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俯拜田野 仰望上苍

     作为城市人，带着一种对田野的向往和
敬畏，我们开始了一次皖南之旅，目的地是
个位于长江南岸的小城。尽管池州只下辖三
县一区，但对我们来说，用一个星期的时间
要把这四个基层行政区全都走遍，也是个不
小的挑战。我们和驴友不同，更有别于一般
游客，因为我们带着满足听众、读者和网友
知情权的使命；我们和学者的差距也很大，
尽管在九华山既参禅又理茶，我们对宗教和
文化的理解太为肤浅；我们更不是官员，因
为我们会自觉地贴近农民，并不自觉地仰视
乡土。

     正所谓眼见为实。多少年来，中国农村
的演变让人情难自已。尽管朴实如初，但这
里的农民已经变成了“空巢”和“留守”；
尽管土地依旧，但它的“革命精神”却让人
身受生态教育；尽管佛祖常留，这里的人民
却熟谙和谐自在的真谛。

     重要的是，匈奴、农民、佛祖把我们带
到了历史、文化和宗教的多维空间，让我们
深刻理解了“保护”和“发展”的矛盾所在。
上苍垂爱，在小小的池州，我们没有感受到
先污染、再治理的当然逻辑，这片田野值得
我们俯拜！
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Mint nagyvárosi állatok, a mezei látványokkal szemben 
várakozó félelmet és tiszteletet tanúsítva teljesítettünk egy 
utazást a kelet-kínai Anhui tartomány déli részére. Úti cé-
lunk egy Jangce folyó déli partján elterülő kis város volt. A 
három megyéből és egy központi kerületből álló Chizhou 
lakossága nem éri el a kétmilliót, ami Kínában mindenesetre 
kis méretet jelent egy város számára. Előzetesen is tudatában 
voltunk annak, hogy nem egyszerű feladat a dombok közt 
húzódó, mind a négy területet bejárni. Bennünket nem lehet 
összehasonlítani az utazókkal, hiszen eleget kell tennünk az 
olvasóink, rádióhallgatóink és az egyéb tájékoztatási célok 
tájékozódási szükségleteinek, nem lehet összehasonlítani a 
tudósokkal, hiszen túl felszínesek vagyunk a vallás és a helyi 
kultúra ismereteiben, jóllehet ott a Jiuhuashan hegységnél 
részt vettünk vallási és teaszertartásokon is. És nem lenne 
számunkra örvendetes az összehasonlítás a köztisztviselők-
kel sem, hiszen mi, spontán közeledtünk a parasztokhoz, 
érzése nélkül felfelé tekintünk a dombos talajra.
Amit látnak, az a valóság. Évek óta ambivalens érzés fog 
el minket a kínai falvak evolúciója hatására. Jóllehet primi-
tív állapotban voltak még a parasztok, csupán az idősek és 
a gyermekutódok maradtak otthonukban, jóllehet primitív 
állapotban voltak a földek, de a régen termesztett fajoknak 
mára nem található a nyomuk, jóllehet örökre maradt itt a 
Bódhiszattva, az odavalósiak egyre jobban tisztában vannak 
az önharmónia értelmével.       
Fontos az, hogy a hunok, a parasztok és a Bódhiszattva egy-
séges történelmi, kulturális és vallási hipertérbe kalauzol itt 
bennünket, aminek a következménye, hogy ezáltal mélyeb-
ben felfoghatjuk a „védelem” és a „fejlesztés” közti ellenté-
tet. Ebben a tekintetben Buddha szerencsét hozott, de persze 
nem csak nekünk. Chizhou számára a legnagyobb szerencse 
az, hogy nem mutatja be az idegeneknek azt a Kínában ter-
mészetesnek tűnő logikát, hogy egy hely beszennyeződjön 
az életért, utána intézkedjen a szennyezés ellen az ökológiá-
ért. Csupán e látvány iránti tisztelet megérdemli, hogy térdre 
hulljunk az itteni talajon! 

WANG Xuejun

Lefelé térdre a talajra, felfelé tisz-
telettel Buddha iránt
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    金戈铁马，气吞万里如虎。匈奴——一个马背上的民族，伴随着公元前一世纪中期南北匈奴
的分裂和南匈奴南迁归汉，一段游牧民族的历史逐渐湮没在浩瀚的时间长河中。

    公元１９９８年夏天，时任中国第二历史档案馆副研究员任俊先生在安徽省东至县南溪村考
察时，无意间发现了当地金姓村民的族谱《南溪金氏家乘》，从而揭开了尘封千载的关于匈奴
民族迁徙和族源流承的神秘面纱。南溪村的村民真的是古代匈奴人的后裔吗？他们的祖先又是
谁呢？带着这些问题，记者走访了东至深山里的千年古寨——南溪村。  
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    阳春四月，被一场春雨洗涤后的村庄充满了生机，青草绿得
发亮，山花在微风中轻轻摇曳，“芳草鲜美，落英缤纷，阡陌交通，
鸡犬相闻，”南溪村带给人们的第一印象是仿佛穿越回了陶渊
明笔下的“桃花源”。而事实上，对于当地村民的祖先来讲，
这里也的确是曾经给他们提供过避难之所的桃花源。南溪村所
在的东至县花园乡政府宣传干事徐赟告诉我们，根据《南溪金
氏家乘》记载，“金氏系出匈奴休屠王的太子金日磾，事汉武帝，
赐金姓，封侯。”此后，历经战乱和朝代变迁，特别是唐末黄
巢起义，金氏族人从古徽州辗转迁至南溪定居。

    徐赟介绍说，“（金氏）家族最早可以追溯到汉代著名的
人士金日磾，匈奴人最早是没有姓氏的，日磾公生活在公元前
一百多年的时候，当时汉武帝已经打败了匈奴，北匈奴向北迁徙，
促成了东西罗马帝国的崛起，并被看作是今天匈牙利人的始祖。
归顺的南匈奴是匈奴的一个重要支派，他掌握着匈奴的祭祀神
器和宗教神物。金日磾是南匈奴休屠王太子，他并被汉武帝赐
姓金，封为秺侯。金日磾是西汉初期著名的少数民族政治家，
他为维护民族团结做出了重要贡献。”
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记者走进南溪村 /
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雕）在中国古代大都眼珠正视前方，而这个狮子眼珠朝上，
表示要抓住机会、奋勇前行，非常彪悍，极具匈奴民族的
特色。另外，这个麒麟（石雕），回头在望，望什么呢？
遥望家乡、思念故土，它旁边的凤凰，辗转盘旋在上空，
也表示对家乡的思念。麒麟旁边的蓝天白云及草原浮雕，
象征着对北方游牧民族的向往。”，徐赟干事向我们介绍说。

    作为一个历史悠久的古老民族，匈奴在秦汉时期曾经
称霸中国北方长达两个世纪之久。然而，伴随着公元前一
世纪中期匈奴内乱开始，这个强大的游牧民族逐渐衰败，

    在南溪村靠近村口的位置，静静地矗立着一座村里最
古老的建筑——金氏宗祠。祠堂始建于明代万历年间，距
今已逾 400 年。根据花园乡政府提供的《南溪建祠银纪》
记载，祠堂的修建者是金氏始祖匈奴休屠王太子金日磾的
四十余世子孙金之俊。尽管时至当日，距离匈奴休屠王的
时代已经过去了 1600 多年，但从祠堂的布局、建筑风格，
乃至大门内的踏脚石、门墩石中仍旧依稀可见匈奴民族的
宗教神物和文化图腾。

     “这（踏脚石）石雕很特别，是一个狮子图案，狮子（石

南溪村里的老式砖瓦房 / Régi téglaház Nanxiban
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并分裂成南北两部分。其中，北匈奴远走中亚，直至顿河、
多瑙河流域，留下了至今史学界尚待解决的课题，即今天
的匈牙利人是否属于北匈奴的直系后裔，而南匈奴则西迁
归汉，在漫长的历史岁月中，逐渐被汉民族融合、同化。
南溪村的鼻祖休屠王太子金日磾便是汉武帝时期归汉的一
支南匈奴宗室。对此，负责当地宣传工作的花园乡党委委
员徐沛沛介绍说，南溪村的村民至今保留着许多与皖南其
他地方不同的民俗活动，其中最主要的当属每年八月十三
的祭天大会。据考证，祭天大会是古代匈奴人一年中最盛
大的节日，今天的南溪村民仍旧保留着这一传统：口念祭

文、跪拜神灵、游走五行阵等，其目的是驱赶瘟神，以保
全村平安兴盛。

     关于村里的文化传统，徐沛沛娓娓道来：“如同汉人
在清明节一样，（南溪村人）选择在农历八月十三祭祖，
他们要在田间地头等一些地方庆祝三天，他们的祭祀活动
不像我们（汉人），而是要驱逐妖魔鬼怪、牛鬼蛇神等，
而且大都在夜间进行，祭祀完了，到第三天的时候再回到
祠堂，架起篝火，大家在一起吃牛肉、羊肉、烧烤等，这
些都隐含着草原民族特有的习俗。    （安心）

南溪村里的老式砖瓦房 / 

传统祭祀舞蹈 / 

南溪村祠堂 / 

Régi téglaház Nanxiban

Hagyományos vallásos tánc Nanxiban

Családi szentély Nanxiban
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A varázserejű falu a 
varázslók otthona

A kelet-kínai Dongzhi megye hegyei között rejtőzik Nanxi, egy 
aprócska falu. Kínai tudósok és szakemberek lelkiismeretes kuta-
tómunkájának köszönhetően köztudott, hogy az itt lakók, mint az 
eltűnt nomádok leszármazottjai ma is őrzik az ősi hsziungnuk (hu-
nok) emlékeit.
Nanxi lakóinak családneve többnyire azonos. A Jin  vezetéknevet a 
Han-dinasztia Wudi császára adományozta az itt élők legelső előd-
jének több mint kétezer évvel ezelőtt.
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A kínai nyelven a hsziungnu szó első írásjegyének ( 匈 ) 
kiejtése teljesen megegyezik egy másik kínai írásjegyével 
( 凶 ), noha jelentésük egész más. Az utóbbi „xiong” azt 
jelenti, vad és kegyetlen, ami félreértésre adhatott okot. Így 
már világos, hogy a falusiak egyébként miért nem szerették 
volna tudatni az idegenekkel a nemzetiségi eredetüket. En-
nek ellenére a falu egyre ismertebb a történészek, tudósok és 
turisták körében, és azóta a falubelieket nem zavarja, hogy 
őseik „vad és kegyetlen” hunok voltak. Manapság inkább 
az életüket és a fejlődésüket érintő kérdések foglalkoztatják 
őket.
Április elején a tavaszi esőzést követően bejártuk a falut. A 
gyaloglás tüdőtisztító jólesést idézett elő nálunk, a Peking-
ből ide zarándoklóknál. A kellemes hőmérséklet, a mező 
illata, az otthon maradt lakosok kedvessége, a csörgedező 
patak, meg az ebek és tyúkok innen-onnan fülünkbe csengő 
hangjai bőven és szépen lebilincselő erőt jelent számunk-
ra. Amikor a költőket, a festőket, meg minket, riportereket 
megragad a táj képe, varázsos világba tévedünk gondolata-
inkban, Rettenetesen sokáig rejtőztünk a korai halált okozó 
pekingi levegőben, a falu minket picit másképpen nyűgöz 
le, mint a szintén lenyűgöző profit. 
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如诗如画的南溪古镇 
匈奴后裔的田园之家
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    据村民们回忆，若干年前，质朴的当地人均惧怕乡里邻村人知道他们是匈奴遗民，因
为这一古代民族称谓中有个“匈”（谐“凶”）字。而今，南溪村的名声远播，学者与游
客接踵而至，村民们再也不会因为自己是匈奴后裔而困惑，他们更关心的是生活和发展问
题。

    清明之后，走在村里，雨后放晴，田园的温暖与惬意让人陶醉，扑面而来春天的气息
令人驻足，穿村的溪流潺潺而过，清新闲散的生活远离凡尘。凡此种种，足以令诗人做天
堂般的遐想，而鸡鸣与犬吠则构成了人间烟火般的和谐美景。

     难怪当地人敢断定陶渊明《桃花源记》的出处就是南溪古镇。
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    南溪村由于地处偏僻、交通阻塞，一直与外界处于隔绝状态，但这
也在一定程度上保存了村落的原始风貌和自然形态。２０１０年，南
溪村荣获安徽省第四批历史文化名镇名村称号，２０１２年，南溪村
正式列入中国传统村落名录（第一批）。至此，“久藏深山无人问”
的南溪古寨终于揭开了她的神秘面纱，重新展现于世人面前。
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    目前，南溪村约有村民７００户，其中绝大部分仍为金
氏子孙。为了生计，村里的成年男子大都打工了，留守家
园的多是老人、妇女和儿童。而随着南溪村的知名度越来
越大，与匈奴文化有关的民俗旅游也越来越受到游客的青
睐，在这种情况下，当地政府除大力保护村庄的原始风貌
外，还积极着手申报文化遗产等项目，从而加快发展旅游业、
推动经济发展。在此过程中，生活在南溪村的这支匈奴后
裔的文化和历史传承则显得尤为重要。

    据了解，南溪村的金氏后人尽管已被完全汉化，但仍有
少数人通晓匈奴语言，现年５３岁的金晓桂就是其中的一
员。金晓桂是土生土长的南溪村人，她自幼生活在这里，
就连嫁人生子都没有离开过村庄。她会说几句匈奴语，会
唱匈奴歌，也会跳匈奴祭祀舞，而这些都来源于南溪村祖
辈的口口相传。谈到匈奴文化的留存问题，金晓桂说，现
今的年轻人都外出打工了，村里仅有的几个会说匈奴话、
会唱匈奴歌的老人都已是耄耋之年，而他们最大的心愿就
是将来经济发展了，外地游客多了，村里的年轻人能够回
归家园，这既能让老人们得享天伦，同时又解决了祖先遗
留下的匈奴文化的传承问题。

   “搞旅游是好事，我们老了，农村经济又困难，孩子
们不得不出去，等到经济发展了，孩子们在家做生意，
老人也有人照看，这样多好啊。现在，这里（旅游开发）
还没有弄好，等弄好了，他们一定会回来，一定会的。”
村民金晓桂的愿望既朴实又美好，山里人特有的纯真就
如同脚下这座遗忘在大山里的南溪古寨，历经千年风雨，
依旧古朴、自然、充满生机。    （安心  高翔）

当地干部向记者讲述祠堂的历史

南溪村祠堂 /

祠堂大门对面的墙上写着“金”字 

A helyi közalkalmazott a szentély történelmét meséli a tudó-
sítónak Nanxiban

Családi szentély Nanxiban

„Jin” írásjel a családági szentéllyel 
szemben levő falon
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南溪村村口 / Nanxi falu bejárata
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A hunok hegyekben 
felejtett utódjai

A hunok egykori lovas népcsoportok voltak Kína északi részein. Miután 
az északi- és a déli-hunok kettéváltak, a déliek csatlakoztak a korabeli 
kínai birodalomhoz, a nomádok történelmi időszaka így pedig idővel 
fokozatosan eltűnt. 
1998 nyarán Ren Jun akadémikus, Kína Második Történeti Levéltárá-
nak alelnöke ellátogatott Anhui tartomány Dongzhi megyéjében fekvő 
Nanxi faluba, és véletlenül felfedezte a falubeli Jin családi genealógiát, 
amely betekintést enged a hunok történetébe és rokoni kapcsolataiba. A 
Nanxi faluban élők valóban az ősi hunok leszármazottai? Kik voltak az 
őseik?
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Az áprilisi tavaszi eső után a falu tele van élettel, 
fényes zöld a fű, a virágok hajladoznak a szélben. 
Friss fű, lehullott virágok, útkereszteződés, kakasok 
és kutyák hangja – Nanxiban ezek az első benyo-
mások. Tény, hogy a helyi lakosok ősei számára ez 
a hely menedéket jelentett.
Xu Yun, Dongzhi megye kormányzatának tagja 

elmondta, hogy a falu lakosai Xiutu hun fejedelem 
fiától, Jin Miditől származnak, nem pedig a Han-di-
nasztiától (i. e. 206 – i. sz. 220).
„A háborúk és a dinasztikus változások, különösen 
a Tang-dinasztia (618 - 907) végén zajlott Huang 
Chao lázadás után a Jinek Nanxiba költöztek, ahon-
nan elűzték az addig ott lakó Huizhou ősi törzset” - 

村民和她的小孙女
Egy falusi lakos és az unokája
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emlékeztetett rá Xu úr. 
A Jinek története a Han-kori nemes Jin Midijéig 
nyúlik vissza. A hunoknak viszont nem volt veze-
téknevük. Midi az i. e. első században élt, amikor a 
Han-birodalom legyőzte a hunokat. A hunok egy ré-
sze északra költözött, akiknek csoportját északi-hu-
noknak szokták nevezni a kínaiak, és majd később 
Európába vándoroltak. Ezeket a hunokat néhány 

tanulmány alapján gyakran a magyarok őseinek 
tekintik.
A déli-hunok is megtartották a hunok rítusait és 
hitét. Jin Midi a déli-hunok egyik törzsfője, a Xi-
utu király fia volt. A nemes családban született Jin 
Midi azért vált ismertté akkortájt, mert jelentősen 
hozzájárult a hunok nemzeti egységének megőrzé-
séhez.

刚刚从山上采摘的鲜茶 / A hegyekben szedett friss tealevelek
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南溪的        守村人“金氏”

村中的老房和新房 / Régi és új ház a faluban



“金氏”
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    南溪村位于安徽省西南部东至县花园乡境内，因村中的溪流均自东南向西北方向
流出，故名“南溪”。随着历史的变迁、朝代的更迭，以及战火的袭扰，昔日的匈
奴部落逐步被普通的皖南小山村所取代。如今，“匈奴村”的年轻村民已大多选择
外出打工，那些依然生活在这一大山深处的村民则变成了“金氏”守村人。

村中的老房和新房 / Régi és új ház a faluban
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南溪祠堂中的古老石像 / Régi kőszobor a szentélynél Nanxiban
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    金传根一大家子一直生活在村里。家里兄弟四
人，一个妹妹，金传根是家里的老大，另外他还
有妻子和两个女儿，全家人都生活在七十多平米
的房子里。这两年，金传根家在村里盖起了新房
子。“（以前）实在太挤了，村庄上目前已经找
不到像我这样拥挤的地方了。而且我眼睛视力不
好，患有先天性视网膜收缩，全家人视力都有问题，
生活很不方便。”

    为此，金传根去年向地方管理部门申请了危房
改造项目，在政府补贴２万元资金的情况下，金
传根在自家旁边盖了一栋两层小楼。然而房子盖
起来了，金传根却遇到了新的麻烦。“楼房盖两
层的话，低保户评定可能要被取消了，因为按照
相关规定，要是家里有楼房、私家车的话是不能
评定低保户的，因为要是我评了低保户，别人比
我还困难的，肯定就有话说了。但是我不盖两层
的话，肯定住不下这么多人。”目前，金传根家
的楼房已将近完工，他本人也正和政府部门进行
沟通，希望可以得到国家低保户的生活保障资金。
当地居民因为收入来源很少，村民大多靠采茶，
种植油菜、吊瓜、棉花等农作物为生。据了解，
南溪村共有金氏后裔１８０余户，村民８００余
人。目前村中常住人口只有４００－５００人。
大多数年轻村民选择去杭州、上海等大城市打工，
而身体虚弱的老人和儿童则留在了村里。

    王春桃是二十多年前嫁入南溪村的，她的丈夫
姓金，她的两个孩子都是大学生，现在一个在上海，
一个在合肥打工，目前家里只有她留在村里照顾
老人和小孩。王春桃平时会上山采茶，然后将新
鲜的茶草卖给当地的茶厂，一年下来光靠采茶也
能有２、３千的收入。显然，这个村里普通的家
庭妇女对现有生活是满意的：“村里设有卫生室，
乡里也有卫生院，家家户户的老人也都买了养老
保险，生活和医疗基本上没有问题。现在还是想
呆在家里，种点田地，自己吃。等过年了，孩子
们就能回来了。”

    ２０１０年，南溪古寨荣获安徽省第四批历史
文化名镇名村称号，２０１２年又被列入中国传
统村落名录。发展匈奴文化旅游后，南溪村的村
民在衣食住行方面基本上没有问题，但是居住在
村里的老人还是希望年轻人能够回到村里来，一
方面老人们需要年轻儿女们的照顾，另一方面古
老的匈奴文化也需要下一代的传承。
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    每年的农历８月１３日是金氏族人的祭天大会，这是
他们一年中最为盛大的节日。这一天，族长会带领族人
跪拜神灵，走五行阵，以驱赶瘟神和净村净身，保全村
平安旺盛。南溪村的部分老人至今还保留部分当年祭天
的传统。但随着年轻人逐步走出村子，年长的老一辈族
人逐渐离开人世，这一匈奴风俗正面临严峻的考验。

    “现在年轻人出去了，没有人搞了，８０岁的人会搞，
像我这样的从小看过，就知道那是一种文化。８０岁的

人一走，这种习俗就失传了。”金晓桂是南溪古村寨
的村民，据她回忆，在她小的时候，曾经听过祖辈们
唱匈奴歌曲，后来自己就按照口音学了一些。金晓桂
认为，这些古老的东西都是老一辈流传下来的，后辈
们需要继承并把它们发扬光大。

    “望星空和月儿，心中思念，念草原好美景思绪难眠，
人在汉，心向北，难忘故乡情，故土里草原上养育恩，
养育恩。我这里抱琴儿弹唱相思曲，悲复怜入朔方，

金晓桂表演传统匈奴歌舞

金春根和正在修建的新房 / 

Jin Xiaogui hagyományos hun táncot mutat be

Jin Chungen és most épülő új háza
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琴音低鸣，抬头望一心伤，莫望关外看，看白雪比得
我皎洁的心肠，皎洁的心肠。马头琴一阵阵，荒烟又
迷惘，谁知我思故国更念我君王，拜别了亲人哪心神
震荡，琴音里随我心回故乡，回故乡。琴音短，心意长，
难忘我故乡，难忘我故乡。”作为村里的文化传承人
之一，金大姐至今还能记得儿时老人们传授的匈奴歌
曲。

     金晓桂希望年轻人回来，这里的父母需要他们照看， 

这里的文化需要他们传承。在外打工久了，人会变，但思
念故乡之情从未变，就像匈奴歌曲里唱的那样“人在汉，
心向北，难忘故乡情，故土里草原上养育恩，养育恩”。

     喝着山泉水，吃着自己种的蔬菜。南溪村的村民们没
有具体地想过未来，只是觉得山里睡得踏实，星星更明亮些，
等南溪村寨旅游开发起来了，自己开一间农家乐，生活一
定会好很多，到时候年轻人们也一定都会回到这片山林里。
    （高翔）

村中泥泞的小路 / Sáros utca a faluban
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Maradjanak itt 
Nanxiban!

Nanxi, szó szerint: déli patak. Az itteni patakok 
délkeletről északnyugati irányba futnak át a falun, 
ezért Nanxinak nevezték meg ezt a legalacsonyabb 
szintű kínai közigazgatási egységet. A legutóbbi 
években felfedezett helybeli lakosok családi genea-
lógiai könyvei és a tudósok kutatásainak eredmé-
nyei azt mutatják, hogy ebben az átlagos faluban az 
ősi hsziungnuk, vagyis az Ázsiában maradt hunok 

leszármazottai élnek. A „hsziungnu faluban” szü-
letett fiatalok túlnyomó része más városban, tarto-
mányban dolgozik migráns munkavállalóként. Az 
itt maradt Jin vezetéknevű falusiak azonban ma is 
őrzik a hegyekben megbújó ősi falut.
Jin Chuan’gen egész családjával – négy fiatalabb 
testvérével, a feleségével és két lányával – lakik 
Nanxi faluban egy 70 négyzetméteres lakásban. 
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Az utóbbi két évben még egy új kis házat építet-
tek. Mint erről beszámolt nekünk: „Tényleg nagy 
zsúfoltság volt, mielőtt ezt a kis házat építettük. 
Az egész faluban nem volt ennyire zsúfolt hely. 
Nagyon gyengén látok, születésemtől retinaprob-
lémáim vannak. A családom mindegyik tagja ilyen 
problémával küzd. Nehéz az életünk.” 
Jin Chuan’gen tavaly kérelmet nyújtott be a helyi 
közigazgatási hivatalhoz romos épületek felújításá-
ra. 20 ezer jüan támogatást kapott, ami biztosította a 
kétszintes kis ház felépítését. Most ott áll a kis ház a 
régi mellett, de új probléma adódott.
„A kétszintes kis ház miatt az állam által adott mi-

nimális létszükségleteket valószínűleg nem kapjuk 
majd meg. Hiszen az illetékes szabályzat alapján ha 
az ember többszintes házzal vagy személyautóval 
rendelkezik, akkor nem részesülhet a minimális lét-
szügségletekben. De ha nem építettük volna meg ezt 
a házat, akkor hogyan férhet el nyolc ember ilyen 
kicsi lakásban?” - panaszkodott a helyi paraszt. 
Hamarosan befejeződik az építési munka, Jin 
Chuan’gen pedig megpróbál beszélni a helyi kor-
mányzattal, hogy vegyék fontolóra a család kivéte-
les helyzetét, és továbbra is lássák el a család tagjait 
a minimális létszükségletekkel, ami a legalapvetőbb 
anyagi szükségleteket biztosítja.

村民居住的老房子 / A Nanxi falu hazai
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Nanxi lakosai főleg teaszedéssel, repce- és gyapot-
termesztéssel foglalkoznak. A faluban több mint 
180 család (kb. 800 lakos) Xiutu hun király fiának 
leszármazottja, de az állandó lakosság száma csak 
400-500 körül mozog. A fiatalabb generáció tagjai 
inkább Hangzhouban, Sanghajban dolgoznak, a hát-
rahagyottak többnyire egészségileg gyenge idősek 
és gyermekek.
Wang Chuntao 20 évvel ezelőtt férjhez ment egy 
itt lakó Jin vezetéknevű férfihez, két gyermekük 
már befejezte az egyetemi tanulmányaikat, az egyik 
jelenleg Sanghajban, a másik Hefeiben, Anhui tar-
tomány székhelyén dolgozik. Wang Chuntao egye-
dül gondoskodik idős szüleiről és unokáiról. Wang 
Chuntao tealevelet szed, amelyeket elad a helyi tea-
gyártóknak. Egy évben 2-3 ezer jüan bevételre tesz 
szert.
A háziasszony tájékoztatott: „A falunkban van egy 
kis klinika, a megyénkben egészségközpont is van. 
A falunkban lakó idősek nyugdíjjárulékban része-
sülnek, így a megélhetés és az egészségügyi ellá-
táshoz való hozzáférés már nem gond. Ezért itthon 
szeretnék maradni, itt földet művelek és el is tudom 
tartani magamat és a családomat. A kínai újévkor 

visszajönnek a gyermekeim és akkor összegyű-
lünk.”
2010-ben Nanxi megkapta az Anhui tartomány tör-
ténelmi és kulturális falva címet, 2012-ben felkerült 
a kínai hagyományos falvak listájára. A hunok kul-
túrájához kapcsolódó turizmus fejlesztése jobban 
biztosítja Nanxi falu lakosainak mindennapi életét, 
de az idősebb falusiak azt remélik, hogy a fiatalok 
visszajönnek a faluba. Egyrészt az idősebbeknek 
szükségük van gondoskodásra, másrészt az ősi kul-
turális folytonosság biztosítása előbb-utóbb a kö-
vetkező generáció feladata lesz.
A kínai holdnaptár szerinti nyolcadik hónap 13. 
napján az itt lakó Jinek imádkozni szoktak az ég-
hez. Egész évben ez a legnagyobb ünnepük. Ezen 
a napon a nemzetség első emberének vezetésével 
mindenki térden állva imádkozik az istenekhez és 
szellemekhez, megtisztítják testüket és a falujukat, 
valamint kiűzik a gonosz szellemeket, hogy a falu 
békében prosperáljon. Egyes idős lakosok még ma 
is fenntartják az égimádat hagyományát. De mivel a 
fiatalok egymás után elhagyták a falut, a hunok ősi 
hagyományának továbbörökítése nagy kihívással 
néz szembe.
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„A fiatalok elvándorolnak, inkább nagyobb vá-
rosokban élnek, itt már csak a 80 évesek tudják, 
hogyan zajlik az ég vallásos tisztelete. Én tudom, 
hogy ez a kultúra része, de miután az idősek meg-
halnak, a hagyomány is eltűnik velük” - mondta Jin 
Xiaogui, aki szintén Nanxi falu lakója. Úgy emlék-
szik, hogy gyermekkorában sokszor hallott ősi hun 
nyelvű dalokat, így ő is megtanult közülük néhá-
nyat a dallam és a kiejtés alapján. Az asszony érté-
kes kincsnek tartja ezeket a dallamokat és mindazt, 
amit az idősebbek továbbadtak nekik. A fiatalok 
felelőssége a továbbörökítés.
„A holdra és a csillagokra nézve, csak a sztyeppére 
gondolok. Hiányzik a szép táj és nem jön az álom. 
A gyermekkoromban tapasztalt szeretetet és törő-
dést soha nem felejtem el, nem felejtem el. Hang-
szeren játszva énekelek és nosztalgiát érzek, elfújja 
a szél a szomorú dallamot északra. Nézzétek a ha-
vat a hegyek túloldalán, olyan tiszta, mint a szívem, 
mint a szívem. A lófejes hegedű bús hangja sem 
fejezi ki a honvágyamat. Búcsút mondtam a csalá-

domnak, de a megtört szívem nem tudott nyugodni. 
A lófejes hegedű húrja peng, a szívem is a dallam-
mal együtt száll...” – énekelte így szemünk előtt Jin 
asszony. 
Jin Xiaogui reméli, hogy a fiatalok visszajönnek 
a faluba, mert az ott maradtaknak szükségük van 
gondoskodásra, továbbá az ősi hun kultúrát is to-
vább kell örökíteni. Mindenki megváltozik, aki 
nagyvárosban dolgozik, de honvágyuk is van, úgy, 
mint ahogy az az iménti dalban is hallható volt: „A 
gyermekkoromban tapasztalt szeretetet és törődést 
soha nem felejtem el, nem felejtem el.”
Nanxi falu lakosai hegyi forrásvizet isznak és ma-
guk által termelt zöldséget esznek. Nem gondolnak 
rá, hogy mi vár rájuk a jövőben, csak azt tudják, 
hogy itt szépen álmodnak, itt a faluban a csillagok 
fényesebben ragyognak. Ha egyszer fejlett lenne 
Nanxi falu turizmusa, akkor egy kis panziót nyit-
nának a turisták számára, így sokkal jobb lenne az 
életük, és akkor a fiatalok is örömmel jönnének 
vissza.

大山里的南溪村 /A hegyekben fekvő Nanxi
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【一生痴绝处 , 无梦到徽州】
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    2015 年暮春，我和同事一行四人 , 奔赴安徽池
州进行采访拍摄，在为期 8 天的行程里，我们辗
转于池州治下的东至县、石台县和青阳县，收集了
大量的采访素材，并拍摄了许多精彩图片。

   “一生痴绝处 , 无梦到徽州”，徽州的山水、历
史及文化自古便名扬四海。我们所到的青阳县九华
山，不仅佛教兴盛，而且景色秀美；石台县作为皖
南著名的茶乡，山清水秀、生态优良。而作为此次
采访的重头戏，东至县的南溪村更是给我们留下了
难忘的印象。南溪村深藏在大山里，是个普普通通
的皖南村落，然而生活在这里的金氏村民的祖先却
在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔，他们来自北
疆大漠，是古匈奴王室的后裔，因此，南溪村又被
称为 “中国最后一个匈奴部落”。

     在采访中，我们见到了许多的留守老人和儿童，
老人们渴望子女回乡共叙天伦，孩童们渴望父母的
拥抱与呵护。乡村的确美丽，可要想留得住人才、
解得开乡愁，还需要大力的发展与创新。我们唯愿
随着当地经济和旅游产业的日益发展，越来越多的
年轻人能够返乡继承祖业，这既能让老人们得享天
伦，同时又能够创新和发展这份流传千载、弥足珍
贵的匈奴文化！

2015 áprilisban elutaztunk az anhui tarto-
mánybeli Chizhou városba, hogy interjút ké-
szítsünk a város alá tartozó Dongzhi, Shitai és 
Qingyang járásban. 
Anhui tartomány látványossága, történelme 
és kultúrája hosszú ideig már közismertté vált 
Kínában és külföldön. A Qingyang járásban 
lévő Jiuhua hegy buddhista kultúrája és szép 
természeti látványossága miatt érdekli a láto-
gatókat. A Shitai járás mint a tartomány híres 
teaszármazási helye, rendkívül jónak mondha-
tó az ökológiai környezete. A Dongzhi járás-
ban fekvő Nanxi falu, a történészek szerint, az 
ősei az északi hatalmas sivatag lakói lehettek, 
illetve az ősi hun császári családok leszárma-
zottai. Ezért nevezik Nanxit az utolsó kínai 
hun törzsnek. A falu környezete igen szép, de 
a felnőtteket és a tehetséges embereket mégis 
csak fejlődéssel és innovációval csábíthat-
ják vissza. A helyiek legfőbb kívánságuk az, 
hogy fejlődjön a gazdaság, egyre több turista 
látogasson el hozzájuk, hiszen így a fiatalok 
vissza fognak térni a szülőföldjükre, az idősek 
is boldogabbak lesznek a családtagjaikkal, 
továbbá az ősöktől örökölt hun kultúrát is to-
vábbörökíthetik. ( AN Xin)

【一生痴绝处 , 无梦到徽州】A cél, hogy térjenek haza a fiatalok
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风光秀美的牯牛降 / A szépséges Guniujiang, Shitai megyében, áprilisban
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茶香四溢乐田园
    安徽自古好茶迭出，皖南名茶更是蜚声中外，黄
山毛峰、六安瓜片、祁门红茶、太平猴魁皆属中国十
大名茶。池州市下辖石台县地处皖南山区腹地，境内
山清水秀，生态优良，具有“中国原生态最美山乡”
的美誉。同时，石台县也是安徽省著名的茶乡，因这
里的土壤天然富硒，当地的各种富硒绿茶和云雾茶均
受到国内外茶友的青睐。

   “一心二叶山泉水，四月清明午采茶”。春天是飘
着幽幽茶香的季节，清明、谷雨等节气都是踩着茶叶
采摘的步调，什么季节喝什么茶，忙碌的一年就从春

季采茶开始。每次采茶都是与时间赛跑，每推迟一天，
茶叶价格都会下降一点，所以茶农在采茶当天就会将
新鲜的嫩叶卖给当地的制茶厂。茶农从传统的自产自
销模式已经逐步过渡到了“农业合作社—生产基地—
原材料供应”的模式与茶厂进行合作，茶厂则一般按
照鲜叶和成茶四比一的比例制茶，即四斤茶嫩叶制作
一斤干茶叶。

    高山云雾的生长环境，淳朴快乐的茶农生活，造
就了茶香四溢、醇厚回甘的石台茶叶，也成就了这一
“中国原生态最美山乡”。    （高翔）



40 Kínai Nemzetközi Rádió  Shijingshanlu Str.16A  BEIJING 100040 CHINA

Anhui tartomány Chizhou városához tartozó Shitai 
megye a tartományt kettévágó Jangce déli partjá-
nak dombjai között rejtőzik. Shitai messze húzódó 
hegyei, kristálytiszta vízforrásai és védett termé-
szeti körülményei miatt vált ismertté, és megkapta 
a „Kína legszebb természetes állapotban megőrzött 
hegyvidéke” minősítést.
Anhui ősi idők óta Kína egyik legfontosabb teater-

mő vidéke, ahol több fajta teát készítenek, köztük a 
Huangshan Maofengot, a Qimen vörös teát, a Tai-
ping Houkui-t, amelyeket Kína tíz leghíresebb teája 
között tartanak számon.
A megye Anhui egyik legismertebb teatermő vidéke. 
A termőföld gazdag szelénben, ezért az itt ültetett és 
készített tea szeléntartalma is magas. „A magas he-
gyek ültetvényein nevelt, egy rügyből és két levél-

Ismeretlenebb, de 
fejlett a tea-Készítés
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ből álló hajtásból készülő teát tiszta forrásvízzel 
kell fogyasztani. Április elején a qingming napján 
reggeltől délig kell leszüretelni a tealevelet.”—
hangzik egy helyi ének a zöld teáról. Tavasszal az 
egész települést bejárja a teaillat. A hagyományos 
kínai mezőgazdasági naptár szerint a tavaszi qing-
ming (ápr. 4-5.), guyu (ápr. 19-20.) és lixia (máj. 
5-6.) időszaka egyaránt alkalmas egy-egy teafajta 
leszüreteléséhez. Minden időszaknak megvan a 
maga teája, amit csak akkor szokás fogyasztani. A 
megyében az év a tavasszal veszi kezdetét. Ekkor 
kezdődik a szüret és a tealevelek feldolgozása. 
A betakarítás versenyfutás az idővel, hiszen egy 

nappal később már kevesebb pénzt kapnak a ter-
melők a teájukért. A helyi gazdálkodók a lehető 
leggyorsabban befejezik a szüretet, hogy minél 
frissebb levél kerüljön a gyárakba. A teaültetvé-
nyesek szövetkezetekbe tömörülnek, és a teagyá-
rakkal közösen határozzák meg a levél árát. Négy 
kilogramm friss tealevélből egy kilogramm tea 
készül a gyárakban.
A magas, hegyvidéki terület mentes minden 
szennyezéstől, de a szorgalmas teaültetvényesek 
munkájának és örömöt hordozó feldolgozásának 
köszönhető, hogy Shitai zöld teája Kína-szerte 
népszerű, sőt külföldre is eljut.

牯牛降山中生长的野茶 / Vadtea Guniujiang hegyeiben, Shitai megyében
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石台春茶的守护人
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     据《文献通考》记载，宋代全国 26 种
名茶中，仅石台县就出产两种。由于县辖
区内地形大都以山区为主，难以发展大规
模机械化农业，石台县一直也是国家级贫
困县。在石台风景秀丽的大山中，生活着
一群辛勤劳作的茶农，守护着青山绿水和
幽幽茶香。
 
    石台县的山坡上自古以来就生长着许
多野茶。因此石台县的很多茶农并不自己
种茶，而是直接采摘野生茶叶，不施农药
和化肥也确保了这一地区出产茶叶品质安
全，特别是在食品安全频频出问题的当下。
同时，石台是中国较为知名的富硒县，对
注重健康品质的现代中国人来说，硒含量
高的农产品具有更大的诱惑力。

      野生茶叶大都生长在海拔较高，天气
多变的深山中。茶农想要采到野茶也要花
费一番气力。去山里采茶经常会遭遇大雨、
大雪等极端天气，还要忍受昆虫的叮咬，
是一项十分辛苦的工作，因此人工成本也
较高。一部分茶农白天采茶，晚上卖给茶
厂进行加工。还有一部分茶农目前仍然采
用传统手工方式自己制茶。白天采完茶叶
后，晚上还要加班加点进行加工。茶叶是
季节性的农产品，鲜叶价钱可能一天一变，
过了这个时节就无法卖出好价钱。因此每
年春天的产茶季，茶农们都会忙的不可开
交。

    一直居住在牯牛降深山中的茶农汪大
爷接受记者采访时表示：“我老婆采茶，
采了晚上还要熬夜做。再过十天之后茶叶
就不值钱了，我们也是赶在这几天忙。我
们在农村里就是这段时间搞点钱。为了采
这个茶，经常被山上的山蚂蝗叮得都不得
了。”就在我们清明后、谷雨前造访茶区
的时候，带着孙女正在牯牛降风景区卖茶
的汪大爷介绍说，前一天夜里山上还下了
雪，他和老伴一大早上就深一脚、浅一脚
地上山采茶。
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    与中国的许多农村一样，石台县的许多年轻人也都
离开了大山中的家，去大城市里打工挣钱。有些茶农因
为家中老人生病，孩子太小等特殊情况，也会留在石台
陪伴家人。留在家中的女人一般会采茶制茶，而男人则
会到县城里打零工。是去大城市挣钱划算，还是在家中
务农打零工更好？没有人能给出一致的回答。在老一辈
茶农眼里看来，大城市里虽然每个月能挣五六千元钱，
但是花销也大，年轻人几乎都没有存款。而且并不每个
年轻人去到大城市都能拿到满意的工资。

    就业对于石台县的茶农们来说仍是一大难题。茶农
朱泽洪对记者介绍说：“如果有一技之长的还可以，一
技之长都没有的外出打工，收入也差。没文凭，没技术
干啥都不行。现在就是就业问题是挺难的。”

    现在石台县普遍实施新农村合作医疗，农民看病
可以进行一定比例的报销。如果生了大病，还会有大
病补助，看病问题基本上可以解决。教育方面，义务
教育内的学费全免，也给许多家庭减轻了负担。目前
政府已减免了所有的税收，还对种田的农户发放每亩
一百多元的安农补贴。茶农们表示现在的日子已经比
以前好多了。

    近几年来 , 除了传统的茶叶加工和生产产业，旅游
业的发展也使得石台美丽的风景和淳朴的民风被越来
越多的游客所熟知。未来，不管外面的世界如何变迁，
石台春茶的守护人们还会继续在这片土地上辛勤劳作。
他们将用自己的双手把石台的茶文化继续传承下去，
让延续千年的茶香更浓郁绵长。    （康一人）

记者品尝茶农亲手摘的野茶 

Tudósítóink megkóstolják a teaszedő által gyűjtött teát
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牯牛降山中的村落 / Kis tanya a Shitai megyei Guniujiangban
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老牛亦解韶光贵，
不待扬鞭自奋蹄
—记“西黄山”的创业

陈卫武和记者一起品香茗 
Chen Weiwu tudósítónkkal együtt teát kóstol
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—记“西黄山”的创业

    石台县辖区内大部分面积为山区，森林覆盖率达到
８０％。山区多变的地形提供了丰富的自然资源，却也在
一定程度上限制了当地农业的发展，石台县也因此成为国
家级贫困县。石台农民的主要收入来源于茶叶制作，而大
多数农民种茶或自产自销，或依托当地茶厂进行茶叶加工
生产。茶农陈卫武凭借多年种茶制茶经验和吃苦肯干的精
神，自己创办了西黄山茶叶实业有限公司，在他独特的创
新思维和诚信踏实的经营理念的带动下，西黄山公司已经
发展成为石台县一千多家茶厂中的佼佼者。

     西黄山公司的商标名称取自石台县风景秀丽、古称“西
黄山”的牯牛降。牯牛降位于石台和祁门交界处，是安徽
南部三大高山之一，也是皖、赣、浙、苏四省中唯一保存
完整的原始森林。牯牛降境内平均海拔高，昼夜温差大，
为优质茶叶的生长创造了良好的条件，西黄山公司生产的
茶叶就产自这片山区。为什么选择生长在牯牛降地区的茶
叶？陈卫武解释说：“安徽是出名茶的地方，历史名茶与
安徽的地理环境和条件是密不可分的。除了原生态的优势，
牯牛降在北纬３０度神秘线上。石台县是安徽唯一的富硒
区，茶叶天然含硒。这也是石台茶叶与其它茶产业不可替
代的，不可复制的地方。”

    牯牛降独一无二的自然资源赋予了茶叶特殊的价值，
但高山地形却又加大了大规模人工种植茶树的难度。在石
台，很少能看到大片的茶园。与其它产茶地区随处可见的
大面积茶园不同，石台县的茶树零星分布在大大小小的山
坡上。很长时间以来石台人都以家庭为单位，自己采茶，
自己制茶，自己卖茶。

    茶农出身的陈卫武凭着自己的记忆清晰地描述了创办
茶企之前自己自产自销茶叶的辛苦：“７０年代，刚刚改
革开放的时候就是提篮小卖。每天晚上父母亲、姐姐他们
采了茶过后，晚上把它做好。第二天早上骑自行车到县城，
然后把它卖了。以前全部是一家一户，那是一个什么概念？
当时咱们石台老县城所有的街巷卖茶的时候全部满了。因
为石台有将近八万茶农，每天早上全部拥过去，一家提着
两斤三斤的干茶到县城交易。”

    自产自销的模式要求茶农独自一人承担从采茶、制茶
到售茶的一整套工序，不但耗费了茶农大量的精力，而且
回报与付出并不成正比。陈卫武在种茶过程中深深体会到

了这种模式的缺陷，并开始一心寻求解决之道。他创办了
西黄山公司，开发出了一种“公司＋基地＋农户”的全新
经营模式，不仅将当地茶农从繁重的制茶工作中解放了出
来，还大大提高了他们的收入。对新型生产合作模式，石
台县委宣传部外宣办主任陈超介绍说：“过去农民自己加
工，自己销售的利润率非常低。但是通过我们的生产模式，
利润率、茶农收入反而在增加。工作量小了，付出的劳动
少了。原因是大批量的销售，统一包装，统一销售，茶叶
的附加值上来了。”

    农户可以和西黄山公司签订合同，以农业合作社的方
式加入产茶基地。进入基地的茶园需要严格按照公司的标
准化要求进行茶叶种植和采摘，以确保茶叶的高品质。茶
农每天只需要将采摘下的鲜叶送到茶厂指定的收购点即
可。除了卖掉鲜叶的收入之外，每个加入基地的农户年底
还可以按照自己当年采摘鲜叶的总量和茶园的亩数拿到茶
厂的返利，实实在在的经济效益凸显了加入茶基地的优势。
过去仅石台县大演乡就有２０００多户自产自销的茶农，
现在这些茶农几乎已经全部加入了茶厂生产基地，只剩下
不超过３０户仍维持着传统的经营模式。目前西黄山公司

在茶叶生产线上工作的工人
Tea gyártósoránál dolgozó munkás
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的茶叶基地面积已经达到５５００亩。

    想要加入茶叶基地的农户人数不断增加也给西黄山公
司的基地建设和管理带来了挑战。与其它一些企业在发展
中盲目求快不同，陈卫武在产茶基地建设方面有自己的一
套“稳中求胜”的生意经。“我们做事抱着比较稳妥的方
式。搞了一块基地这块，就把这块基地巩固好，做好。因
为茶叶农产品，咱不是单纯追求基地的规模效应，最注重
的就是销售通道这一块的问题，还有品牌建设的问题，还
有许多路要走。”

    新型茶叶收购模式使鲜叶供应量大幅增加。为了使生
产跟上步伐，陈卫武想方设法引进了价值２００多万元的
全套制茶设备，包括杀青机、冷却机、摊晾平台、揉捻机、
多功能机、烘干机、提香机等一系列的现代化制茶机器，
大大提高了制茶效率。大规模的机械化生产必将使传统的
制茶方式逐渐被人淡忘。陈卫武又顺势推出一种新的茶叶
生产和经营模式，将传统和现代巧妙地结合在一起。西黄
山公司将茶园、制茶和休闲娱乐统一起来。游客来到石台
县可以一边游玩，一边体验从传统采茶、制茶工序。

    “以前咱们中国传统的茶文化和制茶方式，自有它的
特点。传统的东西，该保留的咱们也保留。下一步我们计
划搞综合游建设，游客自己亲手采茶，自己体验制茶，把
传统的这种工艺也全部恢复起来。但是有一点，不像传统

的那样干了。以前那种劳动力啊，劳动强度非常大”，陈
卫武强调。

    除了先进的生产设备，陈卫武领导的西黄山公司在农
业信息化方面也走在了前列。公司下属茶园和茶叶生产车
间都安装了２４小时实时监控设备，管理人员任何时候通
过电脑、手机都可以对茶叶生长状况、茶厂生产情况进行
监控。谈未来的发展，陈卫武不乏各种创新的设想：“今
后啊，随着品牌这块能够得到巩固，销售渠道这块拓展了
过后，今后可以采取这种形式：这一千多户茶厂真正注重
品牌的没有几个品牌，在咱们石台县。但是有一些小茶厂，
村庄里的小茶厂，它的加工，它的这些方面做的非常好。
可以采取一种联合体的形式。作为我们的生产基地。这样
也避免许多问题，把大家全部带动起来了。这也是我们正
在设想的另一种方式，一种模式。”

    目前，西黄山茶叶实业有限公司已在安徽合肥、山东
等地开设分店。公司的天猫旗舰店也已正式开张，交易额
每天都能达到二百多单。陈卫武未来的目标是将西黄山公
司做成中国徽茶的著名品牌，带动家乡父老一起发家致富，
将来自牯牛降的茶香传遍全国的大街小巷。    （康一人）

陈卫武在生产车间接受采访
Chen Weiwu a gyárában válaszol 
tudósítónk kérdéseire

通过电脑显示器可以对茶厂生产情况进行 24 小时实时监控
A képernyőn keresztül 24 órában valós idejűen lehet elle-
nőrizni a gyártás helyzetét
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Egy teacég önnevelése 
maga és a parasztok 

javára
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Shitai megye területének 80%-át lefedik az erdők és 
a hegyek. Mivel hegytalajok hátráltatja Kínában a 
mezőgazdasági ágak közül a gabona termesztést, itt 
is egykor megakadályozták a hagyományos mező-
gazdaság fejlődését. Így Shitai most is állami szintű 
szegény megyék sorában marad.. 
Ennek dacára az itteni parasztok általános jövedel-
me főleg a teából jön, saját maguk szedik a teale-
velet, nem kevesek otthon dolgoznak fel teát és 
maguk árusítják a piacon. Tehát az utóbbi években 
az iparosítás folyamatával és a piaci tényezők hatá-
sával akadnak olyan parasztok, akik maguk lesze-
dik, de eladják a tealevelet a helyi teacégeknek, a 
további feldolgozás és értékesítés pedig az üzemek 
ügye. 
Chen Weiwu régebben egyébként nem volt más, 
mint a többi helybeli paraszt. De saját bölcsességei-
vel, szorgalmával és teatermesztési tapasztalataival 
élve, továbbá a piaci lehetőségek ügyes kihaszná-
lásával, önállóan létrehozta a Nyugati-Huangshan 
nevű teacéget, amely vezető helyen áll a megye 
csaknem 1000 versenyző partnere között.
Kínában elterjedt egy minden utazónál ismert szó-
lás: „az öt varázserejű hegycsúcs bejárását követi az 
eltekintés a többi csúcstól, a Huangshan bejárását 
követi az öt varázserejű hegycsúcstól az eltekintés.” 
Így magától értetődik Huangshan imázsa a kínai-
ak szemében. Mivel Shitai a világhírű Huangshan 
hegység mellett terül el, az ügyes Chen igazgató 
erre gondolt teája márkájának kitalálása folyamán. 
A Nyugati-Huangshan címkéje született így. De 
valójában létezett is egy Nyugati-Huangshan hegy, 
csak ezt manapság már „Guniujiang”-nak nevezik 
el. A hegy a tartomány déli részén fekvő három 
legmagasabb csúcs egyike. Guniujiang nagy ma-
gasságban fekszik, nagy a különbség a nappali és 
az éjszakai hőmérséklet között, ami roppant fontos 
lehetőséget jelent a kiváló minőségű zöld tea term-
esztésére. A Nyugati-Huangshan teát teljesen ezen a 
hegyen termelik.
Hogy miért választotta a Guniujiang-hegynél lesze-
dett tealeveleket termékeinek előállítására, Chen 
Weiwu tájékoztat: „Anhui tartomány ismert a teái-
ról, Kínának tíz leghíresebb teája közül négy a tar-
tományból származik. Az eddigi tapasztalatok alap-
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ján a jó tea magas hegyről jön. Fontos megemlíteni, 
hogy a Guniujiangnál termesztett zöld tea gazdag 
szelénben, ezért az itteni tealevelek egésze egyedi 
és utánozhatatlan.”
Annak ellenére, hogy a hegy magas fekvése emeli a 
zöld tea hozzáadott értékét, tekervényessége azon-
ban nehézséget hoz a parasztoknak a levelek lesze-
dését illetően.
Cheng Weiwu vállalkozását megelőző parasztmun-
kájáról emlékezett: „A 70-es évek végén a szüleim, 
a testvéreim nappal szedtek leveleket, este feldol-
gozták, másnap reggel kerékpárral mentek a piacra 
eladni. Rengeteg paraszt családostul elvitt naponta 
2-3 kilogramm teát a piacra.”
Elmaradott módszernek számít, amikor mindenki 
részt vesz a teaüzlet összes folyamatában, mint 
például az ültetvények elgondozásában, levelek 
szedésében, a termék feldolgozásában és árusítá-
sában. Sok volt a munkamennyiség, kevés viszont 
a nyereségük. A termelőerő hatékonyságának 
elősegítése érdekében Chen Weiwu létrehozta a 
Nyugati-Huangshan céget, kifejlesztette a „cég+bá-
zis+paraszt” szövetkezési modellt. Attól kezdve a 
parasztoknak a feldolgozás és a piacra juttatás már 
többé nem lett az ügyük, ugyanakkor a jövedel-
mük növekedett. Chen Chao, a Shitai megyei kor-
mányzat tisztviselője erről számolt be: „Azért nő 
a parasztok jövedelme, mert a cég üzeme felelős a 
feldolgozásért, a csomagolásért és az értékesítésért, 
miáltal emelkedik a tea hozzáadott értéke.”
A „cég+bázis+paraszt” modell gyakorlata során a 
parasztok szerződést írtak alá a céggel, csatlakoztak 
a teatermő bázishoz, a cég által szabott követel-
ménynek megfelelően termesztik a teát. A parasztok 
eladják a friss tealeveleket a gyárnak, ennek fejében 
pénzt kapnak, ezen kívül az év végén kaphatnak 
még jutalékot a gyártól. Régen a megye mindössze 
egy községét alapul véve már több mint 2000 csa-
lád volt érdekelt a zöldtea-üzletben, most közülük 
a családok kb. 1,5%-ának kivételével mind csat-
lakoztak a különböző szövetkezetekhez, ami nagy 
vonzerőt mutatta be a koncentrált termelés számára.
Egyre több paraszt jelentkezett a szövetkezésre, 
ami kihívást jelent a cég befogadóképességének. 

Egyes teagyárak számára minél nagyobb a teabázis, 
annál jobb. Chen Weiwu, a teacég alapítója viszont 
nem osztja ezt a véleményt, kiáll a „stabil fejlő-
dés” mellett. „A sebességet jelző expanzió helyett 
inkább a stabilitás fenntartására vagyok hajlamos 
a fejlődésért. Azokon a bázisokon mindenképpen 
jól, optimálisan kell gazdálkodnunk, amelyek csat-
lakoztak hozzánk, amely megvannak nálunk. Nem 
célkitűzésünk a teabázis méretének bővítése, hanem 
az, hogy az értékesítés jövedelmezősége, a teamár-

茶厂工作人员从茶农手中收购鲜叶
A teagyár alkalmazottja friss teát vásárol 
a parasztoktól
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ka népszerűsítése realizálódjon, ehhez 
hosszút utat kell járnunk.”—tájékoztatott 
a tulajdonos.
Az új modell népszerűsülésének köszön-
hetően a friss levelek kínálata kézzel-
foghatóan nő. Feldolgozásukhoz modern 
gépre van szükség, ezért Chen Weiwu 
kétmillió jüanért a teljes előállítási gép-
sort megvásárolta, ezzel jelentősen nőtt a 
hatékonysága.
A gépesített termelés egészében helyet-
tesíti a hagyományos kézi feldolgozást. 
Chen Weiwunak új ötlete összeköti a tea-
üzletet az idegenforgalommal. Mivel a 
kelet-kínaiaknál a zöld tea szimbolizálja 
a legjobban a napi teafogyasztási szokást, 
a „teaféle szórakoztatás” ugyancsak ér-
deklődést válthat ki a termelési misztika 
iránt az utazókból, mert a turisták közben 
megtapasztalhatják a tealevél szedését és 
a feldolgozást.
A Chen Weiwu által alapított cég nem-
csak a gépesítés terén fejlett, hanem az 
informatikában is. A teabázison és a 
teaüzemben 24 órás monitorrendszert te-
lepítettek, az alkalmazottak éjjel-nappal 
számítógépen és mobiltelefonon keresz-
tül felügyelhetik a tea termesztését és a 
feldolgozást.
A vállalat eddig Anhui tartomány székhe-
lyén, Hefei városban, valamint Shandong 
tartományban nyitott boltokat. Kínában 
a legnépszerűbb e-kereskedelmi plat-
formon, a Taobao honlapon kaphatók a 
Nyugati-Huangshan teatermékei, naponta 
több mint kétszáz internetező a Taobaón 
keresztül veszi a teáit. Egyre nagyobbá 
válik a cége, de Chen Weiwunak egysze-
rű és becsületes személyisége nem válto-
zik. Célja az, hogy a Nyugati-Huangshan 
márka az ismert teamárkák egyike, teája 
országszerte népszerű legyen, parasztjai 
pedig egyre gazdagabbá váljanak.

青峦翠谷间的采茶姑娘 / Zöld helyeken dolgozó teaszedő lány
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    春天是一年中最美好又最短暂的季节。今
年的阳春四月，我暂时逃离了北京的雾霾，
来到皖南名城池州进行了为期一个星期左右
的采访。短短几天的时间让我感受到了这座
南方城市独有的安静和温婉。池州的美丽在
我的心中留下了许多难以忘却的瞬间。

    我是什么时候爱上池州的？也许就是从看
到池州的第一眼开始。我还清楚地记得汽车
驶入城区时已是傍晚。雨后初晴的天空褪去
了铅色的乌云。天色清亮，夕阳微黄的光线
并不张扬地渲染着这座城市的美。城市虽小，
但是街道建筑井井有条。道路两旁看不到尽
头的绿树向我们讲述着这里的人们对自然的
热爱。打开车窗，扑鼻而来的是清新湿润的
空气和浸着雨水的青草香。街上寥寥几个行
人拿着雨伞不紧不慢地行走。看到这一切，
我的心立刻就安静了下来。干净且安静，就
是我对这座城市的第一印象。

    在接下来的几天时间里，我抓住一切机会
加深对这座城市的了解，敞开怀抱拥抱池州
的美丽。印象深刻的还有去平天湖的采访。
车停在湖边的路上，走上几级台阶，整个平
天湖就完完全全展现在我的面前。看到湖面

【最美池州四月天】
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A tavasz a legszebb és a „legrövidebb” 
évszak. Idén áprilisban a pekingi szmo-
got magam mögött hagyva Chizhouba, 
Anhui tartomány déli részének egyik 
leghíresebb városába látogattam. A 
nyolc nap során több interjút készítet-
tem ebben a nyugodt és harmonikus 
dél-kínai városban. Chizhou szépsége 
több felejthetetlen élménnyel tette em-
lékezetessé az ott töltött időt.
Mikor szerettem bele Chizhouba? Talán 
első látásra. Most is magam előtt látom 
azt a pillanatot, amikor autónk naple-
mentekor a városba érkezett. Az eső 
után eltűntek az ólomszínű felhők. Az 
ég tiszta és végtelen volt. Az elhalvá-
nyuló sárgás napfény még volt annyira 
erős, hogy beragyogja a várost. Chiz-
hout nem nevezném nagyvárosnak, de 
az utcák és az épületek rendezettek. Az 
utcákat zöld fák szegélyezik mindkét 
oldalon. Ebből is látszik, hogy a helyi-
ek szeretik a természetet. Kitártam az 
ablakot, és nagy levegőt vettem. A friss 
és párás levegő fű illatú volt. Néhányan 
kényelmesen sétáltak az utcán esernyő-
vel a kezükben. A látványtól mintha a 
szívem nyugodtabban vert volna. Az 
első benyomásom az volt, hogy a vá-
rosban mindenhol nagy a tisztaság és a 
nyugalom.
Az elkövetkező néhány napban minden 
lehetőséget megragadtam, hogy minél 
jobban megismerjem Chizhout, és ma-
gamévá tegyem a város gyönyörűségét. 

A Pingtian-tó is mély nyomokat hagyott 
bennem. Autóval érkeztünk a tópart men-
ti utcára. Csak néhány lépcsőfokot kellett 
megmásznom, és az egész tóra rá lehetett 
látni. A panoráma látványától azonnal 
jobban éreztem magam. A természetes 
tó megőrizte eredeti állapotát, a parton 
szinte egyáltalán nincs nyoma emberi be-
avatkozásnak. Egy kicsit Magyarországra 
emlékeztet… Gyorsan készítettünk pár 
fotót, hogy örök emlék maradjon a szép 
táj látványa. A tó partján állva a távolba 
meredtem. Sokan bicikliztek, sétáltak a 
tó. Kicsit irigyeltem őket, hiszen szeren-
csések, hogy közel élhetnek ehhez a gyö-
nyörű tájhoz.
Mielőtt elhagytuk Chizhout, egy éjszakát 
a Qingxi-folyónál töltöttünk. A folyópart 
csendes volt. Ahhoz képest, hogy hétvége 
volt, viszonylag kevesen sétáltak a régi 
stílusú házakkal szegélyezett folyónál. A 
házak szürke téglából épültek, és szürke 
tetőcserepet kaptak. A derengő lámpa-
fényben még különlegesebb látványt 
nyújtottak. A folyó másik végén időként 
gyerekek nevetése hallaszott. A fák taka-
rásában szerelmes párok bújtak meg. Volt 
egy olyan pillanat, amikor minden részlet 
egy harmonikus egészet alkotott.
A nyolc nap gyorsan elszállt. Távozóban 
még egy pillantást vetettem a városra, 
ahol néhány emlékezetes napot tölthet-
tem. Remélem, lesz még alkalmam visz-
szatérni, és újraélni ezeket a szép emlé-
keket. (KANG  Yiren)

的一瞬间，突然放大的视野使我的心
情立刻变得明朗。平天湖边看不到太
多人工雕琢的痕迹，一切都保留在最
自然、最原始的状态。这样的景致让
我联想到了匈牙利的风景。大家纷纷
按下快门，想把美景永远收进自己的
相机。站在湖边远眺，许多池州人沿
湖骑车散步。我不知不觉就开始羡慕
他们，羡慕他们家门口前触手可得的
风景。

    某天晚上，大家心血来潮，决定在
离开池州之前夜游清溪河。周末的清
溪河出奇的安静，岸边散步的行人并
不是很多。河岸边都是清一色的仿古
建筑。幽幽的灯光映衬着青砖青瓦，
在夜色中显得格外迷人。河对岸远远
地传来孩子们嬉戏打闹的笑声。河边
树影中的长椅上坐着一对对低声耳语
的情侣。此时此刻，一切景致都显得
分外和谐。

    八天的时间很快就过去了。在离开
池州的时候，我还回头望了一眼这座
我曾经短暂驻足的城市。我希望，在
未来的某天，我还会回到池州，还原
在这里留下的美好记忆。

【最美池州四月天】 Gyönyörű tavaszi napok Chizhouban
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从山上俯瞰九华镇 / Jiuhua település a hegyről nézve
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    四大佛教名山之一的九华山，原名
九子山，位于安徽省池州市青阳县境
内，方圆１２０平方公里，９９座山峰，
因有九峰形似莲花而被誉为“莲花佛
国”。唐朝诗仙李白曾赞“灵山开九华”，
故得名曰“九华”。

    九华山是中国佛教四大名山之一，
开山佛祖金乔觉，原是古新罗国王子，
因深信佛法，虔诚修行，于唐朝开元
七年（公元７１９年）毅然抛弃贵族
生活，独自一人渡海来华，选择九华
山这块藏龙卧虎的宝地，辟为地藏菩
萨的道场，讲经传道。他苦心修炼数
十载，九十九岁圆寂，被后人奉为地
藏菩萨的化身，称之金地藏，建肉身殿，
千年来香火不断。

    佛教文化和秀丽山水在九华山得到
完美融合，“香火甲天下”、“东南
第一山”，这些美誉无一不印证着九
华山的传奇。     （高翔）

传奇九华山
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攀登九华山的信众 / A Jiuhua-hegyet mászó hívők
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A kelet-kínai Anhui tartományi Chizhou város Qin-
gyang megyéjében fekvő Jiuhua-hegység eredeti 
neve Jiuzi-hegytömb volt. A közel 120 négyzetkilo-
méteres hegyvidéki területen található 99 csúcs kö-
zül a kilenc azért vált ismertté, mivel madártávlat-
ból lótuszt formálnak. Li Bai, Tang-kori kínai költő 
verset is írt róla. „A titokzatos hegyeken kilenc-
szirmú lótusz nyílik” – olvasható a költeményben, 
amely a Jiuhua nevet ihlette.
Ez Kínában a négy legismertebb buddhista kegy-
hely egyikének számít. Kim Gyo-gak, az ősi Silla 
hercege, mint hűséges buddhista hívő, 719-ben 
Tang-dinasztia elején a Jiuhua területére jött, hogy 

A buddhizmus fellegvára, 
a Jiuhua-hegység

szerzetesként folytassa életét a hegységben, ahol ko-
lostort is építtetett. Több évtizeden át foglalkozott itt 
meditációjával, majd 99 évesen hunyt el. A mestert 
később Bódhiszattvaként tisztelték. Sokan Dzsizo 
Buddha reinkarnációjaként tekintenek rá, és arany 
Dzsizóként emlegetik. Holttestét mumifikálták és 
egy szoborban helyezték el, amelyet több mint ezer 
éve keresnek fel a zarándokok a Jiuhua-hegységnél.
A buddhista kultúra és a hegyvidék szépsége elvá-
laszthatatlanok itt egymástól. A hegység szerte Kí-
nában és külföldön is ismert. A Jiuhuát Kelet-Kína 
első számú hegyeként és a buddhista zarándoklat 
tekintélyes kínai hegyeként tartják számon.A Jiuhua-hegyet mászó hívők
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A kelet-kínai Anhui tartománybeli buddhista hegye-
ket említve a kínaiak a Jiuhua-hegységre gondolnak 
először. Tang-dinasztia végén a Jiuhua-hegységben 
Kslitigarbha (Dizang) Bódhiszattva végzett meditá-
ciót, ettől fogva lett a Jiuhua Kína négy legismertebb 
buddhista kegyhegyének egyike. Az utóbbi években a 
Jiuhua-hegység turizmusa folyamatosan fejlődött, az 
ökoturizmus fejlesztése és építése fontos részévé vált a 
helyi gazdaság fenntartható fejlődésének. 
Hogyan dolgozza ki turizmusfejlesztési stratégiáját? 
Ezzel kapcsolatban Qian Yehu, a Jiuhua-hegység Igaz-
gatási Bizottsága Gazdaság- és Társadalomfejlesztési 
Osztályának vezetője a következőkről tájékoztatott: 
„Bizottságunk következő fejlesztési célja az, hogy vi-
lágszínvonalú turisztikai helyet építsen ki, egyre kifi-
nomultabb irányba fejlődjön és bemutassa a hegységet 
a világnak. A bizottság, a városi és a tartományi kor-
mányzatok egyeztettek a célról, és közös erővel küzde-
nek a dél-anhui nemzetközi turisztikai központok kiépí-
téséért. A Jiuhua hegység fontos helyet foglal ebben a 
tervben.”
Az igazgató ismertetése szerint a Jiuhua hegység meg-
pályázta az UNESCO Világörökség címét és része 
szeretne lenni a Világ Geoparkok Projektnek is. Ezen-
kívül  egészségmegőrző csikungot oktató ismert bázist 
alakítottak ki a hegységnél. A világszínvonalú turiszti-
kai célpont építése során a Jiuhua főleg a turizmustól 
függve integrálja a buddhista kultúrát és az ökológiai 
erőforrásokat, népszerűsít több innovációs turisztikai 
terméket, melyek remélhetően bel- és külföldi utazókat 
és hívőket vonzanak. Ennek a tervnek részeként a kínai 
hagyományos kultúra és a buddhizmus előmozdítása 
érdekében újjáépítették a Jiuhua Akadémiát, amely 
több mint 1000 éves múltra tekint vissza. Az Akadémia 
oktatási, kultúraterjesztési és egészségmegőrző bázis-

九华山上的寺庙 / Templom a Jiuhua-hegyen
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nak számít, amelynek segítéséből részesülhet a 
hegység további turisztikai fejlesztése. Erről Fei 
Yechao az akadémia igazgatóhelyettese így nyi-
latkozott: „A Jiuhua Akadémia létrehozása óta 
két év telt el. Ez idő alatt együttműködéseket 
alakított ki kínai egyetemekkel a hagyományos 
kultúra ismertetése terén. A jövőben együttmű-
ködünk a Hanbannal és a világ több Konfuciusz 
Intézetével. Arra törekszünk, hogy akadémiánk 
a hagyományos kínai kultúra ápolásának fontos 
platformja legyen.”

点红烛，求福报
Vörös gyertyával kívánnak áldást
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僧侣、游客和居民

    九华山方圆１２０平方公里，９９座山峰，无处不是皖南风格的庵堂、民居，难
与农舍一辨，加上梯田茶园左右，僧俗共同耕作，晨香早炊，晚钟暮归，佛事农事
相对和谐。

    农因法师是九华山慧居寺的禅师。在他看来，九华山是僧俗同居的道场。佛教原
有过午不食的规定，在九华山上，为了保持与当地居民生活习惯上的一致，多数僧
尼都进晚餐。此外，九华山众多寺院还实行“农禅结合”制度，组织僧众种茶，植树，
参加农业生产活动。 “这里的人们生活习惯世世代代传承了下来，僧俗都能保持一
种和谐。寺院里如果有什么事情、法会，需要一些义工去工作的时候，俗人们会自觉地、
自愿地、自发地去帮助或支持。每逢腊八时节，因为大家住的都很近，山上所有居
民都会来到寺院里打一份腊八粥，大家相聚为邻，一切都很好，都很和谐。”

   “天下名山僧占多”，目前九华山有寺院九十九座，僧尼七百余人。山上原住民
大多生活在九华山的山腹——九华街。九华街海拔约６００米，众多寺庙、百年老店、
公共服务设施都集中在这里，石板路穿街走巷，连接各个寺院、民居。

    佛兴则商荣，九华山作为地藏菩萨道场而闻名于世，九华街则因生意兴隆而在江
南名噪一时。据九华街居民讲述，除了山上每年举行“佛诞节”、“佛成道日”、“盂
兰盆会”、“地藏法会”等佛教节日外，五一、国庆等黄金周时期，九华山游客数
量猛增，九华街上亦是人山人海。

咫尺为邻，和而不同
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    谈到对游客增多的认识，农因法师说：
“游客的增多多少对于出家人的修行有一定
的影响，但这主要看出家人的处事态度。同
时，旅游的人多了这也正是我们弘扬佛法的
好契机。如果我们闭塞，没有那么多的香客，
我们弘法的机遇就更少了。”

    游客多了，僧人和游客的打交道必然不
少。然而游客无意中偶尔也会触犯佛家禁
令，或做出对僧家有不敬的行为，比如将荤
食带入寺庙、在佛像面前大声喧哗等，对此，
农因法师有着自己的看法：“随着游客的增
多，形形色色的人也有了。有信佛的上山，
也有旅游观光的来这里。九华山是地藏道
场，它也是一个寺庙群，出了庙就是寺院，
出了寺院还是庙。对于游客产生的无意之
过，我们不必去计较。”

    佛教自印度传入中国后，通过历史上封
建统治阶级的推动，对中国哲学、文学、艺
术和民间风俗都产生了一定影响。“自古名
山多骚客”，正是因为九华山的香火旺，名

九华山历史文物馆
A Jiuhua-hegy Történelmi Múzeuma

九华街上一居民练写“佛”字
Egy lakos a buddha szót írja le ecsettel Jiuhua utcáján
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气好，历代游客名流都来此探险，猎奇，
访幽思古，寄情于山水之中，他们和高
僧交流佛理，吟诗、作画、著述，将九
华山的宗教文化载入史册，为九华名山
的声名传播起到了推波助澜的作用。

     九华山享有“东南第一山”的美誉，
这和诗人骚客对它的吟唱是分不开的。
李白曾与九华山隐居诗人高霁同游，后
写下“妙有分二气，灵山开九华”，九
华山美名由此而来。此外，刘禹锡、杜牧，
宋代范仲淹、王安石、文天祥等都曾来
九华山吟诗作赋。

    除了名流骚客，九华山还有居士。
所谓居士，佛门又称三宝弟子，在寺院
一般承担护法的职责。寺院居士分为常
驻士，作为护法承担寺院的日常维护工
作，居士和僧人一样，进行日常的修行。
除了早课晚课、禅堂打坐，以及重大佛
事活动之外，僧人们也有自己的业余生
活，包括打太极、坐禅、学习佛家音乐等，
不拘一格但简单、充实。现实生活当中，
或许有些年轻人偏执于这些爱好，但这
些都不会影响他们的正常修行。慧居寺
的农因法师在向我们介绍佛家弟子们的
功课时说： “所谓修行，修的是心，荷
花出淤泥而不染，如若心乱，没有这些
照样会乱，心若清净，这些事也不是事。”

   “心若清净，这些事也不是事”。随
缘任运，清净随心，或许这对于现代日
益繁忙与物化的人生是一剂良药 。                
（高翔）

九华街一景 / A Jiuhua utca képe
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NYUGALOM SZIGETE
a szerkezetesek, a telepesek és

a zarándokok számára
A Jiuhua-hegységnél tipikus dél-anhui stílusú la-
kóházak és kolostorok láthatók, a buddhista szer-
zetesek és a telepesek közösen laknak és tevékeny-
kednek a hegyek között. Annak ellenére, hogy a két 
eszmei világhoz tartozók települtek egy helyen, de 
érdekes jelenség, hogy mégis összehangoltan élnek 
egymás mellett itt. 
Nongyin szerzetes, mint a Huiju-templom mestere, 
nagy élményt osztott meg velünk a békés együttélés 
titkáról. „Egy közös terület közös otthont jelent füg-
getlenül vallási hitétől akárkinek, aki befogadókész-
ségével elviseli a többieket.”—mondta a mester. A 
harmóniára jellemző konkrét példát is említett: a 

buddhizmus kínai ága tanaiba átvette természetesen 
Kína azon hagyományát, hogy dél után nem szabad 
enni, ennek dacára a telepesek életmódjához alkal-
mazkodva sok szerzetes és apáca vacsorázik is.
Ezenkívül a templomoknál a „mezőgazdaság + 
meditálás” rendszert alkalmazzák, a szerzetesek 
gyakran járnak tealeveleket leszedni és termesztett 
fajokat szántani, így napi prédikációk mellett részt 
is vesznek a mezőgazdasági termelésben.
„Továbbhagyományozódnak a telepesek szokásai, 
a szerzetesek és a világiak harmóniát tudnak fenn-
tartani egymás mellett. Ha buddhista szertartásokat 
tartanak egy templomban, a telepesek önként, spon-
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tán adnak lehető legtöbb segítséget. Minden évben 
a holdnaptár szerinti tizenkettedik hónap nyolcadik 
napján, vagyis a Bódhiszattva születésnapján a te-
lepeseket viszont kásával látják el a templomoknál. 
Jó szomszédok vagyunk, megszoktuk egymást, bí-
zunk egymásban.”—számolt be a mester. 
Összesen 99 templom épül a hegységen, a szer-
zetesek és az apácák létszáma meghaladja a 700-
at. A hegyi telepesek többsége a hegység derekára 
eldugott Jiuhua utca környékén lakik. Az utca 
körülbelül 600 méter magasságban helyezkedik 
el, hiszen ezen a telepen, mint az első állomáson 
tartózkodnak gyakran az utazók és a zarándokok 

pihenésként, itt koncentrálódnak vendéglők, boltok, 
múzeumok, pénzintézetek, vagy szállóhelyek, ame-
lyek alapszolgáltatást nyújtanak nemcsak a vendé-
geknek, hanem a helyi és az idegen szerzeteseknek 
is.
„A családom három generációja él a hegység dere-
kán, a fiam és a felessége üzletet visznek. Hétköz-
nap a fiam boltjában dolgozom. Ennek a boltnak 
több mint 100 éves múltja van, Buddha-szobrokat 
és buddhista tevékenységekkel kapcsolatos kelléke-
ket adunk el. Buddhista hívők vagyunk.”—mesélte 
nekünk egy helyi lakos, aki magáról nem szeretné 
magát megnevezni. 

茶园边的尼姑庵 / A teakert mellett lévő apácazárda
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A megközelíthető 
Bódhiszattva

Rengeteg látogató eljötte miatt igen nagy prospe-
ritás jellemzi az itteni üzleteket. A hegység presz-
tízse meggazdagodást hozott a helyi telepeseknek, 
és nagyban változtatott életmódjukon az eltelt 
évtizedek során. Állítólag Buddha születésnapján, 
a Szellem Fesztiválon és más buddhista fesztivá-
lokon kívül, a május elsejei ünnepen és az október 
elsejei aranyhéten tele van turistával a hegység és 
a Jiuhua utca is.
A látogatókkal kapcsolatban Nongyin mester 
saját felfogását nyilatkozta nekünk: „Ha nő a tu-
risták száma, az hatással van ránk is, a hegyre is. 
Közben nem számítanak véletleneknek emiatt a 
konfliktusok sem. Mindennek a kulcsa a helyes 
hozzáállás. A több turista, a kényelmesebb elérhe-
tőség jó alkalom a buddhizmus népszerűsítésére. 
Ha elzárkózunk, ha egyre kevesebb turista látogat 
el hozzánk, akkor kevesebb alkalom lesz nekünk 
a hitterjesztésre.”
Azzal, hogy folyamatosan nő a turisták száma, a 
szerzetesek elkerülhetetlenebb kapcsolatba lépnek 
az utazókkal. Akadtak turisták, akik nem adóztak 
tisztelettel a szerzeteseknek, akadtak olyanok is, 
akik áthágták a buddhista tilalmakat, például hú-
sételt vittek a kolostorba, hangosan beszéltek a 
Buddha-szobor előtt. Nongyin mester minderről 
mondta:„Azzal, hogy egyre több turista látogat 
ide, különböző emberek vannak köztük, hivők is, 
utazók is. Ha nem szándékosan vétenek a budd-
hista tanok ellen, akkor toleranciát tanúsítunk 
irántunk.”
A buddhizmus körülbelül az első évszázadban ér-
kezett Kínába, a negyedik század után már széles 

körben elterjedt és fokozatosan hatást gyakorolt 
a kínai filozófiára, irodalomra, művészetre és 
folklórra. Nagy hírneve következtében sok törté-
nelmi személyiség kereste fel a Jiuhua-hegységet, 
ahol vitatkoztak és beszélgettek a mesterekkel a 
buddhista elméletről, verseket, festményeket és 
könyveket alkottak, ugyanakkor hozzájárultak a 
hegység tekintélyének növeléséhez is.
A hegységet természetileg Kínában a klasszikus 
irodalmárok által kedvelt látnivalók szimbolizál-
ják: csodálatos hegycsúcsok, furcsa sziklák, mély 
völgyek, titokzatos mészkőbarlangok, ősi fák, 
hömpölygő vízesések, zöldellő bambusz és érté-
kes, helyi sajátosságú népi épületek. Erre fontos 
bizonyítékot adott az, hogy a történelem folyamán 
számos költő magasztalta művekben a hegyet. A 
Tang-dinasztia híres költői, Li Bai, Liu Yuxi, Du 
Mu, a későbbi Song-kori közismert értelmiségiek, 
Fan Zhongyan, Wang Anshi és Wen Tianxiang 
jeles alkotásokat hagytak hátra, miután eljöttek 
a hegységbe. Az ilyen kulturális környezet miatt 
jönnek ide a vendégek.
A turisták egyre sűrűbb jelenléte befolyásolja a 
szerzetesek életét is, változtatnak a hely hagyo-
mányain is. Mennyire zavarja mindez a szerzete-
seket? Nongyin mester mondta nekünk: „Mindez 
tulajdonképpen szintén lelki kiképzést jelent a 
szerzeteseknek, a szív gyakorlata. Ha a szív izga-
tott, akkor káosz lesz benne, ha viszont nyugodt 
a szív, akkor bármilyen dolog zavarja is meg, a 
szív nem zavarodik össze. A szerzeteseknek al-
kalmazkodni kell a változáshoz, meg kell őrizni a 
nyugalmukat.”

70
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正在点燃莲花灯的香客一家
Egy család lótuszlámpát gyújt a füstölőtartó előtt
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绿色织就生态美



    近年来，随着九华山旅游产业的日益成熟与发展，生
态旅游资源的开发与建设成为当地经济可持续发展的关
键所在，为此，九华山走出了一条以生态旅游为龙头的
绿色发展之路。

    作为大愿地藏文化的集大成之地，九华山也是海内外
众多佛教信徒的朝圣之所。对于这样一个既不缺名气又不
缺游客的名山，九华山是如何制定自身的旅游发展战略
呢？对此，九华山风景区管委会经济社会发展处处长钱叶
虎表示：“管委会下一步主要是打造国际级的旅游目的地，
这是我们向高精尖方向发展的目标，把九华山推向国际。
为此，风景区管委会、池州市委市政府、安徽省委省政府
都是有一致意见的，正致力于打造皖南国际旅游示范地，
我们是这个格局中很重要的部分。”

    据了解，九华山目前正在申报联合国教科文组织的世
界遗产名录和世界地质公园项目，此外，九华山还是闻
名遐迩的世界养生气功训练基地。在向国际级旅游目的
地迈进的过程中，九华山以旅游产业为龙头，整合佛教
文化与生态资源，创新和推广更多的旅游文化产品，以
吸引海内外游客和佛教信众。例如，为了进一步弘扬中
国传统文化与佛教精粹，九华山在山下选址重建了具有
一千多年历史的九华书院，九华书院集教学、休闲、养
生于一体，将九华山的旅游产业向纵深推进。九华书院
常务副院长费业朝介绍说：“九华书院开办两年多来，
在传统文化培训方面同国内各高校建立了业界联盟，下
一步还将和国家汉办、孔子学院合作，力争把九华书院
打造成中国传统文化向国际弘扬的重要平台。”

    与其他的游览胜地一样，九华山在发展过程中也遇到
了旅游产品开发与生态环境保护这一矛盾命题，既要在
一定程度上满足当地民众利用旅游资源发展经济的强烈
要求，又要避免对生态环境的过度使用，从而实现景区
的可持续发展。在此过程中，九华山管委会面临的最大
难题就是山上原住居民的迁移和安置工作。采访中，钱
叶虎处长的一席话让人感慨良深。他说：“改革开放以来，
九华山根据‘山上做减法’的原则，将１９７８年以前在
山上的居民定位为原居民，除这部分人以外，无论山民
还是干部一律下山。我们这一规划的期限到２０２０年，
目前看，规划已完成了一大部分。”

     回望暮色中的九华山，宁静、秀美，像一幅绿色的画
卷，承载了千年厚重的历史，展望着未来美好的蓝图。       
（安心）
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九华山上的一座寺庙
Templom a Jiuhua-hegyen
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A Bódhiszattva is szereti a természet 
megnyugtató harmóniáját

Más turisztikai célpontokhoz hasonlóan a Jiu-
hua-hegység a fejlődés során a turisztikai termé-
kek fejlesztése és a környezetvédelem közötti el-
lentmondásokkal néz szembe, meg kell felelnie a 
helyiek követelményeinek, miszerint a turisztikai 
erőforrásokat használva fejlesztik a gazdaságot, 
ezenfelül el kell kerülni az ökológiai környezet 
túlzott használatát, meg kell valósítani a látniva-
lók fenntartható fejlődését. Ebben a folyamatban a 
Jiuhua-hegység Igazgatási Bizottsága előtt felme-
rülő legnagyobb problémák egyike a hegység la-
kosainak átköltöztetése. Az interjúban Qian Yehu 
azt mondta, hogy a kitelepítés során a káderek 

jó példát mutattak, amire a többiek jól reagáltak, 
közösen hajtják végre a projektet, mindenki tudja, 
hogy ez kedvezően hat a jövő nemzedékekre. „A 
reform és nyitás politikájának bevezetése után el-
döntöttük, hogy az 1978 előtt megtelepedett lako-
sok továbbra is maradhatnak a hegység területén, 
rajtuk kívül azonban mindenkinek el kell hagyni a 
hegyi lakóházát. Lebontottuk az engedély nélküli 
épületeket is. A terv határideje 2020, de már na-
gyobb része megvalósult” – emlékeztetett rá Qian 
Yehu.
A hegység ismert buddhista kegyhely, buddhista 
szerzetesek és világiak vegyesen telepedtek a he-

林间静禅 / Csendes meditáló helység az erdőben
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gyen, a vallási gyakorlat fontos tevékenység a 
szerzetesek életében, és ez a természeti világ la-
kosai mellett zajlik. Ha viszont nő a turisták szá-
ma, ez hatással van rájuk is, a hegyre is. Bizto-
san lesznek emiatt konfliktusok is a szerzetesek 
és a telepesek között. Mennyire zavarja mindez 
a szerzeteseket? A Huiju-templom Sengshi mes-
tere válaszában elmondta, hogy egyre többen 
zarándokolnak a hegyre, ami biztos hatással van 
a szerzetesek életére, de a szerzeteseknek alkal-
mazkodni kell a változáshoz, meg kell őrizni 
a nyugalmukat. „Mindennek a kulcsa a helyes 
hozzáállás. A több turista, a jobb közlekedés jó 
alkalom a buddhizmus népszerűsítésére. Ha el-
zárkózunk, ha egyre kevesebb turista látogat el 
hozzánk, akkor kevesebb alkalom lesz a budd-
hizmus megismertetésére” – mondta Sengshi 
mester.

听大和尚讲禅
Hallgatjuk egy tekintélyes szerzetes buddhizmusról tartott előadását
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“山上做减法，
山下做加法”

    旅游业的兴盛和源源不断的客源给这座千古名山的生
态环境保护带来了压力。为了留住山中的绿色，还这座
佛教名山原有的清净，九华山风景区管委会做出了一系
列努力。其中一项重要的措施就是“山上做加法，山下
做减法”。九华山风景区管委会经济社会发展处处长钱
叶虎具体解释说：“山上依据九华街区的整治规划来进
行环境整治。像管委会这种行政机关，原则上要搬迁下来。
改革开放以后，山区的户口原则上不再增加。九华山景
区７８年对外开放。７８年就在山上居住的定为原住民。

原住民原则上也要控制，住房不能再盲目的扩大。根据
规划该拆的就拆，拆不掉的也不能再扩建。‘山下做加法’
也不是盲目地做加法，我们这一块也没有城镇化，是按
照接待基地来做的。没有高楼，层高最多四层。实际上
山下的加法也只是相对而言。”

    依据该规划，位于九华山中的九华街区规模得到了控
制。九华山下的九华新区中兴建了九华山大愿文化园，
以及酒店、餐饮、购物等一系列旅游配套设施，对上山

九华山大愿文化园
A Jiuhua-hegyi Dayuan Kulturális Park
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游客进行了有效的分流。九华书院常务副院长费业朝介
绍这一规划时对记者说：“确实在改革开放的前期，在
九华山的建设、规划方面有一些不理想之处。比如说乱
搭乱建。都在山上建招待所、疗养院，结果把整个九华
街破坏的面目全非，根本就看不出佛教圣地的气息了。
九华街的接待香客和游客的能力在明朝就已经形成了现
在的规模。那时中国一亿人都不到，那时可以应付。现
在中国十三亿人，老的九华街根本无法应付现在的朝圣
和观光发展。”

    这项措施涉及到许多住户的拆迁，因此实施起来也并
不容易。许多工作人员已经习惯了山上的生活环境，突
然迁到山下，一时间很难适应。费业朝就是从山上迁到
山下的众多工作人员之一，谈到亲身经历，费院长说：“我
本人就是这项工程的涉足者。我１９８０年就到九华山
工作了，在山上住了将近３０年。后来一声令下就叫我
们搬下山来。当时思想冲突非常大，因为在山上都住习

惯了。但是不得已要服从总体规划。”

    比起工作人员，普通住户的下迁更涉及到具体的经济
利益，搬迁的难度更大。费业朝描述了当时执行下迁任
务过程中遇到的困难：“当初在实施这项工程的时候给
九华山管委会的领导们带来了巨大的压力。在这种情况
下，当时的风景区管委会把整个工作化整为零，分到各
个领导的头上。我夫人当年就是风景区管委会的领导之
一，她当时就承包了好多户。她要上门去一家一家说服
怎么拆，怎么迁，什么时候拆完，搞了大量的工作。”

    除了耐心的劝导和说服。管委会还采取置换的办法对
有实际经济利益损失的住户进行补偿。在山上拥有较好
店铺位置的住户，在山下会得到一个相应位置较好的新
店铺作为补偿。据九华山管委会介绍，截止目前，九华
山并没有因为这项措施产生恶劣的群众事件。    
（ 康一人 ）
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Az ökoszisztémáért
Kívonás a hegyen, összeadás a hegy lábánál

A Jiuhua ideális fekvésének, hosszú múltjának, 
illetve a buddhista kultúrának köszönhetően nagy 
hírnevet szerzett magának. A lebilincselő természe-
tet és a buddhista kulturális elemeket ötvöző helyre 
természetesen sokan látogatnak, zarándokolnak el, 
köztük sok visszatérő látogatót is számon tartanak. 
A sok ember, a nagy vendégforgalom igen nagy 
nyomást gyakorol a helyi környezetvédelemre. A 
Jiuhua-hegy Igazgatósága fokozatosan erőfeszí-
téseket tesz a zöld szín és a viszonylag épségben 
megmaradt ősi nyugalom megőrzése érdekében. 
Valamennyi intézkedés közül az egyik legfontosabb 
az, hogy „a hegyen kivonást, a hegy lábánál viszont 
összeadást” valósítsanak meg. Qian Yehu, az igaz-
gatóság gazdasági és társadalomfejlesztési osztályá-
nak vezetője magyarázta el, hogy miről is van szó.

„Pár évvel ezelőtt átfogó tervet körvonalaztunk fel 
a hegy igazgatásáról, az volt a kivonás. Ennek alap-
ján csupán a hegy alsó részén marad meg a turiszti-
kai központ, az a Jiuhua üzleti negyede, a korábban 
a hegyen működő valamennyi közigazgatási szerv 
leköltözött eredeti helyükről a hegy lábához.”
Az osztályvezető elmesélte, hogy legelőször 1978-
ban kezdték el a közösség felé nyitást a hegyen, és 
a helyben született lakosokat őslakosokként regiszt-
rálták.
„Azóta nem engedélyezünk újabb beköltözést. Rá-
adásul az őslakosok házainak nagyságát is szabá-
lyozzuk, a házakat nem szabad bővíteni. Ha pedig 
a terv lebontást írt elő, akkor annak mindenképpen 
érvényt szereztünk,” – fogalmazott az osztályveze-
tő. Az összeadásról elárulta nekünk, hogy a hegy-
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lábhoz leköltöztették ugyan az üzleteket és a ke-
reskedelmi vállalkozásokat, de mindezt nem vakon 
tették, céljuk nem az urbanizálás volt, hanem az, 
hogy a hegy lábánál turisztikai bázist alakítsanak 
ki. A terv szerint a bázison nem emelkedhet magas 
épület, a magasság felső határát négy emeletben ha-
tározták meg, hangsúlyozta az igazgatóság osztály-
vezetője. 
Ennek köszönhetően korlátok közt tartották a hegy-
nél épített üzleti negyed méretét, emellett a hegy 
lábánál buddhista kulturális parkot, vendéglátói 
létesítményeket építtettek, amelyek segítségével a 
hegyhez látogató utazók egy részét máshová irá-
nyíthatják szórakozni, kikapcsolódni.
Fei Yechao, a Jiuhua Tanulóház igazgatóhelyettese 
arról számolt be, hogy a 80-as években valóban 
volt példa az irracionális tervezésre. Akkortájt a he-
gyen vendégházat, üdülőhelyeket létesítettek, ame-
lyek szétzüllesztették a Jiuhua negyedet, és eltűnt a 
buddhista kegyhely hangulata, ismerte el a tanuló-
ház professzora és hozzátette: a hegy vendéglátási 
kapacitása már a Ming-dinasztiában is a jelenlegi 
nagyságrendű volt, ezért mindenképpen újjá kellet-
téleszteni a negyedet.
„Mint az újratervezési munkában részt vevő szak-
ember, 1980-ban kezdtem dolgozni a Jiuhua-he-

gyen, és személyesen éltem át a leköltöztetést, mert 
1980 előtt is laktam a hegyen, de az utasításnak 
megfelelően én is elhagytam a hegyi lakóházamat. 
Persze nem volt tudatos a leköltözés nálam sem, 
habár az igazgatóság hivatalos dolgozója voltam 
akkor is” – fogalmazott Fei Yechao.
Az őslakosok azért szeretnének a hegyen maradni, 
mert a rengeteg turista miatt ehhez gazdasági érde-
kük fűződik.
„Minden családot egyenként kell rábeszélni a le-
költözésre, és külön-külön kell elmagyarázni, hogy 
a hegy lábánál nagyobb üzleti lehetőségek várják 
őket. Eközben beszéltünk arról az ígéretünkről, 
hogy komplex vendéglátói negyedet építünk ki a 
hegy lábánál. Végül megvalósult a tervünk, betar-
tottuk az ígéretünket” – mondta el nekünk a pro-
fesszor.  
Qian Yehu, az igazgatóság osztályvezetője azt is 
elmesélte nekünk, hogy az „összeadás és kivonás” 
tervezése 2020-ig átfogóan megvalósul, az eddigi 
átköltöztetések és építkezések eredményei teljes va-
lójukban láthatóak lesznek.
„Számunkra, a több évtizede itt dolgozók számá-
ra a változás egészen mást jelent, mi mindennap 
érezzük, ahogy megvalósulnak a tervek” – jegyezte 
meg az osztályvezető. 
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    美好的时光虽然短暂，但池州行带给我那清新的回忆已
将梦想中的天堂勾画地更生动了。

    一路上，我们寻找过古老神秘的匈奴人，品尝清香典雅
的石台春茶，穿越牧童遥指的“杏花村”，膜拜过南无大愿
的地藏王……这些池州的高大上，前文已经带您领略过，想
必大家都明白，要想这一旅程更加丰满，少不了小清新的点
点滴滴了。
 
     首先咱来说说南溪村吧！村子小，人口少，老人、妇女、
小孩是村里的主力，可以说是典型的 61-38-99 村。伴随着
淅淅沥沥的小雨，我们走进了这座古老的村庄。白墙灰檐，
依山而建，徽派建筑特色较为典型。据当地人介绍，南溪村
的位置亦符合周易八卦理论，溪流由南向北贯穿村落，而整
个村子又处于三面环山之境地，可谓风水极佳之地。村民很
和气，时不时地向我们打招呼，有的还能跟我们唠几句家常
（虽然完全听不懂方言 ~）。连村里的小狗都特别有灵性，
见到我们使劲地摇尾巴，一路跟着我们，不停地在我们周围
蹭来蹭去。

    遗憾的是，南溪村神秘的面纱并未因我们的到来而被完
全揭开。要了解当年这支匈奴族裔的历史，需要融入的不仅
仅是这片山水美景中，还需要认真聆听村里老一辈人的传说。
从西南角望去，整个村子像是依偎在青山怀抱中熟睡的婴儿，
也许当下一个漫山遍野的油菜花盛开的时候，她才会从历史
的睡梦中醒来。

    惜别南溪村，我们启程前往石台县。还没到县城，我们
就已按捺不住地想要下车看路边的秋浦河。青山绿水茶香糅
合在了一起，真是太美了！但俗话说得好，独乐乐不如众乐
乐，羊癫疯不如人来疯。远看游客们在碧绿河中肆意地漂流、
玩竹筏，一个个纵情山水的样子，心里别提有多痒了。 

    石台以茶为名，我们的报道主题自然离不开茶叶。当地
人爱喝茶，而且口味极重。当地有这么个说法，在外地碰见
喝茶的人，如果杯子里的茶叶占一半以上的，多半是安徽人，
要是达到三分之二的，那就是池州人了。石台县不仅茶好，
风景亦独特，牯牛降就是代表。风景区林中的负氧离子含量
超高，吸惯了雾霾的大城市宝宝们，慎入，会醉的！

    在池州的五天，我似乎已将心中的“桃花源”移居到了
这里。虽然我向往这里的生活，可是生活就像新闻联播，不
是换台就能逃避得了的。所以目前的我，还继续在北方，思
念我这远方的“美人”。

A titokzatos ősi hunokat, az elegáns illatú zöldteát, 
a pásztorok Xinhua falvát, valamint a Jiuhua-hegy 
buddhista szentélyét, vagyis Chizhou nevezetessé-
geit már bemutattuk Önöknek, én most személyes 
benyomásaimról szeretnék beszámolni.

Az alábbi történet valóban megesett, és nagy örö-
mömre szolgál, hogy elmesélhetem.
Először Nanxi faluról lesz szó. Kis hely, kevesen 
lakják, főleg idősek, asszonyok és gyerekek, ezért 
tipikus 61-38-99 falunak nevezhetjük. Szemerkélő 
esőben érkeztünk meg ebbe az ősi faluba. A falak fe-
hérek, a tetők szürkék, a jellegzetes Anhui tartomá-
nyi stílusjegyeket mutató házak a hegy lábánál búj-
nak meg. A helyiek szerint a falu fekvése megfelel a 
bagua elméletének is. A patak délről északra folyik, 
illetve három oldalról hegyek veszik körül a falut, 
ezért fengshui szempontból is kiváló hely. Nagyon 
kedvesek a falusiak, többször köszönetet mondtak 
nekünk, beszélgettek velünk, noha nem értettünk 
semmit a helyi nyelvjárásból. A faluban élő kutyák is 
nagyon kedvesek voltak, amikor találkoztak velünk, 
farkcsóválva üdvözöltek minket, és el nem mozdul-
tak volna mellőlünk, legszívesebben köröttünk ját-
szottak.

A faluban élő baromfik hangjait akartam rögzíteni, 
hogy a műsor hangulatosabb, reálisabb legyen, de 
közben nagy zavart okoztam az aprójószág között. 
Most belegondolva, ha mindez 70 évvel ezelőtt tör-
ténik, a falusiak biztosan japán agresszornak véltek 
volna és miszlikbe vágtak volna engem. 

Sajnos, nem sikerült minden titokról fellebbenteni a 
fátylat a hun faluban. De az ottani csendes és gyö-
nyörű környezet mindig vonzó marad a szívem szá-
mára. (GAO Xiang)

【依依惜别池州】 Chizhou, rövid szép álmom
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Lassú életritmus a városban
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位于市中心的太平湖一览 / A Taiping-tó látképe a város közepén
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     安徽省池州市位于皖南长江南岸，东临铜陵，西接安
庆，南望黄山。池州下辖三县一区，国家ＡＡＡＡＡ级
景区九华山就位于其中。虽然池州是安徽省规模较小的
城市，但这正构成了池州的旅游发展优势：城市干净婉约，
空气质量高，环境保护好，城市规划重生态保护。

     长江在池州北部奔腾东流，清溪河穿城而过，平天湖
位于城市中央，而南部则被黄山余脉合拢。这里处处见山，
也处处环水。“仁者乐山，智者乐水”，“大隐隐于市”，
这里的居民透着皖南人特有的质朴与儒雅。

     走在池州市区内，正如她“慢生活、深呼吸”的城市
口号一样，可以明显感觉到这里的生活节奏慢于一线大
城市。池州没有空气和水污染，没有车辆川流不息的喧
嚣，也没有太多让人精神疲惫的压力，她确实无愧于“中
国最佳宜居城市”的称号。    （王学军）

杏花村路边的标语 /Kajszivirágfalu jelmondatát mutató tábla

池州路边成排的公共自行车 / Bérelhető biciklik egy chizhoui utcán
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Chizhou város a Jangce Anhui tartományi szaka-
szának déli partján fekszik. Keletre Tongling város, 
nyugatra Anqing város, délre a Huangshan hegy 
határolja. Chizhou-ban húzódik a Jiuhuashan nevű 
hegy, amely 5A szintű állami idegenforgalmi látvá-
nyosság. Chizhou rendezett kisváros tiszta levegő-
vel. A várostervezés során kiemelt szerepet kap a 
környezet védelme.
A Jangce Chizhou-tól északra húzódik. A várost ke-
resztezi a Qingxi-folyó, és közepén terül el a Pingti-
an-tó, a várostól délre pedig a Huangshan hegy, te-
hát Chizhou-t hegyek és folyók ölelik körül. A kínai 

mondás szerint a jóindulatú emberek a hegyeket, az 
ügyes emberek pedig a vizeket szeretik. Egy másik 
mondás úgy tartja, hogy az igazi remete nemcsak 
az erdőben és a pusztán, hanem a városban is élhet 
magányosan. A chizhou-i lakosok egyszerűek és 
kifinomultak.
„Lassú élet, nyugodt légzés” – szól a város szlog-
enje, amely a nagyvárosokban szokásosnál lassúbb 
életritmusra utal. Chizhou-ban nincs levegő- és víz-
szennyezés, nincsenek forgalmi dugók, nincs stresz-
sz. Nem véletlen, hogy Chizhou megkapta a „Kína 
legélhetőbb városa” címet.

Kajszivirágfalu jelmondatát mutató tábla

池州市貌 / Chizhou város látványa
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     说起杏花村，很多人都会联想到晚唐诗人杜牧那首脍
炙人口的“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家
何处有，牧童遥指杏花村”。若干年前，安徽和山西两
省就杏花村的归属问题打了多年的官司，最终法院裁定，
杜牧笔下的杏花村位于安徽省池州市贵池区。曾几何时，
因李白、杜甫、杜牧等著名诗人对杏花村酒的青睐，成就
了距今已有１３００多年历史的杏花村“诗酒天下第一
村”的美誉。清代郎遂编撰的１２卷《杏花村志》还被
编入《四库全书》，成为唯一一部被《四库全书》收录
的村志。随着时代的变迁，如今的池州城里已难觅杏花

古村的踪影。为了再现中国古代诗人笔下的杏花村盛景，
池州市正在积极打造杏花村文化旅游区，力求在繁华都
市中建设一个传承古诗文化，倡导绿色生活的乐园。

     重建杏花村的想法虽好，但在实施过程中却遇到了困
难，原因是山西很早就注册了名为“杏花村”的酒类商
标，品牌名声早已名扬在外。为了取得杏花村旅游商标
的合法使用权，给杏花村所在地正名，池州的旅游公司
走过了一条漫长的法律维权道路。杏花村景区管委会副
主任张华说：“从２００１年开始，我们为了‘杏花村’

追随“李杜”, 还原慢生活
杏花村景区打造都市生态文化乐园

杏花村口 / Kajszivirágfalu bejárata
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的商标跟山西的杏花村打了十年的官司。最终，北京市中
级人民法院终审判决，杏花村的旅游商标在贵池。历史是
没办法改变的。杜牧公元８４４年在池州当刺史，一生从
未去过山西。‘清明时节雨纷纷’也是江南的意象。”
２０１２年，借着赢得旅游商标使用权的契机，池州市委、
市政府正式启动了杏花村文化旅游区的开发和建设。景区
规划面积为 35 平方公里，将按照“一路二水三区”的方
案进行布局。“一路”是指贯穿景区的杏花村景观大道。“二
水”是指池州母亲河—秋浦河和十里杏花溪。“三区”是
指民俗体验区、田园观光区和山水度假区。杏花村旅游景
区将采用“政府主导，企业主体，市场运作”的方式进行
运营。张华解释说：“杏花村文化旅游区建成后是不收门
票的，是开放的。景区内会有许多小景点。通过招商引资，

由企业来做这些小景点。政府把框架搭起来，路建好。”

      如今，许多企业已在景区落户，杏花古村、梅州晓雪、
茶田麦浪、明清村落、杏花玫瑰科技园和杏花醉雨等六
个项目的建设都已启动。杏花村景区计划定期举办杏花
节、清明诗会、全国绿色运动会、地越野自行车大赛等
大型节庆和赛事活动，将文化、体育和旅游紧密地结合
起来。今后游客们可以在“百杏园”中赏杏花、尝杏干，
在鸟语花香中品味池州出产的香茗，在十里杏花溪旁欣
赏大型水上实景演出，在明清古街漫步，还可以远离城
市喧嚣，夜宿杏花村，数星星，听蝉声蛙鸣。一切正如
杏花村宣传语所写—“原生态，慢生活，深呼吸，养身
养心杏花村”。   （康一人）

百杏园春景 / A Száz Kajszibarackfa Kert tavasszal
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Térjen vissza a Tang-kor költészetének 
szépsége, álljon helyre a lassú életritmus!

Kajszivirágfalu feltámasztása

Kajszivirágfalu (Xinghua-cun) kapcsán sokaknak 
a késő Tang-kori híres költő, Du Mu e versrészlete 
juthat észbe: „Arra a kérdésre válaszolva, hogy hol 
fekszik a kocsma, a gulyásbojtár rámutat Kajszivi-
rágfalura”. Évtizedekkel korábban több évig peres-
kedett egymással két tartomány, Anhui és Shanxi 
a falu hovatartozásáról. A bíróság ítélete alapján 
a költő által megörökített Kajszivirágfalu Anhui 
tartomány Chizhou városának Guichi kerületében 
fekszik. A Tang-kori költők verseinek köszönhetően 
már több mint 13 évszázados múltú Kajszivirág-
falu a költészet és a pálinka révén vált ismertté. 
A Qing-dinasztiában összeállított legátfogóbb en-
ciklopédiában, a Si Ku Quan Shuba-ban (Teljes 
Enciklopédia a katalógus négy ágával) rögzítették 

Kajszivirágfalu történelmi ábrázolását, mint az en-
ciklopédiában szereplő egyetlen falusi történelmi 
könyvet. 
Chizhouban mára már nincs a nyoma a Tang-kori 
falunak. A falu és a hajdani konjunktúra újjászüle-
tése érdekében a város kormányzata területet jelölt 
ki, amelyen felépítik a Kajszivirágfalu kulturális 
és turisztikai körzetet. A helyi kormányzat célja az, 
hogy a városban a klasszikus kultúra is továbbha-
gyományozódjon. 
A gondolat ugyan pozitív, de magától értetődően 
számos nehézséggel jár, hiszen Shanxi tartomány 
már sokkal korábban bejegyezte a „Kajszivirágfa-
lu” védjegyet a tartományi pálinka márkájának, sőt 
a pálinka hírneve már sok éve elterjedt Kínában. A 

风景如画的杏花村
A lenyűgöző Kajszivirágfalu



E-mall:hu@cri.com.cn    http://hungarian.cri.cn         Tel:+86(10)6889 2124 89

védjegy alkalmazási jogának megszerzése érdeké-
ben a város régóta pereskedik. Ezzel kapcsolatban 
Zhang Hua, a falukörzet igazgatóságának helyettes 
vezetője arról tájékoztatott minket, hogy 2001-ben 
pert indítottak Shanxi tartomány ellen a védjegy 
jogának ügyében, és pár évvel ezelőtt a Pekingi 
Középső Szintű Bíróság azt az ítéletet hozta, hogy 
Kajszivirágfalu védjegyét csak Chizhou város al-
kalmazhatja.
„Nem változhat meg az a történelmi tény, hogy 
844-ben Du Mu költő Chizhou megye jegyzője 
volt, és egész életében nem utazott Shanxiba” — 
hangzik Zhang Hua magyarázata. 
A vezetőhelyettes tájékoztatása szerint 2012-ben 
Chizhou város hivatalosan megkezdte a 35 négyzet-
kilométeresre tervezett kulturális és turisztikai kör-
zet kialakítását. A tervek szerint a körzetet az „egy 
út, két folyó és három övezet” koncepciója alapján 
építik fel. Az egy út az egész körzetet átszelő útra 
utal, a két folyó a Qiupu folyót és a Kajszivirág 
nevű patakot jelenti, a három övezet pedig a nép-
folklór skanzen, a vidéki látnivalók körzete, illetve 

az üdülőkörzet. A működtetés modelljét illetően a 
kulturális és turisztikai körzetben a kormányzat irá-
nyítása alapján gazdálkodnak. A pályázaton nyertes 
cégek tőkebefektetőkként igazgatják a kulturális és 
turisztikai körzetet, amelynek a piachoz alkalmaz-
kodik a működtetése. Felépülése után mindenkinek 
teljesen ingyenes lesz a belépés a körzetbe, számolt 
be Zhang Hua nekünk és hozzátette, hogy a körzet-
ben a részlegek építésére tőkebefektetőket vonza-
nak, a kormányzat viszont az út építését vállalja. 
Már ma is sok vállalat fektetett be tőkét, és ennek 
köszönhetően több projekt is beindult. A körzet-
ben rendszeresen rendeznek kajszivirág-fesztivált, 
költészeti összejövetelt, „zöld” szpartakiádot és ke-
rékpárversenyt. A látogatók a Száz Kajszi Parkban 
gyönyörködhetnek a virágokban, megkóstolhatják 
a szárított barackot és a helyben termesztetett teát, 
illetve a patak mellett megtekinthetik a vízen be-
mutatott előadásokat. A körzet jelszava szerint: ősi, 
lassú életritmus, mély lélegzés és egészségmegőr-
zés a faluban, a látogatók a városban élvezhetik a 
városon kívüli vidék életet. 

杏花村百杏园 / A Száz Kajszibarackfa Kert a Kajszivirágfaluban
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如诗如画的宏村 / A gyönyörű Hongcun település
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A Xidi és a Hongcun lakóházi stílusa–
több száz éves különlegességek

Itt idillikus a táj, érintetlen az ősfalvak arculata, ki-
tűnő a folklórszerű építőművészet és igen gazdagok 
a történelmi és kulturális értékek. Emiatt 1999-ben 
az UNESCO felvette a világörökségi listára. 
Kínában elég kiemelkedő pozícióban foglal helyet 
Anhui tartomány déli részének lakóházi stílus, 
amely egy különleges építészeti irányzatot is kép-
zett a Hui-megyei irányzat nevén. Ez az építészeti 
iskola a 618 és 1279 közötti Tang- és Song-dinasz-
tiák idején a Hui-megye (Huizhou) körzetének falu-
si építészetéből alakult ki és 1368 és 1644 között a 
Ming-dinasztia korában Kína egyik neves építő mű-
vészeti irányzata lett, amely igen elterjedt a Jangce 
folyó vízgyűjtő területén.
A máris idejemúlt értelemben vett Hui-megye (most 
két tartományhoz, Anhui tartomány déli és Jiangxi 
tartomány északi részeihez tartozik) egy hegyvidék, 
ahol minden bizonyára mezei hangulatot áraszt an-
nak köszönhetően, hogy itt szerpentinek kanyarog-
nak, és patakok csörgedeződnek a házak mellett. A 
falvak házai mind a domborzat alakulásához iga-
zodva épültek a hegyoldalon és a patakok mellett. 
Főjellemzője: a természethez való alkalmazkodás. 
A házak szerkezete, beosztása és színe mind fenn-
tartotta harmóniáját a természettel és a környezet-
tel. Ugyanakkor megtartották a régi építészeti ha-

gyományokat is. Ezért itt a falusi házak komolyak, 
méltóságteljesek, egyszerűek, de egyben kitűnőek 
is.
Xidi és Hongcun falvak a kelet-kínai Anhui tarto-
mány déli részén, a  Yi megyében fekszenek. Antik 
épületeik a Hui-megye építőművészet tipikus kép-
viselői.
Xidi az Északi-Song dinasztia korában épült, már 
több mint 1000 éves. A falu csónak alakú, és he-
gyek veszik körül. A falun két patak folyik keresz-
tül, ezek partján vezetnek az utcák, melyeket kővel 
borítottak be. Az utcákban lévő faszerkezetű, régi 
házak precíz rendben állnak egymás mellett. A vilá-
gos szürke cserép-tetejű házak mester gerendáinak 
két vége mind-mind felfelé kunkorodik, magas 
kerítés-falaik fehér színűek és téglából vannak. A 
sajátságos házak, az udvarok falai, a tavacskák és 
a hegyek festői szépsége teljes összehangolt képet 
mutat, és ezek szervesen fonódnak egymásba.
Xidiben több mint 120 régi ház emelkedik, pavilo-
nokkal, dísztornyokkal, pagodákkal valamint kü-
lönféle házi kertekkel. Legfőbb művészi elemeik és 
sajátosságaik a következők: fekete színű kapu- és 
ajtókeretek, virág- és más növény-mintájú kőfarag-
ványok, kőmadarak és egyéb kőállatok, téglafarag-
ványokkal díszített pavilonok és tornyok, ember-
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szobrok, feliratos kőtáblák, kitűnő fafaragványok, 
színes festmények és ókori freskók. Ezek mind a 
régi kínai művészet remekeiből kerülnek ki. Ennek 
következtében Xidi falut a hagyományos kínai kul-
túra apró megtestesítőjeként emlegetik.
Hongcun falu a Xidinél később jött létre, de tör-
ténelme mégis mintegy 900 évre nyúlik vissza. A 
magas földrajzi fekvés miatt itt gyakran borús az 
időjárás. Hol felhő borítja a hegyoldalakat, hol a 
nap süt. Ez olyanná teszi a környéket, mintha csak 
egy kínai tájkép festménye mutatkozna. Szemta-
núk mi voltunk, amikor oda a Nanxi-falutól 80 ki-
lométerre helyezkedő faluba tévedtünk, amellett a 
festményben gyönyörködtünk, láttuk a fiatal festők 
sorait az élőben a szépség lerajzolásáról. 
A falu területe körülbelül 19 hektár. Ha magasabb 
helyről nézve, az egész falu olyan, mintha egy, a 
patak parton fekvő szarvas marhát látnának az em-
berek. A tagolt domborzathoz igazodó falu és vízel-
látó rendszer egy építészeti csodának minősíthető. 
Olyan, mintha a magasan fekvő falurész a marha 
feje lenne, a kelet-nyugati irányban lefelé található 
ősi házak rendezett sora pedig mintha a marha tör-
zsét adnák. A falu közepén egy tavacska heverődik, 
amelyet az emberek a marha gyomraként emleget-
nek. A több mint 400 méter hosszú patakszakasz a 
falu körül folyik úgy, mintha az a bélrendszer lenne 

a marha hasában. A falu nyugati részén négy olyan 
híd ível át a patakon, amelyeket a marha négy lába-
ként tartanak számon. Minden családi ház mellett 
elfolyik a forrás, amelynek segítségével megoldott 
az ivó- és öntözővíz problémája, tűz esetén pedig 
célszerű segítséget nyújthat a bajba jutott terület-
nek. Ez a vízhálózat kedvező hatással van a terület 
mikroklímájára.
Több mint 140 régi ház maradt ránk, amelyek több 
százévesek. A fehérfalú, szürke tetejű házak a ta-
golt felszínhez igazodó rendben állnak. Közülük a 
Chendetang nevű épületegyüttes a legmonumen-
tálisabb, amelyet polgári palotának neveznek, ezt 
számos fafaragvány díszíti.
Hongcun falu természeti környezete, vízellátó-
rendszere, utcahálózata, épületei, szoba beosztása 
és -berendezése mind eredeti épségben maradt 
fenn. A faluban található öregfák, a falakon levő 
kúszónövények, a több mint 100 éves bazsaró-
zsák a falu régi hangulatát idézik és történelmi, 
kulturális értékeit örökítik meg. Az egész falu az 
ókori kínaiaknak azon tanát idézi, amely a termé-
szet törvényeinek és az emberi beavatkozásnak a 
harmóniáját hirdeti. A Világörökségi Bizottság így 
értékelte Xidit és Hongcunt: "az egymáshoz közel-
ben helyezkedő két falu rendkívül sajátos kulturális 
érték."
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记录宏村诗画美景的实习画者
Festőnövendékek Hongcun szépségét rajzolják
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皖南特色民居一角
Különleges népi házak Anhui tartomány déli részén


