


A világ népei nagy lépésekkel közelednek egymáshoz. A közeledést 
élményszerűvé teszi a kíváncsiság izgalma, a felfedezés büszkesége, a 
megismerés öröme. És, ami talán mindennél fontosabb, ráébredni és átélni, 
hogy mennyire egyformák vagyunk mi emberek akkor is, ha sok ezer 
kilométerre élünk egymástól.

Ezek a nagyszerű érzések gazdagítják szívemet és vezetik gondolataimat, 
amikor visszaemlékezem a Kínában eltöltött 10 napra.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem küldötteként és a muzsikosokból, 
a sajtó képviselőiből álló csapat vezetőjeként 2011. július 2-án szálltunk le 

kollégáimmal Peking gigantikus repülőterén. Meghívóink, a Kínai Nemzetközi Rádió Magyar 
Szekciójának barátságos és mindig mosolygó munkatársai vártak minket. A találkozás pillanata 
meghozta az első csodát: régi ismerősként üdvözöltük egymást, és mind a magyar, mind a kínai 
szemekben a bizalom, a tisztelet, és a szeretet pillantása jelent meg.

Utazásunk célját jól mutatja a program címe: „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között”. 
Sokatmondó cím, amelyet tartalommal fogadóink szervezése és a magyar muzsikusok művészete 
volt hivatott megtölteni.

Bátran mondhatom, hogy a szép feladathoz minden résztvevő szívét-lelkét adta, így az 
eredmény nagyszerű, hasznos és feledhetetlen valamennyiünk számára.

A népek közötti közeledés legfőbb motorja a kultúra. Egyrészt a saját kultúra megismertetésének 
vágya, másrészt egy másik nép kultúrája iránti kíváncsiság. És persze mindazok a lángelmék, 
akik a kultúrákat a legmagasabb fokon képviselik. Ilyen géniusz a magyar Liszt Ferenc, akinek 
munkásságát az egész világon kutatják, ismerik, becsülik.

Ez évben a világ számos pontján ünneplik Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. 
Párizsban, Weimarban, Budapesten, Rómában, New Yorkban, és – a Kínai Nemzetközi Rádió 
Magyar Szekciójának hála – Xi’anban, Xi’amenben, Pekingben. És vajon ki tolmácsolhatná 
legjobban a világ számára Liszt Ferenc művészetét, ha nem az általa alapított Budapesti 
Zeneakadémia tanárai, hallgatói, akik „egyenes ágú leszármazottjai” a nagy Mesternek.

Vendéglátóink, akik között üdvözölhettünk városi elöljárókat, intézményvezetőket, tudósokat, 
művészeket, szeretettel és barátsággal vigyázták minden lépésünket, miközben nagyszerű tolmácsok 
segítségével gondolatainkat, terveinket, jövőbeni együttműködésünk lehetőségeit is átbeszéltük. 

Köszönet Liszt Ferencnek és muzsikájának, hogy közelebb hozta nemzeteinket!
Köszönet a CRI-nek, és a Magyar Szekciónak, hogy együtt ünnepelhettünk egy magyar 

géniuszt, Liszt Ferencet!
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A legaktuálisabb összekötő kapocs, a zene - 
a „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” című kínai körút sikeréhez

Gyakran zavaró számunkra, hogy habár rádió munkatársai vagyunk, Kína törekvéseinek 
és tevékenységeinek gyors bővülése ellenére szégyellnünk kell magunkat, amiért keveset 
tudunk a zenetudományról és -elméletről. Azért ilyen fontos számunkra a zene, mert 
többek között a mélyrehatóbb kulturális cseréken, a kulturális ismeretek terjesztésén is 
dolgozunk - különösen az utóbbi években, a zene megkerülhetetlen eszköze és témája lett 
a munkánknak. A kulturális egyenlőtlenségek kiigazításához a zene kitűnő eszköz, már csak 
ezért is nagy lehetőség volt számunkra Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója. Liszt 
meglehetősen ismert a kínaiak között, és nem is csak a művészek körében. Már csak ezért 
is megérdemelte Liszt, hogy műveivel megemlékezzünk születésének bicentenáriumáról.
Általában mindnyájan feszített munkatempóban dolgozunk, mert az utóbbi években 
robbanásszerűen fejlődött a Kínai Nemzetközi Rádió, bővül tevékenységeinek köre, 
megduplázódott, mi több, megháromszorozódott napi munkamennyiségünk. Szerencsére 
szeretnénk még többet tenni a kínai-magyar kapcsolatokért, minél több információt 
szeretnénk szolgáltatni, és örömmel próbálunk ki újabb szakterületeket, mint amilyen 
például a videoműsorok vagy a mobiltévé-műsorok készítése. A nehézségek leküzdése 
közben rájöttünk, hogy a próbálkozásaink folyamán a kudarcot siker, az elkeseredést öröm 
követi. Éppen ilyen időszakra, továbbfejlődési irányunk keresésének idejére esett egy másik 
jubileum, a magyar nyelvi adás Kínában történő megindulásának 35. évfordulója. 
Úgy véltük, hogy a két jubileumot a legegyszerűbben, ugyanakkor legjobban a zene köti 
össze. Ám sok-sok kérdést kellett fontolóra venni, megoldani. Csak néhányat említve ezek 
közül: hogyan valósulhat meg a kulturális, a zenei ismeretek terjesztése Magyarország felé 
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából és Liszt zenéjének bemutatásával 
párhuzamosan? Vajon képesek vagyunk-e megszervezni egy zenei turnét? Mi ennek az 
anyagi vonzata? Mi legyen a turné tartalma? Milyen időpontot és állomásokat jelöljünk ki a 
programra?
Áprilisban aztán megszületett a koncepció a júliusi programról. A tervet több tényező 
alakította ki: Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója, a Kínai Nemzetközi Rádió magyar 
nyelvi adása beindításának 35. évfordulója, Liszt zenéjének bemutatása, a kínai kulturális, 
leginkább zenei elemek bemutatása. A legfontosabb szerepet természetesen a zenének 
szántuk. A zene volt az összekötő kapocs, a zene köré szerveztük egy programba a riportutat 
és a zenészek körútját. 
Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat a magyar médiában (MTV, MR, Klasszik Rádió) 
dolgozó négy kollégánk, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem prominensei, hogy 
együtt látogassunk el a zenekultúra három kínai fellegvárába, Xi’anba, Xiamenbe és Kína 
fővárosába. 
Július elején, 2-a és 11-e között feledhetetlen napokat töltött együtt a programszervezők 
nyolc tagja és a nyolc magyar vendég. Meglepődtünk a hihetetlenül szeretetteljes fogadáson 
is, amelyben a xi’ani és a xiameni vendéglátók részesítettek minket. A vendéglátóknak 
köszönhetően számos helyen jártunk és rengeteg hasznos információt szereztünk. 
Természetesen a pekingi koncerten a magyar művészvendégeink sikeresen mutatták be Liszt 
muzsikáját nekünk, a rádió munkatársainak és a többi értelmiséginek, akik ösztöndíjasként 
tanultak Európában és Amerikában. Említésre méltó, hogy a hangversenynek a „Szerelmi 
álom Budapest és Peking között” címet adtuk azért, hogy a magyar vendégeinkkel együtt 
töltött kellemes napoknak összefoglalója legyen ...

Magyar Szekció
2011. aug. 1., Peking



Az esemény a "Párbeszéd Liszt és a kínai zene között" címmel szervezett körút záróakkordja volt a kínai fő-
városban.
A koncert egyben a CRI magyar adása megindításának 35. évfordulójáról való megemlékezést is szolgálta: 
rövid vetítéssel és beszédekkel felelevenítették az elmúlt évtizedek rádiótörténetének jelentősebb állomása-
it. Köszöntőt mondott többek közt Devich János professor emeritus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
rektori tanácsadója, a magyar szakmai küldöttség vezetője is.
A közönség bevezetőként Szabó Ferenc Jánostól, a Zeneakadémia doktorandusz hallgatójától két ismert kí-
nai melódia improvizációját hallgathatta meg „Liszt-változatban”.
Baranyay László Liszt-díjas zongoraművész a 3. szerelmi álmok (Liebesträume) zongoraátiratával, és a Me-
fisztó-keringő előadásával aratott sikert, amit Bartók Béla Allegro Barbarója követett. A Rákóczi-indulót és a 
16. Magyar rapszódiát Szabó Ferenc Jánostól hallhatta a közönség egy Vang Li-ping (Wang Liping) darabbal 
együtt.
Liszt Ferenc 2. Magyar rapszódiáját a 15 éves Kao Ko (Gao Ke) játszotta, Csou Wang (Zhou Wang) 
kucsengen (guzheng), vagyis kínai citerán, Liu Jüe-ning (Liu Yuening) pedig kínai cimbalmon adott elő kínai 
szerzeményeket, köztük a „Cimbalom, csárdás” címűt. A kínai zeneakadémia főiskolájának hallgatói vonós 
hangszereikkel ugyancsak bekapcsolódtak a műsorba. A kínai és a magyar művészek végül egy kínai darab 
közös előadása mellett Brahms Magyar táncával zárták a jó hangulatú koncertet.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem küldöttsége, valamint a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a 
Klasszik Rádió riporterei a CRI meghívására július másodikától tartózkodnak Kínában. Jártak Hszianban 
(Xi’an), tizenhárom ősi kínai dinasztia egykori székhelyén, valamint a dél-kínai Hsziamenben (Xiamen). A 
magyar vendégeket elvitték a városhoz tartozó Kulangjü (Gulangyu) szigetre is, amelyet Kínában a „zongora 
szigeteként” szoktak emlegetni.
Devich János a delegáció vezetője élményeikről beszámolva elmondta: „Liszttel jöttünk, és amit kaptunk, az 
elsősorban a kínai hagyományos zenének az ismertetése volt. Ugyanakkor igen érdekes klasszikus zenei él-
ményben is volt részünk Hsziamenben, az ottani szimfonikus zenekar próbáján. Éppen Liszt Esz-dúr zon-
goraversenyének első tételét gyakorolták egy nagyszerű kínai karmesterrel. Majd megkérdezték Baranyay 
László professzort, hogy nem tudná-e eljátszani. Természetesen tudta, hiszen negyven éve játssza. Óriási 
sikere volt, különösen, hogy beépített apró rafinériákat, amiket mi magyarok szoktunk bemutatni az Esz-dúr 
zongoraverseny előadásakor”.
A kérdésre, hogy a szakmai élmények közül mi fogta meg a leginkább az elmúlt több mint egy hétben, a Kí-
nában már nem először járó Devich János azt válaszolta, hogy számára az igazi örömöt az autentikus ősi 
zeneélmények jelentették. Egy hsziani parkban például egy igen régi operajelenetet nézhettek, hallgathattak 
meg ősi hangszerekkel játszó idős, egyszerű, hétköznapi zenészektől.
Pekingben szintén eljutottak egy zenei előadásra, hol a cselló és a nagybőgő kivételével csupa kínai régi 
hangszeren játszó zenekar adott elő kínai kortárs zenét „Zeneileg, szakmailag is sokat kaptunk, de hoztunk 
is sok érdekességet, amit a vendéglátóink érdeklődve és elismeréssel fogadtak” - jegyezte meg a professzor.
Az egyetem volt rektorhelyettese külön kitért arra, hogy útját más területen is igyekezett kihasználni. „Próbá-
lunk kapcsolatokat teremteni, hiszen a Zeneakadémia feltétlen célja, hogy a jövőben minél több külföldi és 
ezen belül minél több kínai diákra tegyen szert. Ez manapság a világ minden egyetemének a célja, ezért óri-
ási a konkurencia. Úgy érzem, hogy sikerült olyan tartalmas kapcsolatot kialakítanunk, ami - ha nem leszünk 
lusták otthon - ezen a területen is kamatoztatható lesz.”
Az út egészére vonatkozóan még megállapította: „Összességében szenzációsan, nagy figyelemmel össze-
állított tíz napban volt részünk. Ez a CRI Magyar Szekciója munkatársainak volt köszönhető, akik szeretettel 
és barátsággal kísértek végig utunkon.”

Liszt-év - Koncert és megemlékezés Kínában

Forrás: MTI
Tudósító: Trebitsch Péter

Kína a világban, a világ Kínában

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

6

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

Tel:+86 (10) 68892096

Kína a világban, a világ Kínában 7



Kedves rádiós munkatársak, kedves baráta-
ink!
Először jártam Kínában - feledhetetlen be-
nyomásokkal jöttem haza!
Lenyűgözött az ősi kultúra, amelynek olyan 
sok emlékét volt alkalmunk megtekinteni és 
hallani, az emberek kedvessége, a hihetet-
len magas fokú technika és nem utolsósor-
ban vendéglátóink szeretete, amellyel egész 
utunkon végigkísértek!
Még el kell egy kis időnek telni, hogy ma-
gamban rendezzem az élményeket (amely-

ben sokat segít a rengeteg fotó, amit az egész stáb készített), de az idővel még szebbek és mélyebbek lesz-
nek ezek az élmények!
Mindenkinek köszönöm és mindenkit sok szeretettel üdvözlök a viszontlátás reményében - akár Magyaror-
szágon, akár Kínában!

BARANYAY LÁSZLÓ

2011 júliusában, Liszt Ferenc születésének 
200., halálának pedig 125. évfordulóján el-
juthattam Kínába a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem delegációjának tagjaként. 
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 
fiatal zongoraművészként Liszt Ferenc mű-
veit, művészetét hozhatom közel az érdek-
lődő kínai emberekhez. Szinte leírhatatlanul 
nagy élmény volt a majdnem kéthetes uta-
zás, amelyen a Kínai Nemzetközi Rádió Ma-
gyar Szekciójának tagjai kalauzoltak végig 
bennünket. Abban a reményben, hogy lesz 

még alkalmunk találkozni, szeretetteljes üdvözletemet küldöm a Magyar Szekció munkatársainak, Gyulának, 
Ivánnak, Laurának, Leának, Viktornak, Annának, Imrének és a többieknek, akik a háttérben dolgoztak azon, 
hogy utazásunk ilyen élményszerű lehessen.

SZABÓ FERENC JÁNOS

2011 július elején egy maroknyi magyar csapat néhány, programban és kalandban gazdag napot tölthetett 
Kínában. Az út célja az volt, hogy megtaláljuk a közös pontokat az ősi kínai zene és Liszt Ferenc muzsikája 
között. Az utazásunkat Xi’anban kezdtük, ami Kína fővárosa volt sokáig. A Dob- és Harang toronyban a ma-
gyar zenészekből álló kis csapat hamar felfedezte hogy a pentatónia az egyik közös eleme a kínai és a ma-
gyar ősi népzenének. A dél-kínai Xiamen városába érkezve a tenger látványa lenyűgöző volt. Szerencsére 
egy rövid sétát tehettünk a napsütésben és szélben a parton, ahol a fürdőzők sokasága nem zavart minket a 
nézelődésben és a menetrend szerinti csoportképek elkészítésében. A Xiameni Zongora Múzeumban tett lá-
togatásunk során, rengeteget tanultam erről a népszerű és kultikus hangszerről a magyar muzsikusok zene-
történeti előadásait hallgatva. Büszkeséggel töltött el, hogy csapatunk egyik tagja Szabó Ferenc János Liszt-
művet játszhatott az egyik kiállított zongorán. A legszebb pillanat az volt, amikor a hangszer köré gyűlt kínai 
látogatók megtapsolták a magyar művészt! Pekingbe érve már minden a magyar és kínai zenészek közös 
koncertjéről szólt, amire mindannyian nagyon készültünk. A viszonylag szerény gyakorlási lehetőség ellenére 
egy számunkra meghökkentő méretű zongorán is fenségesen szóltak a zenei óriás, Liszt Ferenc művei A Kí-
nában tett zenei körút számtalan tapasztalattal, sok vidám és izgatott pillanattal és szerencsére sok új barát-
tal ajándékozott meg. 

CZIFRA SZILVIA
felelős szerkesztő

Kossuth, Hajnal-táj
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vét, mert ezen a helyen tártak fel a Qin-, a Han- és 
a Tang-dinasztia idejéből származó tárgyakat, ha-
nem azért is, mert több mint 1000 kulturális vállal-
kozás található itt. A vállalkozások kulturális műso-
rok előadásával, filmgyártással és idegenforgalom-
mal foglalkoznak.
A mai kulturális ipar dinamikus fejlesztése mellett 
Xi’an nagy jelentőséget tulajdonít ősi, hagyomá-
nyos kultúrája megóvásának. Különösen igaz ez 
a zenei területre, hiszen a chang’ani ősi zene és 
a Qinqiang opera az UNESCO világörökségi lis-
táján is szerepelnek. 
Mint Duan alpolgár-
mester megjegyezte, 
a város zenei kultúrá-
ja hosszú múltra te-
kinthet vissza, például 
a chang’ani ősi zene 
több mint ezer éves 
múlttal rendelkezik,élő 
zenei fosszíliának is 
nevezik. A Qinqiang 
opera a nevét azért 
kapta, mert a Qin-
dinasztia idején szüle-
tett. A külföldiek sze-
mében a Qinqiang a 
par excellence kínai 
opera.
A kulturális öröksé-
gek, főleg a nemze-
ti zeneművészeti ha-
gyományok megóvá-
sáról is beszélt Duan 
Xiannian alpolgár-
mester úr. Mint kifejtette, először is különböző szin-
tekre kell besorolni az örökségeket. Van városi, tar-
tományi, országos szintű, a legmagasabb szint pe-
dig a világ. Minél magasabb szinten szerepel egy 
kulturális örökség, annál több támogatást kaphat 
az országtól. Ezért mindig a lehető legmagasabb 

szintre próbálják a kulturális örökségeket eljuttatni. 
De természetesen minden örökség és azok meste-
rei is megkapják a megfelelő anyagi támogatást a 
központi kormánytól. Ezen kívül a kormányzat ide-
genforgalmi központokba hívja a mestereket, ahol 
minden helyi hagyományt, örökséget bemutathat-
nak a turistáknak. A turisták megveszik a belépője-
gyet, a mesterek ezáltal pénzhez jutnak. Ennek az 
intézkedésnek tehát két előnye is van, hiszen nép-
szerűsítik a hagyományos kultúrát, közben pedig a 
mesterek meg is tudnak élni.

A zenei oktatás terüle-
tén is van mire büszké-
nek lenni Xi’anban, hi-
szen itt található az or-
szág három legjobb ze-
neakadémiájának egyi-
ke, a Xi’ani Zeneakadé-
mia. A híres zeneaka-
démia szoros kapcso-
latot alakított ki számos 
ország hasonló intéz-
ményeivel. A zeneaka-
démia rektora a Kínai 
Zenészek Szövetségé-
nek elnöke is. Itt nem-
csak hagyományos kí-
nai zenét, hanem külföl-
di klasszikus zenét és 
kortárs zenét is oktat-
nak, jelentette ki Duan 
Xiannian alpolgármes-
ter.
Duan Xiannian alpol-
gá rmes te r  e lmond-

ta, hogy a város koncertterme is világszínvonalú. 
Gyakran rendeznek benne hangversenyeket, de 
emellett rendszeresen szerveznek oktatási és kü-
lönböző képzési tanfolyamokat is. Az alpolgármes-
ter úr arról is beszélt, hogy lehetőségeket kell te-
remteni arra, hogy az itt tanuló gyerekek majdan a 

A mai Xi’an várost régen Chang’annak hívták.A 
Chang’an szó azt jelenti, hogy „hosszú ideig tar-
tó békesség”. Ezen a területen épült fel a kínai 
történelem legtöbb dinasztiájának fővárosa, és 
ezek voltak a leghosszabb ideig fővárosok a kí-
nai történelem során. Ezért Xi’an város Rómá-
val, Athénnal és Kairóval együtt a világ négy ősi 
fővárosának tekinthető.
Xi’an város saját gazdag kul-túrájára alapoz-
va manapság is nagy hang-
súlyt fektet a kultúra fejlesz-
tésére. Erről is beszélt Duan 
Xiannian, a város alpolgár-
mestere a Magyarország-
ról érkezett vendégeket fo-
gadva. A ma-gyar delegáció 
négy tagja a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemről jött 
zenész volt, a másik négy 
tagja pedig a magyar médi-
át képviselte. A magyar ven-
dégekkel találkozva Duan 
Xiannian alpolgármester el-
mondta, hogy Xi’an város 
kulturális fejlesztésének négy sajátossága van.
Az egyik sajátosság az, hogy mivel Xi’an ősi tör-
ténelmi és kulturális központ, ezért a város kultu-
rális termékei általában erről szólnak, ezt hang-
súlyozzák. A közönséget, a vendégeket a város 
ragyogó történelmével és kultúrájával szeretnék 
megismertetni.
A második különlegesség a reform és nyitás po-
litikájához kapcsolódik. Ahogy Magyar-országon, 
úgy Kínában is a tervgazdaság idején a kormány 
anyagi támogatást nyújtott a kulturális terüle-
ten működő intézményeknek. Például a zene-

karok, a filmgyár, a kiadók és más hasonló szer-
vezetek is központi pénzből éltek. Azonban a re-
form és nyitás politikájának bevezetése óta ezen 
a területen is a piacgazdaság törvényei uralkod-
nak. Magánkézen levő zenei, művészeti társula-
tok, filmgyárak jöttek létre, és egyre kevesebben 
kaptak központi támogatást. Duan Xiannian al-
polgármester elmondta, úgy tudja, hogy Magyar-
országon a kulturális területen még ma is köz-

ponti forrásokból vagy alapít-
ványok támogatásának kö-
szönhetően működnek az in-
tézmények, ezért ebből a 
szempontból Xi’an város Ma-
gyarországot is megelőzi.
Xi’an város és vonzáskör-
zete kulturál is fej lődésé-
nek harmadik különlegessé-
ge az, hogy az emberek kö-
zött is működtetnek kulturális 
projekteket. A projektek arra 
szolgálnak, hogy mindenki, 
a kisebb településen lakók is 
részesülhessenek kulturális 

életben. Minden faluba, még az elzárt hegyi fal-
vakba is elérnek a rádiós és a televíziós műso-
rok. Emellett minden faluban építettek könyvtá-
rat, művelődési központot, így tudnak olvasni a 
parasztok is.
A negyedik kulturális különlegesség a kulturális 
körzetek fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy a város 
egy bizonyos térségében gyűlnek össze, működ-
nek a kulturális vállalkozások. Duan Xiannian el-
mondta, hogy a magyar vendégeket a Qujiang 
Kulturális Ipari Körzetnek nevezett helyen fogad-
ta. A körzet nemcsak azért érdemli meg a ne-

Xi’an régi neve Chang’an. Chang’an a világhírű 
négy ősi civilizáció egyike volt, a kínai régi városok 
közül pedig az első helyet foglalja el. Xi’an volt a 
kínai történelemben leghosszabb ideig az ország 
fővárosa. A kínai dinasztiák többsége épített 
hozzá valamit. Xi’an város a kínai nemzetiség 
bölcsője, a kínai civilizáció forrása és a kínai kultúra 
képviselője. Ma Xi’an Shaanxi tartomány fővárosa, 
Kína hét központi regionális városának egyike, az 
Európa és Ázsia közötti híd kínai szakaszának és a 
Sárga-folyó területének központi városa, ahol nagy 
repülőgépgyártó bázis is van.
Xi’an várost az időszámítás előtti 12. században a 
Zhou-dinasztia királya építette. Utána 21 dinasztia 
és hatalom uralkodója tartotta itt a fővárosát. 
Ugyanakkor a régészeti feltárások szerint Xi’an volt 
az emberiség történetének első nagyvárosa.
Xi’anban található Kína legjobb felsőoktatási intéz-
ményei közül jó néhány, ezért Xi’an tudományos és 
technológiai szempontból is előkelő helyet foglal el 
Kínában. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
delegációja és a magyar médiadelegáció 2011. 
július 2-től 5-ig tett látogatást Xi’an régi városban, 
ahol megismerkedtek az eredeti xi’ani zenei 
kultúrával is.

Xi'an

(Folytatás a 14. oldalon)

„Xi’an várja a magyarokat az ifjúsági 
zenei fesztiváljára!”

Kína a világban, a világ Kínában
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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is részesül-
hessenek továbbképzésben.
Duan Xiannian alpolgármester a zeneművészet 
fejlesztésével kapcsolatban azt is kifejtette, hogy Xi’an 
városban az utóbbi három évben Nemzetközi Ifjúsági 
Zeneművészeti Fesztivált rendeztek. Júniusban vagy 

júliusban kerül sor az eseményre, amelyre a világ 
minden részéről érkeznek ifjú zeneművészek. Duan 
Xiannian alpolgármester elmondta, hogy a következő 
fesztiválra az ifjú magyar zenészeket is nagyon várja 
Xi’an város a fesztiválra.

ZHAO JING

(Folytatás a 13. oldalról)
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Duan Xiannian Devich Jánossal találkozott

Duan Xiannian bemutatja Xi’an várost Duan Xiannian a magyar riporterek kérdéseire válaszol

Devich János a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről 
tájékoztatja a xi'ani alpolgármestert



 Harangtorony
A xi’ani Harangtorony 1384-ben épült, 
Xi’an város központjá-ban fekszik a 
két sugárút metszés-pontjánál. A xi’ani 
Harangtorony a múltból örökölt sok ha-
rangtorony közül a legnagyobb és a 
legjobban védett.
Xi’an a kínai Ming-dinasztia (1368-
1644) katonailag fontos városa volt. A 
xi’ani Harangtorony mérete, történelmi 
és művészeti értéke alapján is kima-
gaslik Kína hasonló épületei közül.
A Harangtorony négyszögleges alapon 
épült téglából és fából, háromereszű 
emeletes épület, összesen 36 méter 
magas. Az alap 8,6 méter, oldalai 
35,5 méteresek, a területe 1377,4 
négyzetméter. Lépcsőn lehet feljutni a 
tetejére.
A tetőt sötétzöld cserepek fedik, az 
épületen belül aranyfestékkel festett 
díszítés található.
A Harangtornyot 1384-ben kezdték 
építeni. Az épületen függő vasharangról 
kapta a nevét. Az építés kezdetén a 
Harangtorony a mai Guangji utca végén 
állt a dobtoronnyal szemben. 1582-ben 
Gong Xian, a császár különmegbízottja 
vezetésével a harangtorony egész 
épületét átköltöztették a mai helyére.
A budapesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem delegációja és a ma-
gyar médiadelegáció július 2-án este 
látogatta meg a xi’ani Harangtornyot.

Harangjáték
A harangjáték ókori kínai ütős hangszer. Több különböző 
nagyságú harangot sorrendben egy vagy több csoportban 
egy faállványra függesztenek fel. A harangok más-más 
magasságú zenei hangot adnak ki. Mivel különböző 
időszakokban készültek el a harangok, ezért formájuk más-
más, de mindegyiket szép motívumok díszítették.
Már a 3500 esztendővel ezelőtt uralkodott Shang-dinasztia 
korában megszületett a harangjáték. Akkoriban egy játék 
többnyire 3 harangból állt. A későbbi dinasztiák korában a 
harangok száma nőtt. Az ókorban többnyire a császári udva-
ri előadásokra használták a harangjátékot a hadjáratok indí-
tása, a fogadások, a találkozók és a vallási szertartások al-
kalmából. 
Az ókori Kínában a harangjáték a társadalmi hierarchia és 
a hatalom szimbóluma volt. Yunnan, Shanxi, Hubei és más 
tartományokban harangjátékok kerültek elő az ókori neme-
sek sírjaiból. Közülük a Hubei tartományban a Zeng Houyi 
király sírjából előkerült harangjáték keltette a legnagyobb fel-
tűnést. Kivitelében lenyűgöző, hangja elérheti az 5x8 fokot a 
hangsorban.  
Hangfekvésben hasonlít a mai C-dúr hétfokú hangsorhoz. 
A harangokra több mint 2800 kínai írásjelet véstek, amelyek 
megörökítik a hangnemeket és sok zeneművészeti kifejezés. 
Ez a legnagyobb méretű régi harangjáték Kínában. Kitűnő 
öntési technológiával készült, hatalmas mérete, teljes épsé-
ge és nagyszerű hangja miatt össze sem lehet hasonlítani 
az eddig kiásott hasonló hangszerekkel. Ezért az emberiség 
kulturális történetének egyik csodájaként emlegetik ezt a ha-
rangjátékot. Zenei hangja tiszta, világos, szép, gyönyörű dal-
lamot lehet kicsalni belőle.
1982-ben a Wuhani Hangszerépítő Üzem és a Wuhani Pre-
cíziós Műszergyár ennek a harangjátéknak a mintájára 
együtt elkészített egy hasonló harangjátékot, de új elemekkel 
felfrissítve. Az új harangjáték 24 harangból áll. Mintegyikük 
két zenei hangot adhat. A harangokat háromlépcsős állvány-
ra függesztették fel.
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A xintianyoui 
népdal

Shaanxi tartomány északi részén több 
mint 20 népdaltípus terjedt el. Közülük a 
xintianyoui a legnépszerübb. 
A xintianyoui népdalt északnyugat-kínai 
regionális népszerű népdalnak is neve-
zik, jelenleg ugyanis Kína északnyugati 
részén nagyon népszerű. Azt lehet mon-
dani, hogy a xintianyoui népdal a kínai 
kulturális kincsek egyike az északnyuga-
ti fennsíkon. Aki hallja, biztosan rögtön 
megszereti ezt a népdalstílust.
Dallama nem különösebben bonyolult, 
de érzelmes, kötetlen és szabad hang-
nemű. Az emberek általában spontánul 
éneklik. A dalok a szerelemről, házas-
ságról, az elnyomás elleni küzdelemről 
és a szabadság utáni vágyról szólnak.
A xintianyoui népdal több mint ezer éves 
múltra tekinthet vissza. A népdalok-
ból meg lehet ismerni a Shaanxi tarto-
mányban élő emberek személyiségét. A 
xintianyoui népdal a kínai fennsík kultú-
rájának egyik fontos része. Évekkel ez-
előtt a régió nagyon szegény volt, a köz-
lekedési helyzet is rendkívül rossz volt. 
A xintianyoui népdal éneklői saját érzé-
süket éneklik meg a dalokkal, a népdal 
az ott élő, dolgozó embereknek legjobb 
barátja lett.

A Tang-dinasztia 
ősi zenéje

Kína az egyetlen ország a világon, amelynek 
több mint kétezer évvel ezelőtti ősi zenéjét 
ma is le lehet játszani. A Tang-dinasztia 
korabeli ősi zenéről, más nevén a chang’ani 
ősi zenéről ez pontosan elmondható.
Az ősi zene a Shaanxi tartományban levő 
Zhongnanshan hegy északi részén, és a 
Weishui folyó déli részén lelhető fel. Ezen 
a területen volt a Zhou-, a Qin-, a Han- és 
a Tang-dinasztiák székhelye, mégpedig 
Chang’an környékén, innen is a chang’ani 
ősi zene név. Ez az ősi zene a nemzeti kul-
turális örökség része lett. Jelenleg a Ming- 
és a Qing-dinasztia ősi zenéjének könyve is 
megtalálható Chang’an városban.
A chang’ani ősi zene a Tang-dinasztia idején 
palotazene volt, amelyet az uralkodók szá-
mára adtak elő. Emellett a Tang-dinasztia 
korának zenéje eljutott Japánba is, ahol álla-
mi kincsnek nevezték.
Több fajta és több típusú chang’ani ősi zene 
is fennmaradt. A zenetörténészek szerint a 
chang’ani ősi zene Kína kincse és a világ 
élő öröksége. Shaanxi tartomány már kérte 
az UNESCO szervezettől, hogy a chang’ani 
ősi zenét vegye fel a nem anyagi kulturális 
világörökségek listájára.

Vendégségben a xi’ani rádiónál
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A magyar vendégek a xi’ani rádióban

A városi rádió vezetője bemutatja műsoraikat

A magyar tudósítók interjút készítenek

Devich János közös fényképe a rádió munkatársával

Helyi művész énekel a magyar tudósítóknak

Devich János eszmecserét folytatott a rádió vezetőivel



A Guanzhongi Skanzen
Shaanxi tartomány Guanzhong területének nagy szerepe volt a kínai 
nemzet kultúrájának kialakulásában. A kínai nemzeti kultúra gyökerei 
innen erednek, ezért rendkívül gazdag kulturális örökségekben. 
A Guanzhongi Skanzen épületei és gyűjteménye a Shaanxi 
tartományban található Guanzhong terület lakóinak munkáját, 
bölcsességét, innovációjának eredményeit mutatja be. A skanzen 
beszámol a guanzhongiak hitéről, életéről, politikájáról, gazdaságáról 
és művészetéről. Történelmi feljegyzések segítségével mutatják 
be a régen itt élt kínaiak termelőmunkáját és életét. Jin Zhilin, a 
Központi Képzőművészeti Főiskola professzora a Guanzhongi 
Skanzenről szólva elmondta, hogy a lovak kipányvázására szolgáló 
oszlop Shaanxi tartomány reprezentatív népművészeti emléke, 
amely értékes néprajzi emlék. Bemutatja például a kínai kőfaragás 
eredményeit is. Ha megvédjük ezeket a néprajzi emlékeket, akkor 
ezzel megvédjük a kínai nemzet ősi kultúráját, esztétikáját és 
nemzeti szellemét is, mondta Jin Zhilin.
Wang Yongchao, a Guanzhongi Skanzen vezetője minden erejével 
védi és menti a kínai nemzet népi kultúráját. A múzeum feladata 
ugyanez: megvédeni a kínai nemzet ősi kulturális örökségét, és 
hozzájárulni a helyi kulturális ipar fejlődéséhez. A Guanzhongi 
Skanzen Shaanxi tartomány egyik legjelentősebb múzeumává vált, 
ugyanakkor a shaanxii népi kultúra és a kínai nemzet emlékeinek 
gyűjtő, oktató és kutatási bázisa.
A múzeumban látható Guanzhong területéről származó több mint 
100 hagyományos lakóhely is. Ezekből egy utcát alakítottak ki a mú-
zeumon belül, amelynek nemcsak kutatási értéke van, hanem az ott 
található sok szép fafaragásnak, téglafaragásnak és kőfaragásnak 
magas az eszmei értéke is.
A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem delegációja és 
a magyar médiadelegáció július 3-án látogatott el a Guanzhongi 
Skanzenbe, ahol megismerkedtek a kínai népzenével és 
népművészettel is.
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A Tang Paradicsom tematikus kultúrpark
Shaanxi tartomány Xi’an városától délkeletre, a Vadludak Nagy pagodájától nem messze, a Qujiang 
Gazdaságfejlesztési Területen belül található a Tang Paradicsom nevet viselő tematikus kultúrpark. Az 
eredeti Tang-kori kert, a Sui Wendi császár által 483-ban építtetett Lótusz Paradicsom maradványaitól 
nem messze épült Tang Paradicsomot 2005 áprilisában adták át a látogatóknak. A Tang Paradicsom 
1000 mu, azaz körülbelül 6666 négyzetméter területű, ebből 300 mu a vízfelszín nagysága. Ez a tu-
ristalátványosság nemcsak Kína északnyugati régiójának legnagyobb tematikus kultúrparkja, hanem 
egyúttal az első uralkodói kertet utánzó park is, amely a Tang-dinasztia (618-907) kultúrájának, poli-
tikájának, gazdaságának, illetve a korabeli üzleti életnek és szórakozásnak az átfogó bemutatására 
vállalkozott. A Tang Paradicsomon belül 12 látványcsoportot alakítottak ki, ezáltal a látogatók 12 kul-
turális témát tekinthetnek meg, és megismerhetik a Tang-dinasztia kultúrájának nagyságát, gazdagsá-
gát és kiválóságát.
„Közigazgatásilag” ugyanakkor a parkot hat kerületre osztották fel. Ezek a következők:
1. A Tang-kori hagyományok és szokások kerülete, ahol a Tang-dinasztia nagyszerű kultúrájával lehet 
megismerkedni.
2. Az üzleti csere kerülete, ahol a Tang-stílusú üzleti és kulturális utca a legfőbb látnivaló.
3. A szórakozás és a sportok kerülete, ahol a Tang-dinasztia korának pihenési és szórakozási formáit, 
valamint sportját és játékait mutatják be.
4. A tematikus vendéglátó kerület, ahol személyesen is meg lehet tapasztalni, meg lehet kóstolni, hogy 
milyen volt hajdanán egy szászári fogadás.
5. A szállodák kerületében természetesen többcsillagos hotelekben lehet megszállni.
6. A gyermekek kertje pedig a legkisebbek számára berendezett része a témaparknak.
Valamennyi rész közül a Tang-kori hagyományok és szokások kerülete a legnépszerűbb.
Ami a Tang Paradicsomot a maga nemében egyedülállóvá teszi, az az, hogy nem csak a hagyomá-
nyos kínai kertek elengedhetetlen látványelemeire, a hegyre és a vízre támaszkodtak kialakításánál. A 
pompás témapark kiváló tervezői szinte mindent felhasználtak a Tang Paradicsom létrehozásakor, ami 
csak a Tang-dinasztiára jellemző, például a költészetét, a dalait és táncait, a piacait, az ételeit, a kora-
beli nők életstílusát és a kor tudományát is. Ezáltal a témapark minden részének saját története és sa-
ját helye van a Tang-dinasztia kultúrájának palettáján.
A Tang Paradicsom nagyszámú épülete között szinte a Tang-dinasztia valamennyi jellegzetes építé-
szeti típusa képviseltetve van. A legnagyobb tér közepén álló négyszintes Lila Felhő-toronyban meg-
tekinthető a Tang-dinasztia korabeli Xi’an kicsinyített modellje. Az épület maga egy 8. századi palota 
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másolata, ahol a császár fogadá-
sokat adott és szórakozott. A föld-
szinten a Tang-dinasztia művésze-
tét és használati tárgyait bemutató 
kiállítás kapott helyet. Az emeleten 
Xuanzong császárnak és kíséreté-
nek életnagyságú viaszszobra fo-
gadja a látogatókat.
A parkban mesteremberek és 
kalligráfusok adnak számot tudá-
sukról és művészetükről. Ki le-
het próbálni a teveháton utazást is. 
Ezen kívül vannak helyek, ahol dalokkal és táncokkal mutatják be a Tang-dinasztia civilizációját. A Tang 
Paradicsomban sétálva minden látogató biztos lehet benne, hogy hatalmas élményben lesz része, és 
úgy fogja érezni magát, mintha tündérországban járna.
A hely számos dologban és területen számít úttörőnek, legnagyobbnak, legelsőnek. Itt állnak az első és 
a legnagyobb épületek Kínában, amelyeket Tang-stílusban alakítottak ki; itt található az első és legjelen-
tékenyebb szoborcsoport Kínában, amely a Tang-dinasztia költészetét mutatja be; itt van az első és a 
legnagyobb egyetlen építmény Kínában, amelyet Tang-stílusban alakítottak ki; ez az első tema-tikus park 
Kínában, amely mind az öt érzékszervet, a látást, a hallást, a szaglást, a tapintást és az ízlelést is szóra-
koztatja; ebben a témaparkban alakították ki a legnagyobb szabású kültéri illatprojektet a világon; továb-
bá az egész földkerekségen itt látható leglátványosabb vízi mozi. A Tang Paradicsom iránti megbecsülést 
„A történelem kertje”, „A lélek kertje”, „A természet kertje”, „Az emberi kultúra kertje” és „A művészet kert-
je” nevek használatával is ki szokták fejezni.
A legegyedibb és legcsodálatosabb dolog a Tang Paradicsomban az íz. Az „íz” szó itt nem az ételek 
finomságára utal, hanem az egész tematikus kultúrpark jellemzője, amely tele van valami furcsa 
zamattal, aromával, illattal. Hihetetlenül hangzik, mégis igaz. A titok nyitja pedig az, hogy mindenütt 
tömjént égetnek a parkban. Szó szerint lépten-nyomon, ugyanis a Tang Paradicsom útjainak minkét 
oldalán néhány méterenként füstölők találhatók, amelyek úgy néznek ki, mint az utcai lámpák. Minden 
ilyen lámpa, illetve lámpának álcázott tömjénégető mindössze másfél méter magas, a belsejükben pedig 
tömjéntekercset helyeztek el. Ezeknek a füstölőknek az illata miatt olyan érzése lehet a látogatóknak, 
mintha Kubiláj (Kubla!) kán titokzatos Xanadujában, azaz Sangtujában járna. A Tang Paradicsomban 
bárhová is megy a látogató, mindenütt körbeveszi a tömjén édeskés illata.
A kulturális témapark másik meglepő ember alkotta csodája a vízi film, amely a maga nemében a legki-
válóbb a világon. Az itteni moziban nem vászon, hanem képernyő van, ami viszont vékony vízréteget je-
lent, erre vetítik rá a filmet. A víz miatt különleges látvány alakul így ki, olyan, mintha háromdimenziós 
lenne a vetítés. A gyönyörű éjszakában zajló vetítések azt az érzetet keltik a nézőben, mintha a film alak-
jai az égen repülnének, mintha a mennyből ereszkednének a földre, és ettől olyan érzés fog el minden-
kit, mintha maga is része lenne a filmnek. Egészen elbűvölő látvány, amit csak fokoz a tűzijáték, a zenei 
és lézerbemutató. A multimédiás show az LCI Projects Ltd. brit cég műve.A Tang Paradicsomot Zhang 
Jinqiu, a Kínai Mérnökakadémia tagja tervezte.

A Qin Shi Huangdi 
Cseréphadsereg Mú-

zeum
1974-ben az ősi főváros, Xi’an közelében fan-
tasztikus régészeti lelőhelyre bukkantak kút-
ásó parasztok. Kút helyett egy hatalmas ver-
met találtak, benne cserépkatonákkal és lovak-
kal. A hadsereg Qin Shi Huangdi császáré volt. 
Qin Shi Huangdi Qin állam uralkodójából lett az 
első kínai császár, a Kínai Császárság megala-
pítója. 2200 év múlva a császár cseréphadserege ismét „megelevenedett” az emberek szeme előtt.
A parasztok által megtalált figurák nagyjából életnagyságúak. A verem Shaanxi tartományban, a Lintong me-
gyei Jiangzhai Xichang falunál fekszik. Körülbelül három kínai li távolságra, azaz nagyjából másfél kilométer-
re keletre található Qin Shi Huangdi császár sírdombjától. A Kínai Kultúrjavak Igazgatási Osztálya azonnal 
megindította a helyszínen a vizsgálatot. Miután további ásásokat végeztek, kiderült, hogy a felfedezett terület 
sokkal nagyobb, mint gondolták, és hogy a vermekben körülbelül 6 ezer cserépkatona és –ló található elte-
metve. Később a régészek egy második és egy harmadik vermet is felfedeztek cserépfigurákkal. Az elsőnek 
megtalált lett az 1. verem (gödör), majd a próbaásások nyomán fedezték fel a 2. és 3. vermet. A három ve-
rem együttesen 20 ezer négyzetméteres területet foglal el, amelyen körülbelül 8 ezer figura található. Magya-
rul cserép-, agyag- és terrakottahadseregnek egyaránt nevezik őket.
Egyedi katonafigurákból álló föld alá temetett hadseregről a világon korábban még senki nem hallott. Ez az 
ősi örökség a világ számára is bemutatja a kínai emberek kifinomultságát és gazdag kulturális örökségét. 
Nem is csoda, hogy a cseréphadsereg láttán egy korábbi francia miniszterelnök elragadtatottan ezt mondta: 
„A Qin-cseréphadsereg a világ egyik csodája. Ha valaki Egyiptomba megy, de nem nézi meg a piramisokat, 
akkor valójában nem volt Egyiptomban. Ha valaki Kínába megy, de nem nézi meg a cseréphadsereget, ak-
kor valójában nem volt Kínában.”
Hogy megfelelő védelmet kapjon ez a nemzeti kincsestár, az első verem fölé egy íj alakú, acélvázas épületet 
húztak fel, miáltal egy hatalmas kiállítási csarnokot alakítottak ki. Az épület 230 méter hosszú, 72 méter szé-
les és 22 méter magas. Két futballpálya is elférne benne. A Qin Shi Huangdi Cseréphadsereg Múzeumot hi-
vatalosan 1979-ben avatták fel és adták át a nagyközönségnek.
Az 1. verem fölötti csarnokban állva több mint 1000 katonát és lovat lehet látni. Ezeket már mind meg is tisz-
tították a kiásás után. A maradék 5000 figurát pedig egyenként, folyamatosan ássák ki és tisztítják meg. A 
hadsereget négyzet alakban rendezték el, majdnem minden figura keletre néz. Elöl három sor katona, min-
den sorban 210 harcossal, ők az elővéd. Mögöttük menetelő katonák és harci szekereket húzó lovak találha-
tók – ők jelentik a fősereget. A hadsereg két oldalán, valamint hátul egy-egy sor katona van. Ezek a figurák 
nem keletre, hanem délre, északra és nyugatra néznek, és minden valószínűség szerint a fősereget védték 
az oldaltámadástól, illetve a hátulról érkező ellenségtől.
A cserépszobrok, a lovaké és az embereké egyaránt, megközelítőleg életnagyságúak. A figurák rendkívül 
arányosak, ami a Qin-dinasztia korának magas színvonalú szobrászművészetéről tanúskodik. A szobrok 
elhelyezkedése, hajviselete, ruházata és fegyverzete nagyon sok mindent elárul a megformált alak rangjáról 
és társadalmi pozíciójáról. Van, aki tunikát visel, van, aki pajzsot tart, van, akinek a haját kontyba kötötték, 
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van, aki lábbelit visel és van, aki nem, van, aki 
halpikkelyes páncélt visel. A viszonylag hosszabb 
szakállú katonákat a fősereg hátulsó soraiba 
állították, és első pillantásra lehet látni rajtuk, hogy 
ők tapasztalt, idősebb tábornokok. A gyalogos 
katonák mellett a lovasság is képviseltetve van, 
kantárszáron vezetnek lovakat vagy harci szekeret 
hajtanak. Néhány katona térdeplő helyzetű van, 
mint akik éppen nyilazni akarnak, mindegyikük a 
feladatuknak megfelelő testhelyzetet vesz fel.
Ami a részleteket illeti, a szobrok rendkívül élethűek. 
Minden katona feje, arckifejezése különböző, 
vagyis valamennyit szobrász készítette, nem pedig 
öntőformából származnak. A szemöldök, az arc, a 
száj és az orr finom részleteivel a katonák belső 
tulajdonságait és gazdag érzelmi világát formázták 
meg a szobrászok. A szobrok közül néhány egyér-
telműen az északnyugati kisebbséghez tartozó 
emberek jellegzetességeit mutatja, ami egyben 
árulkodik a Qin-hadsereg katonáinak származásáról 
is.
A lovasságnak és a harci szekereknek rendkívül 
fontos szerepe volt az ősi hadviselésben. A 
vermekből kiásott lovak között erős, kövér paripák 
is találhatók. Fülük felfelé áll, széles a szemük, a 
szájuk nyitva van. Általában másfél méter magasak, 
kicsi fejjel és viszonylag rövid lábakkal. Vannak, 
akik szerint ezek a lovak a Gansu tartományban 
ma is található hequ lovakra hasonlítanak, mások 
pedig azt mondják, hogy a hszincsiangi hetian lóhoz 
hasonlítanak. Ez utóbbi remek versenyló, kiválóan 
mássza a meredek hegyoldalakat, valamint remek, 
nagy erejű harci ló is.
A Hadakozó fejedelemségek korában hét fejede-
lemség folytatott állandó háborúskodást egymással, 
és az államok vezetőinek versengése a fegyverek 
fejlesztése és gyártása terén is robbanásszerű 
fejlődést eredményezett. A Qin-dinasztia megala-
kításának idejére a fegyverek már igencsak kifi-
nomultak voltak. A cseréphadsereg felfedezése 
előtt, amikor még csak néhány Qin-kori fegyver volt 
ismeretes, senki sem hitte el, hogy valóban ilyen 
magas fokra jutott a fegyverművesség a korban. 

Amikor azonban a vermet felfedezték, és a Qin-
dinasztia idejének valódi fegyverei nagy számban 
kerültek elő, lassan kiderült, hogy a Qin-dinasztia 
hadserege micsoda hadi és szervezeti potenciállal 
rendelkezett. Valamennyi kiásott cserépkatonának 
volt fegyvere, mégpedig valódi bronzfegyvere.
Ebben az időben a három legfontosabb hideg-
fegyver (a puskapor felfedezése után létrejött 
tűzfegyverek mellett a fegyverek másik nagy cso-
portja) a hideglőfegyvereké, mint az íj és nyíl, a kö-
zelharcban használt fegyvereké és a kicsit nagyobb 
távolságból használt hosszabb fegyvereké. Mind-
három típusú hidegfegyverből volt a veremben talált 
cserépkatonáknál.
A legcsodálatosabb azonban az, hogy a föld alól 
előkerült fegyverek még mindig élesek és fénye-
sek voltak. Több mint 2000 évig voltak eltemetve, 
de nem rozsdásodtak meg, kivéve azokat, amelyek 
összetörtek, vagy egyéb sérülést szenvedtek. A sa-
rat és piszkot eltávolítva látszik, hogy a fegyverek 
milyen fényesek voltak hajdanában, akaratlanul is 
arra gondol az ember, hogy eltemetésük előtt nem 
sokkal készíthették őket a Qin-dinasztia fegyverko-
vácsai. A fegyvereket rendkívüli hozzá-értéssel és 
gondossággal munkálták meg, ami-nek része volt 
az is, hogy a felületüket utólag hidegöntéssel kezel-
ték. A bronzfegyverek réz, ón és ólom ötvözetei vol-
tak, és a fegyver használatától függően változott az 
ötvözet összetevőinek aránya. Az ötvözetbe rendkí-
vül kis mennyiségben egyéb fémeket is tettek, ami-
vel különböző keménységet és rugalmasságot értek 
el. A Qin-dinasztia mester-emberei rendkívül magas 
szintű kohászati tech-nológia birtokában voltak. A 
fegyverek pengéjét oxidált réteg borította, amiről a 
modern tudományos elemzések kimutatták, hogy só 
oxidációjával érték el. A felületi kezelésnek ez rend-
kívül modern módja, és lám, a kínai fegyverek elké-
szítéséhez már 2000 évvel ezelőtt használták. En-
nek a vékony védőrétegnek volt köszönhető, hogy a 
fegyverek nem rozsdásodtak meg, holott rendkívül 
hosszú ideg voltak a föld alatt eltemetve.
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A 2011-es év különösen fontos a magyar zene történetében, hiszen 
200 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc, aki Paganini hatására zongo-
ravirtuózzá fejlesztette magát. Műveinek és előadásmódjának hatá-
sa máig ható nyomot hagyott a zongoraművészetben. A Kínai Nemzet-
közi Rádió Magyar Szekciója ebből a jeles alkalomból szervezett kör-
utat Kínában magyar zenészek számára, akik amellett, hogy megis-
merkedhettek ezzel a hatalmas múltú országgal, elvihették Liszt zené-
jét, egy olyan értelmezést, amelyet talán csak magyar zenész képes 
tolmácsolni a nagyközönségnek. A magyar sajtó munkatársai is részt 
vettek a körúton, hogy tudósíthassanak erről a zenediplomáciai fon-
tossággal is bíró eseményröl. A szervezőknek több okok is van ünne-

pelni, hiszen a Kínai Nemzetközi Rádió idén 70 éves, magyar nyelvű adásukat immár 35 éve foghatja a rádió-
hallgató nagyközönség.
A Pekingbe érkezés hosszú időt vett igénybe, amely során nagyon aludni nem lehetett az izgalomtól. Kínáról 
sok mindent megtanultam, nagyon kíváncsian vártam a személyes élményeket. Hajnalban szerencsére nem-
csak mi voltunk álmosak, hanem fogadóink is. Hamarosan folytattuk utunkat Xi’anba, a „Középsö Birodalom” 
első fővárosába.
A város élete és zsongása hihetetlen élmény volt számomra, nagyon jóleső érzéssel töltött el. A rengeteg em-
ber, szerelmesek, gyerekek, idősek, mindenki az utcán volt, holott éjszakába hajlott már az idő. A Dobtorony és 
a Harangtorony régi idők monumentumaiként állnak a modern város központjában. Bár nem magasodnak ki a 
körülöttük lévő házak közül, tekintélyt parancsolóak, szinte dorgálják a körölöttük zajló pezsgő életnek otthont 
adó házakat.
Xi’anban kezdődött kalandunk kulináris része is. Számomra nagyon kellemes meglepetés volt a tálalás az ét-
teremben, ahol több alkalommal is voltunk. Egy kerek asztal, középen forgó üveglappal. Mindenki egyformán 
hozzáfért minden finomsághoz, nem kewwwllett a másik tányérjába kacsintgatni a finomabbnak tetsző fala-
tokért. Megtapasztalhattam, hogy a közép-kínai konyha mennyire sajátos, hiszen gabonából készült ételeket 
ehettünk elsősorban. A fűszerezés is közel állt az ízlésünkhöz, nem volt túlzottan erős vagy eltérő a megszo-
kottól véleményem szerint. Megismerkedhettünk még több történelmi emlékkel, láthattunk érdekes népszoká-
sokat, mint a harci dalt éneklő operacsoportot vagy az árnyjátékot. Hasonlóságokat véltem felfedezni a magyar 
bábjáték és a kínai árnyjáték között, mivel az előadásmód emlékeztetett engem Paprika Jancsi kalandjaira, aki 
mindig megtréfálja az ördögöt. A kulisszák mögé nagyon érdekes volt bekukkantani, de azért érthető okokból a 
művészek legnagyobb titkukat nem árulták el, vagyis, hogy hogyan varázsolják az árnyjátékba a főhős pipájá-
ból jövő füstöt. Kipróbálhattam az erhut is. A játék sok saját technikát kíván meg. Igyekeztem felidézni a hege-
dűtanulmányaimat, és azért, ha gyengécskén is, de sikerült kicsalnom a Tavaszi szél vizet áraszt népdal hang-
jait.
A kissé borongós, pezsgő Xi’anból Xiamenbe indultunk, ami egy gyönyörű tengerparti város. Itt a csapat zon-
gorista tagjai is átmozgathatták berozsdásodott ujjaikat a konzervatóriumban és később, a Zongoramúzeum-
ban. Megdöbbentő volt látni azt az örömöt, ahogy a kínai látogatók fogadták az ölükbe pottyant koncertet, amit 
Baranyay László zongoraprofesszor és Szabó Ferenc János zongorista adtak a 150 éves hangszereken. Hirte-
len hatalmas tömeg verődött össze a zenehangok hallatán, és mindenki a muzsikusokkal akart egy közös fotót.

(Folytatás a 30. oldalon)

Megdöbbentő volt látni az 
örömöt a kínaiak arcán
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Rengeteg kulináris élményben volt részünk ismét. A 
xiameni teljességgel különbözik a Xi’anban tapasztal-
taktól. A tengrepart rengeteg friss ízt kínál. Tengeri ál-
latokból rengeteg ínyencséget készítenek. Csodálatos 
az ízük, mégha a gyomor nem is szokott teljességgel 
hozzá.
Meglátogattuk a konzervatóriumot is, ahol bepillantást 
nyerhettünk a magas színvonalú zenei oktatás ered-
ményeibe és a kiemelkedő körülményekbe. Az intéz-
mény hangszerparkja versenyezhet bármely zenei 
akadémiával. Drága és értékes versenyzongorákon 
tanulhatnak a kínai fiatalok zenélni. A rengeteg gya-
korlás meghozta a gyümölcsét, hiszen a növendékek 
fiatal koruk ellenére tökéletes technikával játszották 
Liszt és Beethoven darabjait. Talán még nem értet-
ték ezen darabok mondanivalóját, hiszen gyermekek 
voltak még, azonban már ilyen fiatalon minden felké-
szültségük megvan ahhoz, hogy nemzetközi poron-
don is megállják a helyüket muzsikusként.
A xiameni látogatás sajnos fájdalmasan rövidre sike-
redett, rengeteg időt lehetne ott eltölteni a természe-
ti szépségek megcsodálásával. Azonban úticélunk ez-
úttal Peking volt, ami újabb fontos gyöngyszemeit tár-
ta elénk a kínai kultúrának.
Egy roppant érdekes zenei élményt emelnék ki el-
sőször, a SARFT, azaz a kínai médiafelügyelet kínai 
szimfonikus zenekarát. Ez a zenekar egy tradicioná-
lis kínai hangszerekből összeállított szimfonikus zene-
kar, és mint ilyen, egyedülálló a világon. Bár játszanak 
népi dallamokra épülő darabokat is, nem lehet népi 
zenekarnak hívni. Ez élő, modern művészet. Olyan 
egyedülálló kínai zenei forma, amelyre kínai zene-
szerzők alkotnak ma is modern darabokat. A hangzás-
világa felejthetetlen. Egyesíti a modern zenei elképze-
lést az ősi ritmusokkal és hangokkal, egyetlen műben 
átívelve több ezer évet. Nem csak a próbán, hanem 
egy koncerten is részt vehettünk. A közönség értette 
a zenét, nagyon hálás volt az előadóknak. A koncert 
ősbemutató is volt egyben, Li Pinjang „Totem” című 
munkáját hallhatta a nagyközönség. A rengeteg kínai 
ütőshangszer, az erhuk, különféle lantok kiegészültek 
a jobb hangzás kedvéért csellókkal és nagybőgőkkel, 
valamint kórus is színesítette az előadást. Ez olyan 
zenei élmény volt, amivel véleményem szerint min-
den zeneértőnek meg kellene ismerkednie koncertkö-
rülmények között, és hagynia, hogy magával ragadják 

ezek a különös dallamok.
Természetesen meglátogattuk a Nagy Falat is, ami le-
nyűgöző építmény, még ha tudjuk is, hogy rengeteg 
emberéletet áldoztak fel a megvalósításáért. Engem 
egy rövid ideig hasonló érzés fogott el, mint Rómá-
ban az Amfiteátrumban, ahol szinte érezni lehetett a 
rengeteg áldozat jelenlétét. A Nagy Falról elénk táru-
ló látvány pazar, és felkaptatni a magasságokba ezen 
az ezeréves építményen valóban kisebb csúcsteljesít-
mény, kiváltképp a nyári hőségben.
Pekingben különösen kedvező volt számunkra az idő, 
tiszta ég és szikrázó napsütés kísért minket szinte 
egész idő alatt. Így volt alkalmunk zavartalanul meg-
csodálni a város modern részeit. Peking teljes egé-
szét pedig nem is igazán lehet felfogni.
Itt sem kellett attól félni, hogy a hasunk nem kapja 
meg a Kínában megszokott kényeztetést. Nekem kü-
lönösen tetszett az a buddhista étterem, ahova volt al-
kalmunk ellátogatni. Bizony, vendéglátóinkat is be-
csapták az ízek és az illatok, hiszen sokan húsnak 
vélték a feltálalt finomságokat, holott szójából és más 
növényekből készült minden.
Kihagyhatatlan élmény a fejmasszázs is, amire szin-
tén Pekingben volt lehetőségem. Háromnegyed órán 
keresztül élvezhettem a frissítő, ellazító masszázst 
egy fodrászüzletben. Nemcsak a fejem, hanem válla-
im, karjaim, nyakam is kaptak a kényeztetésből, ami-
re, úgy vélem, gyakrabban volna szükség a jó közér-
zethez. Így azt mondanám, ez is kihagyhatatlan él-
mény a Kínába utazónak.
Mint ahogy az alkudozás is. Annak ellenére, hogy iga-
zi piacon nem jártam, volt alkalmam egy kis küzde-
lemre egy árussal az árról. A vetélkedésbe mindket-
ten beleadtuk minden tudásunkat, ő azért, hogy a le-
hető legmagasabb áron adhassa el nekem a portéká-
ját, én azért, hogy a lehető legalacsonyabban vehes-
sem meg. Igazi szellemi vetélkedés volt, párbaj, ami-
nek a végén mindkét fél elégedetten távozott.
Sok minden még rejtve maradt előttem ebből a hatal-
mas országból, de úgy érzem, ami késik, nem múlik, 
és visszatérek oda, hogy újabb mélységeiben táruljon 
fel számomra Kína.

VEREB-DÉR BOTOND

„Xiamen magyar művészeket vár a 
nemzetközi zongoraversenyére”

A „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” elnevezésű körúton a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem négy tagjából és a magyar média négy kép-
viselőjéből álló delegáció a Kínai Nemzetközi Rádió magyar nyelvű szer-
kesztőségének szervezésében július 5-én a dél-kínai Xiamen városba ér-
kezett. A delegációt a városi kormányzat kommunikációs osztályának veze-
tője, Hong Biling asszony fogadta.
A vendégek tiszteletére rendezett fogadáson Hong Biling asszony kifejtet-
te, hogy szereti és tiszteli Magyarország zeneművészetét, különösen pe-

dig Liszt Ferenc alkotásait. A Xiamen városban rendszeresen tartott hangversenyeken is gyakran szerepelnek 
Liszt Ferenc művei, ezért azokat jól ismerik a város lakosai.
Xiamen városban egyébként is központi szerepet tölt be a komolyzene. A város 2003-ban Csajkovszkij Zon-
goraversenyt rendezett. 2006-ban otthont adott a 4. Kórus Világversenynek, amelyre a világ 80 országából 
több mint 20 ezer versenyező jött Xiamenbe.
Az egész országnak egyetlen nemzetközi zongoraversenye van, és bár első és második alkalommal Peking-
ben tartották, de a harmadik megrendezését már Xiamen vállalta, és a tervek szerint most már mindig is ez a 
várost ad otthont a Xiameni Nemzetközi Zongoraversenynek.
A Xiamenhez tartózó Gulangyu-sziget nem csak a zenei fesztivál miatt tett szert nagy zenei hírnévre. A Kínai 
Központi Konzervatórium is működtet zeneiskolát az alig 2,5 négyzetkilométer nagyságú szigeten. Továbbá a 
szigeten található Xiameni Gulangyu Zongoramúzeum is egyedi az egész országban.
Hong asszony elmondta, hogy a városban igen népszerű a zongora, például Gulangyu-sziget lakossága csu-
pán tízezer fő, ugyanakkor 300-500 zongora található a szigeten.
Hong asszony arról is beszélt, hogy a kormányzat nagy jelentőséget tulajdonít a zeneoktatásnak, különösen 
az alapszintű zenei oktatásnak, ezért a Kínai Központi Konzervatórium iskolája mellett a város saját zeneisko-
lát is épített. Ennek köszönhetően sokan részesülnek zenei oktatásban Xiamenben, ami biztosíték arra, hogy 
több nagy művészt is fog adni a város Kínának. A zeneoktatás fontos részét képzi a más országokkal folyta-
tott cserekapcsolatoknak is.
Devich János rektorhelyettes xiameni látogatása Hong asszony szerint kiindulópontot jelent a város és Ma-
gyarország közötti cserekapcsolatok fejlesztése terén. A xiameni kormányzat kommunikációs osztályának ve-
zetője annak a reményének adott hangot, hogy Devich János minél több tanácsot adhat a város zeneművé-
szetének fejlesztésével kapcsolatban.
Xiamen, a Gulangyu-sziget és a zongoramúzeum a jövőben minél több magyar zeneművészt, vendéget sze-
retne fogadni. Ha pedig majd azt a zongorát is kiállíthatják a zongoramúzeumban, amelyen Liszt Ferenc vala-
ha játszott, akkor az Xiamen város számára örömteli esemény lesz, vélte Hong Biling asszony.
Hong Biling asszony annak a reménynek is hangot adott, hogy Devich úr és a magyar delegáció látogatása 
révén magyar művészek is részt vehetnek a jövőben a Xiameni Nemzetközi Zongoraversenyen.
Liszt Ferenccel és műveivel kapcsolatban Hong asszony kifejtette, hogy a világhírű művészt a kínaiak is igen 
jól ismerik. Mióta Kína nyitottá vált, Liszt Ferenc műveit az egyszerű emberek is megismerhetik Kínában. A 
zongorázni tanuló kínai gyerekek számára pedig kötelező feladat megismerkedni Liszt Ferenc műveivel. Hong 
asszony Liszt Ferenc műveiben megérezte a magyar nemzeti sajátosságokat, megértette a művész hazája 
iránti szerelmét, hiszen ezt műveibe is belekomponálta. „Nagyon megható volt számomra mindezt tapasztalni” 
– mondta Hong Biling asszony. ZHAO JING

(Folytatás a 28. oldalról)
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Zheng Xiaoying, Kína 
első női karmestere
Idén július elején a Kínai Nemzetközi Rádió által ren-
dezett „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” elne-
vezésű körút delegációja, köztük a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem művészei és a magyar média 
képviselői július 6-án látogatást tettek a Xiameni Fil-
harmonikus Zenekarnál, ahol találkoztak a 82 éves 
Zheng Xiaoying asszonnyal, Kína első női karmeste-
rével. Devich János úr, a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem rektorhelyettese, a küldöttség vezetője, 
első alkalommal találkozott Zheng Xiaoyinggal, de a 
találkozó során a két művész elfelejtette a mellettük 
álló tolmácsot, és angolul kezdett beszélgetni, mint 
két barát, akik rég nem látták egymást. 
Zheng Xiaoying 1929-ben született Fujian tartomány-
ban. 6 éves korában kezdett zongorázni tanulni, 14 
éves korában pedig már fel is lépett. 1947-ben beke-
rült a Pekingi Egyesült Orvosi Kollégium Biológiai Ka-
rára, de közben folytatta zenei tanulmányait is. 1952-
től a Kínai Központi Zeneiskolában tanult zeneszer-
zést. 1955-ben a szovjet szakértők karmesterkép-
ző tanfolyamat indítottak kínai hallgatóknak. Zheng 
Xiaoying is ott folytatta kóruskarmesteri tanulmánya-
it. Még nem tudta, hogy ez a tanfolyam juttatja el őt a 
karmesteri pályára.
A tanfolyam 25 hallgatója között Zheng Xiaoying volt 
az egyetlen nő, de tehetségének és szorgalmának 
köszönhetően a legjobb hallgató lett. 1956 nyarán 
Zheng Xiaoying visszatért a Központi Zeneiskolába, 
ahol zeneszerzői tanulmányai végzése során tanított 
az új Kína első karmesteri karán.
1960 és 1963 között Zheng Xiaoyinget a Szovjet-
unióba küldték tanulni. A Csajkovszkij Zeneiskolá-
ban tanult opera és szimfonikus zene vezénylést 
Nyikolaj Anoszov és Gennagyij Rozsgyesztvenszkij 
alatt. Zheng úgy érezte, hogy fontos megbízást vál-
lalt, ezért szorgalmasan kell tanulnia. Még a nyári és 
téli szabadsága idején sem utazott haza, éjjel-nap-
pal könyvtárban ült, ahol lázasan olvasta a világhíres 
karmesterek által írt, vezénylésről szóló angol vagy 
orosz nyelvű eredeti műveket.
1961-ben Nyikolaj Anoszov segítségével Zheng 
Xiaoying első koncertjét tartotta a Kremlben a Kínai 
Népköztársaság megalapításának 12. évfordulója al-
kalmából. A koncert első részében csupa kínai zene-
darabok voltak, a második részében pedig a kínai-
szovjet barátság kapott hangsúlyt. 1962-ben az Álla-
mi Moszkvai Zenei Színházban a Tosca olasz operát 

vezényelte nagy siker-
rel. A heves, de pon-
tos stílusú Zhenget az 
állam legjobb karmes-
terei egyikének tar-
tották. Ő lett az első 
kínai karmester, aki 
külföl-di operaházban 
vezé-nyelt. A koncert 
sikere meglepetés volt 
Ano-szov számára. 
„Zheng világosan érti 
a zenét, szenvedélyes de pontos a módszere. Már 
most előre látható, hogy szép jövő vár rá karmester-
ként, és fontos szerepe lesz a kínai szimfonikus zene 
fejlődésében” – írta Anoszov Zheng Xiaoyingról.
1978 óta híres karmesterként több kínai és külföldi 
operát vezényelt, köztük A Virágápoló istenség, A 
századik menyasszony, Carmen, Figaro házassága, 
Pil langókisasszony, A sevil lai borbély, Tosca, 
Bohémélet című műveket. Zheng Xiaoying zenei 
pályafutása során sokszor adott elő külföldön, 
különösen a finn Savonlinna Operafesztiválon, ahol 
többször is vezényelt. 1988 telén 16 alkalommal 
vezényelte a Pillangókisasszony című operát, és egy 
finn lap így dicsérte Zheng Xiaoying előadását: „A 
Puccini által kigondolt finom részletekből egyet sem 
hagyott Zheng Xiaoying figyelmen kívül. Zseniális 
karmester varázslatos előadása volt!”
1998 őszén Zheng Xiaoying a délkelet-kínai Xiamen 
városban megalakította a kormány és állami vállala-
tok által támogatott zenekart, a Xiameni Filharmoni-
kus Zenekart. A naponta 5 órát gyakorló zenekar az 
elmúlt 13 évben meglepő gyorsan fejlődött, ami meg-
alapítójának és karmesterének, Zheng Xiaoyingnak 
köszönhető. Ha Zheng Xiaoyingról esik szó, a 
xiameniek biztosan büszkén tudnak mondani valamit. 
„Zheng Xiaoying a legkiválóbb karmesterek egyike 
Kínában, sőt a világon is.” „Zheng Xiaoying olyan ki-
váló karmester, aki kreatív, küldetéstudattal rendelke-
ző ember, és mer elfogadni kihívásokat.”
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongo-
raművésze, Baranyay László úr a Xiameni Filhar-
monikus Zenekarnál tett látogatás során a zene-kar-
ral együtt adta elő Liszt Ferenc Esz-dúr zongora-ver-
senyét. Bár soha nem játszottak együtt, de a zene 
határtalan, a csodálatosan szép zene meghatott min-
denkit.

ZHAO JING

Kína a világban, a világ Kínában

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

Xiamen város mellett található az alig 2-2,5 
négyzetkilométer nagyságú sziget, Gulangyu. A 
sziget valamivel kevesebb, mint 20 000 lakosa 
legóvatosabb becslések szerint is 200, de vannak, 
akik szerint 600 zongorát birtokol, és ezek szerint 
a világon itt a legmagasabb az egy főre jutó 
zongorák aránya, minden ötödik lakásban van 
egy.
Gulangyu-szigeten az első ópiumháború után 
kezdtek megjelenni a külföldiek, majd egyre több 
nyugati telepedett le a gyönyörű helyen. 1910-ben 
alapították a szigeten az első zeneiskolát. Eb-
ben zongorázni is tanultak a diákok. Egy más ma-
gyarázat is létezik a a zongora népszerűségének 
eredetére. Eszerint protestáns hittérítők kezdtek 
először zongorát használni a szigeten. Akárme-
lyik verzió is az igaz, a kí-
naiak nagyon hamar a va-
rázslatos hangszer hatá-
sa alá kerültek. A fentebb 
említett adatok mellett 
az is nagyon be-szédes 
tény, hogy több neves kí-
nai zenész, mint példá-
u l  Yin  Chengzong és 
Xu Feiping is Gulangyu-
szigetről származik, de 
idevalósi az első kínai női 
karmester, Zhou Shuan is. Nem is csoda, hogy 
Gulangyu-szigetet „A muzsikusok bölcsője”, illetve 
„A zene szigete” néven is emlegetik.
Gulangyu-szigetnek ezt a zenei örökségét ismer-
ve egyáltalán nem meglepő, hogy az Ausztráliá-
ban élő kínai Hu Youyi felmenőinek otthonát vá-
lasztotta Ázsia legnagyobb zongoramúzeuma he-
lyül. A Xiameni Gulangyu Zongoramúzeum je-
lenleg több mint 100 zongorával büszkélkedhet 
az Egyesült Királyságból, Franciaországból, az 
Egyesült Államokból, Németországból, Ausztriá-
ból és Ausztráliából, továbbá több mint 100 érté-
kes zongoralámpa, valamint sok érdekes zongo-
ratartozék is a múzeum gyűjteményét gyarapítja. 
Hu Youyi egyébként még egy másik múzeumot is 
nyitott Gulangyu-szigeten, az a világ legnagyobb 
orgonamúzeuma. 
A Xiameni Gulangyu Zongoramúzeum két ki-
állítóterme trópusi virágok és fák között áll egy 

2000 négyzetméteres földterületen, amelyről a 
Shuzhuang-kertet és a tengert lehet látni. A kiál-
lítótermek ablakán át is látható gyönyörű panorá-
ma miatt a múzeumlátogatás legtökéletesebb be-
fejezése az, ha valaki leül egy zongoraszékre az 
egyik üvegfal előtt és gyönyörködik az elé táruló 
látványban, miközben zongoramuzsikát hallgat.
A Hu Youyi által létrehozott kollekcióban található 
még francia verkli, más nevén kintorna is, de van 
itt egy Broadwood & Sons zongora, amely arany-
érmet szerzett a Párizsi Nemzetközi Vásáron, egy 
angol palotából származó hangversenyzongora 
elefántcsontból készült billentyűkkel, valamint egy 
Abraham Lincoln amerikai elnök által is használt 
zongora.
A két kiállítóterem közül az első 2000 januárjában 
nyílt meg, ebben található a Xiameni Gulangyu 
Zongoramúzeum legrégebbi zongorája. Habár 
csak kevés zongorát építettek zongoraművészek, 

ez mégis azok közé tarto-
zik, hiszen 1801-ben készí-
tette a zenei tudását koráb-
ban még Mozarttal is ösz-
szemérő olasz zeneszer-
ző, zongo-rista, zongorata-
nár, zene-kiadó és karmes-
ter, Muzio Clementi (1752-
1832). Cle-menti álló zongo-
rákat és hangversenyzongo-
rákat is késztett.
Az első kiállítóteremben ta-

lálható a világ legnagyobb álló zongorája, egy 
1824-es Broadwood & Sons gyártmány London-
ból. A második kiállítóteremben a zongora fejlődé-
sét lehet nyomon követni. Itt található például egy 
1928-as Haines zongora is. Korának legdrágább 
zongorája, ez az amerikai csoda teljesen automa-
tikus, és képes számos jól ismert zongorista stílu-
sát utánozni. Ahogy a többi kiállított hangszeren, 
úgy ezen a Haines automata zongorán sem sza-
bad „játszani”, a hangját azonban a látogatók min-
den délután 4 órakor meghallgathatják.
A sokfajta, például miniatűr zongora, tangóharmo-
nika (angol neve ugyanis a zongorára utal: piano 
accordion), vagy éppen kerek zongora mellett il-
lusztrációk is láthatók a két kiállítóteremben.
2002 óta egyébként minden második évben 
Gulangyu Nemzetközi Zongorafesztivált is ren-
deznek a szigeten.
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Baranyay László szakmai megbeszélése a Xiameni 
Filharmonikus Zenekar karmesterével

Szabó Ferenc János kipróbálja a zongorát

A Xiameni Filharmonikus Zenekar koncertje

A magyar tudósítók interjúkészítés közben a karmesterrel

Devich János a 82 éves Zheng asszonnyal találkozott

Baranyay László együtt zenélt a zenekar tagjaival



Látogatás egy xiameni zongora-
konzervatóriumban

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem delegációja ellátogatott a kínai Xiamen város neves Gulangyu Zongora-
konzervatóriumába. Xiamen város Kína délkeleti tengerpartján fekszik, a Gulangyu Zongorakonzervatórium pe-
dig híres és népszerű zeneiskola Kínában. A magyar vendégek eszmecserét folytattak a Gulangyu Zongorakon-
zervatórium vezetőivel és tanáraival. A zeneiskolát a xiameni kormányzat és a Kínai Központi Zeneakadémia 
közösen alapította. A Kínai Központi Zeneakadémia a legjelentősebb zeneakadémia Kínában. Tervük szerint a 
Gulangyu Zongorakonzervatórium a jövőben a világ legjobb konzervatóriumai közé fog kerülni. Ezért jelenleg 
arra törekednek, hogy minél több neves külföldi zenésszel alakítsanak ki munkakapcsolatot.
Gulangyu szép tengeri sziget, Xiamen várossal szemben fekszik. A sziget alig 2 négyzetkilométer nagyságú, 
mindössze 10 ezren lakják. De a szigeten több mint 500 zongora található, és ezzel az egy főre jutó zongorák 
száma itt a legnagyobb Kínában. Ezért a szigetet „Zongora-sziget”-nek is nevezik. A konzervatórium erről a szi-
getről kapta a nevét.
A zongoraiskolában tanuló diákok Kína különböző helyeiről jönnek, legfontosabb feladatuknak a zongorán törté-
nő tanulást tekintik. Az iskola nagy figyelmet fordít a nyugati zenészekkel ápolt kapcsolatokra és az oktatás ma-
gas színvonalára. Yang Ming, az iskola vezetője kifejtette, hogy a zongorakultúra Európából jött, és az európai 
kultúra fontos része, ezért az oktatási módszereket is európai országoktól vették át. Az iskola minden igyekezet-
tel azon van, hogy az ott tanuló diákok európai országokba utazzanak továbbképzésre. Az iskolának már eddig 
is sok kapcsolata van nyugati országok konzervatóriumaival. 
Yang Ming szerint a művészeknek rendkívül nagyon szüksége van kapcsolatokra, ezért minden évben sok mű-
vész érkezik a világ különböző országaiból az iskolába, ugyanakkor a diákok is gyakran utaznak külföldre tanul-
ni és versenyezni egyaránt.
Dr. Devich János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektori tanácsadója nagy érdeklődéssel figyelte a 
Gulangyu Zongorakonzervatóriumot és annak diákjait. A két intézmény a jövőben szeretne tárgyalásokat folytat-
ni az együttműködésekről.
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Egy fiatal XiamEni sztár 
- Kelly Ho

 „Minden másnál jobban szeretem a zenét” – ezt 
a kijelentést talán többször hallották már kedves 
olvasóink, de nagy meglepetés a kínai és magyar 
tudósítók számára a 15 éves He Kaili (Kelly Ho) 
nevű kislány szájából hallani ugyanezt a Xiameni 
Zongorakonzervatóriumban.
A „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között" elneve-
zésű körút második állomásán, Xiamenben tartóz-
kodásunk során a magyar művészek, valamint a 
kínai és magyar tudósítók ellátogattak a Xiameni 
Zongorakonzervatóriumba. Az iskola rendkívüli elő-
adással szórakoztatta a vendégeket. Itt találkoztunk 
Kelly Hóval, aki Beethoven második szonátáját adta 
elő. Az előadás után, amíg Baranyay László professzor 
előkészült a pekingi koncertre, a tudósítók Kelly Hóval 
beszélgettek.
Kelly Ho 1995-ben született Tajvanon, 4 évesen kezdett 
zongorázni tanulni. 5 évesen lépett először színpadra. 
„Fuvolázni is tanultam, de késő bb választanom 
kellett a zongora és a fuvola között, mert nincs időm 
gyakorolni mind a két hangszeren” – mondta Kelly. Az 
egyik magyar tudósító azt kérdezte Kellytől, hogy miért 
a zongorát választotta. „Miért? Hát, nem is tudom. 
Talán azért, mert gyerekkoromban volt egy zongora a 
házunkban. Egy-két billentyűt lenyomtam, és szerettem 
a hangját” – válaszolt a kislány mosolyogva.
Más gyerekek számára nehéz elképzelni, hogy a 
Xiameni Zongorakonzervatóriumban tanuló Kelly napi 
5-6 órát gyakorol zongorán, de ez csak a hétköznapi 
munkarendje, hétvégén, amikor nincs órája, 9-10 órát 
tölt gyakorlással. A fiatal lány ilyen kemény gyakorlással 
érte el, hogy 3. helyen végzett egy nemzetközi 
zongoraversenyén, ahol a többi versenyző a világhírű 
amerikai Juilliard Iskolából, a Curtis Zeneművészeti 
Intézetből és a német Freiburg Zeneművészeti 
Egyetemről érkeztek.
„Tudom, hogy sok híres magyar zeneszerző van – 
Liszt, Bartók... Nagyon szeretem a magyar zenét, 
különösen Liszt Ferenc Magyar Rapszódiák című 
művét. Én magam is játszom Liszt műveit, de Magyar 
Rapszódiákat még nem. Majd csak akkor, amikor jobb 
lesz a zeneiségem, és jobban meg tudom érteni Liszt 
zenéjének érzelmi töltését. Még fiatal vagyok. Liszt 
műveihez rendkívül fontos a tökéletes technika” – 
mondta Kelly Ho, aki pontosan tudja, hogy jelenleg mi a 
feladata. Úgy véli, hogy mikor jobban meg tudja érteni 
a zenébe rejtett érzéseket, mikor több élettapasztalata 
lesz, akkor elkezdhet foglalkozni a legjobb darabokkal. 

Az az elve, hogy soha nem szabad felületesen játszani 
zenét.
„Amikor elkezdek valami újat zongorázni, akkor nem 
próbálok rögtön a hangjegyek szerint játszani. Először 
háttérinformációt keresek a zenéről, pl. mikor és milyen 
körülmények között komponálta a művet a szerzője. Így 
jobban értem a zenét. Nem csak a hangjegyeket kell 
játszani, mert a hangjegy még nem zene” – magyarázta 
Kelly.
Idén januárban Kelly Ho saját zongoraestet tartott 
Tajvanon. Bach, Beethoven, Chopin, Liszt és Schu-
mann műveiből játszott. A gyakorlás és a koncert során 
is sok európai klasszikus darabot játszik. „Sajnos még 
nem voltam Európában, csak az Egyesült Államokban 
jártam néhányszor. Imádom az európai országok 
művészi hangulatát. A koncertlátogatók mindig szépen 
öltöznek, és elegánsan tapsolnak az előadóknak. 
Kínában ritkán látható ilyesmi. Úgy tervezem, miután 
itt befejezem a tanulmányaimat, Európába vagy az 
Egyesült Államokba megyek tanulni. Mivel a klasszikus 
zene nem Kínából, hanem a nyugati országokból 
származik, ott sajátíthatom el az igazi, autentikus 
klasszikus zenét. Hiszem, hogy az ott szerzendő 
tapasztalatok megszépítik a zenémet, és jobb lesz az 
előadásom is.”
Kelly Ho álma az, hogy nagy zongorista lesz. „Nem 
könnyű munka, sokat kell dolgozni, ha jó zongorista 
akarsz lenni. A koncerten a zongoraművésznek sok-
sok dologra kell figyelnie – a zenei tagoltságra, a 
dinamikára, a ritmusra, a zenei kifejezőeszközökre stb. 
Mindezekhez bőséges élettapasztalat szükséges. Van 
egy hang a lelkemben, és az azt mondja nekem, hogy 
gyakorolni kell. A zene a szenvedélyem!” 
                                                                  
                                                                       MA XIAOLU
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Július 2-án a „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” el-
nevezésű rendezvény keretében delegáció érkezett a kí-
nai Xi’an városba. A Devich János, a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem helyettes rektora által vezetett dele-
gáció négy magyar zenészből és négy magyar újságíróból 
állt. Én voltam a delegáció segítője és tolmácsa. Xi’an vá-
ros hosszú történelmi múlttal rendelkezik, a kínai történe-
lem néhány legvirágzóbb dinasztiájának volt a fővárosa.
Július 2-án délután a delegáció tagjai szállodában pihen-
tek, mert a Magyarország és Kína közötti kilencórás repü-
lőút után mindenki fáradt volt. Este egy helyi étteremben 
vacsoráztunk, ahol főleg sokféle húsos táskát kínáltak. Mi-
vel külföldi vendégek jöttek az étterembe, ezért a pincér-
nők megkérdezték, hogy kést és villát kérnek-e? A magyar 
delegáció tagjai azonban nem kértek, és annak ellené-
re megpróbáltak evőpálcikával enni, hogy többségük elő-
ször járt Kínában, és korábban sosem használták pálcikát. 
Van egy kínai közmondás, miszerint „aki idegen helyen jár, 
hozzá kell szoknia a helyi szokásokhoz”. A magyarok köz-
mondások között is van hasonló: „Rómában élj úgy, mint a 
rómaiak”. Ha jól emlékszem, a húsos táskák közül a diós 
ízűt kedvelték legjobban a magyarok.
Vacsora után megtekintettük a város leghíresebb látvá-
nyosságaiból kettőt, a harangtornyot és a dobtornyot. 
Azért harangtorony a neve az épületnek, mert sok óko-
ri harang található benne. Az ókorban a harangok funkci-
ója az időjelzés volt. A dobtorony hasonlít a harangtorony-
hoz, ennek a funkciója is az időjelzés volt. A toronyban 
olyan dobokat gyűjtenek, amelyeket a különböző nemze-
ti kisebbségek használtak. Devich úr azt kérdezte tőlem, 
melyik dobot használták az ujgurok. Később értettem meg 
kérdésének okát, amikor megtudtam, hogy régen olvasott 
egy könyvet a magyar-kínai rokonságról, eszerint az ókori 
ujgurok egy része a mai Európába költözött, és a magya-
roknak ősei lettek. 
A program szerint a magyar delegáció két helyi zenei 

szakemberrel beszélgetett a xi’ani rádióban. Az egyik, 
Li Kai professzor, a találkozón bemutatta a magyar 
vendégeknek a chang’ani ősi zene sajátosságait. A 
chang’ani ősi zene több mint ezer éves múltra tekinthet 
vissza, és felvették a kulturális világörökségek listájára 
is. A másik helyi szakember Zhang Ning énekesnő volt, 
aki egy Qingqiang színdarabból adott elő, majd pedig a 
tartomány északi részéről származó shangbei népdalt 
énekelt a magyar vendégeknek. Előadása mindenki 
tetszését elnyerte.
A beszélgetést követően a két professzor és a magyar de-
legáció együtt fogyasztotta el az ebédet. Li Kai profesz-
szor és Szabó Ferenc János, a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem doktorandusz hallgatója egymás mellett ült. 
Szabó elmondta, hogy nemcsak zongorázik, hanem a vi-
lágzene történetét is tanulmányozza, de keveset tud a kí-
nai zene történetéről, mert erről szólóangol nyelvű köny-
vet nem talált. Li Kai professzor azt válaszolta, hogy a té-
mának nagy kínai nyelvű szakirodalma van, de eddig sen-
ki sem fordított ebből angol nyelvre. Ezért együttműködési 
javaslatot tett a közös fordításra.
Xi’an után Xiamen volt a következő állomása a delegáci-
ónak. Kínai zongoravárosnak emlegetik Xiamen várost. Itt 
megtekintettük a Xiameni Filharmonikus Zenekart. A zene-
kar próbatermében Devich János úgy érezte magát, mint-
ha otthon lett volna, hiszen Magyarországok mindennap 
ilyen körülmények között dolgozik. A zenekar Liszt Ferenc 
1. Esz-dúr zongoraversenyét gyakorolta. A karmester fel-
kérte Baranyay László zongoraművész professzort, hogy 
ő is adjon elő valamit. Baranyay úr kiváló játéka elnyerte a 
zenekar tagjainak tetszését, és nagy tapssal jutalmazták 
az előadást.
Feltétlen szólni kell még a 82 éves Zheng Xiaoyingről is, 
aki Kína első női karmestere és a Xiameni Filharmoni-
kus Zenekar karmestere. Idén Liszt Ferenc emlékére tar-
tott több koncerten is vezényelt. Zheng Xiaoying elmondta, 
hogy sok külföldi művész játszott már a Xiameni Filharmo-
nikus Zenekarral, de magyarok nem voltak köztük, azért 
nagy örül a magyar delegációnak.
Xiameni útján a delegáció megtekintett egy helyi zeneisko-
lát is. A zeneiskola teljesen új és rendkívül jól felszerelt. A 
magyar művészek meghallgatták két diák zongorajátékát. 
Egyikük előadása elnyerte a művészek tetszését, és nagy-
ra értékelték a hallottakat. A Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem tanárai érdeklődtek az iránt, hogy a zeneisko-
la növendékei mit gondolnak egy esetleges magyarországi 
továbbképzésről. Az ötletet nagy tetszéssel fogadták az is-
kolában, és megegyeztek, hogy az együttműködés részle-
teiről hazatértük után további tárgyalásokat fognak folytat-
ni.

ZHOU HUIWEN

Feledhetetlen utazás, melyet 
máig gyakran emlegetek A „Párbeszéd Liszt és a kínai zene 

között” körút résztvevői a CRI-ben
A Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” elne-
vezésű körútjának küldöttsége, köztük a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
művészei és a magyar média 
képviselői július 8-án látogatást 
tettek a Kínai Nemzetközi Rá-
dióban, és találkoztak Wang 
Dongmeijel, a CRI alelnökével. 
Wang Dongmei üdvözölte a ma-
gyar delegációt a rádióban tett 
látogatás alkalmából. Elmondta, 
hogy a zenének nincsenek határai, a zene kellemes és könnyű útja a különböző 
nyelven beszélő emberek közötti kommunikációnak. A Kínai Nemzetközi Rádió 
a budapesti FM 92.1 frekvencián keresztül surágozza műsorait és nagyon várja, 
hogy a zeneműsorok készítésében együttműködjön a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemmel. A magyar zenészeken, vagyis a kulturális nagyköveteken keresztül 
a két nép elmélyítheti az együttműködést és megismerést a zene és a kultúra 
területén. 
Devich János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektori tanácsadója, a 
magyar delegáció vezetője köszönetet fejezte ki a Kínai Nemzetközi Rádiónak, hogy 
megrendezi a „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” elnevezésű körút programját. 
„Ennek a körútnak köszönhetően a magyar művészek jobban megismerhetik Kínát, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szívesen együttműködik a Kínai Nemzetközi 
Rádióval a zenei cserekapcsolatok fejlesztésében” - mondta Devich János.
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Első közeli találkozásom
Liszt zenéjével

A szerelemről szóló Szerelmi álmok, a néha erőteljes, 
néha visszafogott Mefisztó-keringő, a magyar nép életét 
tükröző Cimbalom csárdás, illetve az érzelmeit titkoló és 
gördülékeny Magas hegyek és folyó vizek, ezek a világhírű 
és szép dallamok időként visszahangoznak a bennem, 
néha álmomban is. És most már mindig eszembe fogja 
juttatni a júliusban tartott „Szerelmi álmok, Budapest-
Peking” című koncertet is. 
Idén szerveztük „Párbeszéd Liszt és a kínai zene között” 
elnevezésű körutat Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulója alkalmából. Az eseményre meghívtunk magyar 
vendégeket is, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről 
és a magyar médiából összesen kilencen érkeztek Kínába. 
Három város alkotta a körút állomásait: Xiamen, Xi’an és 
Peking. A cél az volt, hogy megfigyelhessék a kínai zenét 
és Liszt zenejét Kínában. A körút befejező eseménye, 
mintegy megkoronázása volt a pekingi koncert.
Idén májusban kezdtük a koncert előkészítését. Az egész 
esemény zárásaként a „Szerelmi álmok” című koncertnek 
nemcsak pompás és nagyszerű eseménynek kellett lennie, 
hanem a kínai és magyar zenekultúra összefüggéseinek 
bemutatásával olyan üzenetet szerettünk volna átadni a 
közönségnek, hogy Liszt zenéje itthon van Kínában is, 
mindenki számára elérhetően.
Először azt kellett eldöntenünk, hogy milyen koncertet 
fogunk rendezni. Hol és mit játszanak a zongoristák? 
Mivel Liszt Ferenc születésére emlékeztünk, ezért Liszt 
zongoraművei voltak számunkra a legfontosabbak. 
Ugyanakkor a koncertet Pekingbe terveztük, ezért be 
akartuk mutatni a kínai klasszikus zenét is a külföldi 
vendégeknek. Azt szerettük volna elérni, hogy a két 
teljesen különböző stílusú zenét tökéletes összhangban 
mutassuk be a közönségnek. Öt előadóművészünk volt: 
Baranyay László neves magyar zongorista, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem professzora, Szabó Ferenc 
János fiatal magyar zongorista, Liu Yuening híres kínai 
cimbalomművész, Zhou Wang neves kínai guzheng-
művész és Gao Ke fiatal kínai zongorista. Eldöntöttük, hogy 
a magyar zongoraművészek főleg Liszt- és Bartók-műveket 
adnak elő, a kínai zenészek pedig kínai klasszikus zenét, 
mint például a Magas hegyek és folyó vizek, és A tavasz 
eljött a Qing-folyóhoz. Az öt zenész közös játékával jut el a 
csúcsponthoz a koncert.
Az alapvető tervek után nekiláttunk a konkrét feladatok-
nak. Összeállítottuk a műsort, összegyűjtöttük a zenészek-
re vonatkozó információkat és képeket, műsorprogramot és 
meghívót terveztettünk, fogadózászlókat készíttettünk, bér-
be vettünk zongorát, ajándékokat vásároltunk, vendége-
ket hívtunk a koncertre és szétküldtük a meghívókat. A leg-
kisebb dolgot is teljes erőbedobással végeztük. Én magam 
titkárnői feladatokat láttam el, valamint telefonáltam a Ma-
gyar Szekció ismerőseinek, a magyar zene híveinek, a ma-
gyarok barátainak, és tájékoztattam őket a készülő koncert-

ről. 
A koncert előtti délután né-
hány kollégámmal elmen-
tünk a koncert helyszíné-
re feldíszíteni a színpadot. 
A színpadmunkások is fel-
szerelték a világítást és a 
hangosítást, majd megérke-
zett a díszlet is, végül pedig 
pontosan a megbeszélt időre a zongora is. Minden a tervek 
szerint, rendben ment. A kollégáim között volt, aki műsorve-
zető lett, volt, aki a hangosításért lett felelős volt, volt köz-
tünk koordinátor, és volt olyan is, aki a vendégek fogadásá-
val és megajándékozással foglalkozott. Másnap már jóval a 
műsor kezdete előtt ismét a koncertteremben voltunk.
De a fáradozás meghozta gyümölcsét. Július 10-én este 
a kínai és magyar zenészek közösen játszották az V. ma-
gyar táncot. A közönség élénk tapssal jutalmazta a két és 
fél órás műsort. A koncertteremben tele volt, a pótszékeken 
is ültek. A lelkes hangulat körülvette a vendégeket, akik úgy 
érezték magukat, mintha álmodtak volna. A koncert után a 
közönség közös fényképeket készített a fellépő zenészek-
kel, a művészek interjút adtak, sok vendég rég nem látott 
barátjával találkozott és vidáman beszélgettek. A közönség 
alig akarta elhagyni a koncerttermet.
A koncert és ezzel a zenei körút ezzel véget ért. Miután ki-
kísértük a magyar vendégeket a repülőtérre, mindenki a jól 
végzett munka örömével gondolt az elmúlt hetekre. Más-
nap mikroblogos üzenetet küldött az egyik barátnőm, aki je-
len volt a koncerten. Azt írta, hogy nagy siker volt a tegna-
pi koncert, őt magát Budapestre emlékeztette. Nagyon örül-
tem a véleményének, érdemes volt sokat fáradozni. Telje-
sült az a kívánságunk, hogy a kínai közönség jobban meg-
ismerje Liszt zenejét, a magyar kultúrát, hogy a zene segít-
ségével a vendégeink visszaemlékezhessenek az elmúlt 
szép napokra, hogy élvezetes előadásban tapasztalhassak 
meg a zenét — az emberiség közös nyelvét.
A Magyar Szekció legújabb és legfiatalabb munkatársaként 
nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy rögtön munká-
ba lépésem után ilyen fontos rendezvény megszervezésé-
ben vehettem részt. Jó lehetőség volt számomra, hogy gya-
koroljak és kipróbáljam magam, valamint hogy valódi tagjá-
vá legyek a magyar nyelvi szerkesztőségnek. A körút szer-
vezése során szerzett tapasztalatok birtokában most már 
jobban értem azt a magyar közmondást, hogy a jó pap hol-
tig tanul. Sokat tanultam, sok olyasmit is, ami nem található 
meg a könyvekben, teammunkát, figyelmet, fegyelmet, 
szorgalmat. Az öt zenész csodálatos játékának köszönhető-
en koncertünk nagy siker volt. A művészek csodálatosan 
szolgálták Liszt Ferenc zenéjének népszerűsítését, tisztán 
érezhettük a nagy zongorista jelenlétét. 

HAO YUE
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Koncert - Szerelmi álom Budapest és Peking közt
A Kínai Nemzetközi Rádió MAGYAR nyelvi adása beindításának 35., LISZT Ferenc születésének 

200. és BARTÓK Béla születésének 130. évfordulója alkalmából (júl. 10., Peking)

Prélude
The LISZT model of  " Welcome to Beijing" & "After thousand years"    .............................      

1. Piano Solo
             
Liebestraum No.3 – Franz Liszt      ....................................................................................                                                        
Mephisto Waltz – Franz Liszt        ....................................................................................                                                            
Allegro Barbaro – Bela Bartok        ....................................................................                                                       

2. Yangqin Solo                                              

Spring Comes to Qing River - Liu Weikang    .....................................................................                                       
Cymbalum-Czardas (Music Arranger: Liu Yuening)    .............................................                                
                                                                      
3. Piano Solo
                  
Hungarian Rapsody No. 16 – Franz Liszt   .......................................................................                                           
Hungarian Rapsody No. 15 – Franz Liszt   .......................................................................
Hnngarian Rapsody No. 2 – Franz Liszt    ..........................................................                                              

4. Chinese Zither Solo

Grand Mountains and Singing Streams    ............................................................................                                               
The Tune of Qin Mulberry - Zhou Yanjia  .............................................................                                               

5. Joint Performance (János Ferenc Szabó, Wang Zhou, Yuening Liu)

Moon Rising in the Rosy Clouds (Music Arranger: Wang Jianzhong)      
Hungarian Dance No. 5 – Johannes Brahms

A Kínai Nemzetközi Rádió 
Magyar Szekciója

1976. júliusában kezdődött hivatalosan a Kínai Nemzetközi Rádió magyar nyelvű adásának sugárzása. 
Az elmúlt 35 évben rövidhullámú adás sugárzással, lapkiadással és multimédiával is kezdett foglalkozni a 
rádió, már eddig is jelentős eredményeket ért el, kiváló szakértőket képzett ki, és szép jövő áll előtte.
Először is köszönetet szeretnénk mondani azoknak az idősebb munkatárainknak, akik az elmúlt években 
szorgalmasan dolgoztak a magyar szekcióban. Az eltelt 35 évben az ő szorgalmuknak köszönhetően 
alakult ki a magyar adás széles spektrumot felölelő műsorstruktúrája - hallgatóink nagy örömére. 
Elmondhatjuk, hogy idős munkatársaink jelentik a magyar szekció alapját.
A magyar szekció fejlődése során sokszor használt fel új eszközöket. 2003 októberében indult el magyar 
nyelvű honlapunk, aminek segítségével több barátot szerzett a magyar szekció. 2009-ben a magyar 
netezők szokásai alapján átalakítottuk honlapunkat. Ehhez a munkához felhasználtuk honlapunk 
olvasóinak véleményét, javaslatait is. Az átalakításhoz nagy támogatást kaptunk és nagy sikert arattunk 
vele. Eredményeképpen megnőtt honlapunk látogatottsága. 
2005 augusztusában jelent meg a Magyar Szekció első nyomatatott periodikája, a Híd című lap. A 
címmel is azt szerettük volna kifejezni, hogy a lap a magyar hallgatók és a magyar szekció közötti híd 
lesz. 2008 második felében a Pekingi Olimpiai Játékok miatt egyre több magyar érdeklődött Kína és a 
kínai fejlődés iránt. Ezért a Magyar Szekció a „Híd”-at magazinná bővítette, amely azóta is megjelenik, 
a címe: Panoráma. A Magyar Szekció munkatársai nagyon szorgalmasan dolgoznak. 2009-ben a kínai 
Országos Népi Gyűlés és a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület éves ülése során a Magyar Szekció 
élő internetes videobeszélgetést készített „A kínai és magyar kereskedelmi kérdésekről” címmel.
2009-ben a Magyar Szekció nagyszabású interjúsorozatot készített azokkal az emberekkel, akik az 
1950-es években Magyarországon ösztöndíjasként tanultak. Az interjúk rádióadásban, az interneten és 
a Panoráma magazinban is megjelentek. Magyarország két volt kínai nagykövete is nagyra értékelte 
az interjúsorozatot, és gratuláló levelet is írt szerkesztőségünknek. „Kínai-magyar labdarúgó-barátság” 
című internetes különadásunk a Kínai Nemzetközi Rádió első díját kapta 2009-ben. 2010-ben a Magyar 
Szekció 52 részes videosorozatot készített „Wokkal Kínából” címmel, amely kedvező fogadtatásban 
részesült.
Idén van Liszt Ferenc születesének 200. évfordulója, Bartók Béla Viktor János születésének 130. 
évfordulója, a Kínai Nemzetközi Rádió megalakulásának 70. évfordulója, illetve a magyar nyelvű adás 
megindulásának 35. évfordulója. Ebből az alkalmából a Magyar Szekció „Liszt és a kínai zene” címmel 
eseménysorozatot szervezett. Ennek részeként a Magyar Szekció négy újságírója, a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia négy zenésze és négy magyar tudósító Xi’an, Xiamen és Peking városba utazott.
Mi, a Kínai Nemzetközi Rádió Magyar Szekciójának munkatársai szorgalmas munkával dolgozunk a szép 
jövőért és bátran néznek szembe az új kihívásokkal. Azonosulunk Konfuciusz „legostobább” diákjának 
(Zeng Zi) önelemző módszerével, aki minden nap megkérdezte magától: „Mikor másnak segítettem, azt 
becsülettel tettem? Barátként tartottam-e a szavam? ...” 

János Ferenc Szabó

László Baranyay
László Baranyay
László Baranyay

Yuening liu
Yuening liu

János Ferenc Szabó
János Ferenc Szabó
Ke Gao

Wang Zhou
Wang Zhou
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A-I.   ZHANG Ning, a shaanxii qinqiang operaénekese
A-II.  YIN Li, a CRI főszerkesztő-helyettese
A-III. ZHOU Wang, híres citeraművész
A-IV.  WANG Xuejun, a CRI Magyar Szekciójának vezetője
A-V.   ZHAO Jing, riporter a CRI Magyar Szekciójából
A-VI. BARANYAY László, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
zongoraművész professzora
A-VII. A turné Xiamen városi kísérője 
B-I.   DENG Botao, a CRI kameramanja a turnén
B-II.  MA Xiaolu, riporter a CRI Magyar Szekciójából
B-III. DEVICH János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
rektori tanácsadója
B-IV.  WANG Dongmei, a CRI elnökhelyettes-asszonya
B-V.   VEREB-DÉR Botond, a Klasszik Rádió tudósítója
B-VI.  CZIFRA Szilvia, riporter a Magyar Rádióból
B-VII. PENG Jiapeng, a népi Rádiózenekar karmestere
C-I.    WANG Shuwei, a Rádiózenekar vezérigazgatója
C-II.   TREBITSCH Péter, az MTI Pekingben akreditált tudósítója
C-III. HONG Biling, a xiameni pártbizottság propaganda-
osztályának vezetője
C-IV.   YANG Ming, a Xiameni Zongorakonzervatórium igazgatója
C-V.    DEVICH Jánosné, Devich János professzor felesége
C-VI.  FU Renchang, a Xiameni Filharmonikus Zenekar karmestere
C-VII. AN Xin, a CRI Magyar Szekciójának vezetőhelyettese
D-I.   ZHOU Huiwen, riporter a CRI Magyar Szekciójából
D-II.  LI Xuan, a CRI Külügyi Irodájának vezetője
D-III. LI Kai, a xi'ani Tang-kori zenekar igazgatója, művésze
D-IV.  A Xiameni Zongorakonzervatórium diákja
D-V.   SHANGGUAN Jun, a xiameni sajtóiroda vezetője 

Július 11-én éjszaka a pekingi Fővárosi Nemzetközi Repülőtéren búcsúztunk 
mi 12-én egymástól. Szomorkás hangulat uralkodott közöttünk. Az elmúlt alig 
11 nap alatt páratlan, mély barátság szövődött a csoport tagjai között. Jóllehet 
ide-oda siettünk a turné során, jóllehet a csoportunkban voltak olyanok, akik 
nem tudnak magyarul, de közös célt tűztünk ki a kínai-magyar kulturális 
csere elmélyítésére, a zenei sokszínűség tanulmányozására. Riporterekként, 
szerkesztőkként ugyan nem értettünk igazán a zeneművészethez, de a Liszt 
nevében szervezett kínai turné, illetve a kultúrdiverzitás tanulmányozását célul 
kitűzött utunk sikeresnek volt minősíthető. Ezt szerintünk a körút három kínai 
városában a szívélyes helyi vendéglátás, illetőleg a kínai szervezők és a magyar 
vendégek közötti barátság is fényesen bebizonyította. Azt kívánjuk, hogy a 
magyar zenész díszvendégeink és a magyar médiában dolgozó kollégáink 
elhivatottsága, további küldetése sikerrel járjon. Kívánjuk továbbá, hogy a 
kétféle civilizáció között tovább mélyüljön az elismertség és az érintkezés...

                     Kínai Nemzetközi Rádió - Magyar Szekció
                                       2011. július

D-VI. ZHENG Xiaoying, a Xiameni Filharmonikus Zenekar 
alapítója, művészeti vezetője, karmestere
D-VII. SZABÓ Ferenc János, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem zongoraművésze
E-I.    SIPOS Szilvia Anna, a Magyar Televízió riportere
E-II.  LIU Chunren, a xi'ani Guanzhong Skanzen helyi zene-
művésze
E-III.  GENG Qingqing, a turné vezetője CRI-ből
E-IV.   CHEN úr, a xiameni sajtóiroda osztályvezetője
E-V.    HE Kaili, a Xiameni Zongorakonzervatórium diákja
E-VI.  FAN Jianping, a CRI O. K. Központjának vezetője
E-VII. SZEPESI Dávid, a Magyar Televízió operatőre
F-I.    LIU úr, a xi'ani Harangtorony vendéglátója
F-II.   XU Xuan, a turné titkárnője a CRI-ből
F-III.  DUAN Xiannian, xi'ani alpolgármester
F-IV.  LI asszony, a Xiameni Filharmonikus Zenekar ügyvezetője
F-V.    CHEN Xiaohu, a Xi'ani Népi Rádió vezérigazgatója
F-VI.  Xi'ani idegenvezetőnőnk
F-VII. Népművész a xi'ani Harangtoronyban
G-I.   A Tang Paradicsom park idegenvezetője
G-II.  SZAKÁL Imre, a Magyar Szekció  pekingi hangversenyének 
magyar műsorvezetője
G-III. ZHOU Tingting, a népi Rádiózenekar erhu-művésze
G-IV.  SUN Gaoming, a xi'ani kormányzat sajtóirodájának veze-
tőhelyettese
G-V.  AI Liqun, a Rádiózenekar igazgatóhelyettese
G-VI.  LIU Yuening, híres cimbalomművész
G-VII. GAO Ke, a pekingi hangverseny fiatal kínai zongora-
művésze  

UtÓszÓ
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