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Megkérdőjelezhetetlen szimpátia fogadta az érintett médiumok munkatársainál a szép Kína és szép
Magyarország közötti egyre intenzívebbé váló
interakció. A média irányában kialakult határozott
felelősségérzet az elmúlt években arra ösztönzött,
hogy a kínai-magyar baráti érintkezések történetében több gazdag múltú személlyel riportot készítve
a médiainnováció szellemében fogalmaztunk meg
egy-egy megható történetet. Ahogy az általunk
magyar partnerrel együtt forgatott „Kína, Magyarország és a foci” című filmhez fűzött jegyzet fogalmaz: a barátság, a nagyszerűség, az odaadás és a
hála viszonzása együtt rajzolódik ki reális történetté. Egy médium számára mindezt nagy felelősségnek tartjuk.
A médiumok értéke az adott személyeken és az
adott esetek történtén alapul, ezért ha a barátság
követeinek ezrei nem írnának újabb és újabb fejezeteket a két ország közötti barátság történetében,
akkor munkánk elveszítené a lehetőségét arra,
hogy valódi teljesítményeket érjen el. Továbbra
is arra vágyunk, hogy a két ország érintett személyei újabb ragyogó eredményeket érjenek el a két
ország közötti kapcsolatokban. Ennek eredményeképpen a Kína és Magyarország testvéri barátságához fűződő tevékenységeink fiatalabbak és szebbek
lehessenek!
Wang Xuejun
A Kínai Nemzetközi Rádió
Magyar Szerkesztőségének vezetője

不断促进美丽中国和美丽匈牙利之间的良
好互动是我们这些相关媒体人所割舍不断的情
怀。为此，在过去若干年中，我们以强烈的媒
体责任感，在充分发挥媒体创新精神的基础上，
采访了中匈友谊史上一个个生动的人物，撰写
了一篇篇感人的故事。正如我们在与匈牙利合
拍纪录片《中国足球元老留学匈牙利往事》的
总结词中所述：友谊、辉煌、期许与感恩，当
这四个词汇共同结成一段真实的历史时，对于
一个媒体而言，我们把它理解为“责任”。
媒体的存在价值正是以相关人物和相关事件的
发生为依托，没有两国千千万万的友好使者为
友谊续写新篇，我们的工作不可能精彩而富有
成效。愿两国各界友好人士携手努力，共创新
辉煌，我们的事业也会因两国间日益紧密的交
往和难以割舍的兄弟之情而，青春、美丽。

王学军
中国国际广播电台
匈牙利语部副译审

Életrajz:
Wang Xuejun, a Kínai Nemzetközi
Rádió docense, Magyarországgal
kapcsolatos médiaszakértő Kínában.
Kínában kiadták a „800 kínai karakter” című könyvét, amelynek
szerzője volt, továbbá főszerkesztője volt az ugyancsak Kínában
megjelent „Kínai-magyar tematikus szótár”-nak.
Magyarországon jelentek meg az
„Étkezés Kínában”, a „Konfuciánus történetek” és az „Egészségmegőrzés hagyományos kínai
módszerekkel” című könyvek,
amelyeknek szerzője és főszerkesztője is volt.

E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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Egyre szorosabbá válik a kínai-magyar
kereskedelmi együttműködés

Li Keqiang (középen) és Orbán Viktor (jobbra)

Az európai hitelválság kitörése óta az európai gazdaság, így
a magyar gazdaság is, nagy nehézségekkel küzd. Ebben a
helyzetben a magyar kormány több pozitív intézkedést és
kedvezményes politikát vezetett be annak érdekében, hogy
vonzóvá váljon a külföldi tőke számára, és ezzel elősegítse
a magyar gazdaság fellendülését.
A magyar kormány keleti nyitása következtében a kínai áruk
Európába történő belépése szempontjából hídfőállásának tekintik Magyarországot. A magyar kormány azt reméli, hogy
az új politikának köszönhetően szorosabbá válik a Kínához
fűződő kereskedelmi együttműködés.
2014 áprilisában a magyar kormány rendezvénysorozatot
tartott a különböző kereskedelmi szervezetekkel, hogy a
befektetési lehetőségekről tájékoztassák a kínai vállalatokat,
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Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

amitől még több kínai beruházást várnak Magyarországra.
Április végén a Magyar Vállalkozók Szövetsége a középkínai Chongqing városban rendezett magyar befektetési
tájékoztatót, amelyen közel 100 befektetési lehetőséget ismertettek, ami azt tükrözi, hogy Magyarország nagyon várja
a kínai cégek befektetéseit.
Hogy tovább erősítsék a Kínához fűződő kereskedelmi
együttműködési kapcsolatokat, a Nemzetgazdasági Minisztérium a minap azt közölte, hogy a Ipari Parkok Szövetsége
kínai tevékenységekkel foglalkozó főosztályt hozott létre,
hogy még több együttműködési lehetőséget teremtsenek a
kínai befektetőknek.
Jelenleg Magyarországon összesen 204 ipari park van. A
kínai vállalatok számára a magyar ipari parkok több előnyt
jelenthetnek. Például olcsóbb a területbérlés, jók a közlekedési és szállítási körülmények. Emellett Magyarország kiváló szakmai képzési rendszerrel és kiváló szakemberekkel
rendelkezik. Harmadszor pedig: a kínai befektetők a magyar
ipari parkokban a kínai gyártmányú termékeket uniós gyártásúra változtathatják.
Az év első felében Magyarország több mint 20 befektetési
tájékoztatót tartott Kínában. A különböző tájékoztatókon
keresztül egyre több kínai üzletember ismeri meg a KözépEurópában fekvő Magyarországot. Borbély Enikő, Magyarország sanghaji főkonzulátusának külgazdasági szakdiplomatája a július 9-én Ningbo városban rendezett befektetési
tájékoztatón kifejtette, hogy Magyarország ideális beruházási célpont. Hogy még több kínai befektetőt vonzzon, a
magyar kormány különféle adókedvezményeket vezetett be.
Borbély a tájékoztatón kifejtette, hogy Magyarország számos kitűnő befektetési feltétellel rendelkezik. Először is,
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Magyarország Európa központjában fekszik és uniós tagállam, ezért a magyarországi befektetés jó alapot teremt
az uniós piacra történő belépéshez. Másodszor, a magyar
politikai környezet hosszú ideje stabil. Harmadszor, fejlett a
magyar közlekedési és szállítási rendszer. Emellett a magyar
adórendszer rendkívül kedvező a külföldi befektetőknek, a
magyar jövedelemadó csak 16%, ez a legalacsonyabb egész
Európában. A vállalati adó idén 19%-ról 16%-ra csökkent.
Hogy vonzóvá legyenek a külföldi befektetők számára, a
helyi kormányzatok számos kedvezményt léptettek érvénybe. Például 10 éves fejlesztési adókedvezményt és 30 millió
euró értékű képzési és munkahely-teremtési adókedvezményt nyújtanak a külföldi befektetőknek. Borbély szólt
arról is, hogy a kormány által nyújtott pénzügyi támogatás a
külföldi befektetések összegének 10-20%-át éri el.
Borbély kifejtette, a magyar kormány által 2010-ben elindított keleti nyitás kulcsa Kína. Eddig a Bank of China, a
Huawei, a Wanhua, a Zhongxing és más kínai vállalatok
fektettek be Magyarországon.
„Szeretnénk, ha még több kínai vállalat jönne Magyarországra befektetni” - nyilatkozott Borbély.
A magyar fél intézkedéseire a kínai fél pozitívan reagált.
2014. augusztus 28-án és 29-én a 2. Kína és a Közép- és
Kelet-európai Országok Közötti Magas Szintű Befektetési
Fórumot rendeztek Prágában. 15 kínai tartomány küldött
kereskedelmi delegációt a fórumra. Mivel az idei fórumot
a Kína és a közép- és kelet-európai országok közötti befektetéseket elősegítő év, valamint a kínai-magyar és a kínaicseh diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulója
alkalmából tartották, ezért az érintett országok nagy figyelmet szenteltek a fórumnak. Li Keqiang kínai miniszterelnök
üdvözlő táviratot küldött, Zhang Gaoli pedig miniszterelnök-helyettes részt vett a fórumon és beszédet mondott.
Becslések szerint Kína és a különböző közép- és keleteurópai országok között körülbelül 450 millió euró értékű
együttműködési egyezmény született a fórumon.
Értesülések szerint a kínai-magyar együttműködésekben

az új energia és az energiatakarékos technológiák a legnépszerűbbek. Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
államtitkára úgy nyilatkozott, hogy jelenleg Magyarországon
az ipari szektor az átalakulás időszakában van, és rendkívül
függ az energiapiactól. Ezért az érintett területeken Magyarországnak meg kell erősítenie a kínai vállalatokhoz fűződő
cserekapcsolatokat és együttműködéseket, mivel ez fontos
szerepet játszik az energiaszektor szerkezetének átalakításában és szabályozásában.
2011-ben a magyar kormány kidolgozta az energiafejlesztési
programját, hogy enyhítsék az energiaellátás terén a feszültséget, ugyanakkor fenntartsák a gazdaság stabil növekedését.
Ezzel kapcsolatban Kovács Pál kifejtette, hogy a jövőben a
magyar és a kínai vállalatok között több együttműködési lehetőség lesz környezetvédelmi és energiatakarékossági területen.
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Magyarország a kínai turisták
új utazási célállomása lett
Az utóbbi években a Kína és Magyarország közötti gazdasági együttműködések egyre szorosabbá válnak. A kétoldalú
együttműködések az infrastrukturális létesítmények építése,
az élelmiszerkereskedelem és az utazás területén egyaránt
nagy eredményeket értek el. Öt egymást követő évben nőtt
a Magyarországra utazó kínaiak száma. A legnagyobb kínai
utazási honlap, a Ctrip által augusztusban végzett közvélemény-kutatás eredménye szerint a kínai turisták egyre több
figyelmet szentelnek Magyarországnak, Csehországnak és
Bulgáriának, hiszen ez a három ország földrajzilag közel
van egymáshoz, és mindegyiknek vannak jellegzetes látnivalói is.
A közvélemény-kutatás szerint nyáron, különösen júliusban és augusztusban utazik sok kínai az említett három
országba. A síelés miatt télen is érdemes Bulgáriába utazni.
A hosszú történelmi múlt és a hagyományos kultúra miatt a
három ország fővárosa: Budapest, Szófia és Prága rendkívül
közismert a kínaiak körében. Budapest nagyon érdekli a kínai turistákat, a felmérések szerint a Magyarországra utazó
kínaiak 99,34%-a felkeresi Budapestet. A kulturális nevezetességek, a tavak, a termálvizek, a finom élelmiszerek és a
borok rendkívül vonzzák a kínai vendégeket.
A közvélemény-kutatásból kiderült az az érdekes tény is,
hogy az érintett három ország sokkal vonzóbb a nők, mint a
férfiak körében. Becslések szerint a női utazók száma körülbelül 30%-kal több, mint a férfiaké. A kínai utazási irodák
körében van egy mondás: a férfi turisták Tibetet szeretik, a
női turisták azonban Európát.
A korábbi évektől eltérően a közép- és kelet-európai országok mára fokozatosan a kínai turisták új utazási célállomásai lettek. Idén május végén Budapesten tartották a Kína és
a közép- és kelet-európai országok közötti utazási együttműködésekről szóló magas szintű konferenciát, amelyen
Szijjártó Péter, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára üdvözlő beszédében
kifejtette, hogy Kína fejlődése óriási üzleti lehetőséget
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teremt a közép- és kelet-európai országoknak, a Kínához fűződő utazási együttműködések megerősítése rendkívül nagy
jelentőséggel bír. Szijjártó Péter beszélt arról is, Magyarország örül annak, hogy fontos szerepet játszik a Kína és a
közép- és kelet-európai országok közötti utazási együttműködésekben, és kész az érintett felekkel együtt elősegíteni a
kétoldalú utazási együttműködések további elmélyítését.
Nemcsak a kínai és a magyar idegenforgalom szereplői,
hanem a két ország legfelsőbb vezetői is nagy jelentőséget
tulajdonítanak az utazási együttműködések fejlesztésének.
Li Keqiang kínai és Orbán Viktor magyar kormányfő idén
februári pekingi találkozóján aláírták a kínai-magyar turisztikai együttműködések elősegítéséről szóló memorandumot,
amelyben arról is szó van, hogy létrehozzák a Kína és a
közép- és kelet-európai országok közötti turisztikai együttműködéseket segítő különleges szervet, hogy megerősítsék
a kétoldalú utazási cserekapcsolatokat, a kereskedelmi befektetéseket, valamint a népek közötti közös megértést.
Értesülések szerint az elmúlt évben a magyar kormány több
intézkedést tett, hogy elősegítse a kínai turisták magyarországi utazását. Könnyítették például a kínai turisták számára
a vízumkezelést, erőfeszítéseket tesznek a Peking és Budapest közötti közvetlen légi összeköttetés helyreállítására,
a szomszédos európai országokkal együtt terveznek meg a
kínai turistáknak megfelelő utazási útvonalakat. A Visegrád
Együttműködés (V4-ek) tagállamai, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia pekingi nagykövetségei
által közösen bevezetett Európai Kvartett nevű útvonal a
legnépszerűbb a kínaiak körében.
Eszerint az érintett négy ország együttműködve tervezi meg
az utazási útvonalakat, és több kedvezményt nyújtanak a
kínai utasoknak, még több kínai turistát vonzva ezzel. A visegrádi országok között könnyű a közlekedés, csodálatosok
a természeti látnivalók, ugyanakkor minden tagországnak
vannak különlegességei is. Az Európai Kvartett bevezetésének köszönhetően 2013-ban a V4-ekbe utazott kínaiak
száma jelentősen növekedett. Magyarország pekingi nagykövetsége által kiadott statisztikai adatok szerint tavaly
36%-kal nőtt a kínai turistáknak kiadott vízumok száma.
Csehország pekingi nagykövetsége azt közölte, hogy tavaly
több mint 160 ezer kínai utazott Csehországba, miközben
2007-ben csupán 17 ezren.
A Magyar Turizmus Zrt. által kiadott legfrissebb statisztikai
adatok szerint jelenleg Kínából évente körülbelül 2,5 millióan utaznak Közép- és Kelet-Európába. A magyar fél célja
az, hogy az elkövetkező öt évben ez a szám 50%-kal növekedjen és elérje a 3,7 milliót.
Szinte minden nagyobb kínai utazási iroda foglalkozik
magyarországi utaztatással. A kínai turisták leggyakrabban Budapestet, a Balatont és a Duna-kanyart keresik fel.
Emellett tavalytól kezdve érdekes jelenség figyelhető meg

Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA
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a Magyarországra utazó kínaiak körében: fogorvoshoz is
elmennek. Európában Magyarország nagyhatalom a fogászati turizmus területén. A legtöbben Nagy-Britanniából,
Franciaországból, Ausztriából és Németországból mennek
Magyarországra fogproblémákkal. Egyes kínai utazási
irodák ezt az üzleti lehetőséget kihasználva népszerűsítik
a fogászati turizmust a kínaiak körében. Egy ilyen út általában egy hétig vagy fél hónapig tart, a turisták a kezelés
közben utaznak is.
Értesülések szerint Kína jelenleg Japán után a második
legfontosabb ázsiai küldő piac Magyarország számára. A
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2013-ban a kereskedelmi szálláshelyeken a kínai vendégek száma közel
5 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 9
százalékkal emelkedett az előző évhez képest.
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Magyarország a legnépszerűbb a kivándorló kínaiaknak
Mélyponton a Kanadában és az Egyesült Államokban letelepedő kínaiak száma. A két ország a korábbi rendszerhez képest jelentős szigorításokat vezetett be. Szakértők
szerint a kivándorló kínaiak elsősorban Észak-Amerikát,
Európát és Ausztráliát választják, de Hongkong ugyancsak kedvelt célállomás. A kínaiak körében az európai
országok népszerűsége nő a leglátványosabban.
A portugál kormány 2012-től teszi lehetővé a külföldi állampolgárok számára, hogy befektetés révén tartózkodási
engedélyhez jussanak. A rendelkezés bevezetésétől 2014
júliusáig eltelt időszakban az ilyen jellegű befektetés ös�szege elérte a 817 millió eurót. Az idei év első felében 900
kínai kérte a letelepedést Portugáliában. Ez az új intézkedés hatályba lépése óta jelentkezett 1340 kínai állampolgár közel 70 százaléka.
A brit bevándorlási hivatal augusztus végén tette közzé a
második negyedév adatait, amelynek alapján az idén áprilistól júniusig terjedő három hónapban 103 kínai telepedett le kötvény vásárlásával. Ezzel 2014-ben összesen 188
kínai döntött a brit befektetői letelepedés mellett. Ez már
most megegyezik a tavalyi adattal; 2013-ban összesen 187
kínai választotta a bevándorlás ezen módját.
Az európai országok közül Magyarország az egyetlen
schengeni tagállam, ahol állampapír-vásárlással is tartózkodási, majd letelepedési engedélyhez juthatnak a
kínaiak. A spanyol és portugál ingatlanok kínai felvásárlása 2013-ban vett látványos lendületet, de 2014-től már
a magyar letelepedési kötvény vásárlása lett a legnépszerűbb. Ez a váltás három tényezőnek tudható be. Magyarországon lehet a leggyorsabban letelepedési engedélyhez
jutni a legminimálisabb feltételek mellett, és az engedély
itt a legmegbízhatóbb. A kínai befektetők a szerződés
aláírásától számított 8-12 hónapon belül kézhez kapják
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a letelepedési engedélyt, amely feljogosítja a külföldit a
26 schengeni tagországba történő utazásra is. A legalább
ötéves futamidejű államkötvény megvásárlásához csupán 250 ezer euróra (75 millió forint) van szükség. És
hogy miért a magyar befektetői letelepedés a legmegbízhatóbb módja a bevándorlásnak? Mivel Magyarország a
külföldi nagykövetségei révén hirdette meg a programot,
így a jelentkezők befektetésük biztonságának tudatában
vásárolhatják meg a befektetői letelepedés feltételéül
szolgáló államkötvényt.
Emellett a magyar kormány biztosítja a legkönnyebben
teljesíthető feltételeket a bevándorláshoz. Minden 18.
életévét betöltött, büntetlen előéletű külföldi állampolgár
benyújthatja a kérelmet. Ennek előfeltétele a 250 ezer
euró névértékű állampapír-vásárlás. Kedvező elbírálás
esetén a kérelmező 18 évesnél fiatalabb családtagjai is
jogosultak tartózkodási engedélyre.
További enyhítést jelentett, hogy egy 2014-es módosítás
szerint a befektetőt félévenkénti tartózkodásra kötelezik.
Magyarország ezt követően is fenntartotta a Kínára vonatkozó kétezres kvótát. Az államkötvény értékesítésével
foglalkozó magyar társaság bejelentése szerint a program iránt érdeklődő befektetők számának ugrásszerű
növekedése miatt a magyar parlament gazdasági bizottsága szeptemberben értékelte a befektetési letelepedési
programot, és támogatta azt a törvénymódosító javaslatot, amelynek alapján 2015-ben a kötvény névértékét
250 ezerről 300 ezer euróra emelnék. A drágulás intenzívebb kínai érdeklődést hozhat a módosítás hatályba
lépése előtt.
Egy külföldi letelepedéssel foglalkozó kínai szakértő
szerint Kína jelenleg a kivándorlás korát éli. A letelepedéskor általában a hagyományos célországok közül az
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európai országok az oktatás minősége, a jóléti rendszer
és a közlekedés alapján könnyedén összehasonlíthatók.
Európában a tandíj a legkiválóbb kínai iskolák tandíjának csupán a fele, a világ legjobb 200 egyeteméből 49
európai intézmény. De a legélhetőbb 50 metropolisz közül is 26 Európában található.
Kína egyik leggazdagabb tartományában, Zhejiangban
egyre nagyobb az érdeklődés a külföldi letelepedés iránt.
A helyi vállalkozók körében végzett felmérés alapján az
európai országok által kínált befektetői letelepedést tartják a legegyszerűbbnek és a legkényelmesebbnek, sőt ez
még segítheti is őket a nemzetközi piacba történő integrálódásban. Zhejiang tartományból már a 80-as években is szép számban települtek családostul Európába a
wenzhou-i vállalkozók, akik általában a vendéglátásban
voltak érdekeltek. Manapság a nemzetközi piac nyitásának és a külföldi üzleti információk hatására a zhejiangi
gazdálkodók közül sokan döntöttek a kivándorlás mellett. Adatok azt mutatják, hogy 2013-ig összesen 9 millió
343 ezer kínai vándorolt ki az országból. Kína ezzel az
1990. évi 7. helyről a negyedik helyre ugrott előre a kivándorlási ranglistán. A migrációval foglalkozó Hezhong
társaság vezérigazgató asszonya, Liu Li szerint egyértelműen nőtt a befektetői letelepedést választók száma, és a
magyar program is kedvező opciónak számít.
Zhang asszony gyakran utazik Európába. Elmondta,
hogy a kivándorlás számára megkönnyíti az üzleti tevékenységet. A magyar program jóval kényelmesebb az
egyébként drágább brit programnál, tette hozzá. A külföldi letelepedést fontolgató kínaiak a döntéskor azt sem
hagyják figyelmen kívül, hogy a magyar eredetileg keleti
nép volt, és így sok a kulturális hasonlóság a két nemzet
között.
Nanking városban a külkereskedelemben érdekelt Fan
asszony úgy mesélte, hogy 2013 végén intézte el a magyarországi bevándorlást abból a célból, hogy kényelmesebben utazhasson Európában. Gyermekének oktatása
is fontos szempont volt, és Magyarország e tekintetben
is jó választásnak bizonyult. Gyermeke most angol tannyelvű iskolába jár. Vállalkozóként Fan többnyire az
ár-érték alapján hoz döntéseket, és most is így esett a
választása a magyar programra a brit helyett.
A Fujian tartományból származó Min úr szintén magyar letelepedési kötvényt vásárolt. Tanácsadói segítséggel csupán 38 napot kellett várnia a tartózkodási engedélyre. A nagy kereskedelmi forgalmat lebonyolító Min
úr olyan országba akart vándorolni, amelynek oktatása
nemzetközileg is elismert, és egyszerű ki- és beutazást
tesz lehetővé a családtagok számára. A magyar program
egyik előnye, hogy a 18 éven aluli családtagoknak is jár
a tartózkodási engedély.
Statisztikai adatok azt mutatják, hogy minden más európai ország programjánál népszerűbb a magyar letelepedési kötvény. A 2013 áprilisa óta eltelt másfél évben a
külföldi letelepedést választó kínai családok leginkább
Magyarországot választották.

A Hugyecz László híres magyar építész által 1934ben tervezett Sanghaji Nemzetközi Hotel (Park Hotel)
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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Gondolatok Magyarországról
Song Lilei, a Tongji Egyetem közép- és kelet-európai
kutatóintézetének docense

Magyarország most arra törekszik, hogy az ázsiai-európai kereskedelem hídjává váljon, így elsősorban Kínával, Oroszországgal és Indiával ápolt gazdasági külkapcsolatainak tulajdonít jelentőséget. A közép- és keleteurópai országok közül Magyarország Kína-politikája
a legaktívabb, Kínához fűződő viszonya fejlesztésével
igyekszik több gazdasági előnyre szert tenni.
A kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének
65. évfordulója és a baráti együttműködési partnerkapcsolat létrejöttének 10. évfordulója alkalmából Orbán
Viktor magyar miniszterelnök háromnapos látogatást
tett Kínában. Ő volt az első külföldi vezető, aki a kínai
holdújév beköszönte után felkereste az országot. Magyarország közép-európai, tengerparttal nem rendelkező ország, területe 93 ezer négyzetkilométer, népessége
9,93 millió. Arra emlékszem a legjobban, hogy egyszer
egy magyar diplomata megkérdezte tőlem: „Mennyire
ismered Magyarországot?” Gondolkodás nélkül rávágtam: „Petőfi, Liszt és Hugyecz.” A diplomata nagyon
örült ennek, majd hozzátette: „Igen, igen, de azt se felejtsd el, hogy magyarok vagy nak tulajdonít jelentőséget. Egy kínai-kelet-európai szemináriumon egy magyar
tudós a mostani magyar külpolitikát humorosan úgy
illusztrálta, hogy utolsó diaképén egy íját a kezében tartó, keletre tekintő legeltető pásztort mutatott be.
Ha Magyarországról beszélünk, megkerülhetetlen
Hugyecz László magyar építész neve. A sanghajiaknak is először ő jut az eszébe, illetve a régi Sanghaj
jelképének számító, 22 emeletes, 83,8 méter magas
Park Hotel, amellyel Hugyecz megalapozta a sanghaji
épületek modern stílusát, ugyanakkor megismertette a
harmincas évek Sanghajával az egyszerűség szépségének modern építészeti elméletét. Ruan Sanyi, a Tongji
Egyetem professzora elmondta: „Hugyecz épületei
egyfajta esztétikát képviselnek, a város eltörölhetetlen
emlékei.” 2013-ban nyílt meg Sanghaj első az építészről elnevezett múzeuma, a Changning kerület kulturális hivatala pedig kulturális városi sétát szervezett,
amely Hugyecz changningi épületeihez kalauzol el. Egy
Sanghaji Hugyecz-épületek térképe című zsebkönyvvel
felszerelkezve a magyar építész minden alkotásában elgyönyörködhetünk, elmerülve a régi Sanghaj klasszikus
építészetében.
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Zheng Shiling, régi épületek védelmével foglalkozó szakértő elmondta, hogy Hugyecz tervezési stílusa igazán
„sanghaji”, hiszen nemcsak gyorsan elhozta a nemzetközi építészet divatos irányzatait Sanghajba, de össze is
hangolta saját alkotásai stílusát Sanghaj akkori épületeinek stílusával. Ezt akár a magyarok nemzeti sajátosságának is tekinthetjük, hiszen Liszt Ferenc, a világhírű
magyar zeneszerző is ötvözte a magyarok és a Magyarországon élő cigányok népzenéjét 19 magyar rapszódiájában, amivel különleges nemzeti ízt hozott létre.
Személyesen is találkoztam már több közép-európaival.
Úgy vélem, a lengyelek tapintatosak és bánatosak, a
csehek furfangosak és óvatosak, a magyarok pedig egyenesek és vidámak. Magyarokkal beszélgetve gyakran
eszembe jut a gulyás, ez a gazdag íz-világú, híres magyar
leves. A magyar ételek hírneve nem kisebb a franciáknál.
A magyar éttermek egész nap kínálnak kolbászt, libamájat, csirkehúst, bort és más finomságokat. A magyar fogások a keleti és nyugati gasztronómia vonásait ötvözik,
ugyanakkor saját jellegzetes színnel, illattal és zamattal
rendelkeznek. A Magyarországon utazgató kínaiak garantáltan nem jönnek majd zavarba az ételektől.
Magyarország Közép- és Kelet-Európa, sőt, a világ legkedveltebb turisztikai célpontjai közé tartozik. Nem
csoda: elég csak a kék Dunára, Budapest óvárosára, a
Balatonra, Európa legnagyobb édesvizű tavára, a finom
és illatos borra vagy éppen a 8 kulturális világörökségre
gondolnunk. A Duna Sisi királynéról elnevezett Erzsébet
hídján állva a távolban felsejlenek a Váci utca 18-19. században épült épületei, amik felidézik az Osztrák-Magyar
Monarchia hajdani dicsőségét, és Petőfi itt írt sorait:
„Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem. Szerelmemért
föláldozom az életet, Szabadságért föláldozom szerelmemet.” Ezek mind tovább gazdagítják egy turista magyarországi látogatását.
Az európai tudósok általában befogadó, merkantilista
országnak tekintik Magyarországot. A közép- és keleteurópai országok közül Magyarország Kína-politikája
a legaktívabb, Kínához fűződő viszonya fejlesztésével
igyekszik több gazdasági előnyre szert tenni.
Orbán Viktor miniszterelnök kínai látogatása során is
hangsúlyozta, hogy a gazdasági együttműködés a két or-
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Attila

Liszt Ferenc

szág kapcsolatának legfontosabb eleme. Mindkét állam
a baráti kapcsolat megőrzésére és fejlesztésére, a magas
rangú hivatalos látogatásokat számának sűrítésére, illetve a politikai együttműködés elmélyítésére törekszik.
Magyarország tiszteletben tartja Kína álláspontját a
tibeti, a hszincsiang-ujguri és tajvani, illetve Kína egyéb
kulcsfontosságú érdekeit érintő ügyekben, valamint támogatja a Kína elleni fegyverembargó megszüntetését.
A két ország között tovább növekszik a kereskedelem és
a befektetés mértéke, illetve erősödnek a kulturális, oktatásügyi és szociális cserekapcsolatok. Magyarországon
több mint 4000 kínai finanszírozású intézmény van, a
beléjük fektetett tőke meghaladta a 2,5 milliárd amerikai
dollárt. Magyarország mintegy 300 millió amerikai dollár értékben fektetett be Kínában. A Huawei, a ZTE és a
Lenovo vállalat egyaránt rendelkezik magyar leányvállalattal. Magyarország a kínai vállalatokkal legintenzívebben és leghatékonyabban együttműködő országok egyike
lett Közép-Kelet-Európában. 2012-ben a Kínai Nemzetközi Kereskedelmet Elősegítő Tanács és a magyar Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége létrehozta a
Kínai-magyar Vállalkozók Kétoldalú Tanácsát, amely a
két ország vállalkozói közötti együttműködéseket tovább
mélyítő és bővítő platform. Kína régi barátjaként Magyarország a 2008. május 12-i nagy szecsuani földrengés
után nyaralásra invitálta a katasztrófasújtott terület 50
közép- és általános iskolás diákját. 2012 májusában Li
Keqiang akkori kínai miniszterelnök-helyettes látogatott
Magyarországra, amely során felkereste a budapesti Magyar-kínai Két Tanítási Nyelvű Iskolát, ahol megtekintette a diákok és a magyar Zen Wu Kulturális Központ fiataljainak előadását. Li Keqiang arra bíztatta a diákokat,
hogy ismerjék meg jobban egymás kultúráját, legyenek a
két ország közötti baráti ügyek követei. Regionális szin-

Petőfi Sándor

Hugyecz László

ten is egyre gazdagabbak a kapcsolatok: már 23 terület
és város alakított ki baráti vagy testvérvárosi köteléket.
2008 februárjában rendezték meg az első Kínai-magyar
Baráti Tartományok és Testvérvárosok Konferenciáját
Magyarországon. 2013 áprilisában zajló második konferencián 37 kínai tartomány és város, illetve 90 magyar
megye és város képviseltette magát.
Mivel a kilencvenes évek gazdasági átalakítása során
Magyarország a teljes globalizáció és európai integráció
politikáját választotta, a nemzetközi pénzügyi válság
nagyon megviselte. 2012-ben a Kína és Magyarország
közötti kereskedelmi forgalom 8 milliárd és 60 millió
amerikai dollár tett ki, ami 12,9%-kal kevesebb volt,
mint előző évben. 2013-ban a kínai-magyar kétoldalú
kereskedelem forgalma 8 milliárd 41 millió amerikai
dollár volt. Ez 4,27%-os növekedés az előző évhez képest, amivel Magyarország továbbra is Kína harmadik
legnagyobb kereskedelmi partnere Közép- és Kelet-Európában. A kínai fél exportforgalma 5 milliárd 690 millió
amerikai dollár volt, vagyis 0,83%-kal csökkent előző
évhez képest. Kína importforgalma 2 milliárd 715 millió
amerikai dollár tett ki, azaz 16,88%-kal növekedett az
előző évhez képest. Jelenleg Magyarország abban bízik,
hogy Kína megerősíti a befektetés mértékét Magyarországon, ahol a munkalehetőségek kétharmadát a kis- és
középvállalkozások biztosították. A magyar gazdaságpolitika legfontosabb célkitűzése az államháztartási hiány
és az államadósság csökkentése, illetve a foglalkoztatás és
gazdasági növekedés növelése. A Magyarország, Szerbia
és Kína égisze alatt épülő, Budapestet és Belgrádot ös�szekötő magyar-szerb vasútvonal Kína és Magyarország
jövőbeni együttműködésének próbaköve lesz.
(Fordító: Qin Liang)
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Szíjjártó Péter pekingi látogatása

Szíjjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter
október 27-28-án hivatalos látogatásra érkezett Pekingbe Wang Yi kínai külügyminiszter meghívására. Többek
között tárgyalt a Bank of China, az egészségügyi felügyelet és a vasúttársaság vezetőivel, előadást tartott az
Európai Unió jövőjéről a Kínai Társadalomtudományi
Akadémián, illetve részt vett a magyar nagykövetség az
október 23.-ai nemzeti ünnep és a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulója alkalmából rendezett fogadásán, ahol rövid beszédet mondott és sajtótájékoztatót tartott útjának eredményeiről.
A nagykövetségi ünnepségen megjelent a kínai külügyminiszter-helyettes is, Wang Chaót a magyar külügyminiszter külön üdvözölte és köszönetét fejezte ki a
kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért tett erőfeszítéseiért.
Szíjjártó Péter úgy fogalmazott, hogy a kínai-magyar
politikai, gazdasági, kereskedelmi és kulturális együttműködés túlzás nélkül sosem volt olyan jó és hatékony,
mint manapság. Magyarország élen jár a Kína és a közép- és kelet-európai országok közötti regionális együttműködésben, amit a jövőben is így tervez folytatni.
Magyarország elkötelezte magát az együttműködés
további fejlesztésére gazdasági és kulturális területen
egyaránt. „Örömmel jelentem be, hogy tavaly Magyarország megdöntött egy régi rekordot Kínába irányuló
exportja terén: az értéke átlépte a 2 milliárd dolláros
határt,” osztotta meg Szíjjártó.
A kölcsönösen előnyös együttműködés jövője a személyes kapcsolatokban rejlik. A politikusok pedig az
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Szijjártó Péter a Magyarország pekingi nagykövetségén tartott sajtóértekezletén

oktatás és kultúra segítségével támogathatják az ilyen
kapcsolatok létrejöttét. Magyarország ösztöndíjprogramot indított 200 kínai fiatal számára. Szíjjártó Péter
látogatása során aláírta a negyedik magyar Konfucius
intézet létrehozásáról szóló megállapodást. A sikeres
együttműködéshez mindenekelőtt meg kell értenünk
egymást, folytatta a magyar külügyminiszter, aki örömmel számolt be arról, hogy napjainkban mintegy 3 ezer
magyar tanul kínaiul Magyarország 10 egyetemén. A
közép-európai régióban pedig egyedül Magyarországon
van magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola,
ahol a gyerekek mindkét nyelven tanulnak tantárgyakat.
Kétnapos kormányzati vezetőkkel folytatott tárgyalásai során Szíjjártó Péter több megállapodásra jutott,
amelyek a kétoldalú kapcsolatok elmélyítését szolgálják
majd a jövőben. Ezek részleteit rövid sajtótájékoztató
keretében ismertette.
Szíjjártó Péter magyar külügyminiszterként most először járt Pekingben, de előtte már négyszer ellátogatott
Kínába. Ő a közös kínai-magyar gazdasági bizottság
egyik társelnöke, illetve a kínai-magyar kapcsolatok fejlesztéséért felelős kormánybiztos is.
Szíjjártó Péter október 28-án két és fél órán keresztül
tárgyalt Wang Yi kínai külügyminiszterrel. Egyetértettek abban, hogy Kína „Új Selyemút” politikája és
Magyarország „keleti nyitás” politikája nem csupán
kiegészítik, de erősítik is egymást. A kínai vezetés pozitívan áll ahhoz a törekvéshez, hogy Magyarországon
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Szijjártó Péter előadása a Kínai
Társadalomtudományi Akadémián

keresztül vezessen a kínai áruk legfőbb tranzitútvonala
nyugat felé, illetve, hogy Magyarország legyen az európai kínai befektetések legfontosabb célállomása.
A kínai-európai regionális együttműködés terén Magyarország élen jár, és szeretné, hogy ez így is maradjon. Közép- és Kelet-Európában Magyarországra érkezik a legtöbb kínai befektetés, mára meghaladta a 3,5
milliárd dollárt.
A magyar külügyminiszter Zhong Shan kínai kereskedelmi miniszterhelyettessel, a közös gazdasági bizottság
másik társelnökével is gyümölcsöző megbeszélést folytatott a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal modernizálásáról. A kínai Országos Fejlesztési és Reformbizottság együttműködési terveinek beérkezése után lehetőség
nyílik majd egy javaslat összeállítására, amit a három
miniszterelnök Kína és a 16 közép- és kelet-európai állam év végi belgrádi csúcstalálkozóján ír alá.
Két kezdeményezés és egy már zajló befektetés van Magyarország tranzitcsomóponttá válása terén. A Huawei
vállalat nagy logisztikai bázist létesített, ahonnan minden hónapban 3 ezer kamion indul útnak. A cég célja,
hogy minden európai exportigényét Magyarországról
elégítse ki, szállítás és gyártás révén egyaránt.
A két kezdeményezés egyike a már említett BudapestBelgrád vasútvonal, ami a legkényelmesebb útvonal
lenne a görög kikötőkbe érkező kínai exportcikkek továbbítása számára. A másik kezdeményezés a Budapestet elkerülő V0-ás vasútvonal, ami összekötné a keleti és
nyugati vasútvonalakat, ezáltal pedig 4 napról 1 napra
csökkentené a magyarországi áthaladás időtartamát.
Így a kínai áruk Magyarországon keresztül sokkal
gyorsabban eljutnának nyugatra, mint bármelyik másik
országon át.
Szíjjártó Péter a Bank of China elnökével megállapodott arról, hogy a bank Budapesten nyitja meg regioná-

lis központját decemberben.
A magyar külügyminiszter kínai egészségfelügyeleten
tett látogatásán megegyezés született arról, hogy azonnal megkezdődhet a fagyasztott magyar sertés-, kacsa-,
liba- és nyúlhús kínai exportja. A marhahús exporthoz
is csupán a két mezőgazdasági miniszter aláírása szükséges, amire november közepén kerül majd sor Pekingben.
A magyar export értéke tavaly elérte a 2 milliárd dollárt, 2014 első hét hónapjában pedig további 8%-kal
növekedett, az eddig mindössze 0,01%-ot kitevő élelmiszerexport beindulásának köszönhetően pedig tovább
nő majd. Többek között ehhez is szükség van a vasútvonalak modernizálására, hiszen jelenleg hosszú és
körülményes eljutni vasúton Kínából Magyarországra.
Természetesen ehhez a hatalmas beruházáshoz Oroszország, a közép-ázsiai országok és Kína tevékeny közreműködése is elengedhetetlen.
A kulturális együttműködésről szólva Szíjjártó Péter
felidézte, hogy tavaly Magyarország harmadik EU-tagállamként kulturális intézetet alapíthatott Pekingben,
ami azóta is rengeteg, többnyire teltházas programot
kínál. Október 27-én egy könyvtárat is felavattak az
intézetben, ami a Kodály-módszer eredményes oktatásához szükséges könyveket gyűjti egybe. Megállapodás
született a negyedik Konfucius Intézet megalapításáról,
amely elsősorban a hagyományos kínai orvoslás oktatására összepontosít majd. Tavaly adták ki az első kínaimagyar szótárt, illetve már lehetséges kínai nyelvből
is érettségit tenni Magyarországon. November 4-én
avatják fel a közép-európai Konfucius Intézetek regionális központját Budapesten, ahol kínai nyelvtanárokat
képeznek majd. Ezen kívül pedig november elején egy
Munkácsy-kiállítás is nyílik Sanghajban.
Magyarország 10 milliárd jüanos deviza-csereügyletet kötött a kínai jegybankkal, amit a Bank of China
közép-európai tevékenységeit Budapestről koordináló
regionális központja segítségével remélhetőleg sikerül
maradéktalanul kiaknázni.
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Az első kínai-magyar médiafórum Budapesten
Október 1O-én Budapesten sor került az
első kínai-magyar médiai csúcsfórumra,
amelyet a magyar Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság és a Kínai Idegennyelvi Kiadásügyi Hivatal közösen rendezett. A fórumon több mint 2O magyar
és hat kínai legismertebb médium képviselői vettek részt. Az Új lehetőség és
az új távlat témája körül a felek bőven
megtárgyalták az együttműködéshez
kapcsolódó kérdéseket.
A médiai fórumnak nagy jelentőséget
tulajdonított mind a kínai, mind a magyar hatóság. Karas Mónika, a magyar
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
elnök-asszonya, Hoppál Péter az Emberi Erőforrások államtitkára, Zhou
Mingwei, a Kínai Idegen-nyelvi Kiadásügyi Hivatal elnöke, valamint Xiao
Qian, Kína budapesti nagykövete tartott
előadást a fórum megnyitóján.
Zhou Mingwei, a Kínai Idegen-nyelvi
Kiadásügyi Hivatal elnöke beszédében
részletesen tájékoztatta a részvevőket
Kína gazdasági és kulturális helyzetéről,
illetve három javaslatot tett a két ország
médiumai közti együttműködésekre a
személyi cseréről, a riport utak szervezéséről és a közös jelentési programok
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kidolgozásáról.
A magyar médiumok képviselője Mádl
András, mint a magyar médiumok képviselője, Yin Hong, a Tsinghua Egyetem professzor, mint a kínai médiumok
képviselője tájékoztatott az eseményen
mind a két ország médiai helyzetéről.
Wang Xuejun, a Kínai Nemzetközi Rádió képviselője a szervező felek megbízásából a Kínában Magyarországról
szóló jelentéseket, riportokat összefoglalva javaslatot terjesztett a médiumok
közti együttműködésre. Mint mondta:
az egymás megismerése híján eddig
sem törték át mind a két országban a

hagyományos jelentési terek keretét a
médiumok. Jóllehet nagy haladást értek
el a riporteri cserében, de a kölcsönös
megismeréshez nem egy napos feladat,
hosszú időre van szükség—nyilatkozta
Wang Xuejun és hozzátette: manapság
a legaktuálisabb és legcélszerűbb küldetés a két ország médiumai számára az,
hogy minél több rétegen és minél több
oldalról tájékoztassanak az egymás ország részleteiről.
A fórum a médiumok közös nyilatkozatával zárult le és várhatóan a jövő év
őszén Pekingben kerül sorra ismét.
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Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztérium államtitkára

Karas Mónika, a magyar Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság elnök-asszonya

Wang Xuejun, a Kínai Nemzetközi Rádió képviselője

Yin Hong, a Tsinghua Egyetem professzora
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Egyre több külföldi diák tanul Kínában
A 24 éves amerikai Chris Campbell augusztus 25-én ért földet Pekingben, alig várva, hogy megkezdődjön nemzetközi
diákélete a városban. Azonban azzal is teljesen tisztában
volt, hogy napi 6-8 órát kell majd az iskolapadban ülnie, és
naponta további 5-6 órát igényel majd a felkészülés.
A kisvárosi származású Campbell mindig egyértelmű karrier tervekkel rendelkezett, és a Dél-Karolinai Egyetem felsőéves hallgatója ennek megfelelően hozta meg döntését,
hogy Kína egyik legjobb egyetemén, a Tsinguán kínai jogot
hallgat majd. „Amerikában nagyon sok jogász van, és én
szerettem volna kitűnni közülük. És, nem sokan értenek a
kínai joghoz.” – mondta.
Kínába egyre több olyan nemzetközi diák érkezik, akik
meg vannak győződve arról, hogy itteni tanulmányaik jobb
helyzetbe hozzák majd őket a munkaerőpiacon. Az Oktatási
Minisztérium által közzétett statisztikák szerint 2013 végén
200 ország és terület több mint 356 ezer diákja tanult Kína
746 egyetemén, kutatóközpontjában vagy más oktatási intézményében. Ez 2012-höz képest 8,6%-kal több külföldi
diákot jelent.
A tudásalapú gazdaság és a magasan képzett munkaerő
iránti kereslet miatt az 1990-es 1,3 millióról 2011-re 4,3
millióra nőtt a külföldön tanuló diákok száma, az UNESCO
statisztikái szerint. A tengerentúli tanulmányok hagyomá-
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nyos régióbeli célpontjainak, így Ausztráliának és Japánnak
egyre nagyobb konkurenciát állítanak az újonnan jött országok,
beleértve Kínát is. Kína küldi a legtöbb diákot külföldre, és ma
már a legnépszerűbb úti célok közé is bekerült. A világ mobil
diákjainak 2%-a tanul Kínában, ami a kilencedik helyre elegendő. A dobogón az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és
Franciaország állnak.
Campbell karrierdöntését a következő elv alapján hozta: „Jog
nélkül nincs üzlet. Kína nélkül nincs üzlet.” „Képesnek kell
lenned együttműködni Kínával. Ha sikeres üzletet akarsz a jövőben, abba Kínát is be kell vonni.” – mondta.
A diploma megszerzése után Campbell egy amerikai ügyvédi
irodánál szeretne elhelyezkedni, ami reményei szerint Kínában
fogja őt állomásoztatni. „Sok lehetőség kínálkozik, sok pénzt
lehet keresni és sok embert megismerni.” – mondta.
Döntése előtt Campbell utánanézett más amerikai jogászoknak,
akik Kínában tanultak, és azt találta, hogy „sokan közülük jó és
jól fizető állást találtak, pedig Amerikában a jogászoknak általánosságban nagyon nehéz elhelyezkedni.” – mondta.
A másik fontos tényező, ami segítette Campbell döntését, az
a pénz volt. „A megélhetési költségek, a tandíj és az itt kapott
ösztöndíj miatt tízezer dollárt spórolok csak azzal, hogy ide jövök.” – mondta.
„Úgy gondolom, hogy sok nemzetközi diák Kínát a lehetőségek
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és potenciál földjének látja.” – összegezte.
A 26 éves Thierry Titcheu hat éve érkezett Kamerunból a
hefei-i Kínai Tudományos és Műszaki Egyetemre, hogy
szoftvermérnöki tanulmányokat folytasson. Jelenleg a
Tsinghua Egyetem mesterképzésében vesz részt, jövő júliusban diplomázik.
A kungfu filmek által Kínába csábított Titcheu-nak most
gyakorlatiasabb problémákat kell megoldania. A legnehezebb a Kínába jutás és az ösztöndíj megszerzése volt a
kiélezett versengésben, a nyelvi akadály mellett – az egész
képzés kínaiul folyik. Azonban mára úgy érzi, hogy erőfeszítései meghozzák gyümölcsüket, mert sok kínai vállalat
alkalmaz külföldi munkaerőt.
Titcheu nemrég gyakornokként csatlakozott az Alipay-hez,
a kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba online fizetési platformjához. „A gyakorlat mellett az egyetemtől függ, hogy
jó állást tudok-e találni.” – mondta.
Titcheu magabiztosnak érzi magát a diplomázás közeledtével, és örül, hogy nem kínai nyelvi szakot választott.
„A Tsinghua a legjobb Kínában, és világszinten is a legjobbak között van (a szoftvermérnöki területen) … Külföldiek
minden -féle szakon tanulnak itt, de szerintem a legtöbb a
kínai szakosokból van.” – mondta.
A korábbiakhoz képest egyre több nemzetközi hallgató
dönt úgy, hogy nem nyelvi szakon tanul Kínában.
Xiong Bingqi, a 21. Század Oktatásfejlesztési Kutatóintézet igazgatóhelyettese elmondta, hogy egyre több az olyan,
nyugati országból érkező hallgató, aki tudományos fokozatot szerez Kínában.
2013-ban jelentősen emelkedett az Afrikából, Európából és
Óceániából érkező hallgatók száma, sorrendben 23%, 13%
és 8%-kal.
Xiong rámutatott, hogy mind a külföldi hallgatók száma,
mind az általuk választott szakok sokszínűsége növekszik,
bár legtöbbjük továbbra is kínai nyelvet vagy hagyományos
kínai orvoslást tanul. Ezen felül, legtöbbjük Ázsiából érkezik és rövid távú programokban vesz részt. „Ez azt mutatja,
hogy a kínai egyetemek még nem olyan versenyképesek a
nemzetközi oktatási piacon, mint azt hisszük.” – mondta.
Sok diák számára a diploma nem elegendő. Leginkább a
munkatapasztalatot és a nyelvtudást értékelik a nemzetközi
munkaerőpiacon.
Shiba Akinori, egy 23 éves japán diák körülbelül fél év
múlva szerezheti meg bachelor pénzügyi diplomáját Sanghajban. Egy féléves hosszabbítást kérvényezett, főleg a
nyelvi nehézségek miatt. „A tárgyakat angolul és kínaiul
oktatják, ezért elég nehezek nekem.” – mondta.
Azonban Shiba nem hiszi, hogy a diploma önmagában
hasznos lenne karrierje szempontjából. Elmondta, hogy az,
hogy Kínában élt és tanult, sokkal fontosabb, hozzátéve,
hogy egy japán HR vállalat már állást is ajánlott neki Sanghajban.
Shiba sikerét annak tulajdonítja, hogy már három gyakornoki programot is végigvitt releváns területeken. „Ezen
kívül azt hiszem leginkább a nyelvtudásomat értékelik.” –
tette hozzá.
Xiong elmondta, hogy a külföldi diákok akkor döntenek a
Kínában tanulás mellett, ha a későbbiekben Kínában, vagy
kínai emberekkel akarnak dolgozni. „Ez nem a diplomáról
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szól. Egy kínai egyetem diplomája alapvetően nem értékes
számukra.” – mondta.
A dél-afrikai Lincoln van der Westhuizen körülbelül egy
éve tanul Kínában, egy üzleti újságírói mesterképzésében
vesz részt.
Rádiós újságírói bachelor diplomájának megszerzése után
van der Westhuizen sportújságíróként dolgozott egy évig,
mielőtt Kínába érkezett. A sportmarketinges karriert célozta meg, ami szerinte egy felfutás előtt álló, sok lehetőséget
kínáló pálya Kínában.
Van der Westhuizen elmondta, hogy sok olyan külföldivel
találkozott, aki angoltanári állást vállalt Kínában, mert
gyakran nehéz megszerezni az áhított állást és a munkavállalási engedélyt egyből a diplomázás után.
A kínai szabályozás értelmében, a külföldi állampolgárokat
alkalmazni kívánó vállalkozásoknak engedélyt kell kérvényezniük a hatóságoktól, amivel azután a munkavállaló
munkavállalási vízumért folyamodhat. A feltételek között
gyakran szerepel a kétéves munkatapasztalat, amit sok Kínában végzett külföldi számára nehéz megszerezni.
Az előírt gyakorlattal nem rendelkező külföldi diákoknak
nemcsak a bürokrácia miatt kell aggódniuk, hanem amiatt
is, hogy munkáltatójuk esetleg nem tud nekik munkavállalási engedélyt szerezni. „Eredetileg úgy terveztem, hogy
itt maradok, de egyre nehezebb vízumot szerezni. Tehát azt
tervezem, hogy visszamegyek Dél-Afrikába, és majd később újra Kínába jövök.” – mondta van der Westhuizen.
Az Oktatási Minisztérium szerint Kína célja, hogy a legnagyobb fogadó országgá váljon Ázsiában 2020-ra, félmillió
diákot befogadva, akik közül 150 ezren vesznek majd részt
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diplomát adó felsőoktatási programokban.
Azonban összességében a kínai egyetemeken tanulók száma nem feltétlenül növekedne. A csökkenő kínai gyerekszám mellett egyre kevesebb diák vesz részt a gaokao, azaz
a felvételiként is funkcionáló kínai érettségi vizsgán.
Az idei 3%-os növekedést leszámítva, 2008 óta folyamatosan csökken a gaokaón résztvevő diákok száma.
Ezzel együt a külföldön tanuló kínai diákok száma évi közel 20%-kal növekedett.
„Ha az egyetemek nem tudják megtartani saját hallgatóikat
és tehetséges kínai diákokat vonzani, akkor hogyan tudnának külföldi diákokat magukhoz csábítani?” – mondta
Xiong.
2013-ban több mint 33 ezer, Kínában tanuló nemzetközi
diák kapott állami ösztöndíjat, tehát az összes itt tanuló
nemzetközi diák 9,35%-a. Ez 16%-os növekedésnek felel
meg.
Azonban Xiong rámutatott, hogy az ország céljait nem
lehet csupán promóció és ösztöndíjak által elérni. „Sok
egyetem mindenféle megoldást alkalmaz, hogy növelje a
nemzetközi hallgatók létszámát, és elősegítse a helyi iskolák nemzetközibbé tételét. Például több ösztöndíjat és
alacsonyabb ponthatárokat kínálnak, de ezzel felhígul a
nemzetközi hallgatók összetétele is.”
„A megoldás az lenne, ha modern, a nemzetközi standardokkal összhangban lévő felsőoktatási rendszert hoznának
létre, autonómiát biztosítva az egyetemeinknek, hogy azok
teljesen integrálódhassanak a nemzetközi felsőoktatási versenybe.” – mondta Xiong.
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Egyre több fiatal kínai
dolgozna nemzetközi
közszolgaként

Az ország növekvő súlya ellenére, Kína relatív befolyásához
képest kevés kínai ember tölt be fontos posztokat a nemzetközi szervezetekben. Bár a kormányzat és a nemzetközi
szervezetek igyekeztek ellensúlyozni e problémát, nehézséget jelent a tehetségek hiánya és a közvélemény hozzáállása.
A helyzet javul, azonban még mindig sokat kell tenni, hogy

Kína nemzetközi súlyának megfelelően vegye ki részét a felelős beosztásokból is, ezt a kínai „soft power” egyik kulcsfontosságú aspektusának tartják.
„Kína a világ második legnagyobb gazdaságává vált és nagyobb nemzetközi felelősséget vállalt magára. Azonban nem
készültünk fel megfelelően. A kínai nemzetközi közszolgák
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száma és pozíciója is elmarad a kívánatostól.”
Az előbbi kijelentést Song Yunfu , azon kevés kínaiak
egyike tette, aki sikeresen megmászta a nemzetközi szervezetek ranglétráját. Song az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magas rangú külső tisztviselője. Kiemelte,
hogy a kínai közszolgák alulreprezentáltak a kulcsfontosságú nemzetközi szervezetekben, még az olyan fejlődő
országoknál, mint India, Pakisztán és Brazília is kevesebb
képviselője van, nagyobb népessége és gazdasága ellenére.
Azonban Kínában és az ENSZ-ben is akadnak néhányan,
akik próbálnak változtatni a helyzeten.
„A nemzetközi közszolgák jelentik a hidat országunk és
a világ között. Ők adják Kína imázsát és diplomáciáját.
Pótolhatatlan szerepet játszanak a nemzetközi rend szabályainak fejlesztésében, és abban, hogy Kínának nagyobb
beleszólása legyen ezekbe.” – mondta Song.
Az ország gazdaságának növekedése maga után vonta befolyásának növekedését is. Korábban a „made in China”
elegendőnek bizonyult az ország reprezentálása számára,
azonban egyre több ember, köztük Song is úgy véli, hogy
a „Kína hangjai” jobb megközelítés lenne.
Tizennégy évnyi nemzetközi tapasztalattal a háta mögött
Song megírta Nemzetközi közszolgának lenni című könyvét, a 2011-ben kiadott kötet alcíme a Munkakeresés,
munkába lépés és előléptetés.
„Sürgősen szükségünk van képzett nemzetközi tehetségekre.” – mondta Song a Global Timesnak. „Biztató,
hogy a kormányzat is felismerte ezt, és most egy új éra
kezdődik.”
Július 13-án az ENSZ weibo mikroblogján megjelent egy
toborzási tájékoztató az ENSZ fiatal szakembereknek
szóló vizsgáiról, amin keresztül be lehet kerülni az ENSZ
Titkárságára.
„Ha rendelkezel legalább alapszintű egyetemi végzettséggel, 32 éves vagy fiatalabb vagy és folyékonyan beszélsz
angolul vagy franciául, jelentkezhetsz a vizsgákra és
nemzetközi közszolga válhat belőled.” – áll az üzenetben.
Ez volt a második év, hogy az ENSZ hasonló vizsgákat tartott Kínában. A négy és fél órás pekingi írásbeli
vizsgán jól szereplők további interjúkra nyertek belépőt,
azokat is sikeresen véve pedig bekerültek az ENSZ tehetséges fiataloknak szóló programjába.
Idén információs rendszerek és technológia, politika, gazdaság, rádiózás, emberi jogok és fényképezés területeken
nyíltak lehetőségek.
A felhívás jelentős figyelmet kapott a kínai álláskeresők
között, különösen a friss diplomások között – ami talán
nem meglepő, ha tudjuk, hogy idén rekordszámú, 7,27
millió ember végzett Kínában.
Eközben július 6. és 15. között a Sanghaji Nemzetközi
Tanulmányok Egyetemen az ország különböző felsőoktatási intézményeiből érkezett 102 diák vett részt egy, az
ENSZ-vizsgára felkészítő kurzuson. A Kínai ENSZ Társaság már negyedik éve rendezte meg a kurzust az Emberi Erőforrások és Társadalombiztosítás Minisztériumával
együttműködve.
Májusban a minisztérium támogatásával az ENSZ meg-
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szervezte első kapcsolatépítő ügynökségközi misszióját
Pekingben, Tianjinben és Sanghajban, bemutatva az
ENSZ struktúráját, kultúráját, személyzeti adminisztrációját, toborzási procedúráit és fejvadász technikáit.
John Ericson, az ENSZ New York-i Emberi Erőforrás
Menedzsment Irodájához tartozó Tájékoztató Egység vezetője e-mailben válaszolva a Global Timesnak közölte,
hogy az ENSZ több kínai állampolgárt szeretne munkatársai között látni.
„Kína növelte pénzügyi hozzájárulását az ENSZ működéséhez az elmúlt években. Továbbá, egyre többen érdeklődnek az ENSZ kínálta munkalehetőségek iránt a kínai
emberek közül.” – írta Ericson.
A szervezeten belül létezik egy úgynevezett „kívánatos
keret” minden ország számára, ami azt jelenti, hogy van
egy kívánatosnak tartott méretű személyzeti állomány az
egyes országok részéről, az általános ENSZ költségvetésből finanszírozott kategóriákban. Az egyes országok „kívánatos keretét” az ország GDP-je, ENSZ-hozzájárulása,
szokásos költségvetése és népessége alapján számítják ki.
„Jelenleg Kína kívánatos kerete 116-157 fő, és 2014. május 31-én 71 kínai állampolgár dolgozott az ENSZ-nél,
tehát Kína alulreprezentált.” – írta Ericson.
Valójában más finanszírozási forrásokat is figyelembe
véve, ami például magába foglalja a tolmácsokat is, 449
kínai munkatársa volt az ENSZ Titkárságnak.
Az ENSZ további kínai munkatársakat keres, azonban
Kína számára nem tartanak fenn pozíciókat, írta Ericson.
„Minden üres pozíció nyitva áll az összes résztvevő ország állampolgára számára, a kiválasztás elsődleges kritériuma a jelentkező érdemei.” – hangsúlyozta.
Song elmondta, hogy a kínai ENSZ-munkatársak száma
egy komplex kérdés.
Indiával és Pakisztánnal szemben, ahol az angol hivatalos nyelv, a kínai jelentkezők hátrányban voltak kevésbé
folyékony angol nyelvtudásukkal. Ezen túl, a kínai közvélemény nagy része kevésbé érdeklődik a nemzetközi
kérdések iránt, és általánosságban túl nehéznek tartják a
nemzetközi közszolgai pozíciók elérését.
Gao Jun, az ENSZ központ egy korábbi gyakornoka
elmondta, hogy nagy kihívás az ENSZ professzionális
többnyelvű környezetében dolgozni. „Úgy érzem, hogy
nincs sok fiatal, aki alkalmas erre. Gyakran hiányzik a
mély tudás az ENSZ-ről és a nemzetközi ügyekről. A
gyakornoki idő után erős krízist éreztem.” – mondta.
„Ezen túl, a felelős tisztviselők nem tulajdonítottak elég
jelentőséget e területnek. Csak öt évvel ezelőtt, az amerikai pénzügyi válság kitörésekor ébredtek rá, hogy men�nyire fontos Kína számára, hogy erősebb hangja legyen a
nemzetközi porondon.” – jegyezte meg Song.
Wang Xuexian, a Kínai ENSZ Társaság alelnöke azt javasolja a kormányzat számára, hogy növelje a külföldi gyakornoki programokban résztvevő fiataloknak elkülönített
anyagi támogatást.
Az ENSZ nagy fontosságot tulajdonít a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalatnak, valamint a jelentkező részletekbe menő tudásának, ez a szemlélet mélyen beágyazódott az ENSZ filozófiájába, mondta Wang.
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Song elmondta, hogy a közelmúlt fejleményei bizakodással töltötték el.
Tudomása szerint legalább hat minisztériumi szintű hatóság szervez tanfolyamokat a nemzetközi közszolgák
képzésére. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma is szervez
egy ilyen tanfolyamot szeptemberben, ahova Songot is
meghívták előadónak.
Song szerint egyre több fiatalra jellemző az önkéntes
hozzáállás és egyfajta idealizmus, amit bizonyít, hogy a
fiatal önkéntesek egyre aktívabbak egy sor pozitív kezdeményezésben, például az urbanizáció miatt vidéken
hátrahagyott gyerekekről való gondoskodás, jótékonysági
kezdeményezések, vagy a környezetvédelem terén.
A Hunan Egyetem kínai nemzetközi oktatást hallgató
másodéves tanulója, aki Wenwenként mutatkozott be, elmondta, hogy nemzetközi közszolga szeretne lenni.
„Az az álmom, hogy az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának
Hivatalában dolgozhassak, és a világ hátrányos helyzetű
embereit szolgálhassam.” – mondta Wanwan a Global
Timesnak. Azon kívül, hogy lelkiismeretesen tanulja az
angol nyelvet, szabadidejének nagy részét önkéntesként
tölti az egyetem LGBT közösségében.
„Megvan az ambíciónk, hogy nemzetközi közszolgák
legyünk, azonban az iránymutatás még mindig hiányzik,
hogy hogyan is tudnánk rendesen felkészülni erre.” –
mondta Wenwen.
Sok előnnyel jár a nemzetközi szervezeteknek végzett
munka. Jövedelmük adómentes, a fizetés pedig évente
több mint 50 ezer dollár, ami ráadásul évente nő az előléptetésekkel. Ezen túl évi 30 nap fizetett szabadságuk
van, házastársuk és gyerekeik is élvezhetik az egészség-

és nyugdíjbiztosítás előnyeit, mondta Song.
Ericson szerint nagy a versengés az ENSZ pozíciókért, de
a kínai jelentkezők jól szerepeltek.
Bármennyire sokan is jelentkeznek az ENSZ fiatal tehetségeknek hirdetett programjára, minden országban szakterületenként csak a legjobb 40 jelentkező tehet vizsgát. Tavaly
4579 kínai állampolgár jelentkezett a vizsgára, ami nagyon
magas szám a legtöbb résztvevő országgal összehasonlítva,
mondta Ericson.
Végül 11 kínai jelentkezőt vettek fel, ami Ericson szerint
nagyon jó eredmény, hiszen 61 ország vett részt a programban és csupán 84 embert vettek fel.
Az ENSZ-nél végzett munka azonban nem csak előnyökkel jár. Nagy elkötelezettséget követel ez a munka, mondta
Song, megjegyezve, hogy a békefenntartó missziók 1948as kezdete óta körülbelül 2000 ENSZ dolgozó vesztette
életét szolgálatteljesítés közben.
„A munka nem mindig fényes városokba visz. Fel kell
készülni rá, hogy szegénység vagy háború sújtotta területekre is küldhetnek minket.” – mondta az ENSZ Fejlesztési
Programjánál dolgozó kínai Liang Jing.
„Az ENSZ-nek dolgozni több mint egy munkahely, ez egy
küldetés.” – mondta Mi Pengfei, aki szintén az ENSZ-nek
dolgozik.
Mindezek ellenére Yang Jing, egy korábbi ENSZ gyakornok némi csalódottságnak adott hangot. „Az ember azt
hiszi, hogy valami nagyon fontosat vitt végbe, de a valóságban nem minden kezdeményezést lehet megvalósítani.
Minden nap vannak megbeszélések. Nem könnyű gyors
konszenzust elérni közel 200 ország között.” – mondta
Yang.
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A ló évének gyermekei
„A férjem szülei konkrétan nem mondták, hogy nem szeretnék, ha az unokájuk a kecske évében születne, de
rengeteget célozgattak rá,” meséli az
öthónapos terhes Guo Dongdong. „Van
egy mondás a szülővárosomban, hogy
az abban az évben született lányok
anyagi romlásba döntik a családot.”
A majdnem 30 éves Guo egy pekingi
kulturális intézetben dolgozik, eléggé
valószínűtlennek tetszik, hogy hassanak
rá az ezeréves babonák. Ám, ahogyan
több tízezer másik kínai anyuka, is nagyon igyekezett a jelenlegi, sok jóval
kecsegtető ló évében gyermeket szülni,
a 2015. február 19-én kezdődő balszerencsésnek tartott kecske éve helyett.
A régi kínai mondás: „Shi yang jiu bu
quan,” azt jelenti, hogy a kecske évében
született tíz ember közül kilenc nagy
szenvedéseken megy majd keresztül, és
még ma is tartja magát egyes országrészekben. Az idei születési statisztikák
még nem állnak rendelkezésre, de a
kórházak hatalmas túlzsúfoltságot jeleztek, a nőknek pedig egyre korábban
kell bejelentkezniük, ha elsőrangú intézményben szeretnék világra hozni a
gyermeküket.
Korábban a 2012-es sárkány éve hozott
egy kisebb babadömpinget, a pekingi egészségügyi hivatal adatai ötéves
rekordot döntöttek, míg Sanghajban 5
ezerrel több kicsi született.
Ám a nemes ló éve és a kecske éve fenyegető réme úgy tűnik teljesen a frászt
hozta a pekingi anyákra, ezért a Guóhoz
hasonlóak nehezen találnak helyet, ahol
megszülhetnének.
Várandósan ácsorogni
A Peking Kórházban reggelente 7:30kor kezdődik a regisztráció, viszont
Guo férje már 5:30-kor vagy korábban
elindul otthonról, hogy sorba álljon.
Ezen kívül mivel ezeket a havonta
esedékes terhesség alatti vizsgálatokat
nem kezdik meg a várandósság 12. hete
előtt, idén Pekingben gyakorlatilag a
megtermékenyülés megerősítésekor
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megindul a harc a helyekért, ahol később a babák megszülethetnek.
Minden látogatása két-három részre
oszlik, mert annyi a terhes nő és olyan
kevés idő jut rájuk fejenként. Ám,
Guo még így is a szerencsések közé
tartozik, mivel rengeteg olyan várandós asszony van, akiknek még mindig
nem sikerült aktát nyitniuk a közkórházakban, hogy ott hozhassák világra
a gyermeküket.
„Idén a nőknek már a terhességük 4-5.
hetében meg kell nyitni az aktájukat a
kórházunkban,” meséli Sun Qin, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg 306.
sz. Kórházának főnővére. A kórház
AAA minősítéssel rendelkezik Kína
szigorúan rangsorolt egészségügyi
rendszerében. „Hat hét után ez már lehetetlen, ami így is hat héttel korábban
van, mint az előző években.”
Mostanság Peking minden AAA kórházának szülészeti osztálya tömve
van. A speciális kórházakban, mint a
nagy népszerűségnek örvendő Pekingi
Szülészeti és Nőgyógyászati Kórház
és a Pekingi Egészségügyi Szövetség
Főiskolájának Kórháza, a várandós
asszonyoknak most már a terhességük
első hónapjában kartotékot kell nyitniuk, egy hónappal előbb, mint tavaly.
Bár az ádáz küzdelem azért, hogy minél többen még ebben az évben szülhessenek, nagy terheket ró a kórházak
forrásaira és sok kényelmetlenséget
okoz ezeknek a nőknek, a szülőknek
sokkal rosszabb helyzetekre is fel kell
készülnie a jövőben: ádáz küzdelmek
alakulhatnak ki a gyerekek között, mikor megszületnek, iskolába mennek,
egyetemre jelentkeznek, munkát, sőt,
házastársat keresnek.
A bj.95081.com, pekingi háztartási
alkalmazottakat közvetítő iroda adatai
szerint novemberben lesz szükség a
legtöbb yuesaóra, (vagyis olyan dadusokra, akik feladata az újszülöttek és
édesanyjuk ellátása), és akik fizetése
meghaladhatja a havi tízezer jüant,
350 ezer forintot is.

„A cégünk gyermekgondozóit jövő
februárig beütemezték, a kereslet az
év második felében 20-30%-kal nőtt
tavalyhoz képest,” magyarázza a
Yiyingbao Dadaközvetítő Vállalat Chen
nevű munkatársa. „A legtöbb év végére és jövő év elejére dadát kereső nő a
második gyermekét várja, a szabályok
közelmúltbeli enyhülése miatt,” tette
hozzá Chen.
Mélyen gyökerező babona
A hivatalos kínai asztrológiában, egy
ember horoszkópjában a születési év
csupán egyetlen komponens, és annak
sem túl jelentős. A születés hónapja,
napja és órája ugyanolyan fontos. Viszont a populáris kultúrában a kecske
évének fenyegetése mégis makacsul
tartja magát.
Ez nem új jelenség. A legutóbbi, 2002es ló éve vége felé Duan Tao, a sanghaji
1. számú szülészet és gyermekkórház
aligazgatója arról számolt be a China.
org weboldalnak, hogy a kórházban a
nők mintegy 10%-a kért császármetszést, ami már addig is jóval elterjedtebb volt Kínában, mint bárhol a világon, csak azért, hogy a kínai újév előtt
világra hozhassák a gyermeküket.
Sok kínai mondás magasztalja a lovat,
de a kecskéért nem rajonganak: gyengének és ostobának tartják. A kecske
évében születettekről az az elterjedt vélekedés, hogy inkább gyenge követők,
mintsem hősies vezérek.
„Tudományosan teljesen megalapozatlan az emberek sorsát a születési évükhöz kötni,” tisztázza Tao Lifan, a kínai
néprajzi társaság szakértője. „Rengeteg
roppant sikeres ember született a kecske évében, és olyanok is vannak, akik
ugyan a sárkány évében születtek, mégis számtalan nehézséggel szembesülnek
életük során.”
A People’s Daily cikke szerint a shi
yang jiu bu quan elgondolás egy pletykaként kapott szárnyra, amivel meg
akarták dönteni Cixi özvegy anyacsá-
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szárnő (1835-1908) uralmát a Csingdinasztia idején (1644-1911). Mivel az
uralkodó a kecske évében született, azt
kezdték terjeszteni, hogy az ebben az
évben világra jött emberek balszerencsések.
A Baidu.com oldal rengeteg cáfolatot
dob ki, mégis rengeteg fiatal életére van
hatással a babona.
A Qilu Evening News egy olyan 23
éves Huang nevű nőről adott hírt a
Shandong tartományi Heze városából,
akit az anyósa kényszerített arra, hogy
még idén gyereket szüljön. A lány alig
egy hónapja ment csak férjhez.
Az anyós azt is közölte vele, hogy ha
nem tud a ló évében életet adni a babának, inkább várjon egy évet, nehogy
a gyermek véletlenül a kecske évében
szülessen meg.
Gyakorlati megfontolások

A kórházak személyzete szerint egy
gyakorlatiasabb megfontolás is állhat a jelenség hátterében, ami nem
a mekegő gyerekektől való félelem.
Az idősebb nők igyekeznek mielőbb
vállalni a második gyermeküket, most
hogy az év elején a legtöbb helyi hatóság enyhített a családtervezési politika
szigorán.
Február 21-én a pekingi kormányzat
fellazította az egyke-politikát azzal,
hogy lehetővé tette, hogy azoknak a
házaspároknak is két gyermeke lehessen, ahol csupán a szülők egyike volt
maga is egyetlen gyermek. Pekinggel
együtt 29 tartomány és nagyváros vezette be ugyanezt az intézkedést.
Az Országos Egészségügyi és Családtervezési Bizottság adatai alapján
tavaly november és idén május 31
között 271,600 házaspár folyamodott
azért, hogy második gyermeket vállalhasson, akik közül 241,300-an meg is

kapták erre az engedélyt.
„Sok édesanya vállal egy második
kisbabát is idén, a családtervezési
politika enyhülésének köszönhetően,”
magyarázza Sun. „A legtöbbjük 35-40
éves, és annyira szeretnének gyereket,
hogy minden megtermékenyítési eljárással megpróbálkoznak.”
Néhány Pekingen kívül fekvő helyszínen még nagyobb a roham. „A kórházunkban egyértelműen megnőtt a
terhes nők száma április óta,” mondja
Gao Hong, a Jiangsu tartományban
fekvő wujiangi első népi kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának
vezetője. „Többségében 35 éves kor
körül vannak, minden hónapban ötvennel-százzal többen, mint az előző
évben.”
„Nem hiszem, hogy az állatövi jegyeknek bármi köze lenne ehhez. Jövőre
pedig még többen jönnek majd,” teszi
hozzá Gao.
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A kínai first lady öltöztetője

Végre egy divatbemutató, amelyre nem
kell, sőt tilos kiöltözni! -- lelkendezett
Chen Jie, a China Daily című kínai
napilap újságírója. Gyakran munkaköri
kötelessége, hogy részt vegyen az ehhez
hasonló divatshow-kon. Öltözködési
szabály azonban most is volt. A szervezők hétköznapi és kényelmes viseletet
javasoltak, és kimondottan kérték a feszes szoknya és a magas sarkú mellőzését. A divatbemutatót a pekingi Nemzeti
Művészeti Múzeum mögötti egykori
gyárépületben rendezték. Chen farmerban és szandálban érkezett, és jól tette,
hogy otthon hagyta a magas sarkút: egy
meredek acéllépcső vezetett az épület
tetejére, ahol kézműves tálakban kínált
gyümölccsel, levélbe csomagolt hagyományos desszerttel és rizspálinkával
várták a vendégeket.
Innen a szomszédos épület tetejére terelték az egybegyűlteket, ahol fűpárnákra ültették őket. Szóval ezért tanácsoltak
el mindenkit a miniszoknya viselésétől.
Ma Ke divatshow-járól a villódzó
fények is hiányoztak, a háttérben az
őszközépünnepi telihold ragyogott. Egy
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nő gyapotfonással foglalatoskodott egy
régi fa szövőgép mellett, egy másik nő
kissé távolabb ruhát varrt.
A 30 fős társaság 6 és 70 év közötti
emberekből állt, akik közül többen különböző kontinensek lakói. Egyszínű,
kézimunkával készült ruhákat viseltek,
és lassan haladtak az egyik tetőtér végéből a másik felé.
Az aláfestést nem bömbölő zene, hanem egy népdalénekes szolgáltatta, aki
a délkelet-tajvani katatipul törzs tagja.
A város itt-ott beszűrődő fényei egyáltalán nem zavarták a meghitt hangulatot.
Ma két évtizede van jelen a kínai
divatiparban, de a köztudatba a Xi
Jinping kínai elnök feleségének, Peng
Liyuannek tervezett ruhával robbant be,
amikor 2013-ban Oroszországban járt a
kínai elnöki pár. Ez volt Xi első hivatalos útja.
Miután a sajtóban olyan hírek jelentek
meg, hogy a ruhakölteményt a 43 éves
Ma tervezhette, sokan próbálták kideríteni, hogy ki is ez a divattervező. Az
interneten talált információk szerint Ma
egy Exception nevű kantoni céget kép-

visel, amelyet férjével közösen hozott
létre.
Néhány nappal később Ma megerősítette, hogy tényleg ő a felelős a kínai
first lady új megjelenéséért. Azt is
bejelentette, hogy 2006-ban távozott
az Exceptiontől, és azóta új utakon jár.
Ma 1988-ban hagyta el szülővárosát,
Changchunt az északkelet-kínai Jilin
tartományban, és a suzhou-i Selyemintézetben kezdett el tanulni a kelet-kínai
Jiangsu tartományban.
1992-ben diplomázott, majd a dél-kínai
Guangdong tartománybeli Kantonban
helyezkedett el egy divatcégnél. Három
év elteltével úgy érezte, hogy egy ruhatervező számára nincs rosszabb annál,
mint amikor egy profitorientált cégnél
dolgozik.
Ekkor találkozott későbbi férjével Mao
Jihonggal, aki szintén tervező. A pár
1996-ban hozta létre az Exceptiont. Ez
volt Kína első független divatmárkája.
Mao felelt a marketingért és a márkaépítésért, Ma pedig a tervezői munkáért.
Az Exception egyszerű, de mégis mutatós darabokat készített csinos nők részé-
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Ma Ke

re, és több felső kategóriás kuncsaftjuk
is volt, köztük a későbbi first lady,
Peng.
2001-ben Peng, aki sikeres előadóművésznek számított, Katonban lépett fel.
Ekkor mutatta be Mát egy tévériporter.
Ma tervezte azt a fellépőruhát, amelyet
Peng a 2002-es holdújévi gálaműsorban, az év leginkább várt televíziós eseményén viselt.
Amikor felkérték, hogy tervezzen egy
ruhát Peng első hivatalos útjára, Ma egy
percig sem hezitált.
„Szerintem ha a first lady egyszerű, de
mégis elegáns stílusú ruhában jelenik
meg, és a sajátos kínai hagyományokat
képviseli, akkor stílusával divatot teremthet” – meséli.
Az Exception időközben hatalmas céggé nőtte ki magát, köszönhetően az ambiciózus Maónak. De Ma valami másra
vágyott.
Vidéki útjai során egyre inkább úgy
érezte, hogy a falvakból kezd eltűnni a
hagyományos kézművesség, és ő egy
alternatív divatirányzattal segíthet újjáéleszteni ezt az örökséget.
2006-ban Ma Zhuhai-ba, egy másik
guangdongi városba költözött, és elvált
férjétől.
„A divatipar azt akarja elérni, hogy az
emberek kollekcióról kollekcióra váltsanak, ami teljesen szükségtelen. Én öthat, sőt tíz évig is tudok egy kényelmes
darabot viselni. Fiatalon az édesanyám
a nagyanyám ruháit viselte, amit aztán

én hordtam tovább. A falvakban még
most is így élnek” – mondja Ma.
Bérbe vett egy magánkertet, amely egykoron Tang Shaoyi (1863-1938), a Kínai Köztársaság első miniszterelnökének tulajdonában volt. Itt egy műhelyt
rendezett be, ahol húsz vidéki kézműves
foglalkozik a gyapotfonással, a szövéssel, az anyag színezésével olyan gépeken, amelyeket egy évszázaddal ezelőtt
használtak.
Ma új márkaneve, a Wu Yong annyit
tesz, hasznavehetetlen.
„A természetben minden dolog hasznos.
Sok olyan dolog van, amiről azt gondoljuk, hogy hasznavehetetlen és egyszerűen eldobjuk, de ezek valójában nagyon
is hasznosak. Nagyon veszélyes, ha az
újrahasznosítás helyett minden erőforrást kimerítünk.”
Didier Grumpach, a Federation
Francaise de la Couture akkori elnöke,
a divatvilág nagyra becsült személyisége látogatást tett nála Zhuhai-ban, és
meghívta a párizsi divathétre.
A 2008-as párizsi bemutatóján a modellek mongol zenére tajcsiztak.
Tavaly gondolt az ökobarát életmód
népszerűsítésére, és több hónapon át
tartó előkészületet követően műhelyt

nyitott egy pekingi ipari parkban, ahol
olyan ruhákat és háztartási eszközöket
kínál, amelyek kizárólag természetes
alapanyagok felhasználásával készülnek.
Koncepciója a vidéki kézművesek számára is támogatást jelent.
„Sohasem fogok ruhákat árulni a hatalmas plázákban” – mondja Ma.
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Pandaüzlet

Egy panda képe virít kis híján minden
ház kapuján Baoxingban, a szecsuani
Ya’an város melletti egyik megyében.
Sőt, úgy tűnik, itt mindent elleptek a
pandák: szobrok és falfestmények, sőt,
még az utcai szemetesek is pandaalakúak.
Ya’an, másfél órás autóútra a sztrádán
a tartomány székhelyétől, Chengdutól,
turisztikai vezéralakjai eltökélték: itt
hozzák létre a pandák fővárosát, egy
ökológiai paradicsomot. Minden helyi
tisztviselő névjegyének sarkában egy picike panda díszeleg.
Eddig kb. 2 milliárd jüant (320 millió
dollárt) fektettek a 2 négyzetkilométeres
Disney-stílusú „pandaparkba,” ahol „egy
kulturális zóna, ökológiai termékeket
felvonultató ipari zóna, látványfalu és
vidámpark” is lesz, meséli Zhao Yaquan,
a ya’ani kulturális utazási csoport főigazgatója.
A szecsuani pandaimádat látszólag nem
ismer határokat. Legutóbb két országos
méretű mániát – a kínai óriásmacik és a
foci-vébé iránti őrületet – kíséreltek meg
összeházasítani azzal, hogy az egyik
chengdui rezervátum pandáival tippeltették meg a meccsek eredményét, ahogy
Paul, a polip is tette Németországban.
Ezzel persze azonnal globális érdeklődés
és bírálatözön közepén találták magukat.
A park egyik szóvivője később bevallotta, a mutatványt azért állították le, mert
attól tartottak, hogy a túl sok emberi
érintkezés árthat a pandáknak.
Ám ez egyáltalán nem akadályozta meg
a parktulajdonosokat abban, hogy az önreklámozás hevében Kína legkedveltebb
nemzeti szimbólumának képmásával
igyekezzenek magukhoz csábítani a turistákat és befektetőket.
Egy francia misszionárius, Armand David számolt be először a veszélyeztetett
állatról a külvilágnak Dengchigou-ból
1869-ben, mára pedig Baoxing területének 75%-a pandarezervátumoknak van
fenntartva.
A régió abban bízik, hogy természeti
szépségei, ökológiai erőforrásai, illetve a
közeli Tibet kőfaragásai és népművészete a turisták több millió dollárjával duzzasztja majd fel a GDP-jét. Ya’an aduásza a pandamaci. A kínai nemzetközi
kiadóvállalat és a Millward Brown Kína
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imázsáról készített 2012-es nemzetközi
közvélemény-kutatása szerint a feketefehér mackók a Nagy falat és a Tiltott
várost is lekörözték az ország legikonikusabb jelképeként.
Ám a szakértők attól tartanak, hogy a
bármiféle országos vagy tartományi tervezés és irányítás nélkül végül kaotikus
harc alakul ki a pandákat érintő forrásokért és rajongóikért.
A panda hatalma
Májusban a chengdui városi külügyi hivatal tisztviselői Londonban népszerűsítették Chengdu hetét. Zhou Lin, a hivatal
európai és afrikai divíziójának helyettes
vezetője azt meséli, ez volt az első külföldi marketinges kísérletük: „A rendezvényeket nagyon jól fogadták, a hatásuk
pedig igazán jó volt. Egyértelműen éreztük a széleskörű médiavisszhangból és a
lakosok lelkesedéséből.”
Az esemény, amelynek célja az volt,
hogy még több utazót és üzletembert
vonzzon Chengduba, a mackók „szülővárosába” gyakorlatilag kizárólag
„a pandák hatalmára” támaszkodott.
A London belvárosát a reptérrel összekötő Heathrow Express szerelvényeit
Chengdu szőrös kis kedvencével dekorálták. A küldöttség London nyüzsgő
központjában, a Covent Gardenben fel-

húzott hagyományos chengdui teaházában pedig egy hatalmas mackójelmezbe
bújt férfi köszöntötte a látogatókat.
„Az óriáspanda egy híd,” magyarázta
Zhou. „Sokkal közelebb hozza egymáshoz az embereket.”
Több ezernyi plüsspandával, pandás
könyvvel, legyezővel és reklámkatalógussal tömött ajándékcsomag emlékeztette az érdeklődőket Chengdu 72
órás vízummentes tranzitot garantáló
politikájára, a város Twitter és Facebook
oldala pedig 13 ezer új követőt vonzott
mindössze 3 nap leforgása alatt.
Zhu a rendezvény sikerét részben a
külföldi partnerek támogatásának tulajdonítja. „A pandára építő promócióval
mindenki jól jár,” állítja. „A britek is
érzik az ebben rejlő üzleti lehetőséget.”
A British Airways szeptemberben
London-Chengdu közvetlen járatot indított, első gépe orrára pedig – mi mást?
– egy panda fejét pingálták. Májusban a
légitársaság heti háromról ötre sűrítette
chengdui járatai számát.
A pandahatásnak köszönhetően Chengdu
felkapott úti cél lett: tavaly 155 millió
turista kereste fel, 26%-kal több mint
2012-ben, közülük 1,75 millióan a tengerentúlról érkeztek, 133 milliárd jüan
bevételt generálva.
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Viszont a ya’ani Kínai óriáspanda-rezervátum és kutatóközpont tavaly mindös�sze 11 milliót jövedelmezett. „A gazdag
turisztikai erőforrásokhoz képest ez
nagyon kevésnek tűnik,” panaszolta Zhu
Bo, a ya’ani turisztikai hivatal igazgatóhelyettese.
Ya’an az UNESCO világöröksége, a
„szecsuani óriáspanda-menedék” kellős
közepén fekszik, földjének harmada
természetvédelmi terület, veszélyeztetett
fajok és ritka növények élőhelye.
Ya’anban több mint 300 panda él vadon,
további 70 pedig fogságban. A helyi
kormányzat szerint vadon élő állatokat
láttak már mind a hét megyében és egy
kerületben is.
„Tudjuk, hogy a pandák aranyat érnek,
de egyszerűen nincs annyi pénzünk
nagy promóciós rendezvényekre, mint
Chengdunak,” magyarázza Zhu Hechao,
a rezervátum reklámosztályának aligazgatója.
A költségvetésük mindössze évi egymillió jüan, legfőbb marketingmódszerük
pedig „érdekes történetek” kiadása a helyiek és a vad pandák interakcióiról.
Az előbbiek pedig úgy tűnik, hogy az
utóbbiak jövőjébe vetik a bizalmuk.

Ya’an a gazdasági növekedés rengeteg hagyományos módját elvetette egy
ökológiailag barátságosabb jövőért: a
termőföldre erdőt telepítettek, a mérgező
gyárakat bezárták, a környezetszennyező
iparágakat kitelepítették. Most pedig nagyon szeretnék látni ennek a hasznát.
Ám ez nem lesz ennyire egyszerű.
Utánzók és katasztrófák
Ya’an nem csupán pénzhiánnyal küzd: a
tisztviselők szerint a kreativitás hiánya
is a megtorpanásoka. „Utánozni kezdtük
a németek Paul polipját, hogy a pandákkal tippeltessük meg a világbajnokság
meccseinek eredményét, de nem tudunk
egy Kung-fu Panda filmet összehozni,”
sóhajtja Zhao Yangyang, a ya’ani reklámosztály egyik tisztviselője.
Zhu tapasztalatai alapján a chengdui
tisztviselők egyre nyitottabbak és magabiztosabbak Kína külföldi népszerűsítése
során.
„A korábbi passzív promóció helyett,
ahol minket hívtak, hogy csatlakozzunk
külföldi rendezvényekhez, elkezdtünk
kezdeményezni,” állítja a nő.
Viszont a 74 éves veterán szakértő és
márkafejlesztő, Hu Quping azt mondja,
hogy a káderek még mindig nem fogták

fel teljesen mekkora kereskedelmi értéket képvisel az óriáspanda. Ennek klas�szikus példájaként Hu a félbeszakított
„Óriáspanda márkastratégia programot”
hozza fel, amit a tartományi kormányzat
indított 2006-ban.
Hut 2006 elején kérték meg a program
kidolgozására. Különleges hivatalt hoztak létre a tervezéshez, amihez több mint
10 különböző kormányszerv csatlakozott. Tucatnyi átdolgozás után elkészült a
terv, amit 2007 májusában hagytak jóvá.
Ebben az állt, hogy 2020-ra Szecsuan
GDP-je 15%-ának pandával népszerűsített termékek és szolgáltatások értékesítéséből kell származnia
Ezután a helyi kormányzat soha többet
nem tett említést a programról. „A tisztviselők utolsó aláírására várt, mielőtt
életbe lépett volna,” idézi fel az ősz hajú
Hu. „De változás történt a hivatalban,
aztán jött a wenchuani földrengés a következő évben és a programot bizonytalan időre elnapolták.”
Hu a program újraindításáért lobbizik,
ám eddig nem járt sikerrel.
„Nem csupán az image és a márka. Az
óriáspandák élőhelyei nagy kincsek az
emberek számára: tanulmányozhatják
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és más módon is hasznot húzhatnak
belőle,” mondja Hu, aki a tea- és fűszernövény-termesztést, illetve a baromfinevelést is az előnyök közé sorolja.
A kínai védjegyhivatal szerint több száz
szabadalmat jegyeztettek be az óriáspandával. Sajnálatos módon viszont egyik
sem rangos.
A Nanjingban gyártott Panda televíziók nagyon kapósak voltak a hetvenesnyolcvanas években, de a népszerűségük
elhalványult, mikor a külföldi márkák,
mint a Sony és Samsung szinte egyeduralkodóvá váltak a kínai tévépiacon.
Talán a legtovább kitartó termék a
Szecsuanban gyártott Panda luxuscigaretta, a hajdani legfőbb vezér, Teng
Hsziaoping kedvence, ami nosztalgikus,
bár elég drága emlékeztetője a nyolcvanas évek elejének gazdasági robbanásának. „Ám a cigaretta elárulja a környezetbarátságot, amit a panda képvisel,
valójában Kína szégyene,” magyarázza
Hu.
Promóciós problémák
Hou Rong, a chengdui óriáspanda-tenyésztési kutatóbázis központjának igazgatója, azt mondja, gyakran engedik,
hogy a pandáik jótékonysági vagy civil
rendezvényeken jelenjenek meg.
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2010 óta a központ híres mackója, Mei
Lan minden évben a Föld órája nagykövete volt, 2012-ben pedig a kutatóközpont az internetezetőktől kért javaslatokat három hónapos pandabocsuk
elnevezéséhez.
A 8000 nevet tartalmazó listáról a végső
győztes ironikus módon egy ikonikus
amerikai sütimárka, az Oreo lett. A keksz
gyártója hamarosan felajánlotta, hogy
szponzorálják a bocsot, ám, a központ
ezt visszautasította.
Kínában nincs különösebb szabályozás
az óriáspandák képének vagy nevének
felhasználásáról. Ám, Hu szerint helytelen élő mackókat használni bármilyen
reklámtevékenységhez.
2006. január 20-án, több mint kétezer
sikoltozó mandopop (kínai pop) rajongó
szeme láttára Li Yuchun popsztár keresztelt át és fogadott örökbe egy ketrecbe
zárt és szemmel láthatóan halálra rémült
mackót a chengdui Panda Plázában, két
hónappal azután, hogy az énekes megjelent a TIME Asia magazinban.
Lit sokan bírálták ezért az akcióért, a
rendezvény szponzora pedig később bevallotta, hogy Ya’anból vitték a pandát
a plázába, hogy „időt takarítsanak meg”
Linek.

Zhao Huawen, az Eudemonia Bank, egy
panda-élőhelyek védelmével foglalkozó
chengdui civil szervezet alapítója, is elismeri: sokan húznak hasznot a mackókból.
Mégis „a pandák sztárstátuszának kihasználásával, a promóciók több előn�nyel is járnak,” magyarázza Zhao. „Nem
csupán több figyelmet és pénzt szereznek a pandák védelméhez, de növelik az
emberek környezettudatosságát is.”
A chengdui központ, a Sohu Clubbal és
a Ford China autógyártóval közösen,
májusban egy éves állást hirdetett meg.
„A pandák mestere” 200 ezer jüan éves
fizetést kap, ingyenes lakhatással és autóhasználattal.
3 nap alatt összesen 30 ezren jelentkeztek az állásra szerte a világból, amit
mostanra 200 főre szűkítettek a Sohu
Club szerint.
Hu ötletét visszhangozva Zhou felvetette, hogy Kínának szabályoznia kellene
az óriáspanda márkafejlesztését és kezelését. „Létfontosságú, hogy Kína olyan
kulturális vagy egyéb termékekkel hozza
összefüggésbe az óriáspanda image-t,
amik aztán meghódíthatják az egész világot, mint a Coca Cola.”
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Idén elhamvadt kínai kulturális örökségek
Számos olyan épület, emlékmű, építmény, műemlék van,
amely szorosan, sőt elválaszthatatlanul kötődik egy-egy
városhoz, helyhez, területhez. Az Eiffel-toronyról például
mindenkinek Párizs jut eszébe. A Colosseumról Róma,
a Szabadság-szoborról New York, a Tiananmen térről
Peking, a Puskás Akadémia Pancho Arénáról pedig a Balkán.
Valamely város történelmi vagy kulturális, de legtöbbször
persze történelmi és kulturális jelentőségű helyei az adott
város kulturális vagy spirituális szimbólumait jelentik.
Ezért aztán nemigen kell bizonygatni, hogy ezek megőrzése, védelme milyen fontos a szűkebb, de a tágabb
értelemben vett közösség, legtöbbször akár az emberiség
számára is. A városképhez tartozó, azt meghatározó jelentős szimbólumok megsemmisítése, megsemmisülése,
károsítása és károsodása pótolhatatlan veszteséget jelent.
Mindezek után érthető, hogy a következőkben egy viszonylag rövid, de mégis nagyon szomorú lista következik. Olyan nagy jelentőségű, városképet meghatározó
szimbolikus építményekről lesz szó, amelyek 2014-ben
károsodtak, illetve semmisültek meg Kínában.
Elméletben az ilyen történelmi-kulturális szempontból
jelentős, szimbolikus építmények pusztulásának okai sokfélék lehetnek: a legkiszámíthatatlanabbak és legkevésbé
megelőzhetőek a természeti csapások. Másik oldalról
viszont sok kárt okoz az ember is: az emberi mulasztás, a
nemtörődömség, az anyagi haszonszerzés, a tudatlanság
és még számos ok vezethet értékes, pótolhatatlan építmények károsodásához, eltűnéséhez.
Az idei év már eddig is fekete éve volt a történelmi-kulturális okokból szimbolikus kínai építmények számára.
Pedig a következőben csakis olyan példákat hozunk fel,
amikor tűz pusztította el a felsorolandó értékes épületeket.
Ha minden jelentős kínai épületben esett kárt, természet
és ember által okozott veszteséget fel akarnánk sorolni,
akkor még az idei lista is nagyon hosszú lenne.
Az egyik legfrissebb idei példa a július 28-án Ningbo
városban történt nagy szerencsétlenség. A kelet-kínai
Zhejiang tartomány városának egyik legnevesebb épülete
volt a Jiangbei-katedrális, az említett napon azonban tűzvész okozott benne hatalmas károkat. A tűzoltók két óra
alatt tudták megfékezni a katedrálist emésztő lángokat, de

az 1899-ben, azaz még a Qing-dinasztia (1644-1912) idején franciák által épített templomból addigra már csak az
épület váza maradt meg.
Még az épület oltásában részt vevő tűzoltókat is megérintette a károk nagysága. Az oltásban részt vevő több mint
félszáz tűzoltó vezetője úgy kommentálta az újságíróknak
az esetet, hogy az épület belseje teljesen kiégett, hatalmasok a károk, annál is inkább, mert gyönyörű templom volt.
A kulturális és történelmi jelentősége miatt állami védelemben részesülő Jiangbei-katedrálisból csak a harangtorony és a melléképületek maradtak meg. A tűz egyébként
az oltárnál kezdődött, és szerencse a szerencsétlenségben,
hogy személyi sérülés nem történt.
Nem sokkal régebbi egy másik eset sem, amelyben szintén
jelentős kulturális értéket képviselő épületek pusztultak el.
A világsajtót is bejárta a hír: 2014. január 25-én a Guizhou
tartományban található Baojing dong nemzetiségi faluban
hatalmas tűz pusztított. Csak 4 óra alatt tudták eloltani az
addig legjobb állapotban levő dong település égő házait.
Több mint 100 otthon semmisült meg a tűzvészben. A hírek olvasói megdöbbenve nézhették a pusztításról készült
képeket, illetve elcsodálkozhattak azon, hogy a fotókon a
romok között jellegzetes fekete-kék népviseletbe öltözött
dong nemzetiségiek láthatók. Ezek a képek talán megértették a külfölddel is, hogy nem skanzenben pusztított a
tűz.
Az idei január különösen fekete hónap volt a történelmi-kulturális jelentőségű kínai épületek szempontjából,
ugyanis az imént említett eset még csak nem is az első
nagy értéket elpusztító katasztrófa volt Kínában. Ezt a
kétes dicsőséget január 11-én Jünnan tartomány szerezte
meg. Jünnanban található Shangri-la megye, a megyében
pedig Dukezong. A szó tibeti eredetű, jelentése: „a hold
városa”, és körülbelül 1300 éve lakott településről van
szó. A január 11-i tűzvész 240 házat semmisített meg
Dukezongban. A város legöregebb épülete, az Abu-ház
több mint 380 évvel ezelőtt épült. A tűzvészben ez a ház is
megsemmisült.
„Jeles épületek romolnak vala, / Drága szerszámok tűzben
égnek vala. / Fő-fővárok már leromlottak vala,” – írta a
16. század végén Hunyadi Ferenc Trója megszállásáról
című művében.
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Kié a tér?
Ahogy a kínai társadalom idősödik, váratlan új veszélyek
leselkednek az utcákon. Nem bűnözőkre vagy betegségekre
kell gondolni, a veszély voltaképpen abból áll, hogy egyre
több középkorú és idős ember táncol odakint a tereken, amivel egyre nő a feszültség is köztük és a társadalom más tagjai között, akik vad elszántsággal ugyanazért a közterületért
küzdenek.
Valahányszor Zhang Tianyu elsétál a lakótelepe melletti tér
közelében, folyamatosan dübörgő zenét hall. Zhang végzős
főiskolás, aki egy kínai léptékkel nézve kis, 120 ezres városkában él, ahol nem egy klub vagy bár csapja az éktelen zajt.

trend egészségügyi vonzatairól, inkább a helyi lakosokkal
folyó összecsapásokra koncentrálnak. Ám ahogy az ország
népessége idősödik, a nézeteltérések száma is csak nőni fog,
mivel az idős polgárok továbbra is a testgyakorlás nyilvános
módjait fogják keresni.
Terjedő jelenség

Több száz középkorú asszony gyűlik össze minden nap a téren, hogy szigorú koreográfiákra táncoljanak.

Az 53 éves Ding és Jia hozzávetőleg 200 ember előtáncosa.
Eleinte csak elkezdtek lépéseket tanulni, ám a vezértáncos
lebetegedett, így Ding és Jia állt az élre.

Ez az ügy annyira zavarta, hogy már nem eszik többé a tér
körüli éttermekben, inkább hazaviszi az ételt. Mindig felbőszíti, mikor meghallja a rossz minőségű hangfalakból bömbölő popzenét a téren.
Zhang nincs ezzel egyedül. Az egész országban okoztak már
összetűzéseket ezek a tánccsoportok. Sokan többféle, olykor
civilizált, máskor kevésbé civilizált módszerekkel harcba
szálltak a táncikálókkal. Egyszer a feldühödött lakók ürülékkel dobálták meg őket a szomszédos épületből, máskor egy
másik hangszóróból másféle zenét zúdítottak az elképedt
táncosokra.
Az elmúlt években a kínai dama (középkorú vagy idős
hölgyek) elhíresült erről a nyilvános helyen folytatott,
guangchangwu-nak nevezett táncolásról, ahogy más testgyakorlási formáiról is, például a sportgyaloglásról. Viszont a
legtöbbször nem a legjobb fényben tüntetik fel őket.
A tudósítások zöme arról szól, hogyan vesznek birtokukba
a táncosok hangos zenével városi tereket, kevés szó esik a

Ding Shouzhen és Jia Xixiang nyugdíjas házaspár, kb. három éve vezetnek táncfoglalkozásokat a Chaoyang kerületi
Tuanjiehu Parkban. Minden este pontosan 19:30-kor érkeznek meg egy hosszú hangfallal és bekapcsolják a zenét.

Több a felelősség és erőfeszítés ebben a táncban, mint az
emberek gondolnák, mesélte Ding. Az asszony szerint ahhoz, hogy előtáncos lehessen valaki, folyamatosan az internetet kell bújnia videókért, amikből új lépéseket és mozdulatokat leshet el.
Az utóbbi pár napban a téren a Chopsticks Brothers Kis
alma című fülbemászó számára ropták, ami a múlt hónapban vírusként harapózott el a fiatalok között az interneten. A
járókelők megállnak és fotókat készítenek róluk, néhányan
még oda is kiabálnak, mennyire divatosak.
Azért látunk egyre több táncoló idős hölgyet, mert egyre
nagyobb szükség van a testedzésre, magyarázta Qiu Jianxin,
a Nanjingi Repüléstani és Űrhajózási Egyetem szociológiaprofesszora.
„Manapság, hogy az idősek fizikai-anyagi igényei ki vannak
elégítve, azt követelik, hogy kielégíthessék az érzelmi szük-
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ségleteiket is,” mondja. „A guangchangwu a valahová tartozás érzését nyújtja nekik és lehetőséget ad a társasági életre.”
Ding azt mesélte, hogy bár sosem tudja mindenki nevét a
tánccsoportban, felismer néhány arcot, akikkel együtt táncolt
ezalatt az évek alatt. Ezen kívül a szabadtéri testmozgás váratlan egészségügyi előnyökkel is járt.
Az asszony azt állította, hogy korábban neki és a férjének is
nehezére esett este elaludni, altatót kellett bevenniük. Ám
mióta minden este táncolnak, jobb lett az egészségi állapotuk és már sokkal könnyebben el tudnak aludni.
Más testgyakorlással összehasonlítva, a táncolás nem csak
olcsó, de könnyű is, mondta Ding.
Nő az ellenállás
A guangchangwu gyakorlása erőteljes ellenállást váltott ki.
Zhang azt állította, hogy valahányszor a tér közelében jár,
sok dolgot nem képes többé megtenni. Nem tud telefonálni,
videókat nézni, mivel minden hangot kiolt a zene.
„Szerintem a közterületekre vonatkoznak bizonyos szabályok. Ha az emberek egy csoportja ott nagy zajt csap, azzal
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megszegik a szabályokat,” magyarázza.
Sokan éreznek ugyanígy a guangchangwuval kapcsolatban,
a hangjukat gyakran visszhangozzák a média tudósításai.
2013 áprilisában a Szecsuan tartományi Chengdu lakói vízzel töltött lufikkal dobálták meg a táncosokat. A helyi szociális munkások igyekeztek közvetíteni a lakók és a táncosok
között, de nem jártak sikerrel. A konfliktus tovább dúl.
A vizes léggömbök korántsem a legrosszabbak, amikkel a
táncosokat bombázták. A Hubei tartományi Wuhanban egy
csoport idős asszonyra vizeletet és ürüléket zúdítottak, amiért túlságosan a lakóházak közelében táncoltak és túl nagy
zajt csaptak éjszaka.
Mikor összetűzésekre kerül sor, nincs megfelelő mechanizmus a megoldásukra, így efféle primitív módszerekkel tiltakoznak tovább.
A Shaanxi tartományi Xi’anban zajszennyezés elleni tervezetet hoztak. Ennek értelmében a lakóépületek közelében
fekvő tereken és parkokban szórakozó, testgyakorló vagy
ünneplő embereknek lépéseket kell tenniük a zaj csökkentésére. Ha túlságosan hangoskodnak, minden résztvevő fejen-
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ként 200 jüanra büntethető.

állítják, hogy ne zavarjanak másokat.

Ám a tervezet arra nem kínált megoldást, hová mehetnének
ezek az asszonyok, ha eltiltják őket attól, hogy bizonyos helyeken táncoljanak.
Az ellenállás hatására néhány táncos más testmozgási formát
keresett, de még így is kritizálják őket.

A várostervezés kudarca

Egy csoport dama valóságos sportgyalogló csürhévé alakult
állt. A Jiangsu tartományi Xuzhou sok lakója panaszkodott,
hogy minden este pontban fél nyolckor összegyűlik úgy ezer
helyi dama, hármasával felsorakoznak, hogy gyalogoljanak.
Olykor még a forgalmat is akadályozzák, írta a nanjingi
székhelyű Modern Express.
Néhányan kreatívabb megoldást találtak. A sajtó is beszámolt arról, hogy Chongqing város egy csoport damája drótnélküli fejhallgatókkal, zene nélkül kezdett táncolni.
Ding azt mondja, hogy a csoportja körültekintően olyan időpontot választott, ami nem zavarja a helyi lakosokat. A csoport vacsoraidő körül kezd táncolni, és 10 órára, a park zárási idejére be is fejezik, ilyenkor pedig még szinte mindenki
ébren van. Ezen kívül a zenét is épp csak hallható szintre

Ha panaszkodnak is rájuk, többet nem tehetnek, magyarázza Ding.
„Nem mehetünk máshová. A Chaoyang Park túl messze
van. Errefelé csak a Tuanjiehu Parkba mehetünk, minden
más lakóövezet,” mesélte a részleteket.
A kínai közügyi minisztérium statisztikai adatai szerint
2013-ban több mint 200 millió idős állampolgár élt Kínában, ami a teljes lakosság 15%-a. A Sanghajhoz és Pekinghez hasonló nagyvárosokban ez az arány akár jóval 20%
fölött lehet.
A 60 éven felüli kínaiak csupán 3%-ának van lehetősége
idősek számára létesített intézményeket látogatni, átlagosan
562 ember osztozik egy-egy közösségi termen. Kevés létesítményt építettek idős embereknek.
„Semmi baj sincs azzal, hogy az idős hölgyek mozogni
akarnak, csak a hangerőt kell visszafogniuk, hogy ne zavarják a környéken élőket. Erre szerintem képes a legtöbb
ember,” vallja Hu Xingdou, a Pekingi Technológiai Intézet
politikatudományi professzora.
„Azonban az kulcsfontosságú, hogy a kínai városok és
közösségek elegendő szabad, különösen zöld területet
hagyjanak az emberek rendelkezésére. Kínában a nyilvános
testmozgásra lehetőséget biztosító létesítmények száma arányosan a japán létesítmények egytizede,” tette hozzá.
Jelenleg nincsen elég hely ahhoz, hogy kielégítsen minden
igényt. A guangdongi Qingyuan Daily 2013-ban arról számolt be, hogy két táncoló csoport ugyanazért a térért csapott
össze: több mint 200 ember táncolt egy mindössze alig 50
négyzetméteres területen.
A harc után az egyik csapat átment egy másik közeli térre,
de azért már három másik csoport küzdött. A park üzemeltetője azt mondta a sajtónak, hogy abban a kerületben csupán 13 tér van, ugyanakkor több mint 40, legalább 100 fős
csoport.
A szervezés problémája mellett a másik gond az, hogy az
iskolák és tornatermek este nincsenek nyitva, így a lakóövezeteken kívül másutt nem is táncolhatnának, magyarázta
Qiu.
„Szerintem a damának, a kormánynak és a lakóknak együtt
kellene dolgozniuk ezen a problémán. A hölgyeknek meg
kellene értenie, hogy másoknak pihennie kell és kompromisszumot kötni a testgyakorlásuk módjáról és időpontjáról.
A társadalomnak kellene egy konfliktusrendezési mechanizmus, a lakóknak pedig nem kellene visszavágnia, hisz ez
csak ront a helyzeten. A kormányzatnak viszont több közteret kellene a lakóktól távol megnyitnia a táncosok előtt,”
tette hozzá.
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Újra felragyoghat a biciklizés
napja Kínában

A hagyományosan a kerékpárok királyságának tartott Kína ismét két kerékre csábítaná a városiakat, bérelhető kerékpárok
biztosításával oldva a közlekedési tumultusokat és csökkentve a környezetszennyezést. Ugyanakkor a gyorsan sokasodó
autók tovább szorítják ki a kerékpárokat a városok útjairól,
arányaiban továbbra is csökken a kerékpározók száma, annak
ellenére, hogy egy új rétegpiac alakult ki a városi kerékpárok
számára.
A 36 éves Chen Zhixiong imád kerékpározni. A chengdu-i
Lohas Kerékpárklub tulajdonosa az elmúlt hat évben mindennap három high-end biciklijének egyikén megy dolgozni, ha
esik, ha fúj.
A kerékpározás viszonylagos kényelme mellett Chen megjegyzi, hogy egy sor akadály tornyosul a biciklik elé a sűrűn
lakott városi területeken, például a rossz levegőminőség, és
az autók és a gyalogosok a kerékpárutakon.
„A helyi hatóságok megígérték, hogy sok bicikliutat alakítanak ki, de azokat mindenhol ellepik a parkoló autók, vagy
éppen minden jelzés nélkül megszakadnak. Veszélyes az
autókkal egy sávban biciklizni.” – mondta Chen a Global
Timesnak.
Chen panaszai nem szokatlanok. Amióta Kína az Egyesült
Államoktól átvette a legnagyobb autópiac címet 2009-ben, az
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autóipar gyors növekedése súlyos következményeket hozott:
közlekedési dugókat és környezetszennyezést.
A problémák ellensúlyozására a központi és helyi kormányzatok nagy erőfeszítést tesznek, hogy az ingázók a kerékpárokat
válasszák az autók helyett, lehetőséget teremtve a bicikliknek
a visszatérésre.
Országos szinten Kína egy ambíciózus tervet hirdetett, amelynek keretében száz gyalogos és kerékpáros kísérleti várost
hoznak létre, és 5-10%-kal növelnék a gyalogosok és kerékpárosok arányát 2015-ig.
„Két legyet üthetünk egy csapásra a biciklizés újjáélesztésével. Csökkentheti az utak zsúfoltságát és a széndioxid-kibocsátást, miközben energiát takarít meg. Ez jót tenne az ország
fejlődésének.” – mondta Ma Zhongchao, a Kínai Kerékpáros
Egyesület igazgatója a Global Timesnak.
Ma és társai több éve elkötelezték magukat a kínai kerékpározás újjáélesztése mellett. Az egyesület által szervezett
kerékpáros rendezvények országszerte több tízezer biciklizőt
vonzottak. Az egyesület továbbá tanácsokkal is szolgál a hatóságok részére, hogy hogyan csökkenthetik az autósok, és
növelhetik a kerékpárosok számát az utakon.
Ugyanakkor Ma elismeri, hogy Kína törekvései ellenére több
akadály is áll annak útjában, hogy visszatérjen a ‚70-’80-
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as évek aranykora, amikor az emberek többsége kerékpáron
közlekedett.
A kerékpárral való közlekedés Kínában nem egyszerű. A legnagyobb aggodalom a biztonság, mivel sok helyen leszűkítették vagy megszüntették a kerékpárutakat, arra kényszerítve
a bicikliseket, hogy a gyorsabb és veszélyesebb autóutakat
használják.
„Hosszú távon, a kerékpáros és gyalogos sávok tervezése
nem ideális Kínában. A legtöbb bicikliút nem elég széles, túl
kevés van belőlük, túl távol vannak egymástól, és nincsenek
összhangban környezetükkel.” – mondta a várostervezési hatóságnál dolgozó Tang Kai a Pekingi Napilapnak.
Tang javaslata szerint a járdák és kerékpárutak szélességét a
legfőbb prioritásként kell kezelni.
A zsúfolt városi területeken a helyi hatóságoknak különleges
intézkedéseket kellene hozniuk a parkoló autók számának
visszaszorításáért, és az autóutak kárára kellene bővíteni a kerékpárutakat Tang szerint.
Néhány esetben, Tang elmondása szerint, a városok megszüntetik vagy leszűkítik a járdákat és kerékpárutakat, hogy utat
adjanak az autóknak.
A másik nagy problémát a kényelem jelenti: a nagyvárosokban sok úti cél legalább egy órányi bicikliútra fekszik.
„A külvárosokból ingázóknak nehéz a kerékpárokra támaszkodni, ha a város szélén laknak, de a belvárosban dolgoznak.
A távolság túl nagy.” – mondta Tang.
Több tartomány és város fordult a közösségi kerékpárok felé,
hogy növelje a biciklit választók arányát. Azonban ezeket az
erőfeszítéseket kritikusan fogadta a közvélemény.
Például Pekingben a lakosok körülbelül 19,7%-a közlekedik kerékpárral, és a városvezetés reméli, hogy ezt az arányt
23%-ra sikerül emelni 2015-ig.
A cél elérése érdekében 2011-ben közösségi kerékpárbérlő
helyeket kezdtek felállítani a sűrűn lakott városrészeken és a
metrómegállók közelében, hogy ezzel ösztönözzék az embereket a tömegközlekedés használatára.
A város ígéretet tett, hogy további ezer bérlési ponton ötvenezer kerékpárt biztosít 2015-ig, a bérlési pontok túlnyomó
többségét pedig a metrómegállók három kilométeres körzetében telepítik.
2008-ban Hangzhou volt az első város Kínában, amely közösségi kerékpárbérlő hálózatot kezdett kiépíteni. Ma kétezer
ponton ötvenezer kerékpár bérelhető a városban.
Ugyanakkor több gyakorlati probléma is akadt a bérbiciklis
rendszerekkel, például a kerékpárok és a bérleti kártyák vis�szaváltása, vagy a biciklik karbantartása terén.
Pekingben letét ellenében lehet bérlést lehetővé tévő kártyához jutni, azonban csak 14 helyszínen kaphatják vissza a letétbe helyezett összeget, ez sokaknak nagy kényelmetlenséget
jelent.
Az 1970-’80-as években Kínát a kerékpárosok királyságának
tartották, ahol a legtöbb ember biciklivek közlekedett.
Ma azonban meredeken esik a kínai kerékpárosok száma.
Statisztikák szerint a városi kerékpározást választók aránya
évente 2-5%-kal esik.
Az elszomorító számok ellenére a szakértők továbbra is optimisták a biciklik jövőjét illetően.
Pekingben már nem szokatlan bukósisakos, neonszínű bicikliruhás kerékpárosokat látni a dugóban veszteglő autók között
szlalomozni. Hu Chunxu is egy közülük.

„Tíz kilométeren belül mindig a biciklik vannak előnyben.
Kiszámítható utazási időt és sebességet kínálnak, és sosem
ragadnak dugóba. Ráadásul testmozgásnak is kiváló, arra már
nem kell külön időt szánni.” – mondta Hu a Global Timesnak.
Hu négy éve kerékpározik, és azóta 15 kilót fogyott, és sok
barátját, rokonát is meggyőzte, hogy a bicikli a legjobb városi
közlekedési eszköz.
Azonban sok más pekingi kerékpároshoz hasonlóan, Hu is
arra panaszkodik, hogy az elfoglalt kerékpárutak, a támogató
létesítmények hiánya és a levegőszennyezés nem teszik éppen
biciklis baráttá a kínai fővárost.
Hu szerint a kiegészítő létesítmények, például a zuhanyzók és
a kerékpártárolók megléte sok embert biztatna arra, hogy két
kerékre üljenek.
Pekingben több mint nyolcmillió kerékpár van. Ma
Zhongchao, a kerékpáros egyesület igazgatója megjegyezte,
hogy egyre több középosztálybeli kezdett biciklizni az aktív,
optimista életmód jegyében. Elmondása szerint „hétvégente
sokan csatolják drága kerékpárjaikat luxusszedánjuk tetejére,
hogy aztán a festői külvárosokban vagy a hegyekben tekerjenek.”
A kerékpárok reneszánsza jó hatással van a helyi kerékpárgyártásra is.
Chen Zhixiong, a chengdu-i biciklis klub vezetője szemtanúja
volt, hogyan bővült a kínai kerékpáripar az elmúlt három évben. Klubjában többszörösére nőtt a forgalom, 2011-es, egymillió jüanes bevételét az idei évre négymillióra tornázta fel,
miközben a kezdeti néhány tucatnyi biciklis helyett már több
mint félezer tagjuk van.
Chen szerint nyilvánvaló a változás az emberek kerékpározási szokásaiban. „Korábban csak olyan boltok voltak, amik
bicikliket árultak, ez egy egyszeri tranzakció volt. Ma már
klubbok működnek, ahol életre szóló karbantartást és aftersale szolgáltatást kínálnak a kerékpárokhoz.” – mondta Chen.
Chen több tényezőnek tulajdonítja a szemmel látható növekedést, így a drága csúcsbiciklik térhódításának, az emberek
életmódjának változásának, illetve a helyi hatóságok erőfeszítéseinek.
Ma Zhongchao is hasonlóan vélekedik. Az elmúlt néhány nehéz év ellenére „Kína kerékpáripara ígéretes. A hagyományos
gyártók célja, hogy versenyre keljenek a magánautókkal. Az
olcsó, alacsony technológiájú termékektől a drága, csúcstechnikájú kerékpárok felé mozdultak el.” – mondta Ma.
Kína egyik legrégebbi kerékpárgyártója, a Forever Bike,
2012-ben új, mutatós, retró hangulatú termékvonalat vezetett
be. A vállalat promóciós füzete szerint a kerékpár „könnyebb
és jobb minőségű.” Talán nem véletlen, hogy az ára is magasabb, mint a hétköznapi kerékpároknak.
A hatóságok is kedvezményeket kínálnak azoknak a gyártóknak, amik a technikai innovációra és a high-tech anyagok
használatára fókuszálnak, jegyezte meg Ma.
Egy sor külföldi, jól ismert kerékpár márka is meglátta a
potenciált a kínai piacban, és különféle kerékpáros rendezvényeket szerveznek, szponzorálnak, hogy megismertessék
márkanevüket a kínai biciklis társadalommal.
Ma elmondta, hogy a kerékpárok visszatérése jól illeszkedik a
központi és helyi kormányzatok erőfeszítéseihez, amelyek az
autók keltette környezetszennyezés visszafogásával igyekeznek egy környezetbarát társadalmat teremteni.
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Mit kell tudnunk az idei aranyhétről?
Október 1-jén van a kínai nemzeti ünnep. A hónap 1-jétől 7-éig
tartó hétnapos munkaszünetet aranyhétnek nevezik. Ennek
során sok kínai vidékre utazik, ami mind az idegenforgalmi
szektor, mind a belső fogyasztás számára egyaránt óriási
üzleti lehetőséget jelent. De az utóbbi években, különösen
azóta, hogy 2012-ben az egész országon belül ingyenes lett az
autópálya az aranyhéten, az aranyhét fokozatosan dugóhétre
változott, hiszen egyre többen utaznak a hétnapos munkaszünetet felhasználva.
Li Yang, a Kínai Közlekedési Minisztérium szóvivője október
7-én kifejtette, hogy az előzetes statisztikai adatok szerint a
legutóbbi hétnapos szünetben országszerte a közutakon ös�szesen 630 millióan utaztak, naponta körülbelül 90 millióan
voltak az utakon. Ez a szám 5%-kal növekedett az előző évihez képest, tette hozzá a szóvivő.
Értesülések szerint a 2014-es aranyhét közlekedési csúcs idején a különböző kínai közlekedési szervek összesen 860 ezer
busszal és 21 ezer hajóval szállították az utasokat. Li Yang
tájékoztatott a következőkről is:
„Az idei aranyhét közlekedési helyzetének három sajátossága van: az első, hogy egyre több turista személygépkocsival
kirándult vidékre. A második, hogy a közepes és a rövidebb
távú utazások, például a 3-5 napos utak érdekelték leginkább
a kínai turistákat. A harmadik, hogy a hétnapos munkaszünet
első és utolsó napja volt a legforgalmasabb.”
A közlekedés mellett az aranyhét másik problémája az volt,
hogy több kínai kulturális nevezetségnél és természeti látványosságnál jelentősen megemelték a belépőjegyek árait.
Jünnan tartományba utazva sokan felkeresik Lijiang ősi várost. Idén a városra érvényes belépőjegy drágább lett. Ezzel
kapcsolatban Cheng Hong, az ősi várost irányító bizottság
felelőse így nyilatkozott:
„Az ősi város vállalati adójára és gazdasági nyereségére tekintettel a látnivaló belépőjegyének árát május 10-étől kezdve
az eredeti 105 jüanről a jelenlegi 130 jüanre emeltük.”
Lijiang ősi város mellett a közelmúltban a közismert kantoni Danxia-hegynél a belépőjegy 160 jüanről 200 jüanre
drágult. És ezzel még nincs vége. A Jiangsu tartománybeli
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Suzhou kertjeibe, a Jünnan tartománybeli Dali ősi városba,
Kuanghszi-Csuang Autonóm Terület Weizhou szigetére is
többe kerülnek a belépőjegyek.
A Kínai Társadalomtudományi Akadémia Idegenforgalmi
Kutatóintézete által kiadott legfrissebb statisztikai adatok
szerint a különböző kínai idegenforgalmi látványosságok belépőjegyeinek 53%-a száz jüannél drágább. A kínai turisták
ezzel kapcsolatos reakciói széles skálán mozognak. Nézzünk
néhány véleményt:
„Úgy érezzük, hogy már nem tudjuk vállalni az egyre magasabb jegyárakat.”
„A turisztikai látványosságoknál jelenleg már túl sok az üzleti
elem, ezáltal eltűntek a jellegzetességeik.”
„Habár mindig emelkednek a belépőjegyek árai, de ha szép a
látnivaló, akkor érdemes odamenni.”
A turisták túlnyomó része természetesen ellenzi a jegyárak
emelkedését. Azonban a turisztikai látványosságok irányítói
mindig azért panaszkodnak, mert nő a munkavállalók bére,
fokozatosan tökéletesíteniük kell a létesítményeket, továbbá a
helyi kormányzatok támogatásai ellenére sincs elég pénzük.
A kínai kormány vonatkozó szabályai szerint az idegenforgalmi látványosságoknál három évnél gyakrabban nem szabad
növelni a jegyárakat. Emiatt azonban számos látványosságnál
minden harmadik évben biztosan megemelik a belépők árait,
ami nagy társadalmi vitát váltott ki.
Liu Simin, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia Idegenforgalmi Kutatóintézetének professzora a kérdéssel kapcsolatban a következőket mondta:
„Az idegenforgalmi látványosságoknak ésszerű árrendszert
kell létrehozniuk, ugyanakkor nyilvánosságra kell hozniuk a
pénzügyi adataikat, hogy a turisták bizonyos mértékben megértsék és elfogadják a jegyárak emelkedését.”
Megfigyelők rámutattak arra is, hogy a különböző kínai
idegenforgalmi látványosságok túlságosan függnek a jegyáraktól. Ez nem szerencsés, a turisztikai szektor átfogó fejlesztésére van szükség, hogy a jegyárakon alapuló gazdaságot
fokozatosan a szektorgazdaság váltsa fel.
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2015 ：Űrodüsszeia
A világűrbe készül a kínai Skywalker, adta hírül a Global
Times című kínai lap. A férfi neve, a Sheng Tianxing szó
szerint Skywalkert, vagyis Égenjárót jelent. A Zhejiang tartományban élő teakereskedő nem az egyetlen kínai civil, aki
jegyet váltott a világűrbe.
A New York Timesnak nyilatkozó kínai Skywalker elmondta, hogy nagy hatással voltak rá a tudományos-fantasztikus
filmek, és gyerekkora óta minden vágya az, hogy eljusson a
világűrbe.
„Másra sem tudok gondolni, mint az űrutazásra” – mondja.
„Mindig is izgatott, hogy Armstrong tényleg járt-e a Holdon.
A saját szemmel kell látnom” – teszi hozzá.
Tavaly júniusban végre minden adott volt ahhoz, hogy megvalósítsa régóta dédelgetett álmát. Csupán egy klikkelésre
volt szükség, és már a zsebében tudhatta az űrjárműre szóló
jegyet, amelyért 23 millió forintnak megfelelő összeget fizetett.
Sheng 2015 végén szállhat majd fel az egyszemélyes XCOR
Lynx nevű űrjárműre, amely bolygónk légkörén túlra repíti a
teakereskedőt. Abban a hat percben, amit a légkör sűrű rétegén túl tölt, megtapasztalja a súlytalanságot, miközben több
mint 100 kilométeres magasságból tekinthet le a Földre. A
teljes út, a felszállástól a landolásig mintegy egy órán át fog
tartani.
A kontinentális Kínából közel harmincan vásároltak közvetlenül vagy a pekingi ügynökségen keresztül jegyet az XCOR
Aerospace nevű kaliforniai társaság által meghirdetett útra.
„Remélem, már nem kell sokat várnom” – posztolta a kínai
űrturista a WeChaten percekkel az után, hogy kifizette a jegyet. „Már régóta dédelgetett álmom az űrutazás” – írta.
Az XCOR Aerospace közel három évvel ezelőtt hirdetett
szuborbitális civil űrrepülést, de a kínaiak számára csak tavaly decembertől vált elérhetővé a különleges szolgáltatás.
A világ első űrturistája az amerikai Dennis Tito volt, aki
2001-ben állítólag potom 20 millió dollárt fizetett a kalandért
az utat kínáló Space Adventures cégnek. Titót egy hónapon át
készítették fel arra, hogy szervezete képes legyen elviselni az
utazás során jelentkező nyomásváltozást. Az amerikai turista
egy héten át élvezte a Nemzetközi Űrállomás vendégszeretetét, ahová az orosz expedíció tagjaként jutott el.
Azóta csupán hat civilnek adatott meg a lehetőség az űrutazásra, noha egyre nagyobb igény mutatkozik a „maszek” űrűrrepülésre.
A XCOR Aerospace mellett a brit milliárdos, Richard
Branson is foglakozik egy kereskedelmi űrprogram kidolgozásával a Virgin Galactic égisze alatt. 2012 márciusáig ötszá-

zan iratkoztak fel az útra, köztük olyan celebek, mint Brad
Pitt, Angelina Jolie és Henrik brit királyi herceg, de a cég ez
idáig egy fizető turistát sem repített az űrbe.
A Virgin Galactic honlapja szerint a jegyek 200 ezer dollárnál kezdődnek, és az összeg 10 százalékát előre le kell tenni
az asztalra. Mindez azonban most még nem elérhető a kínai
állampolgárok számára, annak ellenére sem, hogy sokan
nyugodtan megengedhetnék maguknak az űrkalandot. A New
York Times úgy tudja, hogy a cég űrjárműve katonailag is
fontos technológiával lett felszerelve, és ezért 22 ország és
övezet jelenleg még tiltólistán szerepel.
A techweb.com.cn szeptember elején arról számolt be, hogy
az XCOR Aerospace a Virgin Galactickal együttműködve
igyekszik minél több ember számára elérhetővé tenni a szolgáltatást.
Jelenleg az XCOR Aerospace az egyetlen olyan cég, amely
kínaiaknak is kínál űrutazást.
Alex Tang, az XCOR Aerospace ázsiai részlegének elnöke
szerint a kínai űrprogram sikerei miatt élénkült meg Kínában
az igény az űrrepülés iránt, írja a New York Times.
Kína az egykori Szovjetunió és az Egyesült Államok után
a világon a harmadik ország, amely saját fejlesztésű űreszközzel embert küldött a világűrbe. Az első kínai űrhajós, a
nemzeti hősként ünnepelt Jang Li-vej (Yang Liwei) volt, aki
2003-ban utazott az űrbe. A kínai Hold-program részeként
2008-ban három kínai űrhajós hajtott végre űrutazást, és egyikük űrsétát is tett. Kína 2012-ben hajtotta végre az első kézi
vezérlésű dokkolást a világűrben. Az űrhajó személyzetének
tagja volt az első kínai űrhajósnő, Liu Jang (Liu Yang).
A pekingi székhelyű ügynökség munkatársa a Global
Times kérdésére válaszolva elmondta, hogy már több mint
húsz kínai foglalt jegyet az űrrepülésre. Kína legnagyobb
webáruháza, a Taobao június 11-e óta toboroz űrturistákat,
de mostanáig csupán egy ember élt a kényelmesebb vásárlás
lehetőségével, a többi vásárló személyesen jelent meg az ügynökség valamelyik irodájában, hogy aláírják a szerződést.
Az ügynökség szerint szinte alig van szükség felkészülésre,
hiszen az űrturisták nem hagyják el a járművet az út során.
„Az utasoknak csupán annyit kell tenniük, hogy hátradőlnek
és a lenyűgöző látványban gyönyörködnek, ahogy a hajó elhagyja a Földet” – mondja az ügynök.
A kínai Skywalker azonban nem éri be ennyivel. „Ha az
egészségem is lehetővé teszi, akkor még az 50. születésnapom előtt a Holdon szeretnék járni” – jelentette ki.
Forrás: Global Times
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A pekingi Nanluogu út
A pekingi Nanluogu út, amely az amerikai Times hetilap szerint Ázsia 25 legnépszerűbb látnivalóinak egyike, a főváros
Dongcheng kerületében fekszik. Észak-déli irányú, hossza
786 méter, a szélessége 8 méter. A Nanluogu út több mint 740
évvel ezelőtt, a Jüan-dinasztia elején épült. A Jüan-dinasztia
fővárosa is Peking volt, ezért elmondható, hogy a Nanluogu
út azonos életkorú Pekinggel.
Az út keleti és a nyugati oldalán egyaránt 8 hutong (keskeny
mellékutca) van. Ez a 16 hutong máig fenntartotta a Jüan-dinasztia korának építészeti stílusát.

korábbi lakhelye. A 65-ös szám alatt volt a Ming-dinasztia
közismert politikusának, Hong Chengchounak a lakhelye. A
77-es szám Cengge Linqin, az utolsó belső-mongóliai herceg pekingi lakhelye volt. A 35-ös szám Wan Rong, a Qingdinasztia utolsó hercegnőjének lakhelye volt. A 7-es szám
alatt lakott hajdanán Jiang Jieshi, a tajvani Guomindang párt
volt vezetője. Emellett számos államfő, kulturális személyiség és művész is ezen az úton lakott.

Történelem

A három régi dinasztia után ma a modern bárkultúra a
Nanluogu út egyik sajátossága. A sok bár közül az Új Barát
nevű a legismertebb, amely 1999-től működik. A tulajdonosa
nagyon szeret utazni, ezért a bár falain mindenütt különböző
tájfényképek láthatók. A bárban ingyenesen lehet könyvet
olvasni. Aki három angol nyelvű könyvet ajándékoz a bárnak,
az a bár tagja lehet, és mint ilyen egy könyvet kölcsönkérhet
a bártól, és mindegy, hogy mikor adja vissza. Az Új Barát név
ellenére a bárt állandóan régi vendégek keresik fel.
A Nanluogu úton a bárok mellett számos jellegzetes bolt is
található, amelyek gazdái egyaránt a kultúrát és művészetet
szerető fiatalok. Ilyen például a Changketie nevű bolt, ahol az
1970-es években, a kínai kulturális forradalom idején termelt
árucikkek vásárolhatók, például kék-fehér színű népviselet,
vonatjegyek, Mao Ce-tung-rangjelzések, bélyegek stb. Mind-

A pekingi történelmi és földrajzi kutatásokkal foglalkozó
szakemberek úgy vélik, hogy a Nanluogu út neve a Ming
dinasztia korában, tehát több mint 600 évvel ezelőtt létezett Luoguo úttól származik. Az 1750-ben, a Qing-dinasztia
kormánya által kiadott Qingchengquantu című könyvben
először említik a Nanluogu útat. Az út közelében levő Tiltott
Város, a Téli Palota piros és arany színű épületeihez képest a
Nanluogu út épületei többnyire szürkék, az ajtóknál általában
küszöb van és árkádsoraik is vannak, fenntartva ezzel az ősi
pekingi építészeti stílust. A Nanluogu út és a környéke a Jüan-dinasztia fővárosának központja volt, utána a Ming- és a
Qing-dinasztia elején ezen az úton laktak a császári rokonok.
A Nanluogu úton máig megtekinthető több híres ember
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ez rendkívül népszerű a külföldi turisták körében.
Konyha
A pekingi látnivalókról szólva mindenképpen említeni
kell a finom konyhát is. A Nanluogu úton is található
több jellegzetes vendéglő. A Zamo nevű étteremnek
külföldi a tulajdonosa. A kínai és nyugati stílust egyesítő pizza a vendéglő speciálisa. Van például pekingi
kacsás pizza, kung-pao csirkés pizza és csúsztatott
sertéshúscsíkos pizza is. A Wenyu nevű joghurtbolt
naponta csak 500 darab joghurtot értékesít, ezért a
bolt előtt mindig hosszú sorban állnak a vásárlók. A
Yushijujin nevű étteremben megkóstolható az igazi
nyugati konyha: a francia libamáj, a bécsi szelet, a marokkói pörkölt bárány, az amerikai marhahúsfilé.
A Nanluogu út irányítási szerve az idei májustól
kezdve közvélemény-kutatást végez az internetezők
körében, hogy szavazzanak a Nanluogu út tíz legszebb
látnivalójára, az út tíz legnépszerűbb boltjára, valamint
tíz legfinomabb konyhájára. A szavazás októberig tart,
ha Önöket is érdekli a Nanluogu út, akkor szavazzanak, hiszen a világ minden részéből várják a szavazatokat.
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Yinxiang vendéglő, a legismertebb hagyományos
kínai udvarház stílusú étterem a Nanluogu útnál
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Ezekkel
védd a tested!
Fan
Bingbing
az X-Menben
Fan Bingbing rendkívül izgatott lett, amikor megtudta, hogy
szerepelni fog a világ egyik legnagyobb bevételt produkáló
filmes franchise-ában. Tudniillik az X-Men: A jövendő múlt
napjai című filmjében Fan Bingbing játssza az egyik mutánst,
Blinket.
Az idén 32 éves Fan Bingbing Kína egyik legismertebb és
legszebb színésznője. Blink szerepével szeretne külföldön is
ismertebb és szebb lenni. Ismertebb, mert azért a kínai filmeket kedvelők már eddig is láthatták több filmben külföldön is.
És szebb, mert hogy szép, azt már eddig is elismerték külföldön is, például még Fan Bingbing Barbie babát is terveztek.
Filmszínésznőként nem Blink szerepének eljátszása volt az
első próbálkozása Kínán kívül. A Vasember 3-ban már megjelent, egy apró szerepben ápolónőt alakított. De olyan apró
szerep volt egyébként, hogy Fan Bingbing a Vasember 3-ban
címmel igencsak embert próbáló feladat lenne cikket írni.
Hogy mást ne mondjunk, a Kínán kívül vetített Vasember
3-ból ki is hagyták az említett Fan Bingbing-es részt, azt végül csak Kínában vetítették.
A jövendő múlt napjaiban játszó Fan Bingbinget azonban már
nemcsak Kínában, hanem az egész világon is láthatják a nézők. Természetesen a film sztárjaival együtt.
Fan Bingbing a szerepre készülve több hónapon át tanult angolul.
„Még mindig úgy érzem, mintha álmodnék. Nagyon sokszor
láttam az X-Men filmeket, de soha nem gondoltam volna,
hogy egyszer majd magam is a csapat tagja lehetek, és együtt
küzdhetek Farkassal és a többi szuperhőssel” – mondta a
filmszereppel kapcsolatban egy pekingi médiaeseményen,
amelyen részt vett többek között Hugh Jackman is.
És még csak nem is a híres színésznő az egyetlen kínai a filmben. A jövendő múlt napjai egyik jelenetében néhány mutáns
egy templomban keres menedéket. Mint a feliratból megtudjuk, a templom Kínában van.
Habár a filmbeli kínai templom nem nagyon hasonlít a valódi kínai templomokhoz, értve ezalatt a hagyományos kínai
építészet stílusjegyeit felmutató templomokat, a kínai nézők
elégedetten állapíthatják meg, hogy a történetben mégis nagy
jelentősége van, mivel a szuperhősök itt küzdenek meg az ellenfeleikkel, hogy végrehajthassák a küldetésüket.
„Égi küldetések, földi remények” – summázhatnánk Juhász
Ferenccel. Sőt földi küldetések, földi remények, tehetjük hozzá, merthogy nem ez az első eset, hogy Kína szerepel valamelyik hollywoodi szuperprodukcióban. Hja, a kínai nézőkért
elég sokan elég sok mindent képesek megtenni.
Emlékezzünk csak vissza a Gravitáció című amerikai űrthrillerre. Aki látta a filmet, egészen biztosan nem felejti el azt a
részét sem, hogy végül a Sandra Bullock által megformált főszereplő sok viszontagság és megpróbáltatás után kínai űrhajó
segítségével marad életben és tér vissza a földre.
És a kínai jelenlétre továbbra is bízvást számíthatunk a szuperprodukciók esetében. A júniusban bemutatásra kerülő
Transformers 4-ről is lehet már tudni, hogy az egyik csatának
a helyszíne a kínai Chongqing város lesz.
A nagy költségvetésű hollywoodi produkciókban megjelenő
kínai színészek, a kínai popkultúra elemei és a kínai hely-
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színek egyként Kína gazdasági fejlődésének köszönhetők,
mondta Fan Bingbing a már említett médiaeseményen.
„Az eredeti képregényben az általam játszott szereplő nem
is volt ázsiai. Hogy ennek ellenére mégis szerepelhettem a
filmben, az a kínai piac egyre növekvő fontosságának a jele,
ugyanakkor a két ország (Kína és az Egyesült Államok) közötti kulturális cserekapcsolatok bővülésének az eredménye
is” – mondta Fan Bingbing.
Hivatalos adatok szerint 2013-ban Kínában 20 milliárd jüant,
mintegy 850 milliárd forintot költöttek mozijegyre, és ezzel
az Egyesült Államok után Kína lett a világ legnagyobb filmpiaca. Az idei adatok pedig még a tavalyinál is jobbak lehetnek,
az év első harmadában ugyanis közel 30 százalékkal nőttek a
mozikban bemutatott filmekből származó bevételek Kínában.
Az köztudott, hogy sok amerikai film esetében a bevételeknek immár nagyobb hányada származik külföldről. De az
talán kevésbé, hogy a legnagyobb nem amerikai filmes piac
nem egyszer Kínát jelenti. Sőt már arra is volt példa, a tavalyi
Tűzgyűrű esetében, hogy Kínából több bevétele származik
egy filmnek, mint Észak-Amerikából.
Mindezekből az adatokból következik, hogy Fan Bingbing
vagy legalábbis a jövő Fan Bingbingje méltán reménykedhet, hogy a következő X-Men filmben vagy legalábbis a jövő
egyik szuperhősfilmjében is kap majd valamilyen szerepet.
Vagy legalábbis írnak neki egyet.

Fan Bingbing az X-Men című
film bemutatóján
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