chen Guoying tangshani 
polgármester elmondta, hogy nem a nyereség 
miatt adtak pénzt a filmhez, hanem a humanista 
mondan iva ló  és  a  szü lő -gyerek  kapcso la t 
bemutatása miatt, valamint azért, hogy több 
figyelmet kapjon Tangshan. A város, mint minden 
évben júl ius 28-án, idén is megemlékezik a 
földrengésről, a film miatt azonban jóval nagyobb 
médiaérdeklődés mellett.

A film kitűnően mutatja be, hogy az élet iránti 
tisztelet legyőzi a nehézségeket. A film sok nézője 
sírva fakadt a vetítésen, ugyanis igazi és gazdag 
érzelmeket láttak a vásznon. A fi lm kitűnően 
ábrázolja a katasztrófa után életben maradt 
tangshaniak lelkiállapotát. 

Kína Tangshan városát 1976. július 28-án pekingi 
idő szerinti 3 óra 42 perc 53 másodperckor 7,8-as 
erősségű földrengés rázta meg. A 16 kilométeres 
mélységből jött rengés erőssége négyszázszorosa 
volt a Hirosimára ledobott atombombáénak. A 
mindössze 23 másodpercen át tartó földmozgás után 
az egész város romokban hevert. Körülbelül 656 

Film egy 32 évvel ezelőtti 
földrengésről
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ezer ház dőlt össze, 242 769 ember vesztette életét, 
és 164 851-en komolyan megsérültek. A közvetlen 
gazdasági károk meghaladták a 3 milliárd jüant. A 
történelem egyik legnagyobb katasztrófájának képei 
az egész világon megrendítették az embereket. 

A tangshani nagy földrengés című filmet Feng 
Xiaogang rendezte az Utórezgés című regény 
alapján. A könyv 23 másodperc és 32 év történetéről 
szól .  A katasztrófa előt t  egy f iatal  anyának 
választania kellett, hogy két gyereke közül melyiket 
mentse meg. A kényszerhelyzetben a fiatal anya 
a kisebb fiúgyerekét választotta, és elhagyta az 
idősebb lányt. Ettől kezdve ez a választás határozza 
meg a család jövőjét. A lány túlélte a földrengést, de 
a történteket soha nem tudta elfelejteni. 32 év után 
a lány megbocsát, anya és a lánya újra találkoznak. 
Feng Xiaogang rendező szerint a film minden nézőre 
nagy érzelmi hatást gyakorol, ugyanakkor el is 
gondolkodnak az élet és halál kérdéseiről.

150 millió jüanba került a film forgatása, ez a 
legnagyobb katasztrófafilm a kínai mozgóképek 
történetében. A film a mozikba kerülése óta több 
mint 500 millió jüan bevételt ért el, a nézők az egész 
országban sorba álltak a jegyekért. Kínában évente 
több mint 400 film készül. Miért egy 32 évvel ezelőtti 

eseményről szóló alkotás ért 
el ilyen jó eredményt? Tan Fei 
filmkritikus véleménye szerint 
a válasz a film realizmusában 
k e r e s e n d ő .  F e l e d h e t e t l e n 
történetet mesél el, meghatóan 
á b r á z o l j a  a  s z ü l ő - g y e r e k 
kapcsolatot, a nézők szívében is 
„földrengést” idéz elő. Megható 
érzelmek, kitartás és remény, 
ezek a film fő jellemzői. A realista 
témájú filmet nézve mindenki 
e lmondja  sa já t  vé leményét , 
kifejti álláspontját és nézeteit. A 

filmben látható továbbá Tangshan 
újjáépítése, feléledése, a tangshaniak legyőzhetetlen 
élni akarása. 

Az egész filmben csak 23 másodpercig tart a 
földrengés, de ez a rövid idő is visszaviszi az 
embereket a 32 évvel ezelőtti Tangshanba. A film 
egy család tagjai közötti érzelmeket ábrázolja, 
igen megható eszközökkel. A jelenlegi kínai 
társadalomnak meleg szülő-gyerek kapcsolatra 
van szüksége, és ez az, amit a film megmutat. A 
film nézői is a megható szülő-gyerek kapcsolatot 
emelték ki ,  i l letve emlékeztettek rá, hogy a 
tangshaniak élen jártak a wenchuani földrengés 
utáni mentőmunkákban és újjáépítésben, hiszen 
ezzel is viszonozni akarták a társadalomnak a 
32 évvel ezelőtti segítséget. A film végén a női 
főszereplő megbocsátása jól tükrözi a rokonok 
közötti érzelmeket.

Feng Xiaogang, a f i lm rendezője interjúiban 
többször je lezte,  hogy a f i lm katasztrófáról 
szól, de a földrengés kapcsán a film készítői az 
emberiességről, a szülő-gyerek kapcsolatról és 
az élet iránti ragaszkodásról próbáltak mesélni. 
Reményeik szerint sikerült minden néző szívébe 
reményt csempészni.
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A Keleti Han-dinasztia idején épített Shaoshi Que 
és Qimu Que ősi épületek; a Zhongyue-templom 
és a Taishi Que az ősi kínai építészet legkiválóbb 
képviselői.  A Songzue-templom pagodája, a 
Saolin-kolostor épületei és a Huishan-templom 
a buddhizmus kínai történetének különböző 
időszakokból származó emlékművei, amelyek 
ezer éve hatnak a vallási épületek formájára, 
kialakítására.

A Világörökség Bizottság megbízásából Julia 
Ramsay ausztrál kulturális és világörökségi szakértő 
értékelte „ Az ég és föld központja” ősi épületeit. A 
három napon át tartó komoly és részletes vizsgálat 
után a szakértő elmondta, hogy „Az ég és föld 
központja” épületegyüttes felbecsülhetetlen értékű, a 
jelenleg ismert legnagyszerűbb kulturális örökségek 
egyike. Örömmel írta le értékelő beszámolójában, 
hogy „Az ég és föld központja” páratlan.

Miért van ilyen sok kiváló kulturális örökség a 
Songshan hegységben? Az ősi kínai csillagászati 
elméletek szerint a Dengfengben fekvő Songshan 
hegység a világ központja, ahol az ősi időkben 
fővárost építettek. Ez jelképes célokat is szolgált, 
hiszen a hely kiválasztása azt sugallta, hogy a 
császárnak az isten adta a hatalmat, a méltóságot 
és a jogot az uralkodásra. A Zhou-dinasztia Wuwang 
királyától a Qing-dinasztia végéig a történelmi 
hagyományok szerint összesen 72 uralkodó 
zarándokolt el a Songshan hegyre, ahol meditáltak, 
illetve imádkoztak az ősökhöz és az éghez. A 

kínai történelem, vallás, tudomány és oktatás 
reprezentatív épületei találhatók meg itt egy helyen. 
Kiváló állapotban vannak ma is, ezért történelmi, 
művészeti és tudományos értékük páratlan.

A Shaoshi-hegynél fekvő Songyang Főiskolában 
kezd ték  l egko rábban  tan í t an i  Kon fuc iusz 

Ősi épületek a Saolin - 
kolostornál 
   – „Az ég és föld központja”
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Ősi épületek a Saolin - 
kolostornál 
   – „Az ég és föld központja”

elméleteit, itt imádkoztak először 
a konfucianizmus szentjeiért, és 
konfuciánus vizsgát is itt tartottak 
először. A Qing-dinasztia idejéből 
származó épületek védelmében a 
Songyang Főiskolában újjáépítették 
a vizsgatermet, az előkelőeket 
fogadó pavilont, az imaszobát és 
más fontos épületeket.

A megvédendő nemzeti örökségek 
listájának első helyén álló Taishi 
Q u e  a  K e l e t i  H a n - d i n a s z t i a 
korában, az időszámításunk szerinti 
118-ban épült. 1942-ben, a második 
v i lágháború ide jén az akkor i 
kormány külön figyelmet fordított 
az ősi épület megóvására, és egy 
nagyobb házat építettek föléje. A 
világörökségi státuszra pályázva 
vita folyt a szakértők és tisztviselők 
között, hogy mi legyen a sorsa 
ennek a védelmül épült háznak. 
Néhányan le akarták bontani, 
mondván, hogy túl alacsony és 
keskeny, és nem eléggé világos, 
ezért nagyobb, modernebb és 

szebb házat akartak a Taishi Que 
ősi épület védelmére építeni. A 
nagy vitát végül a világörökségi 
szakértők véleménye döntötte 
el, s így megmaradt a második 
világháború idején épült ház.

Jul ia Ramsay a Taishi Que-
n é l  e l r a g a d t a t o t t  h a n g o n 
beszélt arról, hogy a második 
világháború borzalmai, a japánok 
ellen folytatott harc közepette 
is volt a kínaiaknak erejük ősi 
örökségüket megvédeni.

Chawla Sola, a Műemlékek és 
Műemlékegyüttesek Nemzetközi 
Tanácsának szakértőjét elhívták 
Deng fengbe .  A szaké r tő  a 
helyszínen elmondta, hogy az 
elején voltak kétségei, vajon 
a valóság is olyan szép, mint 
az  a  pá lyáza t ra  benyú j to t t 
iratokban áll? Látogatása során 
a helyszínen döbbent rá, hogy 
a pályázati anyag egyáltalán 
n e m  t ú l z o t t .  A  s z a k é r t ő 
véleménye szerint még hosszú 
időre  van szükség,  hogy a 
világ is megismerje ezeket a 
felbecsülhetetlen értékű kínai 
kulturális emlékeket.

„Régi célunk vált valóra, nagyon 
boldogok vagyunk. De nagy 
örömünkben sem feledkezünk 
m e g  r ó l a ,  h o g y  e z u t á n 
még több és  még nagyobb 
kötelezettségeink lesznek az 
épületek védelmében” - mondta 
Chen Ailan, Henan tartomány 
kulturális örökségek hivatalának 
vezetője.

Kína a világban, a világ Kínában

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

E-mail:hun@cri.com.cn  
http://hungarian.cri.cn

Tel:+86 (10) 68892096

Kína a világban, a világ KínábanKína a világban, a világ Kínában

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

E-mail:hun@cri.com.cn  
http://hungarian.cri.cn

Tel:+86 (10) 68892096

Kína a világban, a világ Kínában 39



Brazí l iában az UNESCO 34.  v i lágörökségi 
konferenciáján helyi idő szerint augusztus 1-jén 
született meg a döntés: felveszik a természeti 
világörökségek listájára a kínai danxia felszínforma 
nevű tájegyüttest.

A „danxia” kifejezés alatt egy különleges, minden 
mástól eltérő, vöröses felszínformát értünk; szó 
szerint annyit tesz: „rózsaszínű felhő”, vagy „vörös 
napsugár”. A geológusok az 1920-as években 
használták először ezt a kifejezést. Maga a szó 
a dél-kínai Guangdong tartomány hegységének, 
a Danxiashannak a nevéből ered. Ettől kezdve a 
danxia felszínforma országszerte ismert fogalom lett.

Geológiai és geomorfológiai szempontból a danxia 
felszínforma a Csendes-óceán nyugati medencéje 
és a vele határos szárazföld találkozásánál 
süllyedés következtében keletkezett síkság vastag, 
kiterjedt üledéktakaróval. A tájat a kréta időszakban 
keletkezett vörös homokkő és konglomerátum 
(kavicskő) jellemzi; vöröses színű meder meredek 
kőszirtekkel. A varázslatos táj szirtjeit a földkéreg 
emelkedése és repedése, a víz- és szélerózió, 
a tektonikus mozgások, a földkéreg emelkedése 
alakította ki. A „fiatal” danxia felszínformát mély, 
keskeny völgyek tagol ják.  Idővel  a völgyek 

kiszélesednek, toronykarsztok és hátságok, 
majd ezekből egymástól elkülönülő, árva tornyok 
keletkeznek.

Kínában több mint 780 vidéken fedeztek fel danxia 
felszínformát. Ezek a helyek a nedves trópusi és 
szubtrópusi vidékeken, a nedves, vagy félnedves 
mérsékelt éghajlatú vidékeken, a félszáraz, vagy 
száraz vidékeken és a Qinghai--Tibeti-fennsíkon 
találhatók. A vörös homokkőből álló felszíni formák 
sok helyütt megtalálhatók a világban, kivéve a Déli-
sarkvidéket. Ezért is a danxia felszínforma fontos 
természetföldrajzi tájegység.

A Vi lágörökségi Listára felvett  kínai  danxia 
felszínforma vidékei ennek minden jellegzetes 
jegyét, természeti értékeit magukban foglalják. A 
jelölt területeken a mezozoikum és a kanozoikum 
korában keletkezett kőzetek találhatók. A kínai 
danxia felszínforma eltérő szélességi fok, éghajlat 
és ökológiai viszonyok közt egyaránt megtalálható. A 
több vidékből álló tájegyüttes a danxia felszínforma 
legszebb területeit gyűjti össze. Ezek a világon 
egyedül álló területek esztétikai és a tudományos 
szempontból is egyaránt értékesek.

A természeti világörökségek közé felvett danxia 
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f e l sz ín fo rma egy  többszerep lős ,  együ t tes 
jelölést takar. A listára felkerült, geológiailag és 
geográfiailag egymással összefüggésben levő hat 
danxia felszínforma mindegyike a dél-kínai nedves 
szubtrópusi vidékeken található. A listára felkerült 
hat kínai danxia felszínforma a következő: Langshan 
hegy és Wanfoshan hegy (Hunan tartomány), 
Danxiashan hegy (Guangdong tartomány), Taining 
és Guanzhoushan (Fujian tartomány), Longhushan 
hegy és Guifeng (Jiangxi tartomány), Chishui hegy 
(Guizhou tartomány), Fangyan és Jianglangshan 
hegy (Zhej iang tartomány).  A v i lágörökségi 
konferencián megvi tatot t  beter jesztésben a 
következő indokolás szerepelt.

A j e l ö l t  d a n x i a  f e l s z í n f o r m á k  e g y m á s s a l 
összefüggésben levő területek hegyekkel, folyókkal, 
erdőkkel és más tájegységekkel. Így például az 
észak-guizhoui--dél-szecsuani danxia felszínforma 
fennsíkokkal, völgyekkel, repedésekkel, vízesésekkel 
és erdős vidékekkel tagolt.

A természeti világörökségek listájára jelölt hat 
danxia felszínforma ezek kialakulásának különböző 
szakaszait képviselik.

A jelölt hat vidék mind természetvédelmi területeken 
fekszik,  ami kedvez a danxia felszínformák 
kutatásának és védelmének.

Ma Haide soha többé nem tért vissza az 
Egyesült Államokba. Ő lett a Kínai Kommunista 
Párt első külföldi tagja, és megkapta a kínai 
állampolgárságot is, a Kínai Népköztársaság 
történetében szintén elsőként. Élete hátralevő 
részében a nemi betegségek, valamint a lepra 
ellen küzdött Kínában. 1988-as halálakor már 
az egész világ elismerte emberi és orvosi 
nagyságát.

Mesélik például róla, hogy amikor a többiek 
a fáradtságtól  k idől tek a munkából ,  Ma 
Haide doktor még mindig dolgozott, sokszor 
éjszakákon át. Habár kezelte az ország első 
számú vezetőinek többségét (Yunnanban 
első páciense maga Mao Ce-tung volt, de 
nevezetessé vált Zhou Enlai törött karjának 
kezelése, valamint az, hogy ott volt Szun 
Jat-szen özvegyének halálos ágyánál is) 
az egyszerű nők és férfiak között érezte jól 

magát.

Sok kortárs orvossal ellentétben Ma Haide 
nem gondolatainak publ ikálását tartot ta 
a  leg fon tosabbnak ,  hanem a  gyógy í tó 
munkát. Ennek ellenére természetesen volt 
elképzelése az orvoslás elméletéről, vagy 
például az egészségügyi rendszer, ellátás 
kiépítéséről. Többször is kifejtette, hogy 
minden országnak a saját adottságaihoz kell 
igazítania az egészségügyi ellátórendszerét. 
Ha nem így tesz, ha nem az emberek igényeit, 
elvárásait tekinti kiindulópontnak, akkor nem 
lesz sikeres a munkájában. Jóval a ma már 
természetesnek számító egészségmegóvás 
fontosságának széles körben való elterjedése 
e lő t t  va l l o t t a  Ma  Ha ide ,  összhangban 
egyébként a hagyományos kínai orvoslás 
tanításaival, hogy az egészséges életmód, az 
egészségmegőrzés a legfontosabb.

Hajnal László
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1. Az életkor elfelejtése

Valóságos, fiziológiai korunk adott, azon nem 
változtathatunk. Lelkünk azonban másképpen 
méri az időt. Szellemi életkorunk mentális 
vagy lelki állapotunkat tükrözi. Őseink szerint 
az emberek nem olyan gyorsan, vagy nem is 
öregszenek, ha nem gondolnak a korukra. Az 
öregedésről való megfeledkezés tehát jót tesz 
egészségünknek.

2. A harag elfelejtése

Egy ember élete során elkerülhetet lenül 

történnek olyan dolgok, melyek heves 
ellenszenvet váltanak ki. Könnyen felütheti 
fe jét  a bosszúvágy érzése, mely akár 
egy egész életen át nyugtalaníthat. Ha 
v iszont  nem csak az alkalmat vár juk, 
mikor fizethetnénk vissza a számlát, sőt 
ellenkezőleg: ha elfelejtjük azokat a dolgokat, 
melyek gyűlöletet keltettek bennünk, akkor 
egészségben, nyugalomban élhetünk.

3. A fájdalom elfelejtése

A természet i  ka tasz t ró fák  vagy a  ha lá l 
szomorúságot és fájdalmat keltenek. Ha sokáig 
nem tudunk szabadulni a fájdalomtól, bánattól, 
egészségünk is károsodhat. A fájdalmat okozó 
dolgok gyors elfelejtése tehát szintén jót tesz az 
egészségnek.

 4. A felháborító dolgok elfelejtése

Ak i  fe lháborod ik ,  annak  igazságérze te 
sérelmet jelez. Ha dühbe gurulunk, szívünk 
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gyorsabban ver, vérnyomásunk megnő, mindezek 
pedig komoly betegségeket idézhetnek elő. Nem 
érdemes a felháborodástól megbetegedni. Az egészség 
szempontjából nagyon fontos, hogy megfeledkezzünk a 
„vérlázító” dolgokról.

5. A szomorúság elfelejtése

A szomorúság, különösen a tartós szomorúság, a bánat 
is betegséget okozhat. Ha nem felejtjük el letörtségünk 
okát, az könnyen betegségünk okozójává is válhat.

6. A sajnálat elfelejtése

Ha sajnálunk valamit, ami megtörtént vagy éppen nem 
történt meg, és képtelenek vagyunk elfelejteni, az 
szintén nyugtalansághoz, feszültséghez vezethet.

7. A betegség elfelejtése

Ha egy beteg mindig betegségére gondol, az azt jelenti, 
hogy nyugtalan, állandó stresszben van miatta. Ezzel 
azonban önkéntelenül is csökkenti védettségét, állapota 
is súlyosbodik. Teljes erővel kell küzdeni a betegséggel 
szemben, a szellemi diadallal kezdődik a betegség igazi 
legyőzése.

8. A hírnév és az érdek elfelejtése

A hírnév és az érdekek hajhászása az emberek egész 
életét végigkíséri, ezen a területen is meg lehet azonban 
választani a helyes utat. Az idősekre különösen 
vonatkozik, hogy ha megfeledkeznek a hírnévről és az 
érdekekről, vidámak, egészségesek és hosszú életűek 
lehetnek.
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Kínában 2010 közepétő l  vet í tenek a kü lönböző 
tévécsatornákon egy reklámot, amelyet Budapesten 
forgattak. Az alábbiakban nem a reklám szövegét 
olvashatják, hiszen a reklámban csak kép és zene van, 
hanem egy interneten terjesztett szöveget, illetve a 
tévéreklámmal kapcsolatos gondolatokat olvashatnak. 
Célunk természetesen nem a mobiltelefon reklámozása. 
Azért foglalkozunk vele, mert a világon mindenki keresi 
a saját szabadságát, a kikapcsolódást, mert, miként a 
szöveg fordítójának, főszerkesztőnknek, Wang Xuejunnek 
is, szívünk gyakran száll Budapestre. 

A nyugati tündérmesékben ábrázolt királylány mindig 
hintóval érkezik, s a királyfi kezét nyújtva, hódolatteljesen 
segíti le a lányt a földre. Gyermekkoromtól kezdve azon 
fantáziáltam, hogy magas sarkú cipőben járok az utcán a 
lovagló vagy gyalogló királyfim mellett. 

Lassan ugyan felnőttem, és ugyan megmaradtak az 
álmaim, de azokból fokozatosan eltűnt a hintó, a királyfi, 
csak az eső áztatta macskaköves, végeláthatatlan 
utca maradt változatlan. 

Felnőttem, és elértem, hogy a világ különböző 
helyein tapostam az utcaköveket: járkáltam már 
Suzhou kanyargós utcáin, Huizhouban az üzleti 
legendákkal teli utcákon, Qinshi Huangdi sírjánál a 
Qin-dinasztia pompás múltját bemutató utcánkon, 
átkeltem a Champs-Élysées-n. Belegondoltam, 
hogy sok utat bejártam a világon, elégedett vagyok 
ezzel a teljesítménnyel, sőt büszke vagyok arra, 
hogy már nincs szükségem újabb utak keresésére. 
Ámde egy napon rájöttem, hogy elfelejtettem a 
legfontosabbat.

Aznap lustálkodva bújtam a fotelembe, a barátaimnak 
beszámoltam az említett utakról, a hangom elnyomta 
a tévében játszott unalmas reklámokét. Váratlanul 
rápillantottam a képernyőre, ahol megpillantottam egy 
várost, amely egy nagy folyó mellett fekszik, tele van 
barokk stílusú épületekkel, hangulatos kávéházzal, és az 
utcán kedves festőművész áll a vászna mögött. És persze 
még egy lányt is láttam, aki hasonlít hozzám, hátizsákkal 
utazik a városban. A kép megdobogtatta a szívem, 
befejeztem az úti beszámolót a barátaimnak, és odaültem 
a számítógépemhez, mert mindenképpen ki kellett 
derítenem, hogy hol fekszik a reklámban látott város, és 
azt is, hogy vajon miért döntött úgy a lány, hogy felmond a 
munkahelyén, és a szabadságot fogja keresni.

Felmentem a világhálóra, de nem tudtam, hogy mit írjak a 
keresőbe. Ha a fenti érzéseimet gépelem be a keresőbe, 
akkor biztosan nem olyan találatokat kapok, mint 
amilyenekre szükségem van. Szép nyugodtan próbáltam 
visszaemlékezni a reklám minden apró részletére. Ez 

Címlapsztori: 
Keressük Budapesten a 
szabadságot!
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az, megvan, OPPO, és meg egy kifejezés „Ulike style”. 
Pontosan ezt írtam be a Baidu keresőbe: OPPO Ulike 
style. 

Felidéztem magamban a főszereplő lány élményeit, vele 
együtt indultam Budapest felé, vele együtt élveztem az 
OPPO U529 jelszavát, a szabad-könnyed „Élvezet - 
szabadság” szlogent.  

Pedig már azt hittem, hogy elrakhatom a hátizsákomat, és 
itthon értékelem ki az általam bejárt utakat. Csakhogy nem 
tudtam ellenállni a budapesti utcák vonzerejének. Ismét 
összecsomagoltam a poggyászom. A szabad nemzetközi 
hívás, a zene és a fényképezés kipróbálása miatt otthon 
hagytam az eredeti mobiltelefonomat, és OPPO U529-et 
vettem magamhoz. 

Valóban szép Budapest, valóban tündérvilág. Itt-ott 
barokk épületek láthatók, a nagy folyó nyugodtan folyik, a 
szemem viszont nem tudja egyszerre befogni az összes 
szépséget. Aggódom is amiatt, hogy hogyan jegyzek meg 
mindent.

Akkor eszembe jutott, hogy a kezemben tartott OPPO 
U529-vel veszem fel a látottakat, az utcán festő idős 
művészt, a kávéházban pihenő fiatal lányt…

Gyakran megnézem a mobilammal felvett különféle 
gyönyörű  do lgokat .  A t i sz ta ,  a  lágy  fókuszú,  a 
panorámaképeket …

Budapesten minden reggel felvettem a fejhallgatót, 
hallgattam a mobiltelefonomon tárolt dzsessz-számokat. 
Az utcákat járva néha lecsuktam a szemem, úgy élveztem 
a zene ritmusát. Kis szomorúság fogott el séta közben. 
Itt a macskaköves utca nyugalmat és fehér fényt áraszt, 
de az eső nyomai már felszáradtak. Leolvastam róla az 
európai hangulatot sugárzó középkori lovasok nyomait. 

Délután az utca sarkán levő kávéházban pihentem, az 
OPPO U529-en hosszú, lassú zenét hallgattam, közben 
pedig néztem az életet szabadon élvező tömeget, és ittam 
a kávémat. Meg is feledkeztem róla, hogy utat kereső 
turista vagyok, vidáman merültem bele az egyszerű, de 
fennkölt városba.  

Budapesten élvezem az OPPO U529 3,2 inch kristálytiszta 
kijelzőjét, az 5 millió pixeles fényképezőt, az optimális 
hangminőséget és a szüntelenül működő JAVA programot, 
az ideális formatervezést, a gyönyörű színeket…

A mobiltelefon szépsége mindig elkápráztat engem. 
Az OPPO U529, elhozza nekem a szabadságot, a 
gyönyörűséget.  Végre megértettem, hogy nem a 
macskaköves utca vonz engem, hanem a szabadság utáni 
folyamatos vágyódás.

Budapest a nyugalom melletti szellemi élvezetet jelenti 
számomra. Az OPPO U529 divatos élményt jelent 
számomra az élvezet szabadságáról.     

Mi az értelme az iménti szövegnek? Az interneten található 
egy cikk, amely megadja számunkra a választ. 

„A festői szépségű Budapest annyira elbűvölő, mint egy 
tündérmesebeli királyság. Egy irodában dolgozó lány jár 
itt, és a reklámfilmben, miután munkahelyén felmondott, 
a mobiltelefonját magához véve gyönyörködik a Duna 
mellett a szabadságban, a napfényben és a levegőben. 
Azt mondja magának, hogy mindent megtehet, amihez 
csak kedve van. 

Mi a Ulike Style igazi jelentése?

Az, ami a reklámfilmben is látható. Felmond valaki a 
főnökénél, s egy teljesen ismeretlen helyen, utazással 
piheni ki magát. Ha ezt szeretné valaki, akkor miért ne 
tehetné meg? Az a nő, aki szereti önmagát, aki ért az 
élethez, az megtehet mindent, amihez kedve van. Nagy az 
önbizalma, mert hisz abban, hogy saját kezében tartja az 
életét, és hogy a szabadság és a gyönyör felé fordíthatja 
az életet.

A lebilincselő Budapesten, a szomorúkék Dunánál, 
a pompás Lánchídon a főszereplőnél  mindig ot t 
van a kedvelt OPPO mobilja. Budapesten teljesen 
kibontakoztatja az egyéniségét. Ha neked is megvan a 
Ulike Style, menj te is, mert bárhol meglelheted a saját 
Budapested.” 

(A fenti szöveg nem képviseli sem a fordító, sem a 
szerkesztőségünk véleményét, álláspontját.)
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   Kínai Nemzetközi Rádió   
 Magyar Szekció   

2010. május     

Kedves olvasóink, hallgatóink, barátaink!

Hagyományos rövidhullámú adásunkban már régen megkezdtük a 68 leckéből álló Kínai 
nyelvlecke mindenkinek című műsorsorozatunk sugárzását. Rengetegen írtak nekünk, hogy 
szeretnék kezükbe venni a műsor szövegén alapuló könyvet is. Örömmel tájékoztatom Önöket 
arról, hogy már megjelent a műsor leckéit tartalmazó hatrészes könyv a hozzá tartozó CD-
vel együtt. Most lehetőség van rá, hogy teljesen ingyen mindazok megkapják, akik műsorunk 
hallatán elkezdték tanulni a kínai nyelvet. 

Egyetlen megkötésünk van: a korlátozott példányszám miatt azoknak küldünk a kiadványból, 
akik postai úton minimum két névjegykártyát eljuttatnak hozzánk. A névjegykártya lehet bárkié, 
családtag, rokon, ismerős, barát, üzlettárs névjegykártyája egyformán jó. Miután megkaptuk 
a legkevesebb két névjegykártyát, már postázzuk is Önöknek a Kínai nyelvlecke mindenkinek 
című kiadványunkat. 

Végezetül arról is szeretnénk értesíteni Önöket, hogy nemsokára honlapunkon is elindul 
nyelvoktató rovatunk. 

Mindenkinek jó nyelvtanulást kívánunk! 

Kedves olvasóink, 
hallgatóink, barátaink!
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