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Az idei fogyasztói árindex akár
a 6%-ot is meghaladhatja

A bejárónők és a közalkalmazottak alulfoglalkoztatottsága azt mutatja, hogy a munkaerő drágulásának és a csökkenő befektetések miatt a szolgáltatások ára növekszik, így elképzelhető, hogy ez
a jövőben az infláció második hullámához vezethet.
A Kínai Népi Bank február 9-i,
idei első kamatemelését követően február 24-től kezdve a letétbe
helyezett banki tartalékokat ismét
forgalomba lehet hozni.
A központi kormányzat stabil monetáris politikát folytat. A gyakori szigorítások rávilágítottak, hogy
az infláció okozta társadalmi nyomás nehezen visszafordítható
szintre jutott.
A Citigroup kínai befektetéseit kutató és elemző részlegének vezetője, Shen Minggao közgazdász
azt mondta a Kínai Gazdasági
Hetilapnak, hogy közép- és hos�-
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szú távon mindenkinek viszonylag magas inflációra kell számítania Kínában. Hosszú távon fizetésnövekedés és gazdasági átalakulás is lehet az infláció következménye. Számítások szerint az elkövetkező pár évben a fogyasztói
árindex emelkedése 4 százalék
körül fog alakulni.
Vajon a kínaiak felkészültek a
gazdasági kiigazítás és a munkaerő-felesleg okozta inflációra?
Az infláció második hulláma
A Kínai Népi Bank január végén
tette közzé jelentését a monetáris politika 2010 negyedik negyedévében történt végrehajtásáról.
Eszerint a jelenlegi és az elkövetkezendő időszak monetáris feltételeinek szemszögéből nézve
a legfőbb gazdasági szervek túlzottan laza monetáris politikájában rövid időn belül valószínűleg

nem fog gyökeres változás bekövetkezni. A kínai pénzállomány az
elmúlt években gyorsan növekedett. Sok az árnövelő tényező, az
előrejelzések szerint gyors infláció várható, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a lehetséges áremelkedés kockázatát sem.
Valójában a Kínai Népi Bank jelentésében elismerte, hogy az infláció elleni küzdelemhez szükséges, hogy a valutának megfelelő körülményei és feltételei legyenek, másrészt pedig azt, hogy a
tény miszerint az elmúlt években
a nemzeti valuta árfolyama gyors
ütemben növekedett, jelenleg nehezíti az infláció kontrollálását.
Az infláció első hullámát Kínában számos különböző és bonyolult okkal magyarázták: ebből született például a sertéshús okozta infláció, az import által kiváltott
infláció, a strukturális infláció vagy
az előre jelzett infláció fogalma.
A második inflációs hullám összetettsége számos nemzeti szervezet szerint messze felülmúlja az
elsőjét. A Kommunikációs Bank
pénzügyi kutatóközpontja által kiadott „A kínai makrogazdaság
pénzügyi kilátásai 2011-ben” című
beszámoló szerint 2011-ben,
azon belül is főleg az első félévben nagy nyomás fog nehezedni
a különböző árucikkek árára, így
egyre több okból várható majd árnövekedés, így felmerül az infláció kockázata.
A Kommunikációs Bank pénzügyi

kutatóközpontjának képviselője a
Kínai Gazdasági Hetilapnak azt
nyilatkozta, hogy a mezőgazdasági termékek árai gyors növekedési tendenciát mutatnak. A gazdaság szerkezetátalakítási fázisba lép, így a költségek nőnek, ami
magával vonja az árak növekedését. Az állam, rugalmasságának
köszönhetően elfogadóan viszonyul az árak növekedéséhez. Az
amerikai dollár árfolyamának esése következtében létrejött import
által kiváltott infláció és egyéb inflációfajták mind figyelmeztető értékűek.
A Royal Bank of Scotland kínai
vezető közgazdásza, Cui Li kifejtette a Kínai Gazdasági Hetilapnak, hogy a globális pénzügyi válság kitörése óta Kína növekedése
még inkább függ a nagyobb bel-

földi kereslettől, nő az árakra nehezedő nyomás. Ez egyértelműen eltér az eddig megszokottaktól. Ezelőtt az export növelte a
GDP értékét, és mivel az exportra
dolgozó vállalatok már felesleges
termelési kapacitással rendelkeztek, az export előnyben részesítése nem igazán vezethetett volna
inflációhoz, ellenben a belföldi kereslet felé történő orientáció annál
inkább növeli az árakra nehezedő
nyomást.
Az első inflációs hullámmal ös�szevetve az árak növekedését befolyásoló tényezők kapcsán egyre több kutató megemlíti, hogy
a gazdaság szerkezetátalakítási fázisba lép, így a költségek nőnek, ami magával vonja az árak
növekedését. Sokan úgy gondolják, hogy a belföldi kereslet alapú
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gazdasági növekedés sokkal inkább növelheti az infláció mértékét, mint az export alapú gazdasági növekedés, az előbbi kön�nyen az árak hosszú távon történő emelkedésének okává válhat,
ráadásul a belföldi kereslet alapú gazdaság növeli az emberek
szükségletét az ipari termékekre
és a szolgáltatásokra.
A szolgáltatóipar kiválthatja az
infláció második hullámát
Ha Kínában nagy mennyiségű férfi mezőgazdasági munkaerő vállal
fizikai munkát a városokban, például építkezéseken, akkor a női
mezőgazdasági munkaerő szintén a városokban keres munkát a
szolgáltatóiparban bejárónőként,
ápolónőként vagy éppen felszol-

E-mail:hun@cri.com.cn
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gálónőként.
Az idei tavaszünnep után egy
Kína keleti partvidékén élő középosztálybeli családnak okozott
problémát, hogy megfelelő bejárónőt találjon, mivel azok magasabb kezdő fizetést várnak, mint
amennyit egy helyi egyetemi diplomás megkeres.
A szolgáltatóipari munkaerő bevételi színvonalának nagy mértékű növekedése egyrészt betudható annak, hogy hosszú távon
nincs elegendő nagyságú fizetésemelés, ami a fejlett tengerparti övezetben ellehetetleníti
a megélhetést, másrészt pedig
a jelenleg felfelé törekvő ipar
erősödésére és változására is
visszavezethető.
A Credit Suisse ázsiai vezető
közgazdasági elemzője, Tao
Dong úgy véli, hogy a 2010es fizetésemelési hullám után
a becslések szerint a vendégmunkások átlagkeresete közel
40%-kal fog nőni, így a szolgáltatóiparban infláció várható.
A vendégmunkások átlagkeresetének növekedése következtében egyéb magas hozzáadott értékű tevékenységek
bérköltsége is emelkedik.
„Miután az egy főre jutó GDP
elérte a 3000-4000 amerikai
dollárt, nőtt az igény a szabadidős tevékenységekre,
így csökkent a munkaidő. Ez
az egyik legfőbb oka a bérek
emelkedésének. Kínában a
bérinfláció lehet, hogy a fent említett területhez hasonlóan 5-10
évig fog tartani.” Shen Minggao
elmondta riporterünknek, hogy
„Kínában a bérinfláció a gazdasági szerkezetátalakulás legalapvetőbb mozgatóereje, fontos momentum a fogyasztó- és szolgáltatóipar fejlődésében bekövetkezett fordulópontban; a pénzügyet,
a gépgyártást és a kommunikáci-
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ót is magában foglaló iparban béremelés várható.”
A Royal Bank of Scotland adatai
azt mutatják, hogy a kereskedelmi forgalomba nem kerülő szolgáltatások (az élelmiszert leszámítva) és a kereskedelmi áruk inflációja fej-fej mellett haladnak, az
előbbi kicsit gyorsabban nő. Tavaly decemberig a szolgáltatási
árak az előző év azonos időszakához képest 3%-kal lettek magasabbak, míg a kereskedelmi cik-

kek ára (szintén az élelmiszerek
nélkül) mérsékeltebben növekedtek, a tavalyi év azonos időszakához képest 1,4%-kal.
„Kína belföldi keresletre támaszkodó gazdasági átalakulása nyomás alatt tartja a kereskedelmi
forgalomba nem kerülő szolgáltatásokat és a kereskedelmi árukat, és mivel a belföldi ellátás korlátozott, a kereskedelmi forgalom-

ba nem kerülő szolgáltatások árának viszonylag magas a napi ingadozása.” Cui Li így nyilatkozott
a Kínai Gazdasági Hetilapnak: „A
szolgáltatóipar néhány ágára –
például a gyógyászatra, az oktatásra, a lakhatásra, a pénzügyre
és néhány személyi szolgáltatásra az eddigi alacsony beruházások miatt még nagyobb árnyomás
fog nehezedni.”
Cui Li úgy véli, hogy a monetáris politika szigorításával meg lehet szüntetni a rövid távú igényekre nehezedő nyomást, de
ez nehezebb, mint egyesek
gondolják. Ebben a folyamatban a kereskedelmi forgalomba nem kerülő szolgáltatások
és a kereskedelmi áruk inflációjának mértéke még mindig különbözni fog, és a teljes
infláció mértéke is magasabb
lesz, mint eddig volt. Csak a
nem kereskedelmi szektor súlyos helyzete fog enyhülni –
csak a kereskedelmi forgalomba nem kerülő szolgáltatásokra nehezedő inflációs nyomás fog csökkenni.
Figyelemre méltó, hogy idén
januárban az Országos Statisztikai Hivatal Kína fogyasztói árindexének súlyozásán
változtatásokat hajtott végre;
a szórakoztató, a kulturális,
valamint az oktatási termékek
és szolgáltatások, az egészséggondozás, az egyéni használati cikkek és egyéb szolgáltatóiparhoz szorosan kapcsolódó fogyasztói árindex súlya csökken, emiatt lehet, hogy a jövőben
egy ideig a hasonló szolgáltatások árainak növekedése nem lesz
számottevően feltűnő a fogyasztói
árindex adataiban.

Az inflációt közép- és hosszútávon elkerülhetetlennek tartja minden szakértő. Az, hogy idén Kínában az infláció végül mekkora
lesz, meg fogja határozni az elkövetkező néhány negyedévre a Kínai Népi Bank monetáris politikáját.
A Hong Kong and Shanghai Banking Corporation vezető közgazdásza, Qu Hongbin a Kínai Gazdasági Hetilapnak adott interjújában
megemlítette, hogy 2011 Kínában
az infláció éve lesz; az első félévben a fogyasztói árindex elérheti
az 5, de akár a 6%-ot is. De vannak olyan elemzők, akik még ennél is rosszabbra számítanak.
Tao Dong számításai szerint az
idei év közepe felé a fogyasztói árindex meghaladhatja a 6%-

ot. A Kommunikációs Bank pénzügyi kutatóközpontjának képviselője azt nyilatkozta a Kínai Gazdasági Hetilapnak, hogy idén Kína
fogasztói árindexének egész évi
átlaga eléri a 4,5%-ot, legmagasabb pontja pedig meghaladja a
6%-ot is, és hogy 2011-ben a termelői árindex egész évi átlaga is
elérheti a 6,5%-ot. Lehet, hogy az
egész éves áremelkedés eleinte emelkedő, aztán csökkenő tendenciát fog mutatni.
Azonban arról megoszlanak a vélemények, hogy a piaci árak mikor
érik el idén a legmagasabb pontot. A United Bank of Switzerland
Securities kínai vezető közgazdásza, Wang Tao úgy véli, hogy az
első félévben az inflációs nyomás
még mindig magas marad, ugyan-
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is a fogyasztói árindex még egészen biztosan nem érte el a maximumot, a legmagasabb értéket
lehet hogy márciusban, de az is
lehet, hogy a második negyedévben fogja elérni.
Ezzel összevetve az Államtanács
fejlesztő és kutatóközpont pénzügyi kutató osztályának igazgatóhelyettese, Ba Shusong és a Kínai Népi Egyetem pénzügyi és
biztonsági kutató osztályának
igazgatója, Wu Xiaoqiu szerint az
általános tendencia azt mutatja,
hogy a január-februári időszakban tetőznek az árak. A tavaszünnep után működésbe lépnek a
kormány által végrehajtott kiigazítások, így utána a fogyasztói árindex fokozatos csökkenésnek indul.

Vajon meghaladhatja az idei fogyasztói árindex a 6%-ot?
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Megtanulni 1,3 milliárd
emberrel kommunikálni
„Kína végül felülmúlt minket.” Sok
japán fejében megfordult ez a
gondolat, amikor 2010-ben Kína
GDP-je 404,4 milliárd dollárral
megelőzte Japánét. Sokan elismerték, hogy Kína a világ töretlenül fejlődő gazdasági középpontja
lett.
A javak, a tőke, a tehetség mind
Kínába áramlik; a Japán és Kína
közötti gazdasági kapcsolatok
egyre erősödnek. Az átlagemberek szemszögéből nézve az a kérdés, hogy hány japán tud beszélgetésbe elegyedni egy kínaival,
és hányan képesek velük megérteti magukat kellőképpen. Erre
már számos cég rájött – belátták
a kínai nyelv tanulásának szükségességét.
„Idén az előadásokra minden korábbinál több hallgató jelentkezett” – nyilatkozta elégedetten a
tokiói Japán-Kínai Intézet igazgatója, Koike Toshiaki. Többnyire
harminc és ötven év közötti vállalati alkalmazottak jönnek ide kínaiul tanulni. Koike igazgató úr
még hozzátette: „Ezek az emberek nagyrészt vagy azért vannak itt, mert a cég küldte őket kínait tanulni, vagy mert úgy vélik, hogy ha nem beszélik a nyelvet, nehézségeik adódnának a folyamatosan bővülő üzleti világban.” Tokió egy másik iskolájának,
a Kazankai Kelet-ázsiai Intézetnek az igazgatóhelyettee, Nishii
Kazuya megjegyezte: „Mindig előfordul, hogy egy-egy cég idetelefonál, hogy el tudnánk-e menni
hozzájuk kínai nyelvórákat adni.
Függetlenül attól, hogy milyen
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ágazatról van szó, majdnem mindenhonnan keresnek bennünket a
kínai nyelvoktatás kapcsán.”
A japánok régebben is tanultak kínaiul, de inkább csak kedvtelésből, vagy mert úgy vélték, hogy
majd egyszer hasznukra válik. Tehát amolyan előzetes befektetésnek számított. De most teljesen
más a helyzet. Koike iskolaigazgató úr elmondta: „A követelmények egyértelműek. A cég mondhatja, hogy néhány alkalmazottjának fél év múlva ki kell mennie Kínába, és újabb fél év alatt
meg kell tanulniuk kínaiul olyan
szinten, hogy tudjanak üzletelni.”
Nishii igazgatóhelyettes úr hozzátette: „Sokszor a cégek 3-6 hónapra küldik ide az alkalmazottaikat, hogy nyelvvizsgát is szerezzenek kínaiból.”
A japán cégek a globalizációnak

köszönhetően a munkavállalók elvárják leendő alkalmazottaiktól
egy vagy több idegen nyelv ismeretét, illetve a külföldi munkavégzést is. Egyre több cég keres ilyen
feltételekkel munkatársakat. A Japán Gazdasági Szövetség egy felmérése szerint számos vállalat a
külföldi munkavállalást határozza
meg előfeltételként, és ez alapján
adják fel az álláshirdetéseket, küldik továbbképzésre alkalmazottaikat, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelven történő
kommunikációra. A fent említett
„külföldbe” természetesen Kína is
beletartozik. A Japán Nemzetközi
Együttműködési Bank (JBIC) végzett egy több éves felmérést a japán gyáriparban arról, hogy közép- vagy hosszú távon melyik országban rejlik több üzleti lehetőség. Az elmúlt öt évben Kína min-

dig az első volt 77,3%-kal. Kínát
India követte 60,5%-kal, majd Vietnam következett 32,2%-kal.
A japán cégek optimizmusának
legfőbb oka mégis a kínai piac fokozatos fejlődése. Úgy vélik, hogy
Kína a jövőben is képes lesz bővíteni üzleti lehetőségeit. Ilyen
társadalmi háttér mellett a kínai
nyelv elsajátítása egyre szükségesebbé válik.
Egyúttal az is megfigyelhető, hogy
a Japánba érkező kínaiak egyre
nagyobb népszerűségnek örvendenek. Régebben csak a rengeteg elektromos háztartási készülékeket árusító boltok és áruházak
vonzották a kínai turistákat, de
ma már egy egyszerű üzletekkel
teli utcácska is lázba hozza őket.
A kínaiak vízumszerzési feltételei
folyamatosan változnak; a Japánba látogató kínai turisták száma a
2000-es adatok szerinti 200000ről 2010-re 1,4 millióra nőtt.
Tokió Shibuya kerületében található a Harajuku negyed Omotesando sétánya, amelyen számos
márkás divatcég üzlete fellelhető.

Rendkívül népszerű hely. Régebben az ide látogató kínaiak többnyire Hongkongból vagy Tajvanról
jöttek, a szárazföldről általában
véve nem sokan utaztak Japánba.
„Vajon maradásra tudjuk-e bírni
az Akihabarába és Asakusába ellátogató kínaiakat?” A fent említett
térségek legnagyobb üzletlánca
a tavalyi év novemberétől kezdve
az újonnan felvett 300 alkalmazottat kínai nyelvi kurzusra küldte.
Egyre gyarapodnak a kínaiul tanuló japánok. Az egyetemeken kínai nyelvi oktatásban részesü-

9

lő hallgatók száma meghaladta
a németül és a franciául tanulókét, és a középiskolákban is egyre több helyen tanítanak kínait. „A
kínaiak felnéznek azokra a külföldiekre, akik tudnak pár mondatot a nyelvükön” – mondták páran,
akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek Kínával. Megszerettetni magunkat mindig jobb, mint
megutáltatni – minél jobban elsajátítunk egy idegen nyelvet, annál
nyitottabbak leszünk a világra. Ma
egyre több japán dönt úgy, hogy
megtanul kínaiul.
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Peking limitálja a kiadható
rendszámtáblák számát

11

„Két kistelepülés is példát tud
mutatni az országoknak”
—Interjú Somogyi Balázzsal, a Kínába látogatott Fejér megyei
delegáció vezetőjével, Perkáta nagyközség polgármesterével

A pekingi kormányzat bejelentette, hogy 240 ezer darabban határozza meg a 2011-ben kiadható rendszámtáblák számát, és kemény forgalomkorlátozási intézkedéseket fognak bevezetni a városban kialakult forgalmi torlódások mérséklése érdekében.
Többek szerint ez minden idők
legszigorúbb intézkedése a torlódások kezelésére. A pekingi autóvásárlóknak sorsoláson kell részt
venniük mielőtt rendszámtáblához
juthatnának.
A magáncélra autót vásárlók számára átlagban havonta a rendszámtáblák 88 százalékát, vagyis
17600 darabot biztosítanak. További 2 százalékot kereskedelmi
célzattal használnak fel, míg a
fennmaradó 10 százalékot többek
között vállalati és kormányhivatalok kapják meg, mondta Zhou
Zhengyu (Csou Cseng-jü), a pekingi kormányzat főtitkár-helyettese.
A pekingi kormányzati hivatalok
és a közintézmények nem növelhetik gépkocsiparkjukat az elkövetkező öt évben.

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

2010-ben több mint 700 ezer új
személygépkocsi talált gazdára
Pekingben, és így a gépjárművek
száma több mint 4,7 millió lett, derül ki a pekingi közlekedési bizottság (Beijing Municipal Commision
of Transport, BMCT) adataiból.
A város szabályzata szerint egy
pekingi vezető csupán egy autót
írathat a nevére.
A szabályzat szerint a régi gépkocsijukat lecserélők automatikusan
megkapják az új rendszámtáblát,
és nem kell részt venniük a sorsoláson.
Az új szabályozással a parkolási
díjak is változnak. Az 5-ös körgyűrűn belül a korábbi 30 perc helyett
április 1-jétől 15 percenként kell fizetni. A parkolási díj óránként 2 és
10 jüan (60 és 300 forint) között
lesz.
A nem pekingi rendszámtáblával
rendelkező gépkocsik munkanapokon csúcsforgalmi időszakban,
tehát reggel 7 és 9 óra, valamint
délután 5 és 8 óra között nem
közlekedhetnek az 5-ös körgyűrűn belül.
A bejelentést megelőző rémhírek

hatására 2010 decemberében 30
ezerrel nőtt az autótulajdonosok
száma Pekingben.
Munkaidő végéhez közeledve délután 4 órakor még mindig 100
autó várt a regisztrációs irodánál
Kelet-Pekingben.
Egy új autótulajdonos a Xinhua
(Hszinhua) hírügynökségnek elmondta, hogy szerencséje volt,
hogy még az új szabályozás hatályba lépése előtt sikerült regisztrálnia az autóját. „Peking nagy
népességének és a sorsolásnak
köszönhetően lesznek olyanok,
akiknek egy-két évet is kell várniuk arra, hogy rendszámtáblát kapjanak" - mondta Zhao (Csao).
Az autószalonokat tömörítő kínai szövetség elnöke, Su Hui (Szu
Huj) szerint az új szabályozás hatalmas csapás az autókereskedőkre.
Néhányan ki fognak szorulni a piacról, hiszen a pekingi autóeladás az évi 800 ezer darabról 240
ezerre fog visszaesni, mondta Su
(Szu).

Ötven évvel ezelőtt köttettek meg a baráti kapcsolatok Perkáta és a pekingi
Huaxiang között, ebből az alkalomból járt Kínában a magyar delegáció. Látogatásukkal elmélyítették a hagyományos barátságot, de több
kétoldalú egyezmény is született.
Riporter: Melyik kínai kormányzat meghívására érkezett Kínába a Fejér megyei delegáció?
Somogyi Balázs: A látogatás hivatalosan Huaxiang kormányzatától érkezett hozzánk, Perkáta önkormányzatát hívták meg. Két helyet is felkerestünk. Egyfelől Jilin
tartományt, amely Fejér megyével már 15 éves kapcsolatokat
ápol. Látogatásunk fő célpont-

ja azonban Huaxiang volt, hiszen
Huaxiang és Perkáta között áll
fenn a testvértelepülési kapcsolat.
Riporter: Hogyan értékeli a
Huaxiang és Perkáta közötti ötven éves kapcsolatot?
Somogyi Balázs: Huaxiang és
Perkáta kapcsolata a legrégebbi
folyamatosan működő kínai-magyar települési kapcsolat. Annak
ellenére, hogy saját országán belül mindkettő település kicsinek
számít, nagyon fontos szerepet
töltenek be a két ország kapcsolatában, mintegy jelképezik azt.
Vannak területek, melyeken ez a
két kis település is példát tud mutatni a két országnak.
Riporter: Hogyan alakult ki a
két település közti kapcsolat,
milyen jövő elé néz a viszony?

Somogyi Balázs: A már fél évszázados múlt egy mezőgazdasági, egy termelői szövetkezeti kapcsolatból fejlődött ki 1961-ben, de
csak a 2000-es évektől beszélhetünk a testvértelepülési kapcsolat kialakulásáról hivatalosan.
Most, 2011-ben delegációnk látogatásának az volt a célja, hogy az
ötvenéves múlt után kialakítsuk
a következő időszak programjait, illetve a következő évekre szóló testvértelepülési megállapodást
írjunk alá.
Ez több részből tevődik össze.
Meghatároztuk a delegációk pontos látogatásait – most mi látogattunk el Huaxiang meghívására ide
Kínába, jövőre pedig ők fognak ellátogatni hozzánk, Magyarországra, azon belül Perkátára is. Ezen
kívül definiáltuk a lehetséges gazdasági, illetve kulturális kapcsolódási pontokat az új szerződés
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programjaiban. Ezzel többek között azt is szeretnénk elérni, hogy
a kínainyelv-tanulást Perkátán segíteni tudjuk.
Riporter: Ismertetné az együttműködés részleteit?
Somogyi Balázs: Közös kulturális programokat szervezünk,
Huaxiangban magyar kulturális programokat, például kiállítások formájában, Perkátán pedig kínai kiállítást valósítunk meg.
Szeretnénk azt is elérni, hogy kínai anyanyelvi tanár érkezzen
Perkátára a nyelvoktatást segíteni. Jelenleg is van már egy
felnőttcsoportunk, akik kínai nyelvet tanulnak, illetve a perkátai általános iskolában elindult egy
olyan szakkör, amely a kínai életmóddal és kultúrával ismerteti meg a perkátai általános iskolás gyermekeket. Ezeket szeretnénk bővíteni, és ehhez fontos
az, hogy a kulturális kapcsolatunk
fejlődjön. Ennek távlati célt tud
adni, hogy egy kínai anyanyelvű
nyelvtanár érkezik hozzánk, illetve a megállapodásban azt is rögzítettük, hogy a két önkormányzat
– Huaxiang és Perkáta – elősegíti, hogy a középiskolás korú gyermekek, akik egyrészt tanulták már
a másik ország nyelvét, másrészt
megismerkedtek annak kultúrájával, közös ifjúsági cserekapcsolatokon keresztül részt vehessenek
egy rövid, 8-10 napos látogatáson
egymás országába, hogy minél
jobban megismerjék egymás kultúráját. Azt is rögzítettük a megállapodásban, hogy Huaxiangban,
illetve Perkátán a másik ország
kultúráját bemutató tényleges
kiállítóterem kialakítása fog megtörténni. Huaxiangban már elő-
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készítették egy 1500 négyzetméteres kiállítóterem kialakítását,
amely a magyar kultúrát és ezen
belül Perkátát fogja bemutatni. És
mi is ezt szeretnénk megvalósítani Perkátán: egy kiállítóterem létrehozása az időszakos kiállítások
mellett az állandó nyelvtanítás és
szakkör munkáját is tudja segíteni. A két önkormányzat kölcsönösen segíti az adott településen
lévő kulturális intézménynek a berendezését, illetve különböző eszközökkel, tárgyakkal való ellátását: Huaxiangban a nagykövetség
mellett Perkáta önkormányzata is
segíti azt, hogy minél jobban meg
tudjuk tölteni eszközökkel, könyvekkel, oktatási segédanyagokkal
ezt a teret. Perkátán pedig fordí-

tottan történik ez, tehát Huaxiang
és a magyarországi kínai nagykövetség segít abban, hogy ez minél több tartalommal legyen teli.
Ezenkívül a megállapodás fontos
elemét a gazdasági kapcsolatok
adják. Kistelepülésekről van szó,
így a konkrét együttműködés keretében arra tettünk ígéretet a kínai önkormányzatnak, hogy felkutatjuk a huaxiangi virágkertészet és zöldségtermelés perkátai
és magyarországi lehetőségeit. A megállapodásban az szerepel, hogy mindkét település segíti a másik gazdasági lehetőségeinek feltárását, Magyarországon
Perkáta, Kínában pedig Huaxiang
szervezésében.
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Kína meghatározó ideológiája
és vallása
A hagyományos kínai gondolkodásban a nyugatinál több hangsúlyt
fordítanak az ember és a természet viszonyára. A harmónia és a szellemi megvilágosodás mindhárom fő ideológiai, spirituális irányzat sajátja. A konfucianizmus, a taoizmus már évezredek óta alapjaiban határozzák meg a kínai gondolkodást, s ezáltal az egész társadalmat és
kultúrát, hatásuk azonban nem korlátozódik a kínai nyelvterületekre.

Konfuciusz és a konfucianizmus
Konfuciusz (i.e. 551 – 479) – eredeti nevén Qiu, de Zhongni-nek
is nevezték – a Lu állam területén született. A Tavasz és Ősz
korszaka végén élt nagy gondolkodó, tanító, a konfucianizmus megalapítója.
Konfuciusz magas rangú felmenőkkel rendelkezett: családja a Song államban nemesi
rangban állt, sőt a hajdani Yindinasztia idején egyenesen a
királyi házat alkotta. Még gyermekkorában elvesztette édesapját, aminek következtében
a család hanyatlani kezdett.
Ő maga azonban nagyon keményen tanult. Egyszer azt
mondta: „Minden harmadik járókelőnél találok valamit biztosan, amit megtanulhatok.” Később útra kelt, és elkezdett tanítványokat oktatni. Életében
több mint 3000 tanítványa volt,
néhányan szegény családokból,
így fokozatosan megváltoztatta azt a hagyományt, hogy csak
a nemesi származásúaknak van

joga az oktatáshoz. Idősebb korában több ősi irodalmi kötetet állított össze, melyek közül a leghíresebbek a Dalok könyve (Shi
Jing), a Változások könyve (Yi
Jing) és a Történelem könyve
(Shang Shu).

Konfuciusz, avagy Kung Fuce tanai időtállóak. Emberségességre, jóakaratra épülő etikai-erkölcsi rendszert alkotott
meg, melyet ren-nek (zsen) ne-

vezett el. A ren eléréséért jóindulatúak kell, legyünk másokkal: „Úgy cselekedj, ahogy szeretnéd, hogy mások cselekedjenek veled.” Konfuciusz azt is vallotta, hogy „az úriemberek összhangban vannak egymással, de
különbözőek”, melyben az
a szemlélet testesül meg,
hogy az emberi érintkezések
során tekintettel kell lennünk
a másik különbözőségére, helytelen egyazon mércével mérni mindenkit, csak
így valósítható meg a harmonikus és szilárd társadalmi rend. Az oktatás terén a
mester szerint a tanítóknak a
tanítványokat az önálló gondolkodásra kell rávezetniük.
A tanulóknak ki kell tudniuk
alakítani saját véleményüket,
miközben tanulnak a könyvekből.
Konfuciusz mondásait és tanait tanítványai gyűjtötték
össze a Beszélgetések és mondások című kötetben (Lun Yu).
A gondolkodó ideológiáját magukévá tették, és tovább vitték
a következő nemzedékek is, így
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az a hagyományos kínai gondolkodás elemi részévé vált. A konfucianizmus tovább terjedt a Kínával határos területekre is, és
meghatározó irányzatává vált
az egész kelet-ázsiai térségnek,
mely együtt alkotja az úgynevezett konfuciánus kultúrkört.
A konfucianizmus Kína szerves része, a nagy mester tanai így vagy úgy hatással vannak a legtöbb kínai ember életére. Konfuciusz ugyanakkor Ázsiához, a világhoz is tartozik. Az
Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO nemzetközi
díjat nevezett el róla a tanítás területén.

Lao-ce és a taoizmus
A taoizmus megalapítója Lao-ce
(Laozi) volt, családi neve Li, utóneve pedig Er volt. A Tavasz és
Ősz korszakának alkonyán élt,
tehát Konfuciusz kortársa volt. A
Zhou-dinasztia udvari könyvtárában dolgozott. Legfontosabb művének címe Az Út és az Erény
könyve (Tao Te King, vagy Dao
De Jing), mely bár alig több mint
5000 írásjegyből áll, óriási hatást gyakorolt a következő generációk gondolkodására. Laoce a taót (Dao), azaz a megfoghatatlan utat vagy ösvényt jelölte
meg, mint a világegyetem eredőjét, illetve keletkezésének, valamint fejlődésének meghatározóját. Úgy vélte, hogy a tao szerint
kell az embereknek gondolkodniuk és cselekedniük, összhangban a természettel. A mester abban hitt, hogy a lágynak, gyengének tűnő dolgok végül győzedelmeskednek a kemények felett, ugyanis ami törékenynek tű-
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nik, az valójában szívós és erős.
Csuang-ce (Zhuangzi) jártas volt
Lao-ce filozófiájában, és maga is
a taoizmus tanítója, továbbvivője lett. Csuang-ce – másik nevén
Zhou – egy időben a Song állam
Meng nevű városában volt a festészeti munkákért felelős hivatalnok. Saját nevét viselő könyvében a gondolkodó eljut Laoce elméletéhez, és tovább is fejleszti azt. A „taót a természet határozza meg” – állította, ahogyan azt is, hogy minden külső
dolog megtalálható önmagunkban is, az élet és a halál egyenlő. Csuang-ce a tökéletes szellemi szabadságot hirdette.
Miután Lao-ce és Csuang-ce
gondolataiban sok azonos vonás
van, az utókor gyakran együttemlíti nevüket.
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Az öt hagyományos kínai erény
A kínai történelem évezredei során kialakult egy hagyományos értékrendszer, melynek meghatározó
szerepe volt a kínai társadalmi fejlődésben. Az öt hagyományos kínai
erény fontos része az emberi civilizációnak is, és még ma is áthatják a
mindennapi életet Kínában.

I. A gyermeki odaadás
Kínában az idős szülők iránti tisztelet és gondviselés kötelességnek
számít. A kínaiak úgy tartják, hogy
csak azok tudnak becsületesek,
hűek és hálásak lenni és viszonozni
mások jótetteit, akik törődnek a szüleikkel és fiúi áldozatvállalást tanúsítanak. Számos, az ősi Kínából fennmaradt régi történet írja le a gyermeki odaadást.
A Qin Chang Tang Yao, azaz „előkóstolja a gyógyszert édesanyjának” mondás (chengyu) Han Wendi,
a Nyugati Han-dinasztia császárának fiúi odaadását meséli el nekünk. Édesanyja három éven át volt
beteg, Wen császár pedig gyakran
fenn maradt éjszaka is, hogy gondját viselje. Sosem mulasztotta el
megkóstolni a gyógyfolyadékokat,
mielőtt édesanyjának beadta volna.
A kínaiak általában gyógynövényekből készült gyógyszereket szednek, melyeket az orvosok írnak fel.
A gyógynövényeket vízben forral-

ják fel, úgy fogyasztják. Han Wendi
azért kóstolta meg a készítményeket, mielőtt beadta volna édesanyjának, hogy meggyőződjék róla: a
gyógyszer se nem túl forró, se nem
túl keserű.
Han Wendi 24 éven át volt trónon.
Az országot a jó erkölcs szerint kormányozta, támogatója volt a szertartásoknak és az etikettnek, valamint nagy figyelmet fordított a mezőgazdaság fejlesztésére. Keze alatt a
Nyugati Han államban szilárd és virágzó társadalom alakult ki, a gazdaság újjáéledt, és nagy fejlettségi szintet ért el. Az ő és Han Jingdi
uralkodását a népnyelv a „béke és
virágzás” korszakának nevezte el.
Egy másik ismert chengyu, a Huai
Ju Wei Qin (narancsot csen édesanyjára gondolva) a Három királyság
korszakából maradt fenn: a mindössze hatéves Lu Ji elkísérte édesapját, Lu Kangot Jiujiangba meglátogatni a család barátját, Yuan Shut.
Yuan Shu naranccsal kínálta meg
vendégeit, melyekből a kis Lu Ji kettőt lopva a köpenye ujjaiba rejtett.
Távozóban a narancsok véletlenül
kipottyantak rejtekükből, és végiggurultak a padlón. Yuan Shu felkacagott a jelenet láttán: „Kis Barátom!
Hiszen a vendégem vagy. Hát elcsened a vendéglátód narancsát?!”
A kisfiú nem illetődött meg, hanem
így felelt: „Bocsánat, édesanyám
nagyon szereti a narancsot. Annyira
ízlettek ma ezek az érett, édes gyümölcsök, nem állhattam meg, hogy
ne vigyek párat anyukámnak.” Yuan
Shu teljesen elképedt ennek láttán,
hogy a hatéves gyermek mennyire
törődik édesanyjával.
Még 22, a fentiekhez hasonló fiúi odaadásról szóló, klasszikus
konfuciuszi történetet tartanak számon, melyek a gyermeki erkölcs

mintapéldáiként mély hatással vannak a kínai társadalomra.

II. Tiszteld az időset és szeresd
a gyermeket!
Az idősek tisztelete és a gyermekek szeretete szintén egy ősi kínai
erény: a Zun Lao Ai You már évezredek óta a szociális felelősségvállalás része a kínai kultúrában, viselkedési norma. A Hadakozó Fejedelemségek idején (i.e. 475 - 221) élt
Menciusz, vagy Meng-ce azt mondta, hogy minden időst úgy kell tisztelnünk, mintha a saját rokonunk volna, és minden gyermekre úgy kell
vigyáznunk, mintha csak a sajátunk
lenne. Ha Kínában valaki figyelmen
kívül hagyja ezeket a morális szabályokat, nemcsak a társadalom néz
rá ferde szemmel, hanem a törvény
is megbünteti.
Már a Han-dinasztiában (i.sz. 25 220) számos olyan rendeletet fogadtak el, melyek az idősek fiúi tiszteletére ösztönözték – több esetben jutalommal – az embereket. Abban az időben egy fajta sétapálcát
adtak a 70. életévüket betöltött időseknek, akik így különleges ellátásban és odafigyelésben részesültek.
A Qing-dinasztia (1644 - 1911) korában Kangxi és Qianlong császárok
nagyszabású rendezvényeken mutatták ki tiszteletüket az idősek iránt.
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Ezeken az alkalmakon a császár
személyesen adott vacsorát több
mint ezer 65 év feletti alattvalójának
a palotában.
A kínaiak szeretettel és tanítóan
bánnak gyermekeikkel. Kedvesek,
ugyanakkor szigorúak is a szülők,
melyben az erős erkölcsi felelősségérzet testesül meg. A régiek számtalan értékes, az erkölcsös nevelés útmutatójául szolgáló könyvet, értekezést hagytak ránk, így például a Jó
tanács fiamnak (Jie Zi Shu) vagy a
Szülői intelmek (Jia Xun) című műveket.
Az idősek tiszteletének és a gyerekek szeretetének hagyományát a
modern időkben is megőrizték. Ma
Kínában mind az időseknek, mind a
gyermekeknek megvan a saját ünnepnapjuk. A kormány a nőket és
gyermekeket törvényekkel védi, melyek külön kitérnek arra, hogy a kínai állampolgároknak kötelességük
támogatniuk szüleiket és felnevelni
gyermekeiket.
Az idősek tisztelete és a gyermekek
szeretete biztosítja a családi harmóniát és a társadalmi stabilitást. A Zun
Lao Ai You erény szellemisége szilárd szociális alapot teremtett a kínai
nemzet fejlődéséhez.

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

Kína a világban, a világ Kínában

III. Tiszteld a tanítót, becsüld a
tanítást!
Az oktatás megbecsülése és a tanároknak kijáró tisztelet szintén nagy
múltra tekint vissza Kínában. Már az
ősi idők óta nagy jelentőséget tulajdonítottak a kínaiak az oktatásnak. A
mintegy 2600 évvel ezelőtt élt Guan
Zhong nevű bölcs azt mondta: „Ha
egy évre tervezünk, a veteményeket
kell szem előtt tartani. Amennyiben
tíz évre előre gondolunk, a fákról kell
gondoskodnunk. Ha azonban egy
évszázadban gondolkodunk, akkor
a tehetséggondozás az elsődleges.”
3000 évvel ezelőtt a Zhou-dinasztia
többfajta iskolát hozott létre a különböző közigazgatási szinteken.
A Tavasz és Ősz korszakában
Konfuciusz magániskolát is nyitott
szülővárosában, melybe szegény
származású diákok is járhattak.
A tanítás magasra értékelése egyúttal meghatározza a tanárok, tudósok
társadalmi rangját, megbecsültségét is. Kínában járja egy régi mondás, miszerint a tudós a társadalom
legtetején áll. A pekingi Konfuciusz
templomban számos feliratot láthatunk a Qing-dinasztia császáraitól,
akik így fejezték ki a régi nagy tanító, Kung Fu-ce iránt érzett tiszteletü-

ket. De nemcsak Konfuciuszt tartják
nagyra Kínában, hanem minden tanárt, és nemcsak a császárok, hanem a hétköznapi emberek is. „Aki
tanárod lesz egy napra, apád lesz
egy életre” – tartja a népnyelv a sok
más mondás és megtisztelő megnevezés mellett. Kínában szeptember
10-én tartják a pedagógusnapot.
A kínai történelem évezredei során kialakult egy hagyományos értékrendszer, melynek meghatározó
szerepe volt a kínai társadalmi fejlődésben. Az öt hagyományos kínai
erény fontos része az emberi civilizációnak is, és még ma is áthatják a
mindennapi életet Kínában.

IV. Három barát a hidegben
A fenyő, a bambusz és a szilvavirág mindig is a kínaiak legkedveltebb növényei közé tartoztak, hiszen
télen is megőrzik zöldjüket, hajtásukat, ahogyan az igaz barátok is az
évszakok váltakozásától függetlenül
tartják ébren ugyanúgy a barátság
lángját. Ebből a párhuzamból született a fenti három növény együttes
megjelölésére a Sui Han San You,
azaz a „Három barát a hidegben”
mondás, jelképezve a kínai emberek által nagyra becsült nemes jellemvonásokat.
Kínában mindenütt feltűnnek a „három barát” motívumai: láthatóak a
dobozokon, ruhákon, de még az
épületeken is szembetalálkozhatunk a jellegzetes mintákkal. A fennköltebb érzelmi világú emberek elsősorban a belőlük áradó büszkeség és becsületesség miatt kedvelik
a három növényt, míg az átlagemberek a kifogyhatatlan életerőre néznek fel a leginkább.
A fenyő örökzöld fa, tele erővel, vitalitással. Még a leghidegebb télen
is zölden pompázik, éppen emiatt
tartják olyan nagy becsben, mint az
erős, sziklaszilárd akarat megtestesítőjét. A legtöbb ember ugyanakkor
a hosszú élet szimbólumaként tekint

a fenyőfára.
Az első deres nappal a legtöbb növény elhervad, a bambusz azonban
bírja a fagyot, és vígan állja a hideg
szelet is. Mivel a bambusznak üreges bütykei vannak, és egyenesen,
az ég felé nő, ezért az egyenesség
és a szerénység mintájának tartják,
„úriemberként” tisztelik. A kínai holdújévkor népszokás Kínában bambuszpetárdákkal elkergetni a régi
és gonosz dolgokat, ezzel együtt a
bambuszt a biztonság és a siker zálogának, jelképének tekintik, gyakran ábrázolják a hagyományos festményeken.
A szilvavirág Kína messze földön híres virágai – ming hua – közé tartozik. A nemesség, a tisztaság és a
szerénység az a három fő tulajdonsága, melyekért oly nagyra értékelik
a virágot a kínaiak. A szilvavirág habitusa a folyamatos önfejlesztésre
ösztökéli az embereket. A kínai költők hagyományosan magasztos érzelmekkel viszonyulnak a növényhez, melyet igen gyakran a jó hír hozójaként írnak le. A szilvavirágról és
jelentéseiről réges-régóta számtalan
történet járja a kínai földet.
A három fent leírt szimbólumon túl
vannak továbbá más, szintén mély
csodálattal számon tartott növények
is, így például a krizantém, az orchidea vagy a lótusz. Ezeket a növényeket a kínaiak szintén olyan nemesi tulajdonságokkal ruházzák fel,
melyekre minden embernek törekednie kell. Valójában azonban csak
néhányan érhetik el a lelki ragyogásnak azt a magas fokát, amit a
természet eme remek teremtményei
hordoznak magukban.

V. Tisztesség és megbízhatóság
Cheng Shi Shou Xin. A chengshi
tisztességet, becsületességet jelent, szó és cselekedet összhangját, azt, hogy tartjuk adott szavunkat,
és hogy sosem csapunk be senkit.

Több ősi mondás élt nemzedékeken keresztül, melyek becsületes, a
szavukat tartó emberek képét alakították ki a kínaiakról: Yan bi yan,
xing bi guo: „Mondani csak az igazat, cselekedni csakis következetesen”; Yi yan ji chu, si ma nan zhui:
„Amit egyszer kimondunk, négy ló
sem vonhatja vissza”. Ezeket az értékeket, erényeket évezredeken keresztül bírták és derekasan gyakorolták az emberek.
Konfuciusz már 2000 évvel ezelőtt
is a tisztességre, becsületességre
nevelte tanítványait. „Ha tudsz valamit, mondd ki, hogy tudod, ha pedig
nem tudsz valamit, ismerd el, hogy
nem tudod. Ez a helyes hozzáállás
a tanuláshoz.”
Konfuciusz egyik legismertebb tanítványa, a később maga is filozófussá lett Zengzi (Ceng-ce) szintén
híres volt egyenességéről és arról,
hogy szavát minden körülmények
között megtartotta. Egy napon Zeng
felesége éppen a piacra készült, kisgyermekük azonban sírós jelenetet
rendezett, hogy ő is vele akar tartani. Az édesanya csak azzal tudta lecsillapítani és maradásra bírni csapongó kisfiát, hogy megígérte neki:
ha otthon marad, jutalmul levágnak egy disznót, és belakmároznak,
amint visszaér a piacról. Mikor aztán
hazaérkezett a filozófusfeleség, arra
lett figyelmes, hogy Zengzi a disznóól felé tart egy késsel a kezében,
egyértelmű jeleként annak, hogy itt
bizony tényleg malacvágás készülődik. Az asszony azon nyomban hit-
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vese után eredt, hogy megállítsa őt.
A híres gondolkodó erre úgy felelt,
hogy „ha egyszer becsapod őt, soha
többet nem fog hinni neked”, így aztán valóban levágták a mit sem sejtő malacot. Azzal, hogy Zengzi soha
sem hazudott fiának, megtanította rá, hogy az ígéretet mindig be kell
tartani. A tettekben megnyilvánuló példamutatás a legjobb módja az
erényes nevelésnek.
A Qin-dinasztia (i.e. 221 – 207) késő
éveiben élt egy legendás, Ji Bu nevezetű ember, aki szintén arról volt
híres, hogy maradéktalanul megtartotta, amit kimondott. Az járta, hogy
„Ji Bu ígérete többet ér, mint egy
tonna arany”, innen ered az a híres chengyu – mondás –, hogy „Egy
ígéret felér egy tonna arannyal”: Yi
Nuo Qian Jin. Később egyszer Ji Bu
bajba került, ahonnan egy jó barátja
menekítette ki, neve így összefonódott azzal a nézettel is, hogy ha valaki mindig hű marad szavához, tisztelet és megbecsülés lesz a jutalma.
A régi Kínában a boltok bejárata fölött volt olvasható mindig a felirat: „Eredeti áruk tisztességes áron
öregnek és fiatalnak egyformán”. Ez
a kis írás is jól példázza, hogy a régi
Kínában csak az egyenes és megbízható kereskedőknek volt becsülete.
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Először látható Kínát
bemutató videosorozat
az Egyesült Államokban
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Január 17-én volt először látható a
New York-i Times Square-en egy
Kínát bemutató videosorozat emberekről szóló epizódja.
A 60 másodperces videoklipben,
amelynek vörös az alapszíne, a
művészetekben, sportban, az űrkutatásban, üzleti életben és a divatvilágban ismert kínaiak szerepelnek,
mint például a kosárlabdázó Yao
Ming, a zongoraművész Lang Lang,
Yang Liwei űrhajós, Song Zuying és
Liu Huan énekesek, Ding Junhui biliárdjátékos és Wu Jinglian közgazdász. Ezek a kínaiak a kínai nemzet
„bölcsességét, szépségét, bátorságát, tehetségét és gazdagságát”
mutatják be.
A Kínát bemutató videosorozat elkészítése 2010 júliusában kezdődött.
17-én a videosorozat emberekről
szóló epizódját sugározták az Egyesült Államokban.
A tér képernyőin például mexikói
idegenforgalmi reklámfilmet is sugároztak a kínai videoklippel párhuzamosan, de a Kínát bemutató
videosorozat vonzotta legjobban a
turistákat.
Január 17-től kezdődően négy héten keresztül naponta reggel 6 órától éjfél után 2 óráig minden órában
15-ször vetítik a videoklipet.
A Times Square New York egyik
jellegzetes helyszíne, mindennap
rengeteg turista keresi fel a teret.
Ugyancsak január 17-től kezdve sugározza a CNN hírtelevízió a Kínát
bemutató filmsorozat embereket bemutató 30 másodperces epizódját.
Ez azt jelenti, hogy a világ nézői is
láthatják ezt a videoklipet.
A videosorozatot egy nappal Hu
Jintao kínai államelnök egyesült államokbeli látogatása előtt kezdték
el sugározni, ezért valószínű, hogy
videoshow is hozzájárult a látogatás
sikeréhez.
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A videoklipen megjelent kínaiak
között van Yao Ming NBA-játékos
és Lang Pin, az amerikai röplabdaválogatott volt szövetségi kapitánya.
Látható John Woo hongkongi filmrendező, akit hollywoodi filmjeinek
köszönhetően jól ismernek az amerikai nézők is. Szerepel a klipben Li
Yanhong a kínai nyelvű Baidu kereső alapítója, aki Wall Streeten ismert, illetve látható Yuan Longping,
a „hibridrizs atyja”, akit még nem
nagyon ismernek az amerikaiak.
A felmérések szerint az amerikaiak számára sokan ismeretlenek a
videoklipen látható kínaiak közül. De
pontosan ez volt a készítők egyik
üzenete a videosorozattal, felhívni
a külföldiek figyelmet arra, hogy milyen kevéssé ismerik Kínát.
A kínai kormány terveinek megfelelően az Egyesült Államok után
Európában, Latin-Amerikában és
a Közel-Keleten is sugározzák a
videosorozatot.
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Kína „harmadik névjegye”
2011 januárjának közepén Hu
Jintao pártfőtitkár hivatalos látogatást tett az Egyesült Államokban. Ekkor mutatták be először
a „Kína főszereplői” című hirdetést, amely az emberekben kialakít egyfajta képet Kínáról. A hirdetés „főszereplői” között található Li
Jiacheng, Yang Liwei és Yao Ming
is.
A Kereskedelmi Hivatal már korábban közzétett külföldön egy
„Made in China” című hirdetést,
amelynek célja a globalizáció
körülményei között történő
országnépszerűsítés. A „Made in
China” egyben a világ összes kereskedelmi szerve közös együtt-
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működésének és nyereségrészesedésének megvalósulása.
Erre a két eseményre úgy tekintenek, mint propagandareklámokra,
melyek által Kína megszépíti a világ róla alkotott véleményét, fokozatosan kialakítja országimázsát,
és megkezdi a nyilvános diplomácia kiépítését. Ha ezeket a hirdetéseket világszerte leadják, az
új „Made in China” és a modern
„Kína arca” Kína új névjegyeivé
fognak válni. De miután az ország
átnyújtotta e két névjegyet, vajon a külföldi vendégeink érkezésekor miként mutathatnánk még
ki, hogy a modern Kína mennyi
„puha erővel” rendelkezik?

A napokban a Hainan Airlines légitársaság megkapta az ötcsillagos Skytrax minősítést. Ma az
egész világon összesen csak hét
légitársaság van, amely ezzel a
minősítéssel rendelkezik, köztük a dél-koreai Asiana Airlines, a
Singapore Airlines és a hongkongi Cathay Pacific Airways. Egyébként az összes többi légitársaság
is mind ázsiai.
Miért van az, hogy egy nyugatiak
által felállított normának csak ázsiai légitársaságok felelnek meg? A
Hainan Airlines megfejtette ezt a
titkot: a nyugati országok összességében felülmúlják a keletet, ami
a tudományos forradalomban és

az adminisztrációs technológia
fejlődésében nyilvánul meg, a kultúra terén viszont kelet és nyugat
kiegészítik egymást. A keleti országokban él a szokás, miszerint
bőrszíntől, vallástól és kultúrától
függetlenül embertársaink iránt általánosan tiszteletet mutatunk. A
nyugati kultúrákban ellenben ösztönzik az egyéniség kibontakozását, és hirdetik az emberek közötti
egyenlőséget. Ilyen körülmények
között nehéz egymással szemben
tiszteletteljes magatartást mutatni. Ennélfogva legyen szó akár a
világ legelőkelőbb luxusszállodájáról vagy a leghíresebb légitársaságról, a személyzet nagy részét
biztosan ázsiaiak teszik ki. A hét
ötcsillagos légitársaság is így várakozáson felüli, de nem meglepő módon mind Ázsia országaiból
került ki.
Kína létrehozott egy egyedülálló nemzeti védjegyet, elválaszthatatlanul a kultúrától és a kultúra
húzóerejétől, amely megvalósul

mind a szolgáltatásokban, mind
pedig az egyének gondolkodásában.
Miután a „Made in China” és a
„Kína főszereplői” széles körben ismertté vált, minden bizon�nyal még több Kína iránt érdeklődő külföldi fog érkezni az országba. Azonban a kínai származá-
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sú Lin Liangduo professzor a Washington Postban megjelent „Mit
akartok tőlünk?” című költői cikkében kifejti, hogy a külföldiek többnyire így vagy úgy félreértik a kínaiakat. Amikor kétségekkel vagy
reménnyel teli szívvel a külföldiek
eljönnek Kínába, mit kellene tennie a kínaiaknak annak érdekében, hogy kevesebb tévhit keringjen Kínával kapcsolatban a világban. A világ számtalan lehetőséget adott arra, hogy Kína bemutassa magát, de az egyén szemszögéből nézve korántsem kínálkozott annyi alkalom. Egy olyan
országnak, amelyben több mint
kétezer éve azt vallják, hogy „Mily
nagy öröm messziről jött baráttal
találkozni!”, a legjobb és legbarátságosabb oldalát kellene mutatnia a világ felé, nem pedig ezt az
egységességhez igazodó, halálos
komolyságot, amit a külföldiek érzékelnek.
A légitársaságoktól a szállodákig,
a reptértől a taxikig, bárhol is találkozik a külföldi turista kínai emberekkel, az általuk szerzett közvetlen benyomások mind Kína
névjegyévé válnak.
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A kínai tavaszünnep
A kínai tavaszünnep, azaz a
holdújév kezdete idén február 3-ra esett. A kínai hagyományos holdnaptár szerinti év első
napja a tavaszünnep. Ez a kínai nemzet legnagyobb ünnepe, amely körülbelül olyan fontos a kínaiak számára, mint a
karácsony a magyarok számára. A tavaszünnep családi ünnep. Ilyenkor valamennyi családtag összejön, a távolabb
élők, dolgozók is hazatérnek,
bármekkora távolságot is kelljen
ehhez megtenniük. A holdújév
az egész kínai lakosságot érinti, a kínai lakosság zömét adó
han nemzetiségen kívül mintegy 20 kisebbség is megünnepli a holdújévet. A tavaszünnep a
kínai hagyományos holdnaptár
szerint az óév utolsó hónapjának 8. napjától az új év első hónapjának 15. napjáig tart. A törvény szerint a tavaszünnep háromnapos ünnep. Az emberek
azonban egyhuzamban hét napot pihennek, majd két hétvégén a plusz négy napot ledol-
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gozzák.
Több feljegyzés foglalkozik a
holdújév eredetével. A legelterjedtebb vélemények szerint a tavaszünnep több mint
4000 éves múltra tekint vissza.
Körülberül az időszámítás kezdete előtti 2100-ben a kínaiak
ősei a Jupiter (a kínaiban „fabolygó") egy nap körüli keringésének 12 éves idejét nyilvánították egy „sui"-nak. Ezért a kínaiak Sui bolygónak is nevezik a Jupitert. Az időszámítás
előtti 1000 körül a „sui"-t „nian"re változtatták. Ettől kezdve a
holdújév kínai neve: nian. A teknősbéka-páncélra és más állatcsontokra vésett szövegek szerint a nian a jó terméssel függött össze. Az ókorban azért
tartották a nian ünnepét, azaz a
holdújévet, hogy megünnepeljék a bő aratást és hálát adjanak az isteneknek. Annak idején az emberek úgy hitték, hogy
minden tárgynak és anyagnak
lelke, azaz istene van, és minden mezőgazdasági termény az

isten áldása. Az őskori Kínában
több ilyen hálaadó jellegű ünnep alakult ki. Közülük a legnagyobb a holdújév, amely az őszi
aratás és a tavaszi vetés közötti szünet idejére került. Ez a kínai tavaszünnep eredete. Az
ősközösségi társadalomban az
emberek az év vége előtt szertartásokkal ünnepelték a jó termést, állatokat és ennivalót áldoztak az isteneknek hálájuk jeléül. Az időszámítás előtti 206-tól az időszámítás kezdete szerinti 220-ig fennállt Handinasztia első császára idején
a régi kínai hagyományos holdnaptár szerinti év első napját
nyilvánították a holdújév kezdetének. Az 1911-es polgári forradalom győzelme után vezették
be Kínában a világon általánosan elterjedt új időszámítást, a
Gergely-naptárt. Ezzel egy időben ezt a hagyományos kínai
ünnepet tavaszünneppé nyilvánították.
A hagyományos kínai naptár
szerinti év utolsó, azaz 12. hónapjának 23. napján van a tűzhely urának a napja, amely idén
január 26-ra esett. A népszokás szerint ezen a napon minden családban elbúcsúztatják a
tűzhely urat, aki az égbe megy,
hogy beszámoljon a családok éves viselkedéseiről és viselt dolgairól. Ez a tavaszünnep
előjátéka. Korábban minden lakásban a konyha falán függött a
tűzhely isten képe. A mesevilág
szerint a tűzhely úr az ég isten
által felavatott tűzhely isten, aki
felelős az összes család tűzhelyéért, ezért az emberek a családok védőisteneként tisztelik
és ünnepélyes keretek között
búcsúztatják tűzhely urat, ami-

kor felszáll az égbe, majd megünneplik visszatérését a földre.
A holdnaptár szerinti óév utolsó
napja és éjszakája, az úgynevezett szilveszter valamint az új
év első hónapjának első napja a
legünnepélyesebb. Ebből az alkalomból szertartásokat, összejöveteleket tartanak, bőségesen
lakomáznak, jósolnak, fogadják az újévet és elbúcsúztatják
az óévet, mulatságokat rendeznek. Az ünnep előtt az emberek
bevásárolnak, új ruhát csináltatnak, kitakarítanak, imádkoznak a tűzhely istenéhez, állatokat, ennivalókat, gyümölcsöket,
pálinkát és egyebeket áldoznak a halottaknak és az ősöknek. Az asszonyok sütnek-főznek az óévbúcsúztató lakomára. Jellegzetes szövegeket tartalmazó piros színű feliratokkal,
festményekkel feldíszítik a házakat és a lakásokat. Az ünnep
napján az emberek meglátogatják és felköszöntik egymást, petárdát robbantanak vagy tűzijátékokat szerveznek. Ragadós,
kocsonyás rizst, húsos táskát,
kocsonyás rizsgombócot esznek. A falvakban ilyenkor szokás megfigyelni a széljárást és
az égboltot, a Nap színárnyalatait, a csillagokat, a villámlást
és a mennydörgést, hogy ezek
alapján jósolják meg az új esztendőben a várható termést.
Sárkány- és oroszlántánccal,
gólyaláb-tánccal és más néptáncokkal, valamint lampionjátékkal köszöntik a holdújévet és
búcsúztatják az óesztendőt.

A kínai hagyományos holdnaptári év első hónapjának 15. napján van a kínai hagyományos
lampionünnep, amely a tavaszünnep része, egyben az utolsó
napja, idén február 17-re esik.
A lampionünnepet az első telihold ünnepének is nevezik, hiszen a hagyományos, régi kínai
időszámítás szerinti év első teliholdjának napjára esik.
A lampionokat általában színes
papírokból készítik különböző
motívumokkal. Az egyik fajtát a
száguldó lólampionnak nevezik,
hiszen a lampionban egy lapátos szerkezet van felszerelve,
a lapátokat lómotívumokkal díszítették. Amikor ég a gyertya a
lampionban, a felemelkedő levegőtől forog a lapátos szerkezet. A szerkezettel együtt pedig úgy forognak a rajta levő
lómotívumok, mintha a lovak
száguldanának.
Ezen a napon a közterületeken,
a lakóházakban, különösen
a forgalmas városnegyedekben és a kulturális központokban lampionokat függesztenek
fel, lampionfesztivált és -vásárt rendeznek. Este az embe-
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rek kimennek a sokfajta színpompás lampionnal díszített utcákra, hogy gyönyörködjenek a
lampionok pompájában, vagy
hogy játsszanak a lampionokkal díszített sárkányokkal és találós kérdéseket fejtsenek meg
a lampionnal kapcsolatban. Az
utóbbi években Észak-Kínában
elterjedt az úgynevezett jéglampion felfüggesztése, tehát a modern technológia bevezetésével
összekapcsolják a különféle kivilágítást a kristálytiszta jégfaragással, így gyönyörű látványosságot alakíthatnak ki. Emellett sok más népszokás is tartozik még ehhez az ünnephez.
Egyebek között bőséges lakomán a családtagok a yuanxiao
elnevezésű ragadós rizsgombócot eszik, amelyet különféle
gyümölcsökkel töltenek, hogy a
család egységben, boldogságban és bőségben éljen.
A lampionünnep második napján kezdődnek az új évben a
mezőgazdasági munkák. A parasztok kimennek a mezőre, a
pásztorok pedig állataikkal elindulnak a rétekre, a legelőkre.
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Jiaozi és a jiaozi-evés kultúrája

A jiaozi, magyarul húsos táska az
egyik legközkedveltebb hagyományos étel Kínában.
Több kínai szólás is van a jiaoziről, többek között ez: „Dahan,
xiaohan, de csak jiaozi fogyasztásával lépünk át az új évbe.” A közmondásban található dahan és
xiaohan két hagyományos kínai
időszak, a „nagy hideg” és a „kis
hideg” időszaka.
Egy másik fontos szólás így hangzik: „Nincs nagyobb ínyencség,
mint a jiaozi, nincs kényelmesebb
cselekvés, mint a lefekvés.” Ezekből a közmondásokból azt is megtudhatjuk, hogy a jiaozi nemcsak
fontos ünnepi étel, hanem a kínaiak mindennapjainak fontos része
is.
De honnan származik a jiaozi? A
jiaozi-ről az első tudósítás a Keleti Han-dinasztia korából maradt
fenn. Azt mondják, hogy Zhang
Zhongjing, az egykori híres kínai
orvos találta ki a jiaozi-t, mégpe-
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dig gyógyászati célból. 1800 évvel ezelőtt Zhang Zhongjing orvos
volt a közép-kínai Changsha városban. Egy utazása során azt látta, hogy a nagy hidegben sok embernek lett problémája a fülével.
Ezért Zhang Zhongjing többféle
melegítő hatású anyagot megfőzött, utána apróra darálta, és lapos tésztába töltötte be, és fül
alakúra hajtogatta. Ebből a töltött
tésztából levest
készített, a levest
pedig ingyen osztotta ki a betegeknek. „Jiaoer”nek nevezte ezt
a gyógyételt, ami
szó szerint azt
jelenti: „jó fül”,
amivel azt akarta kifejezni, hogy
meggyógyulnak
a beteg fülei, ha
ezt az ételt eszi.
És valóban ha-

tásosnak is bizonyult a „jiaoer”, a
beletöltött gyógynövények hatására jobb lett a betegek vérkeringése, és így a vér lassan eljutott a
fülhöz is. A hálás betegek az ételt
tavaszünnepre készítették, és készítik azóta is Zhang Zhongjing
orvosra emlékezve.
Természetesen ma már a húsos
táskába csak húst és zöldségeket töltenek. A fagyasztott jiaozijairól híres Wanzai márka húsos
táskái közül a leghíresebb a „három finomság töltelékes”. A „három finomság töltelék” pedig: sertéshús, tojás és garnélarák.
Ez a hagyományos kínai ünnepi étel az egységet is szimbolizálja. A családi vacsorán Északvagy Közép-Kínában általában
forró vízben főzik a jiaozi-t, de forró olajban ki is lehet sütni a gő-

zölt vagy főtt jiaozi-t. Ezután szójaszószos, ecetes, fokhagymás
és szezámolajos mártásba mártogatva szokták enni, az íze ettől még jobb lesz. A háziasszonyok néhány gombócba fémpénzt,
kemény cukrot vagy mogyorót is

szoktak néha rejteni, hogy aki ilyet
kap, az szerencsésnek érezheti magát, ami mindenképpen jól jön
újévkor.
Azonban Kína néhány tartományában eltérő szokások kapcsolódnak
a jiaozi fogyasztásához. Dél-Kínában egyenesen nem is esznek
jiaozi-t, az ottani háziasszonyok
nem is tudnak jiaozi-t készíteni. A
közép-kínai tartományokban, ahol
mindent csípősen szeretnek enni
a helyiek, a jiaozi mellé adott mártásból nem hiányozhat a paprikapor sem.

Egyéb különleges jiaozi-k is vannak, például Guangdong tartományban rizslisztből készítik a
tésztalapokat, és csak egy egész
garnélarákot használnak tölteléknek. Nem meglepő módon garnélarákos jiaozi-nek is nevezik az
így készült ételt.
A dél-kínai Yangzhou városból
származó különleges jiaozi-nek a
tölteléke ráktojás. A sanghaji emberek kedvence az olyan jiaozi,
amelyet gőzölnek, majd az étel
alját olajban is megsütik, miáltal
sötétsárga és kemény lesz. A szecsuani jiaozi nagyon pici, és rendkívül csípős paprikás mártással
eszik. Shanxi tartomány Xian városában olyan díszvacsora is van,
amely csak jiaozi-ből áll. Több
mint tíz fajta, különböző alakú és
töltelékű jiaozi szerepel a híres
díszvacsora fogásai között.
A jiaozi fogyasztásának is
külön szokása van. Az első
csésze jaozit általában az
ősöknek ajánlják fel. A másodikat az isteneknek, végül a harmadikat a család
tagjai eszik meg. Emellett
mindig páros számú húsos
táskát szolgálnak fel, mert
a jiaozi, mint ünnepi étel,
nem maradhat pár nélkül.
Az sem árt, ha az étkezés
végén megmarad néhány
darab jiaozi, mert ez azt jelenti, hogy a szerencse jövőre is megmarad.
Mára már azonban a jiaozivel kapcsolatos szokások
sokat változtak Kínában.
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A templomi vásár
A kínai hagyományos naptári év
első hónapjának első napja a kínai hagyományos tavaszünnep,
más néven a holdújév, ami idén
február 3-ára esett, és egészen a
hagyományos naptári év első teliholdjáig, azaz a lampionünnepig tartott. A tavaszünnep során
országszerte különböző rendezvényeket tartanak. Ez alkalommal az egyik ilyen rendezvényt, a
templomi összejövetelt mutatjuk
be.
Ennek a szórakoztató jellegű
programnak az eredetéről nincs
írott feljegyzés, de az biztos, hogy
köze van a vallási szertartásokhoz. A néphithez kötődő szokásokkal együtt fejlődött ki, majd
terjedt el az emberek körében.
A kínaiak ősi vallása a taoizmus,
amely az első évszázadban alakult ki. Ekkor kezdett elterjedni a buddhizmus is. Mindkét vallási közösség minden hónap egy
meghatározott időszakában nagyszabású szertartást végzett. Később szórakoztató műsorszámok-
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kal gazdagították a szertartásaikat annak érdekében, hogy növeljék a hívők táborát. Törekvésük nem volt hiába való. A környező lakosok és nem hívők -- köztük
kézművesek, árusok -- egyre többen mentek el a vallási szertartásokra. Az idő múlásával rendszeres templomi összejövetellé nőtte ki magát a rendezvény. Kezdetben a templomokban, illetve ezek
környékén tartották meg az ös�szejövetelt. Az újkorban a templomi összejövetel egyre inkább elveszítette vallási jellegét. Sok helyütt már nem a templomban kerül
megrendezésre az összejövetel,
hanem semleges helyen, a templomoktól távolabb. De ma még
több olyan templom is van, ahol
eredeti vallásos szertartásokat végeznek, amelyekre nemcsak a hívők, hanem a nem vallásos emberek is elmennek.
Az ókorban az összejövetel kezdete előtt két oroszlánnak öltözött
ember állt őrt a templom képzeletbeli kapuja előtt. Amikor az ös�-

szejövetelre érkezők bekopogtattak ezen a képzeletbeli ajtón, felcsendült a zene, és a belépni kívánók táncra perdültek az „oroszlánokkal". A vendégek csupán ezt
követően léphettek be a találkozó
színhelyére. Sok vidéken mindmáig megőrizték ezt a szokást. Az
eltérés csak annyi, hogy a tizenkét állatévet követve az úgynevezett kapuőrök az adott évet szimbolizáló állat képét öltik fel.
Általában a hagyományos ünnepek alkalmából rendeznek templomi összejöveteleket. Ezek közül a
tavaszünnep során megrendezésre kerülő ilyen találkozó a legnagyobb méretű és a leghosszabb,
hiszen általában három-öt napig
tart. Pekingben a „Deng Shi Kou"
elnevezésű templomi találkozó
a legrégebbi, amelynek eredeti
színhelye a császári palota közelében volt. Hosszúsága elérte az
1 kilométert. A 14. és a 15. században a találkozó idején itt rendkívül nagy nyüzsgés volt. Nappal
vásár és piac volt, éjszaka pedig
számtalan lampionnal világították
ki. Itt minden termény, élelmiszer,
ruházati cikk és régiség kapható
volt. Éjszaka lampionokat gyújtottak, színes fényű rakétákat lőttek
fel, énekeltek, táncoltak, zenéltek.
Ma Pekingben a nagyobb parkok
mindegyikében rendeznek templomi találkozókat, ahol a folklór és
a népművészet értékeit mutatják
be, és műsorokkal szórakoztatják
a látogatókat.
A gyerekek nagyon szívesen
mennek a templomi vásárra
szüleik társaságában, hiszen ez
nemcsak jó szórakozás, hanem
olyan különleges finomságokat is
kóstolhatnak, hagyományos játé-

kokat is vásárolhatnak, amelyeket
egyébként sehol másutt nem lehet kapni.
Idén a tavaszünnep alkalmából Pekingben több mint 60 helyen rendeztek templomi vásárt
és lampiontalálkozókat, így például a Deng Shi Kou negyedben, a Wangfujing sétálóutcában,
a Városisten templomában, a
Baiyunguani taoista kolostorban,
vagy a Taoranting parkban.
Szerte az országban tartanak
ilyen vásárokat és lampiontalálkozókat, például a közép-kínai
Hubei tartomány Huangmei megyéjében, ami Kína egyik leghíresebb helyi operájának, a
Huangmei opera szülőföldje. Az itt
rendezett nagyszabású templomi
vásárokon a látogatók megkóstolhatják a különleges helyi rizsbort
és más specialitásokat, élvezhe-

tik a Huangmei
operát.
Az időszámításunk szerinti 220 és 280 között fennálllt Három királyság korában Chengdu
a Shu királyság
székhelye volt.
Ez a régi város
a mai Szecsuan
tartomány székhelye, ahol idén
különleges vásárok voltak. Itt a
klasszikus elemek mellett a modern fénytechnika felhasználásával olyan jeleneteket adnak elő,
amelyek a Három királyság közismert emberalakjait és az egykori
mesés mondákat idézik fel.
Az északkelet-kínai Harbin idén
csoportos vásárlás után járó ked-

vezményekkel igyekszett a templomi vásárokra csábítani az embereket, de a kézművesek is bemutatták a mesterségüket. A szellemi kulturális örökség őrzői néphagyományokra épülő kulturális
műsorokkal várta a vásári látogatókat.
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Mi is az a
lampionünnep?
A kínai hagyományos holdnaptári év első hónapjának 15. napján rendezik a hagyományos lampionünnepet, amely a kínai nemzet legnagyobb hagyományos ünnepének, a tavaszünnepnek a része, annak utolsó napja, 2011ben február 17-re esik. A lampionünnepet az első telihold ünnepének is nevezik, hiszen a hagyományos, régi kínai időszámítás
szerinti év első teliholdjának napjára esik.
Ezt az ünnepet Kína legnagyobb
nemzetiségén, a hanon kívül több
mint tíz nemzeti kisebbség is
megtartja. Eredetével két írásos
emlék foglalkozik. Az egyik feljegyzés szerint Han Wenti, a Nyugati Han-dinasztia császára az
időszámítás kezdete előtti 180ban a kínai hagyományos naptár
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szerinti első hónap 15. napján lépett trónra. Ennek emlékére nyilvánította lampionünnepnek ezt a
napot, amely az időszámítás kezdete előtti 104-ben nemzeti ünnep
lett.
Az egykori határozat szerint ezen
a napon a közterületeken, a lakóházakban, különösen a forgalmas
városnegyedekben és a kulturális
központokban lampionokat kellett
kifüggeszteni, lampionfesztivált
és –vásárt kellett rendezni. Ezen
a napon este a császárok minden évben kimentek a palotából a
számtalan, színpompás lampionnal feldíszített utcákra, terekre és
szórakozóhelyekre, hogy az átlagemberekkel együtt ünnepeljenek.
Az emberek egész éjjel gyönyörködtek a lampionok fényében,
lampionokkal feldíszített sárká-

nyokkal játszottak és lampionnal
kapcsolatos találós kérdéseket
fejtettek meg. Azóta az emberek
mindig megtartották, és egyre komolyabban vették ezt az ünnepet.
Az írásos emlékek szerint a Handinasztia időszámításunk szerinti 58-től 75-ig uralkodó Yongping
császára rendelte el, hogy lampionokat függesszenek fel a császári udvarban, a templomokban,
a kolostorokban és a lakóházakban, hogy így népszerűsítsék a
buddhizmust Kínában. Később a
Sui-dinasztia idején három éjszakán keresztül égtek a lampionok.
A császárok ilyenkor meghívták a
külföldi országok képviselőit, diplomatáit is, hogy velük együtt ünnepeljenek. Feljegyzések szerint
713-ban a Tang-dinasztia fővárosában, Changanban a lampionünnep alkalmából több mint 50 ezer
különféle színes lampionnal egy 7
méter magas lampiondombot alakítottak ki, emelvényeket, dísztor-

nyokat és faoszlopokat állítottak,
amelyeket lampionokkal díszítettek és mellettük mulatságot rendeztek, amelynek legnagyobb látványossága a lampiontánc volt. A
Sung-dinasztia korában hat éjszakára, a Ming-dinasztia alatt pedig
10 éjszakára hosszabbították meg
az ünneplést.
Az utóbbi években Észak-Kínában elterjed az úgynevezett jéglampion felfüggesztése, tehát a
modern technológia bevezetésével összekapcsolják a különféle világításokat a kristálytiszta jég
faragásával, így gyönyörű látványosságot alakíthatnak ki.
A lampionokat általában különféle színes papírokból készítik, különböző motívumokkal. Az egyik
fajtát száguldó lólámpának nevezik, hiszen a lampionban egy lapátos szerkezet van felszerel-

ve, a lapátokat
lómotívumokkal
díszítették. Ha a
gyertya ég a lámpában, a lapátos
szerkezet forog a
felszálló levegőtől.
Így a szerkezettel együtt forognak
a rajta levő képek
is, ami úgy néz ki,
mintha a lovak száguldanának.
A lampionünnephez igen sok népszokás kapcsolódik. Az emberek
ilyenkor nemcsak
a különböző színű
és formájú lampionok szépségében
gyönyörködnek,
hanem dobtáncot,
sárkány- és oroszlántáncot járnak,
népdalokat énekelnek, petárdákat robbantanak. Ennivalót, szimbolikus papírpénzt áldoznak a halottaknak és őseiknek. A családtagok összejönnek
és a yuanxiao elnevezésű, külön-
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féle gyümölcsökkel megtöltött ragadós rizsgombócot esznek, hogy
a család egységben, boldogságban és bőségben éljen.
A lampionünnepet az egész országban, különösen falun ma
is ugyanúgy tartják, mint régen.
Csak annyi az eltérés, hogy a városokban sokan családostul vendéglőbe mennek enni.
A lampionünnep második napján
kezdődnek az új évben a mezőgazdasági munkák. A parasztok
kimennek a mezőre, a pásztorok
pedig állataikkal elindulnak a rétekre.
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A nyúl éve
Idén február 3-ra esett a hagyományos kínai tavaszünnep, vagyis a holdújév. A kínai hagyományos időszámítási rendszer 12
éves ciklusában az emberek ezen
a napon búcsúztatják az óévet és
köszöntik az új évet, most a nyúl
évét. A következőkben a nyúl évéről, a kínai állatövek rendszeréről,
azaz a kínai horoszkópról és ezek
eredetéről lesz szó.
A nyúl a 12 állatövből álló kínai
horoszkóp egyik szereplője. A kínaiak szemében a nyúl az élet, a
boldogság, a szerencse, a nyugalom, a békesség, a remény, a
gyorsaság megtestesítője. A kínai hagyományos időszámítási
rendszer szerint egy nap 12 napszakból, vagyis 12 szakaszból
áll. A nyúl napszak, más néven
a mao shi kora reggel 5 óra és 7
óra közé esik, ezért a kínaiak a
fényességet hozó hajnallal, a termékenységet hozó kitavaszodással, az életrevalósággal, a nyugalommal, a békességgel és más

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

jó tulajdonságokkal ruházták fel a
nyulat. Ezért is igen népszerű állat Kínában. Az emberek különböző rendezvényekkel köszöntik a
nyúl évét, nyugalmat, stabilizációt és sikereket remélnek az új évben.
Idén a kínaiak különféle módon
ünnepelték a nyúl évének beköszöntét. Nyúl motívummal díszített bélyegsorozatot adtak ki, nyulat ábrázoló arany emlékérmét
hoztak forgalomba, ami szép szuvenír lehet. A kézművesek papírkivágásokat készítettek jellemző
pózban ábrázolt nyulakkal. Minden üzletben, bevásárlóközpontban nyúllal díszített áruk és dísztárgyak kaphatók. A családokban, a hivatalokban, a munkahelyeken, az üzletekben, a parkokban, a közterületeken, tehát mindenhol „nyúlévi" hangulat uralkodott. A holdújévi tévéműsorokban
is voltak olyan előadások, amik a
nyúl köré épülnek.
A kínai hagyományos időszámí-

tás 12, állatokról elnevezett évet
ismer: a patkány, a bivaly, a tigris, a nyúl, a sárkány, a kígyó, a
ló, a kecske, a majom, a kakas, a
kutya és a disznó évét. Ezeknek
az éveknek az állandóan ismétlődő ciklusa körülbelül az időszámításunk előtti 770 és 476 között,
azaz a Tavasz és Ősz korszakában alakult ki. Általános vélemény
szerint ez a ciklus a han, azaz a
kínai nemzetiség 12 sorszámot jelölő szavából, illetve a különböző
nemzetiségek állatéveinek ciklusa alapján született. Az évek sorrendjéhez több monda is kapcsolódik.
Az egyik szerint réges-régen az
Égisten, vagyis a Jádeisten ös�szehívta az állatok gyűlését és kikötötte, hogy mindenki érkezési
sorrendben kap egy évet. A meghívott állatok minden tőlük telhetőt megtettek, hogy az elsők között legyenek. Végül is a patkány,
a bivaly, a tigris, a nyúl, a sárkány,
a kígyó, a ló, a kecske, a majom,
a kakas, a kutya és a disznó győzött.
Egy másik monda szerint a patkány és a bivaly nagyon korán kelt útra. A patkány egy cseles ötlettől vezérelve az utat a bivaly hátán tette meg, és amikor
már majdnem megérkeztek a fürge patkány egy váratlan mozdulattal leugrott a mit sem sejtő bivaly hátáról, és elsőként ért célba. Így ő lett az első a meghívott
állatok közül, a bivaly a második,
a tigris pedig a harmadik. A többi állat érkezése sorrendjében követte egymást. Az Égisten ezekről
az állatokról nevezte el a 12 évet,

és a patkányt állította az állatévek
élére, figyelembe véve annak első
helyezését.
A harmadik monda szerint az állatévek sorrendjét az állatok legélénkebb napszaka szerint határozták meg. Kínában legkésőbb
az időszámításunk előtti 3. században a Han-dinasztiában 12
szakaszra, azaz 12 napszakra
osztottak egy napot. Az első, azaz
a zishi nevű napszak este 11 óra
és éjjel 1 óra közé esik. Ilyenkor
a patkány a legélénkebb, ezért ő
került az első helyre. A másik 11
állat pedig sorrendben követi a
patkányt.
A kínai állatévek, azaz az állatjegyek rendszerében a nyúl sorrendben a negyedik helyen
áll. Ehhez egy monda is fűződik. E szerint az Égisten, azaz a
Jádeisten a különböző állatfajok
részvételével tartott gyűlésen úgy
határozott, hogy olyan sorrendben veszik őket fel az állatévek
jegyzékébe, amilyen sorrendben az Égisten palotájában kijelölt célponthoz érkeznek. Az egymáshoz közel lakó nyúl és a bivaly megegyezett, hogy a kakas
első kukorékolásakor indulnak útnak. Ám a nyúl már az első kukorékolás előtt elindult a Jádeisten
palotája felé. Félúton hátranézett,
de senkit sem látott a nyomában,
tehát megelőzte a többi állatot. A
nyúlnak van egy jó tulajdonsága:
fürge, így hát úgy gondolta, hogy
még aludhat is egyet. Ennek megfelelően egy jót szundított az út
melletti réten.
Magától értetődően a bivaly sokkal a nyúl mögött volt, de szívósságával, erős testalkatával és szilárd akaratával nemcsak megelőzte a nyulat és a többieket, de
elsőként érkezett az Égisten palotájába, a nyúl pedig még édesdeden aludt az út menti réten. En-

nek ellenére mégis a második helyen áll az állatjegyek sorrendjében, mert egész úton a hátán ült
az eleven, mozgékony patkány,
majd a bivaly felkészületlenségét
kihasználva váratlanul leugrott a
bivaly hátáról és elsőként érte el a
palotában kijelölt célpontot.
Egy hangos zajra a nyúl is felébredt. A zajt pedig nem más, mint
a tigris csapta, amikor nagy robajjal elszaladt az alvó nyúl mellett.
A nyúl gyorsan futásnak eredt az
Égisten palotája felé, de így sem
vehette fel a versenyt a tigrissel,
hiszen az sokkal erősebb és gyorsabb volt nála. A nyulat megelőzve a tigris ért harmadikként a célba, a nyúl pedig negyedikként.
Sok mese és
szokás fűződik a nyúlhoz
Kínában. Így
például a kínai mesevilágban Wangmu
Niiangniang,
a leghatalmasabb istennő
felelt az emberek életének hosszáért,
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ő foglalkozott az életelixír előállításával. A nyúl az istennő segédje
volt, aki sokat segített gazdájának
az elixír gyártásában. Ezért az
emberek a hosszú élet állatának
nevezik a nyulat. A szólás szerint
a fehér szőrű nyúl ötszáz éves állat, a piros szőrű nyúl pedig ezeréves.
A néphagyomány szerint a szülők piros selyemszalagot vásárolnak a gyereküknek, ha az éppen
a soron következő állatövben született, hogy megvédjék a gonosztól, jó egészséget és szerencsét
hozzanak neki. A férj és a feleség
is így szokott tenni, amikor beköszönt az egyikük állatéve.
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12 kínai állatjegy

A kínai asztrológusok a holdévek
szerint számolnak és állítják ös�sze egy-egy jegy jellemző vonásait. A kínai holdkalendárium több
ezer éves. Egy sima kínai ciklus
12 évig, egy teljes ciklus 60 esztendeig tart. A 12 év megkülönböztetéseként állatövi jegyeket
használnak, s az öt elemmel, a
fémmel, a tűzzel, a földdel, a vízzel és a fával kombinálják azokat.
Az elemek 60 évenként, a jegyek
pedig 12 évenként ismétlődnek. A
12 kínai állatjegy a patkány, a bivaly, a tigris, a nyúl, a sárkány, a
kígyó, a ló, a kecske, a majom, a
kakas, a kutya és a disznó.
Hogyan választották ezt a 12 állatjegyet? Van egy legenda, mely
szerint az állatövek úgy kapták
nevüket, hogy Buddha egyszer
találkozni kívánt a földön élő állatokkal. Tizenketten jelentek meg
előtte, s ahogy elhaladtak előt-
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te, annak sorrendjében neveztek
el egy-egy évet. Az állatjegyekkel
kapcsolatos szokások széles körben elterjedtek Kínában, a hagyományos kultúra fontos részét képezik.
Az egyik szokás szerint, az úgynevezett patkány lányának esküvőjén, a holdnaptár szerint január
25-én este minden család eloltotta a lámpát, a család tagjai csendben ültek az ágyon, süteményt ettek a sötétben, hogy ne zavarják
a patkány lányának esküvőjét, és
így minden gondot elkerüljenek a
jövő évben. A tajvani szokás szerint ez a nap január 3-ára esik.
Van olyan szokás is, hogy tavas�szal marhát kell ütlegelni, hogy
ezzel elűzzék a hideget. Ez a
szokás már régen, a Tang- és a
Song-dinasztiák idején is igen
népszerű volt. A Kínában élő kisebb nemzetiségek köszöntést
szoktak küldeni a marháknak,
amit „xianniuwang”-nak neveznek.
Ezen a napon az állatokat nem
dolgoztatják, hanem rizzsel etetik.
Shaanxi tartományban járja az a
szokás, hogy amikor a csecsemő
egy hónapos, az anyai nagybátyja egy sárga szövetből készült tigris-játékot ad neki, azt remélve,
hogy a baba erős
emberré cseperedik,
akár egy tigris. A tigris farkát ki kell hajítani a portán kívülre, hogy elkerüljék a
szerencsétlenséget.
A nyúlról festményt
szokás adni a gyerekeknek: hagyományosan hat gyermek
vesz körül egy asztalt, melyen egy ember áll, kezében a

szerencsét hozó nyúlról készült
festménnyel. Azt kívánja ezzel,
hogy a gyerekek békességben és
bőségben nőjenek fel.
Kínában sok ünnep kapcsolódik aztán a sárkányhoz is. A holdnaptár szerinti február 2-a a
„longtaitou” ünnep. Ha ezen a napon a sárkány felemeli a fejét, akkor esős év lesz. A holdnaptár
szerinti május 5-e a duanwu vagy

tont kecskék városának is nevezik.
A majom kínaiul „hou”, aminek a
kiejtése egy ókori hivatalnoki fokot is jelöl, emellett szépséget is
jelent.
A kakas az emberiség bizalmas
barátja, reggel időben, megbízhatóan ébreszt.
A kínaiak szemében a kutya barátságos, okos és szerencsét
hozó állat. Ha egy kutya érkezik,
akkor vagyon is jön vele.

A tavaszünnep idején az emberek
disznóhúst szoktak adni egymásnak, ezzel kívánnak jó életet.
Az állatövi jegyeket nemcsak Kínában, más országokban is használják. Például Vietnamban 12 állatjegy van, az egy eltérés, hogy a
nyulat macskával helyettesítik. Indiában ugyancsak 12 állatjegy létezik, többségük azonos a kínaiakkal, oroszlán van a tigris, aranyszárnyú madár a kakas helyett.
Mexikóban szintén 12 állatjegyet
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használnak, ezek közül hat egyezik meg a Kínába megszokottakkal: a tigris, a nyúl, a sárkány, a
kutya és a disznó.

sárkánycsónak ünnep. A Jangce
alsó szakaszán ilyenkor az emberek sárkányhajóversenyeket rendeznek. Kilenc sárkányt öltöztetnek fel kínai császári ruhába,
mellyel az állat iránt érzett mély
tiszteletet fejezik ki.
A hanok szokása szerint ha vedlik a kígyó, az szerecsétlenséget
jelent. Qinghai tartományban, ha
a házban kígyót találnak, azt nem
szabad leölni.
A lótej ünnepe és a lovaglás ünnepe hagyományos mongol ünnepek, melyeket a holdnaptár szerint augusztus végén tartanak.
Ilyenkor szép népviseletbe öltöznek az emberek, kumiszt isznak,
és részt vesznek a közös lovagláson.
Kecske kínaiul „yang”, aminak kiejtése hasonlít „xiang”-hoz, mely
szerencsét jelent. A dél-kínai Kan-
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A benming év
Az ókori kínai időszámítási rendszer a tíz Égi Törzs és a tizenkét
Földi Ág elemeinek kombinációjából jött létre. A „Nyugati utazás”
című ókori kínai regény első kötetében is említik ezt az időszámítási rendszert. E szerint a távoli elhagyatott hegyvidékeken az emberek nem tudják, hogy két, a telet és a hideget jelző idény (szoláris évszak) múlásával hamarosan
be fog köszönteni a tavasz, mert
az ott élők nem ismerik az időszámítási rendszert. A Nap mozgása és a Hold változása alapján
készült kínai hagyományos holdnaptár szerint 24 olyan évszakra osztottak egy évet, ami segíti a parasztokat a növénytermesztésben. Ezt a rendszert a 24 jieqi,
azaz a 24 szoláris idény rendszerének nevezik.
Tudományosan is megalapozottnak mondható az ókorban a tíz
Égi Törzs és a tizenkét Földi Ág
elemeinek kombinációjából ös�szeállított időszámítási rendszer.
De hátránya is van: ennek alapján
az emberek nagyon nehezen tudták megjegyezni a születési évüket. Ahhoz, hogy megkönnyítsék
ezt és a születési év kiszámítását,
az emberek a patkány, a bivaly, a
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tigris, a nyúl, összesen
tizenkét állatjegy és a
tizenkét Földi Ág elemeinek összekapcsolásával egy-egy állatövet társítottak minden
egyes évhez. Például a holdnaptár szerinti
2004-es évet a jiashen
évnek nevezzük, ami
egyben a majom éve
is. A majom éve magától értetődően már
könnyebben megjegyezhető. Az ókorban még nem létezett
a születési anyakönyvi kivonat rendszere. A
szülők rendszerint a gyerekük állatjegyét jegyezték meg mint születési évet. Az emberek élettartamának kiszámítására szolgáló rendszer a kínai népszokás része. A tíz Égi Törzs tíz, a tizenkét Földi Ág pedig tizenkét jegyet
tartalmaz, amelyeket tizenkét állattal lehet kiváltani. Minden évet
egy állatjeggyel ruháztak fel. Tehát a tizenkettő állatjegyből álló
rendszer tizenkét évenként ismétlődik. Ezt nevezzük kis ciklusnak.
A tíz Égi Törzs és a tizekét Földi Ág elemeinek kombinációjából
hatvan csoportot lehet létrehozni.
A hatvan csoportból álló rendszer
hatvan évenként ismétlődik. Ezt a
hatvanévenkénti ismétlődést nevezzük nagy ciklusnak. Mindez
azt jelenti, hogy tizenkét évenként
következik egy adott születési
évet jelölő állatjegy. Ez a tizenkét
évenként ismétlődő állatjegy egy
ember benming éve. A „benming”
szó szerint annyit tesz, „a személyes sors éve”.
A benming év szorosan összefo-

nódik a piros színnel, hiszen ez
szerencsét hoz, segít a gonoszok
elűzésében, a rossz szellemek elijesztésében, az esetleges katasztrófák megelőzésében. A piros szín jelentősége a kínai han
nemzetiség piros színhez fűződő
kultuszából ered. A hanoknál a piros a régi esküvő alapszíne: piros színű volt az esküvői hintó, a
mennyasszony ruhája, piros lampionokat függesztettek ki, piros
színű szőnyeget terítettek le, piros színű gyertyákat gyújtottak. Az
ókorban a háborúban aratott győzelem után egy futár vörös zászlóval a kezében számolt be a feljebbvalóknak a harcok eredményéről. Az írástudók, vagy az értelmiségiek piros színű virágot
tűztek a mellkasukra, amikor sikeres tisztviselői vizsgát tettek, vagy
előbbre léptek a ranglétrán. A pekingi operában csak a becsületes,
hűséges, bátor tábornokot, Guan
Yut alakító színész viselhet piros
színű maszkot. A piros szín jelentőségére utal az is, hogy a hold-

naptár szerinti év utolsó napján
az emberek piros színű alsónemű
vesznek fel. Vannak, akik piros
selyemzsinórral díszeket fűznek a
ruhájukra, ami szerencsét hoz és
megelőzi az esetleges katasztrófákat.
Egy másik népszokás is fűződik
a benming évhez. A benming évhez érkezve szokás ellátogatni az
adott állatjegy istenének templomába. Peking nyugati részén található a Baiyunguan taoista templom, ahol egy palotában áll a Liu
Shi Jia Zi Shennek nevezett isten szobra. Az emberek füstölőket
gyújtanak, és összekulcsolt kézzel hajolnak meg a szobor előtt,
hogy kifejezzék kegyeletüket, tiszteletüket, nyugalomért és békességért fohászkodjanak. Ez a szokás a kínai eredetű taoizmushoz
kapcsolódik. A taoizmus tanítása szerint a benming évre készülve a taoizmus tanait követve kell

élnie minden embernek,
hiszen csak így leszünk
szerencsések és előzhetjük meg a katasztrofális csapásokat.
Őseink szerint az embereket, beleértve a császárokat, a királyokat,
a tábornokokat, a főminisztereket is, életükben
7-8 katasztrofális csapás
érheti. A hagyomány úgy
tartja, hogy a benming
év szerencsétlenséget,
vagyis embert próbáló
akadályokat hoz. Ez óriási hatással van az emberek lelkivilágára. Ennek okairól megoszlanak a vélemények. Vannak, akik
szerint ez valamiféle babonás hiedelemből eredeztethető. Egy másik nézet szerint az embereket a
benming évben valójában is rossz
dolgok érik, nevetséges és furcsa
dolgokat tesznek. Liu Xinwu et-

nográfus egyik cikkében azt írja,
hogy az emberi psziché fejlődése szempontjából a benming év
rendszerint súlyos „akadályt”, veszélyes időszakot jelent.
Valószínűleg sohasem fogjuk
megtudni, hogy kinek van igaza.
Most pedig következzenek a tíz
Égi Törzs és a tizenkét Földi Ág
elemei:
A tíz Égi Törzs elemei: Jia, Yi,
Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin,
Ren és Gui.
A tizenkét Földi Ág elemei: Zi,
Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu,
Wei, Shen, You, Xu és Hai.
A kettő kombinációjából a következőképp lesznek az évek: Jia Zi,
Yi Chou, Bing Yin, és így tovább.
Tizenkét állattal is ki lehet váltani a tizenkét Földi Ág elemeit. Ez
eredetileg a születési évet szimbolizálta. A tizenkét állat: patkány
(Zi), bivaly (Chou), tigris (Yin),
nyúl (Mao), sárkány (Chen), kígyó
(Si), ló (Wu), kecske (Wei), majom
(Shen), kakas (You), kutya (Xu),
disznó (Hai).
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A gazdagság istenéhez
fűződő kínai hiedelmek
és szokások
Kínában a gazdagság istene az
átlagemberek által tisztelt égiek
egyike. A tavaszünnep alkalmából minden családban, különösen
a parasztházakban kiaggatják a
gazdagság istenének képeit abban a reményben, hogy az nagy
szerencsét, nyugalmat, boldogságot és gazdagságot hoz. A nyugalom és a gazdaság jelenti az ideális állapotot az emberek számára.
Ez a vágy -- és a gazdagság istenének tisztelete, fogadása -- különösen nagy hangsúlyt kap a tavaszünnep idején.
A tavaszünnep Kína legnagyobb
hagyományos ünnepe, ami olyan
jelentős, mint a karácsony a nyugati országokban. Az ünnep előestjén a főszerep a gazdagság istenéé. Minden családban, különösen az észak-kínai családokban a
családtagok húsos táskát esznek,
amely a népi hiedelem szerint a
gazdagság istene által ajándékozott kerek alakú ezüstérméket
szimbolizálja. Ezt követően egész
éjszaka virrasztanak, hogy illendően fogadják a gazdagság istenét. Az istent nem más, mint egy
vörös papírlap közepére nyomtatott istenkép jelenti. A papír két oldalán feliratok olvashatók: „Termékenység és bőség”, „Nyugalomért és békességért”. Régen szegény legények, vagy utcai árusok házról házra jártak, és árulták
a gazdagság istenének képét. „A
gazdagság istenét hozom nektek!”
-- kiabálták az árusok. A házigazda általában udvariasan szólt az
árushoz. „Kérlek, óvatosan, figyelmesen hozd be!” Rendszerint pár
alacsony értékű rézkrajcárba ke-
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rült egy ilyen istenkép. Az is előfordult, hogy egy család az ünnep előestjén több tucatnyi ilyen
istenképet vett a házaló árusoktól, hogy még nagyobb áldás érje
őket, és még gazdagabbak legyenek. Még ma is vannak olyan vidékek, ahol koldusok a parasztházak kapujára ragasztják a gazdagság istenének képét, amiért
cserébe némi pénzt kapnak a ház
urától.
A gazdagság istenét nagy tisztelet övezi. Minden tavaszünnep
alkalmából szerte az országban
eltérő módon és szertartásokkal
rótták le tiszteletüket az istenkép
előtt. Észak-Kínában az ünnep
napján minden családnál az isten
szertartásos fogadása után kiragasztották az isten képét a házban, füstölőket gyújtottak, áldozatot ajánlottak fel neki, amit az istenkép elé raktak. Az ünnep másnapján ünnepélyes szertartás keretében elégették az istenképeket. Dél-Kínában még színesebb
szertartásokkal fejezték ki tiszteletüket a gazdagság istene iránt.
Többnyire három asztalon mutattak be áldozatot. Az első asztalra
gyümölcsféléket tettek, köztük az
elengedhetetlen narancsot, a másodikra édességeket és süteményeket. Ezek között volt egy ragadós rizsből készült édes csemege
is, vagyis a niangao, amivel azt
a kívánságukat fejezték ki, hogy
szebb évek jöjjenek. A niangaóba
fenyőágakat szúrtak, ezzel kifejezve az ember életrevalóságát. A
harmadik volt a főasztal. Ide került
a főtt disznófej, az egészben főtt
csirke, kacsa és hal. Füstölősze-

reket és gyertyákat gyújtottak, a
családtagok letérdeltek, és földig
hajoltak a gazdagság istene előtt.
Az emberek ilyen szertartásokkal fejezték ki a meggazdagodás
iránti vágyukat. Ebből is látható,
hogy milyen fontos szerep jutott a
gazdagság istenének az emberek
életében.
Keveset tudni a gazdagság istene iránti kultusz eredetéről. Feljegyzések szerint a gazdagság
fő istene Zhao Gongming volt. Bi
Gan és Fan Li a polgári hivatalnokok istenképe. Guan Yu a katonai
tisztviselők gazdagsággal kapcsolatos istene. Wu Lushen és Lishi
Xianguan a gazdagság alistenét
testesítette meg, Liu Haichan pedig a gazdagság istenének egyik
jelöltje volt. A gazdagság isteneit két típusra lehet szétválasztani.
Az egyik típus a gazdagság katonai istene, a másik pedig a polgári
hivatalnokokhoz kapcsolható gazdagság istene.
Zhao Gongming a gazdagság
fő istene, aki csak az emberek vagyonával foglalkozik. Az emberek a legbefolyásosabb, legjelentősebb gazdagság isteneként tisztelték. Csodálatos képességekkel,
emberfölötti erővel és kiváló tulajdonságokkal ruházták fel Zhao
Gongmingot. Képes volt elhárítani a mennydörgést és a villámlást,
szelet és esőt tudott csinálni, képes volt megölni a betegségeket
és a járványokat, megmentette az
emberek életét a katasztrófáktól.
Az emberek úgy gondolták, hogy
aki a meggazdagodásért imádkozik Zhang Gongminghoz, annak
minden vágya teljesül. Ezért is

tisztelték az átlagemberek a gazdagság fő isteneként. A régi holdújévi képeken Zhang Gongmingot
fején vasfedővel, kezében csodás ostorral, fekete arccal, sűrű
bajusszal, fekete színű tigrisek kíséretében ábrázolták, rendkívül
erősnek, hatalmasnak és mérgesnek, kegyetlennek látszott. Ezért
is nevezték a gazdagság katonai istenének. A „Feng Shen Yan
Yi” című mágikus regény megjelenése után némileg megváltozott
Zhao Gongming ábrázolása. A regény szerint nem volt olyan erős,
hatalmas és mérges, nem rendelkezett emberfölötti erővel. Az
Ég istenének parancsára Zhao
Gongming csak arannyal, ezüsttel és más értékekkel, továbbá a
szerencse és az áldás teremtésével foglalkozott. Ez teljes összhangban volt az átlagemberek vágyával a meggazdagodásra. Ezért
tisztelik az emberek a gazdagság
isteneként Zhao Gongmingot. A
családoknál ma kiragasztott istenképeken Zhao Gongming fején sisakkal, katonai egyenruhában és
pajzzsal, ostorral, fekete arccal,
sűrű bajusszal látható, hatalmasnak, méltóságosnak tűnik. Mellette értéktárgyak, nagy gömbölyű ezüst pénzérmék, értékes ékszerek és korallok láthatók, amik
még inkább a gazdagság hangulatát hivatottak erősíteni. A népi
hiedelem szerint Bi Gan a polgári hivatalnokok gazdagsággal kapcsolatos istenképe. Bi Gant fején
a főminiszteréhez hasonló sapkával, hosszú bajusszal, kezében
szerencsét jelképező dísztárg�gyal, a yuanbao elnevezésű ezüst
pénzérme alakjára emlékeztető cipőben ábrázolják. Történelmi feljegyzések szerint Bi Gan a
Shang-dinasztia (időszámításunk
előtt 1600-1046) Zhou királyának
nagybátyja volt. Becsületes, tisztességes, elfogulatlan emberként
ismerték. A monda szerint egy-

szer orvtámadás érte, de életben
maradt. Attól kezdve pénzt osztott az átlagemberek között. Ezért
tisztelik őt is a gazdagság isteneként.
A népi hiedelem szerint Fan
Li a polgári hivatalnokok egyik
gazdagsággal kapcsolatos istene. Történelmi feljegyzések szerint Fan Li a Yue állam királyának, Gou Jiannak (időszámításunk előtt 520-465) az egyik politikusa volt. Sokat segített a királynak a Wu állam legyőzésében. A
király politikai féltékenysége miatt mondott le tisztségéről. Családostul vidékre ment, ahol szorgalmasan művelte a földet és tisztességesen kereskedett, végül szép
vagyonra tett szert. Fan Li fiával
együtt szorgalmas munkával, kemény küzdeni akarással, ésszerű
gazdálkodással, kiváló vezetői érzékkel hatalmas vagyont halmozott fel, végül mindenét szétosztotta az emberek között. Magától
értetődően az emberek mélységes tisztelettel gondolnak rá, és a
gazdagság istenének nevezik Fan
Lit.
Guan Yu, más néven Guan Gong a gazdagság egyik katonai
istene, közismert történelmi figura. Hűséges,
becsületes, hősies vitéz, tábornok volt. A
buddhista és a taoista
vallás követői, valamint a konfucianizmus
hívei mind nagy tisztelettel tekintenek Guan
Yura. Az emberek a
katonai tisztviselők istenének, a gazdagság
istenének és az üzletembereket védő istennek nevezik.
Liu Hai Chan, más
néven Liu Hai az Öt dinasztia korában (907960) élt a mai Peking
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térségében. Valójában taoista
szerzetes volt. Vajon hogyan lett
belőle a gazdagság istenének jelöltje? Talán köze lehetett ehhez
a keresztnevében szereplő Chan
szónak, ami a varangy neve. A kínai népi hiedelem szerint a varangyos béka védelmet nyújt a betegségek ellen, elűzi a gonoszt,
segít az élet meghosszabbításában, szerencsét, gazdagságot és
rangot hoz.
A különböző holdújévi képek és
papírkivágások úgy ábrázolják
Liu Hai Chant mint csintalan, aranyos, mosolygó gyereket, aki lendületes táncmozdulatot tesz, kezében pedig felfűzött pénzérmék
egyik végét fogja, míg a másik
vége egy háromlábú varangy szájában van. A kínaiak ősei olyan
kabalaállatnak tartották a varangyot, amely gazdagságot és szerencsét hoz. A monda szerint Liu
Hai Chan bárhol is járt, pénzt osztott szét a szegények közt. Ezért
is tisztelik oly nagyon. Meséket és
drámai műveket írtak róla, és emlékére templomokat építettek.
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Tűzhely Úr napja
Több mint 2000 éven keresztül a
kínai hagyományos naptár, azaz
a holdnaptár szerint az év utolsó, 12. holdhónapjának 23. napja a tűzhely urának a napja, amely
idén az európai Gergely-naptár
szerinti február 6-ra esik. A népszokás szerint ezen a napon minden családban elbúcsúztatják a
Tűzhely Urát, aki az Égbe megy.
Ez a kínai tavaszünnep, azaz a
holdújév „előjátéka".
Kínában igen elterjedt szokás,
hogy a kínai naptár utolsó hónapjának 23. napján elbúcsúztatják
az Égbe induló tűzhely urát. A mesevilág szerint a tűzhely ura az
Ég-isten által felavatott tűzhely-isten, aki felelős az összes családi tűzhelyért, ezért az emberek a
családok védőisteneként tisztelik.
A tűzhely-isten az előző év utolsó napjától a következő év december 23-ig mindvégig a konyhában marad, hogy védje, szemmel tartsa a családokat. December 23-án a tűzhely-isten felszáll
az égbe, hogy beszámoljon minden család azévi jó és rossz cselekedeteiről, illetve viselt dolgairól
az Ég-istennek, aki ennek alapján meghatározza az adott családot érő következő évi szerencsét
és szerencsétlenséget, illetve áldást és átkot. Ezért tűzhely-isten
beszámolója rendkívül fontos minden család számára. December
23-án minden család szertartást
végez, amelyen jelképes papírpénzt égetnek, húst, gyümölcsöt,
pálinkát áldoznak a tűzhely-istennek. Külön említést érdemel, hogy
az emberek egy igen ragadós cukorkát ajánlanak fel a tűzhely istenének, hogy összeragadjon a szá-
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ja és ne mondjon rosszat
róluk az Ég-isten előtt. A
szertartás végén az emberek letépik és beleteszik a tűzhelybe a tűzhely-isten képét, majd elégetik. A tűzhely-istene
pedig a füsttel együtt felszáll az Égbe. Az év utolsó napján este aztán
minden család ünnepet
rendez, hogy szeretettel
üdvözölje a tűzhely-isten
visszatérését. Ekkor minden konyha falára kifüggesztik a tűzhely-isten új képét. Ezzel a tűzhely istene megint visszajön az emberek
közé.
Réges-régen élt két testvér. Az
idősebbet Zhang Dannak hívták és kőműves volt, az öccse pedig festő. Zhang Dan különösen
jó tűzhelyeket rakott, ezért az emberek tűzhely-királyként tisztelték.
A nagyobbik fiú emellett szeretett közvetíteni a családi súrlódások és ellentétek rendezésében.
Amerre csak járt, mindig megbékítette a családtagokat, ha közöttük viták, illetve nézeteltérések
keletkeztek. Később a szomszédok mindig hozzá fordultak segítségért, ha valamilyen kellemetlen
dolog történt velük. Ezzel kivívta
magának az emberek megbecsülését. 70 éves korában, december
23-án halt meg. Életében ő volt
a családfő, mindenki rá hallgatott, teljes nyugalom „uralkodott" a
családban. Halála után azonban
megváltozott az élet. Fiai gyakran
összevesztek és szét akarták szakítani a családot. A tűzhely-király
festő öccse nem bírt velük. Ám
aztán egy jó ötlete támadt: bátyja
halálának első évfordulóján, azaz
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Talpraesett He kisasszony nagyvárosba költözik
Egy szegény családba született vagány lány

december 23-án este a festő hirtelen elkiáltotta magát: „a bátyám
feltámadt". Az egész családot a
konyhába hívta. A gyertyafényben
a bátyja képe hol felderengett, hol
eltűnt. Az egész család nagyon
csodálkozott és nagyon félt. A festő öcs elmondta: „álmomban találkoztam a bátyámmal, akit az Égisten a tűzhely istenévé avatott.
Miután megtudta, hogy családunk
civakodik, nagyon megharagudott
és be akart erről számolni az Égistennek, hogy az új évben megbüntessenek benneteket." A kőműves fiai nagyon megijedtek, letérdeltek, földig hajoltak és kedvenc édességét áldozták apjuknak, hogy bocsásson meg nekik.
Ezután az egész család nyugalomban, boldogan élt, senki nem
akart kiszakadni belőle. Később
a szomszédok révén ez a hír az
egész országban elterjedt. A valóságban persze a festő festette meg halott bátyját, és a képét
a konyha falára ragasztotta, hogy
megfélemlítse bátyja veszekedő
fiait. Az emberek mindenhonnan
eljöttek hozzá, ő pedig nem tehetett mást, mint bátyjának, tehát a
tűzhely-királynak a képét ajándékozta nekik.

He Dongmei 1970. augusztus 19én született Peking külvárosának
Yanqing járásában fekvő hegyi falucskában. Hatan vannak testvérek, ő a második legkisebb. Szülei belevaló, becsületes parasztemberek. Gyermekkora ugyanolyan keserves és vidám volt,
mint az összes többi gyereknek a
huszadik század hetvenes éveiben. He Dongmei legszebb emléke az volt, amikor szüleinek jó
kedve volt, adtak neki és testvéreinek egy kis zsebpénzt, hogy vehessenek maguknak rajta kukoricacukrot vagy szezámmagos süteményt – ez leírhatatlan boldogsággal töltötte el a gyerekeket.
Dongmeinek volt még egy álma:
hogy lehessen egy saját szép új
ruhája, és ne mindig bátyjai, nővérei kinőtt, elhordott ruháit kelljen
viselnie. Fiús természete volt –
bátor, vagány leány lévén a faluban mindenki „talpraesett He”-nek
hívta őt – felmászott a fára barackot szedni, szarkatojást lopott,
de még a lódarázs fészkét is meg
merte piszkálni, és agyon tudta
ütni a mérges kígyót. A falu keleti
oldalán volt egy kis liget. Egyszer
Dongmei arrafelé játszadozott kis
barátaival. Az egyikük nem vette észre, hogy a fán van egy lopótök nagyságú lódarázsfészek, és
egy darázs megcsípte a fejét. Hatalmas púp nőtt a homlokára, és
jajgatott fájdalmában. Dongmei
nem volt rest, hogy bosszút álljon
kis barátján, fiúkat is meghazudtoló bátorsággal bolygatta meg a
darázsfészket. A többieket maga
mögé terelte, hogy ne essen bántódásuk, és egyedül egy bambuszrüggyel óvatosan közelített a
darázsfészek felé. Megcélozta, és
egy jól irányzott bökéssel lelökte
a fészket. Viszont neki is meg kellett ezért fizetnie, őt is összecsip-

kedték a darazsak, nőtt pár púp
a homlokán. Mire hazaért, annyira feldagadt az arca, hogy a szeme két kis csíkká szűkült össze.
Mikor édesanyja végighallgatta a
történetet egyszerre töltötte el harag és aggodalom.
A családban sok volt a gyerek, és
nem voltak túl jók az életkörülmények, így He Dongmei már kiskorától kezdve jobb életet szeretett volna, városba szeretett volna költözni. 19 évesen vállalt kisebb munkákat Pekingben, majd
23 évesen meggondolatlanul férjhez ment. Pár év múlva rájött,
hogy vagy a szokásaikban vagy
az életfilozófiájukban, de nagyon
nem illenek össze a párjával. Mikor lakást vett, akkor is átverték.
30 évesen elvált férjétől, egyedülálló édesanyává vált, akinek ráadásul 100000 jüan adóssággal
kellett megküzdenie.
Rögös út a sült csirke étterem
megnyitásáig
2006-ban Pekingben meghívták a
gimnáziumi osztálytársai egy osztálytalálkozóra. A legmeghökkentőbbnek azt találta, hogy egy kis
szürke egér osztálytársnője milliomossá lett: volt Pekingben háza
és autója is, drága márkás ruhákban járt, minden egyes mozdulatából lerítt, hogy egy előkelő as�szony lett, megjelenése mindenkit letaglózott. Dongmei csak akkor tudta meg, mikor rákérdezett,
hogy ez az osztálytársnője érettségi után rögtön üzletbe fogott
Pekingben, eleinte kis tételben,
majd egyre nagyobban, és így
gazdagodott meg. Mikor véget ért
az osztálytalálkozó, meghívta He
Dongmeit, hogy ugorjon fel hozzá.
Osztálytársa BMW-jével utaztak,
majd megtekinthette a luxusvillá-

ját is. Ekkor Dongmei úgy döntött,
hogy rászánja magát, és ő is nyit
egy boltot. Egyszer egy járókelőktől nyüzsgő pekingi utcácskában megpillantott egy sült csirkét
árusító kis boltot. Nem volt feltűnő
helyen, de a vásárlók mégis sorban álltak az üzlet előtt. Vajon milyen az a csirke, amiért még sorban állni is érdemes? – gondolkozott Dongmei, akinek kiskorától fogva a kedvence a csirkehús
volt, majd a kíváncsiságtól hajtva
maga is beállt a sorba és vett magának egy adagot. A sült csirke
ránézésre ínycsiklandóan aranybarna volt, illata magával ragadta az embert. Bőre ropogósra sült,
belül viszont vajpuha volt, mesés
íze egészen az ember szívéig hatolt, mennyei zamata feledhetetlen volt. Amikor ette a sült csirkét,
minden egyes falat után olyan érzése támadt, mintha nem bírt volna eltelni vele, ösztönösen szeretett volna még enni. Ekkor gondolt
egyet: „Ha ilyen finom ez a sült
csirke, miért is ne nyithatnék akár
én is egy étkezdét?”
He Dongmei rögtön a tettek mezejére lépett, összeállt egy másik emberrel, és meg is nyitotta a
boltot, reménnyel telve készült a
nagy áttörésre.
De a szerencse kiszámíthatatlan,
akkoriban jól jövedelmezett a sültcsirke-üzlet, mindenki abba próbált befektetni, így He Dongmei
étterme pár hónapon belül csődbe
jutott – volt nap, amikor csak tízegynéhány jüannyi bevételük volt.
Egy idő után a bevétel már a mindennapos kiadásokat sem fedezte. Ha ez így ment volna tovább,
nemhogy nem gazdagszik meg,
de a lakbért sem tudta volna kifizetni. Az üzlettársa látván, men�nyire nem megy a bolt, ki akart
lépni. He Dongmei nem tudta mi-
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tévő legyen, az üzlet sem ment
jól, és partnere is cserben akarta
hagyni. Nem tudott mást tenni, azt
mondta társának, hogy a befektetett pénze rövid időn belül úgysem fog megtérülni, ő meg kölcsön adott neki ötvenezer jüant,
a maradékot meg akkor fogja, ha
lesz pénze. Később a pénztáros
is lelépett több tízezer jüan bevétellel, így kevesebb mint egy éven
belül He Dongmei kiadásai nem
térültek meg, sőt mi több, adóssága nőtt ötvenezer jüannel. He
Dongmei, akit eleinte nem lehetett volna eltántorítani attól, hogy
Pekingben éljen, fájdalmában úgy
döntött, hogy hazatér Yanqingbe.
Mikor hazament, egy régi osztálytársa meghívta ebédelni, hogy felvidítsa: egy szamárhúst felszolgáló étkezdébe mentek, ahol kimondottan csak szamárhússal dolgoznak – az étterem igen jó hírnévnek örvend. Nagyon jól ment
az üzlet, és ekkor Dongmei rájött,
hogy a jó üzletnek az eredetiség
a titka. Az ételeknek és az italoknak különlegeseknek kell lenniük,
kell hogy legyen egy titkos recept,
és fontos, hogy mások ne tudják
utánunk csinálni – csak így lehet
hosszú távon sikeresen üzletelni.
A csirkefőzés királynőjének sikerei
He Dongmeinek eszébe jutott, mikor gyermekkorában a játszótársaival együtt a verebet sáros zöldséglevelekbe csomagolták, és
megsütötték nyárson. Azon gondolkozott, vajon lehetne-e ezzel a
módszerrel valamiféle sárban sült
csirkét készíteni – biztosan felkeltené az emberek figyelmét. Kipróbálta ezt a verébsütési technikát csirkén is, de kívül szenesre sütötte, belül pedig nyers maradt, volt amelyiknek fura égett
íze lett, volt amelyik sárízű volt,
és volt olyan is, ami teljesen ízetlenre sikerült. Ennek vajon mi lehet az oka? És hogyan lehetne
megoldani ezeket a problémákat? Végigvette egyenként a sá-
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ros sült csirke sütése során felmerülő kérdéseket, majd tökéletesítgette az eljárást, és addig kísérletezett, amíg meg nem találta
a megoldást a problémákra. Hogy
még egyedibbé tegye a fogást,
skorpiót rakott hozzá, hogy növelje az étel tápanyagtartalmát. A
Kaibao bencao című kínai gyógynövények könyve szerint „A skorpió íze édes és csípős. A közepesen meleg hőmérsékletet kedveli, mérgező. Szélhajtó, nyugtató és fertőtlenítő hatású, görcsoldó és fájdalomcsillapító, fertőtleníti és begyógyítja a nyílt sebet, valamint csökkenti a magas vérnyomást.” A csirke és a skorpió – két
egymással teljes mértékben ös�szeférhetetlen állat – együttes íze
fenséges. Sütéskor sáros alufóliába tekerte a csirkehúst, hogy az
ne érintkezzen közvetlenül a lánggal, így a hús puha lett, íze kön�nyed volt, zamatos és nem zsíros,
a fűszerek nem nyomták el a csirkehús ízét, hanem inkább kiemelték, így a fogás még ízletesebbé
vált.
2008 végén He Dongmei „Tyúk és
kakas” étkezdéje újból megnyílt,
hivatalosan is árusítani kezdte a
sáros-skorpiós csirkét – a vendégek nem győzték dicsérni. Hamar
felvirágzott az üzlet, minden nap
reggeltől estig álltak az étterem
előtt a vendégek; egyik nap nem
kevesebb mint ötszáz csirkét készítettek. Miután sikeresen
befutott a sáros-skorpiós
csirke üzlet,
He Dongmei
rájött, hogy a
csirkehús elkészítésének
egy teljesen új
módját találta fel. A skorpiós csirkével való kísérletezés során
számos új receptet talált ki:
például a fa-

lusi főtt csirkét, a kukoricás csirkét, a teás csirkét, a varázscsirkét, a száz virág csirkét és a farmer módra készült füstölt csirkehúst. He Dongmei később szabadalmaztatta csirkehús ételeinek
receptjét.
Ezt követően még több üzletet
nyitott, mind nagyon jól jövedelmezett.
Pekingben saját céget hozott létre, hogy még jobb boltot csináljon és hogy még több vállalkozónak teremtsen munkalehetőséget. A cég alapításával országos étteremlánccá vált. Egy évben több mint 10 millió csirkét készítenek el, éves jövedelme pedig meghaladja a 100 millió jüant
is. He Dongmei étteremlánca áttörést hozott a csirketenyésztésben is; jelenleg több mint háromezer alkalmazottat foglalkoztat.
Dongmei meggazdagodott; a sáros-skorpiós csirkéje aranyérmes
lett a Wuhanban tizenhetedik alkalommal megrendezett országos
gasztronómiai kiállításon. 2009ben pedig a falusi főtt csirkéje ért
el első helyezést a guangzhoui
Baifeng Chaoyang főzőversenyen. A „Tyúk és kakas” étteremlánc népszerűvé vált a Jangce
folyótól északra és délre is, He
Dongmei országszerte híressé
vált, „a kínai csirkefőzés királynője” néven emlegetik.
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Zhou Guangren és zenei pályafutása

A világhírű kínai zongorista, Zhou
Guangren 1928-ban Németországban a Rajnához közel született. Nagyapja híres sanghaji pénzember volt, aki az elsők között karolta fel Kínában a kultúra
támogatását. Édesapja Németországban tanult és szerzett doktori
fokozatot gépgyártástechnológia
szakon. Nagy hatással volt rá a
németek szigorúsága és konzervativizmusa. A négyéves Zhou
Guangren édesapjával 1933-ban
tért vissza Sanghajba. Kilencéves
volt, amikor édesapja zongorát
bérelt neki, és ezzel kezdetét vette Zhou Guangren zenei pályafutása.
„Már gyerekként is nagyon szerettem a zongorát, ami talán nem is
véletlen, hiszen édesanyám zongorázni tanult a terhesség alatt” -mesélte Zhou Guangren. Tízévesen kezdett el járni a sanghaji Zeneművészeti Főiskolára, és a zongorista-zeneszerző Ding Shande
tanítványa lett. Zhou Guangren
annyira szeretett zongorázni,
hogy az iskola után más gyerekek
háza alatt ülve hallgatta őket zongorázni, sőt az is előfordult, hogy
nem ért haza vacsorára.
Édesapja azt remélte, hogy né-

met nyelvtudását
kihasználva lányából diplomata
lesz. A 16 éves
Zhou Guangren
bátor döntést hozott: fiatalabb
gyerekeknek
adott zongoraórát, hogy ki tudja fizetni a havi
20 dolláros tandíjat külföldi zongoratanárának.
Volt olyan nap,
hogy tíz tanítványa várta, és saját
maga csak este tudott gyakorolni.
Akkoriban a gyerekek számára
a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy nem volt saját zongorájuk. Zhou Guangren nagyon
szerencsésnek mondhatja magát.
Véletlenül jutott hozzá egy német asszonytól egy Németországban gyártott, nagyon drága hangversenyzongorához. Nagyapja
egy nap azzal hívta fel unokáját,
hogy egy német asszony járt nála
vendégségben, aki a világháború
után Németország veresége miatt kénytelen hazatérni, de semmit sem tud magával vinni, még
kedvenc zongoráját sem. Zhou
Guangren két darabot adott elő a
zongorán. A német asszonyt talán a lány játéka, talán a két szerzemény hatotta meg, mindenesetre a kínai lánynak ajándékozta a
drága zongorát. Zhou Guangren
szerint a kiváló minőségű zongora nélkül lehet, hogy nem tudott
volna ilyen sikereket elérni. Zhou
Guangren ma is otthonában őrzi
ezt a hangversenyzongorát. Néhány évvel ezelőtt meglátogatta a
jótékony asszonyt Németországban, aki mára megőszült, de ötven évvel később is emlékezett

Zhou Guangrenre. Aznap késő
estig zongorázott az asszonynak.
1948-ban a 19 éves Zhou
Guangren a sanghaji városi tanács zenekarával együtt adta elő
Mozart „D-moll zongoraverseny”ét és Chopin „E-moll zongoraverseny No. 1” címet viselő darabját.
Ez az előadás tette ismerté Zhou
Guangren nevét, gyakran szerepelt a hazai és külföldi újságokban. 1949-ben Sanghajban adta
első szólókoncertjét; Frédéric
Chopin és Franz Schubert szerzeményeiből válogatott. Az emberek
csak ifjú zongoristalányként emlegették.
Sanghaj felszabadulása után
Zhou Guangren tanárai vagy meghaltak, vagy elköltöztek Sanghajból, és a korábban vele együttműködő zenekar is elutasította. Nagy
választás előtt állt. Egy francia hegedűművész azt tanácsolta, hogy
menjen Franciaországba, a zenei
élet központjába. De egy kínai zenész, He Lüting, a Kínai Központi
Zeneművészeti Egyetem sanghaji részlegének vezetője arra kérte,
hogy maradjon, mert az új Kína
megalakulása során szükség lesz
a hozzá hasonló művészekre.
Zhou Guangren végül a maradás
mellett döntött, nemcsak a zene,
hanem hazája miatt is. Sanghajban maradt, és zongoratanárként
dolgozott a zeneművészeti egyetemen.
1951-ben Zhou Guangren,
Ma Sicong, Ha Yixuan és Guo
Lanying más fiatal zenészekkel
együtt Csehországba a Prágai Tavasz Nemzetközi Zenei Fesztiválra utazott, és ezt követően a Világifjúsági Találkozó zongoraversenyén Zhou Guangren díjat is
nyert; ő lett az első kínai, aki világszínvonalú zongoraversenyen
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díjat kapott. 1956-ban részt vett
a Robert Schumann Nemzetközi Zongoraversenyen, ahonnan
újabb díjjal távozott. 28 évesen
már érett és kiváló zongorista volt.
Zhou Guangren elmondta, hogy a
Világifjúsági Találkozón nyert díj
különösen fontos számára. A harmadik helyezés után kezdte komolyan venni a karrierjét. De még
ennél is fontosabb volt, hogy ezen
az utazáson érzett rá először a kínai művészet bájára. Azt reméli,
hogy a jövőben is tehet valamit a
kínai zongoraoktatás fejlesztéséért.
Éppen csak belefogott álmának
megvalósításába, kezdetét vette
a katasztrofális kulturális forradalom. Több mint tíz éven
át nem zongorázhatott, férje
pedig a bántalmazások miatt
öngyilkos lett.
A zongorista Zhou Guangren
fiatal kora meglehetősen színes volt, de a 60-as évektől
kezdve nehézzé vált a zenei
pályafutása. Talán pont ezek
a keserű tapasztalatok motiválták, hogy még intenzívebben dolgozzon, gyakoroljon.
Zongorajátéka is azt az üzenet küldi a hallgatóknak, hogy ne
törődjenek bele sorsukba, küzdjenek magukért.
1966-ban elkezdődött a kulturális
forradalom. Zhou Guangren akkor még nem tudta, hogy számára a rémálom még csak most kezdődik. A férje, Chen Zixin akkoriban a kínai központi zenekar vezetője, hegedűművész volt, 1954ben kötöttek házasságot, de a férj
1968-ban öngyilkos lett. Nem személyes problémák miatt, hanem
azért, mert a Vörös Gárda tagjai
napról napra azt követelték tőle,
hogy bírálja meg mások úgynevezett hibáit. Chen Zixin mindig
azt válaszolta, hogy semmit sem
tud mondani, de a tartós zaklatást
nem tudta elviselni, és egy este
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megmérgezte magát.
Zhou Guangren élete sem volt
könnyű. A kulturális forradalom
kezdete után az egész országban
leállítottak minden zenei oktatást
és koncertet, lezárták a zongorákat. Szerencse volt volt, ha nem
pusztították el a hangszereket. A
permanens forradalom időszaka
következett. „A Hebei tartományban fekvő katonai farmra küldtek
el engem, hogy a mezőgazdasági
munkával foglalkozzam” – meséli
Zhou Guangren erről az időszakról.
„Rizst termesztettünk. Mikor a rizs
megnőtt, az embereknek ujjal kellett fellazítani a talajt, más esz-

közt nem volt szabad használni.
A gabonatermesztésen kívül még
takarítottam disznóólat és latrinát
is. A néhány évi fizikai munkában
megsérült a bal kezem, majdnem
le is bénult.”
A férjének halála miatt érzett fájdalmat két kisgyerekével nem is
tudta megosztani. A szeretett zongoráját odaajándékozta egy tanítványának, hiszen Zhou Guangren
már nem is mert abban bízni,
hogy egy napon még játszhatja
Frederic Chopin vagy Ludwig van
Beethoven műveit.
1976-ban véget ért a kulturális forradalom. Ezután Zhou Guangren
sok-sok koncertet adott el –a zenén keresztül vezette le a több
mint 10 év alatt felhalmozódott

gyűlöletét, keserűségét.
1982 májusában ismét szerencsétlenség érte Zhou Guangrent.
Az akkori kínai központi zenekar
fogadott egy külföldi zongoristát,
de az egész zenekarnak csak egy
megfelelő koncertzongorája volt.
Az előadás előtt a zongorát át kellett helyezniük, de aznap a zenekar tagjai elmentek fát ültetni.
„Egy másik kollégámmal ketten
próbáltuk kihozni az óriási hangversenyzongorát a tárolóból, és
elmozdítani a régit a színpadról”
– meséli Zhou Guangren. „Már
majdnem sikerült, de a kollégám
azt mondta, hogy kicsit toljuk balra, és már meg is tolta a nehéz
zongorát. A hirtelen mozdulat miatt a régi zongora hátsó lába leesett, a zongora
pedig elvesztette egyensúlyát, Nem volt időm elugrani, a zongora a jobb kezemre esett.”
A kollégája betakarta Zhou
Guangren megsérült ujjait
és rögtön kórházba mentek.
Az orvos is meglepődött, mikor meglátta a törött ujjat, és
azt mondta, hogy nem tud
semmit tenni, amputálni kell
a három megsérült ujjat. A kolléga
azonban azt kiáltotta, hogy Zhou
Guangrenről van szó. Az orvos
nem volt zeneértő, koncerten még
egyszer sem volt. De mikor megtudta, hogy Zhou Guangren zongoraművész, azt gondolta magában, hogy hogyan fogja zongorázni ujjak nélkül. Ezért konzultáció nélkül úgy döntött, hogy megkísérlik a műtétet. Összevarrta a
megsérült ujjakat, és bár a három
ujj kicsit rövidebb lett, mint azelőtt,
de legalább megmaradtak.
„Nagyon sikeres volt a műtét, teljesen meggyógyultak az ujjaim.
Merész kísérleti műtét volt, szerencsés vagyok, hogy nem rendeztek előtte orvosi konzultációt,
különben biztosan amputálták vol-

na az ujjaimat 29 évvel ezelőtt. A
sebész neve Li Yanni volt, soha
nem felejtem el a nevét. A műtét idején még csak 36 éves volt.
Később az Egyesült Államokba
ment” – mondta Zhou Guangren.
A műtét után, a kötés levétele
után Zhou Guangren kipróbálta
sérült ujjait. Minden mozdulat hatalmas fájdalommal járt eleinte,
de a művésznő dacosan folytatta
ujjai „rehabilitációját”, mivel nem
akarta feladni karrierjét. Fél évvel
később ismét elkezdett zongorázni, a szerencsétlenség után egy
évvel pedig visszakerült a színpadra.
„Ma is fáj a ujjaim, de ez a fájdalom nem ugyanaz, mint korábban volt. Zsibbadnak az ujjam, de
el tudom viselni, mert nem tudom
folytatni az életemet zongora nélkül.”
Zhou Guangren pályafutása még
el sem indult, amikor már elhatározta, hogy zongorista lesz. Karrierje nem volt kihívások és nehézségek nélkül. De még az sem tudta eltéríteni, hogy ujja megsérült.
„Ha már nem leszek képes zongoraesteket adni, akkor miért ne
taníthatnék fiatalokat?” -- gondolta, és álmának megvalósítását saját zongoraiskolájának létrehozásával kezdte.
1982-ben Zhou Guangren tíz zongorát kért kölcsön egy zongoragyártól, és a Pekingi II. Sz. Középiskola egyik raktárában rendezett be tíz külön szobát. Ezzel kezdte meg működését a gyerekek zongoraiskolája. Eredetileg 40 tanítványra gondolt, de
több mint 100 gyerek jelentkezett.
Zhou Guangren 50 éves korában
kezdett az új vállalkozásba, de
nem gondolta volna, hogy ez ilyen
népszerű lesz.
Zhou Guangren naponta járt a
zongoraiskolába motorkerékpárral, merthogy 50 éves korára megtanult motorozni. Nem nagyon ismerte a közlekedési szabályokat, így egy nap a Chang’an

utcán motorozott keresztül, amikor a rendőr megállította. A sisakját levéve a rendőr hirtelen nem
tudta, hogy mit is mondjon, nem
tudott haragudni az idős asszonyra. Zhou Guangren nemcsak motorkerékpározni tudott, de a számítógépet is tökéletesen kezelte
az 1980-as években, akkor, amikor a komputer még nem volt elterjedt Kínában. Tanítványai azt
mondják, hogy tanárnőjük minden
új dologra nyitott.
Bár Zhou Guangren jobb fülére rosszul hall, munkáját így sem
adta fel. Elmondta, hogy talán a
németek szigorúsága, konzervativizmusa és ésszerűsége volt
rá a legnagyobb hatással, talán két irodalmi, művészeti alkotás befolyásolta leginkább: a „Madame Curie” című film és Nyikolaj
Alekszejevics Osztrovszkij regénye, „Az acélt megedzik”.
Ha Zhou Guangren tanítványairól esik szó, mosolyogva sorolja a
neveket: az 1950-60-as évekből
Huang Peiying, Huang Meiying,
Li Baoqiong, Wu Yinan, az 1970es évekből Li Renye, az 198090-es évekből Pang Bo és Chen
Manchun. Nem is beszélve a világszerte ismert Li Yundiről és
Chen Sáról, akik szintén Zhou
Guangren keze közül kerültek ki.
Növendékei közül többek szerint
a tanárnő akkoriban nem volt gazdag, de mégis tanítványává fogadta őket, amiért nagyon hálásak. Nagylelkű és kegyes ember,
állítják tanárnőjükről.
Egy alkalommal Zhou Guangren
fia és lánya édesanyjuk szemére vette, hogy többet foglalkozik tanítványaival, mint saját gyerekeivel. Gondoskodó, tiszta szívű anya próbált lenni, mesélte Zhou, biztosítani akarta a szabadságukat, de nem vette észre,
hogy megbántotta a gyerekeit. Talán ezt bánja a legjobban. Gyerekei azonban megtanultak vigyázni
magukra, függetlenek lettek, még
a varrógépet is használni tudják,
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de pulóvert is tudnak kötni. A házuk olyan, mint egy átjáróház,
ahol jönnek-mennek a diákok,
mondják.
„Úgy szeretem a tanítványaimat,
mintha a saját gyermekeim lennének, de elhanyagoltam a saját
fiam és lányom” -- mondta Zhou
Guangren. Valójában édesanyjuk önállóságra, önálló gondolkodásra próbálta nevelni a gyerekeit. 1984-ben fia, Chen Da először egy pszichiátriai vállalkozásba kezdett, majd Japánban elsajátította a Suzuki-féle oktatási
módszert, később pedig zongoratanár lett. Oktatóként ma már jobban érti édesanyját, jobban érzi
azt az örömöt, amit a tanári pályafutás ad. Chen Da egyszer elmesélte édesanyjának, hogy amikor úgy döntött, hogy az Egyesült
Államokból visszatér Kínába, tanítványai egy fotóalbumot ajándékoztak neki benne mindenkiről
egy-egy fényképpel. Az egyik gyerek fényképe mellé a következőket írta. „Nagyon hiányozni fog a
legjobb tanár a világon!” Chen Da
most már értette édesanyja érzéseit.
Lánya és fia ma együtt segíti
édesanyjukat álma megvalósításában, a Zhou Guangren Zongoraművészeti Központ létrehozásában. Ha az életéről esik szó, a legendás zongorista, aki fiatalon elvesztette férjét, később megsérült az ujja, majd pedig a hallásával adódtak problémái, békésen
és mosolyogva mondja, hogy gyümölcsöző, sikeres életet tudhat
maga mögött.
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Kína a világban, a világ Kínában

2010. december 24-én a törökországi Antalyában megrendezett
sakkvilágbajnokság döntőjének
rájátszásban a 16 éves kínai Hou
Yifan legyőzte honfitársát, Ruan
Lufei-t, és ezzel a sportág 13.
női világbajnoka lett, a sakkozás
minden idők legfiatalabb világelsője.
Hou Yifan 1994. február 27-én
született Shandong tartományban. A 2006-os torinói sakkolimpián debütált, a bronzérmes válogatott tagja volt. A 2008-as
nalcsiki vb-n döntőt játszott az
orosz Alekszandra Kosztenjukkal,
de veszített. A 2008-as drezdai
FIDE kongresszuson kapta meg
a férfi nagymesteri címet, ezzel
megdöntötte az indiai Humpay

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

Kína a világban, a világ Kínában

Koneru és Polgár Judit korábbi
világcsúcsát.
Hou Yifan háromévesen szeretett
bele a kínai dámajátékba. Szülei
felfigyeltek lányuk tehetségére,
és óvodás korában egy jó sakktanár kezébe adták. Ő Wang Xian,
aki bevezette Hou Yifant a sakkozás világába. Hou Xuejian, a
lány édesapja szerint Wang Xian
kiváló sakktanárnak bizonyult, és
akkorra már volt egy bajnoki címet szerzett tanítványa is. Ezért
is döntöttek Wang Xian és a sakkozás mellett. „Ami a sakkozást

illeti, semmi elvárásom sem volt
ezzel kapcsolatban, csak annyit
reméltem, hogy ettől okosabb
lesz” -- mesélte a lány édesanyja, Wang Xi. Hou Yifan még
csak hétéves volt, amikor 2000ben szép eredményt ért el a tartomány gyerekeknek rendezett
sakkversenyein, és bekerült egy
erős sakk-klub gyerekcsapatába.
A klub vezetője, Tong Yuanming
karolta fel az ifjú tehetséget. Három évvel később még általános
iskolásként Hou Yifan megnyerte
a gyerek-sakkvilágbajnokságot,
és megszerezte élete első világbajnoki címét.
Az akkor majdnem tízéves Hou
Yifant bekerült a kínai sakkválogatottba. Ez már csak azért
is különleges, mert 13-14 éves
kor alatt korábban senkit sem
hívtak meg a válogatottba. Ye
Jiangchuan, a kínai sakkválogatott vezetőedzője szerint Hou
Yifan akkor még kisgyerek volt,
ezért a válogatott vezetése nem
volt egységes a döntéssel kapcsolatban, de sikerült meggyőznie őket, és így a csodagyerek bekerülhetett a válogatottba. „Visszatekintve helyes döntést hoztunk” -- mesélte a veze-
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tőedző.
Yu Shaoteng lett a lány edzője a nemzeti válogatottban. Yu szerint Hou Yifan nagyon fiatal volt, de
így sem kellett sokat magyarázni neki, szinte azonnal megértett mindent. Yu Shaoteng szerint Hou
Yifan szorgalmának köszönheti sikerét. „Nagyon
szeretett tanulni. Minden kérdésre világos választ
várt. 9 éves volt, amikor elkezdtem vele foglalkozni. Sokat kérdezősködött, és nemcsak az edzés
alatt, hanem este és a szünetekben is” -- emlékezett vissza Yu.
Manapság Hou Yifan nagyon elfoglalt, szinte minden perce be van osztva, és alapvetően két dolog
teszi ki az életét: az edzés és a versenyek. Édesanyja, Wang Xi elmondta, hogy lánya hétköznap
napi 4-5 órán át edz, és még hétvégen is gyakorol.
Hazai és külföldi versenyeken is részt kell, hogy
vegyen. Volt olyan év, hogy majdnem minden hónapban külföldre utazott egy sakkversenyre.
Hou Yifan szerint nincs különösebb oka annak,
hogy miért szeret sakkozni, egyszerűen csak élvezi a játékot „Mindig is hobbiként tekintettem a
sakkra. Szerintem ha igazán szeretünk valamit,
akkor nincs szükség arra, hogy az okokat keressük” -- nyilatkozta az ifjú tehetség.
Xie Jun, az első kínai női sakkvilágbajnok a következőket mondta Hou Yifanról. „Még ma is jól
emlékszem a 9 éves Hou Yifanra, akit akkor hívtak meg a nemzeti válogatottba. Emlékszem, hogy
minden játszmámat fejből tudta.” Xie Jun már akkor azt mondta, hogy egyszer még világbajnok
lesz Hou Yifanból. És 2010 végén a jóslatból valóság lett.
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