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A NiNghsziA-huj AutoNóm terület Kína északnyugati ré- 

szén fekszik, területe 66 ezer négyzetkilométer. Az autonóm te-

rület déli része magasan, az északi viszont alacsonyan fekszik. 

Keleti része 1000–1200 méter tengerszint feletti magasságban 

elhelyezkedő löszfennsík. Északi része a Ninghszia- vagy Yin-

chuan-alföld, ahol több ágban folyik a Sárga-folyó. Az autonóm 

terület nyugati szegélyét a Helan-hegység, délnyugati részét a 

2000 méteres magasságig emelkedő Liupan-hegység alkotja. 

Lakosainak száma 5,3 millióra tehető. Az itt élő huj, han és man-

dzsu nem  zetiségek közül mintegy kétmillióan laknak városban, a 

hujk a lakos ság egyharmadát teszik ki.

A főként a Sárga-folyó és a belőle szétágazó – a hanok által 2100 

éve, a Qin-dinasztia korában épített – öntözőrendszer mentén élő 

népesség jelentős része ma is nomád életmódot folytat. Több régi 

csatorna található e területen, amelyek közül néhány ma is hasz-

nálható. Sok új csatornát építettek, a régieket pedig folyamatosan 

karbantartják. A Sárga-folyó vízi energiájának hasznosítására 

erőműveket építettek. 

A Ninghszia-Huj Autonóm Terület közigazgatásilag négy városból 

és tizenhat megyéből áll. Az autonóm terület székhelye Yinchuan 

ősi városa, amely a XI–XIII. században a Nyugati Hszia Birodalom 

fővárosa volt, amíg hatalmukat Dzsingisz kán serege meg nem 

döntötte.

Yinchuan mellett Shizuishan, Wuzhong, Guyan, Hongwei és Qing-

tongxia bír nagyobb jelentőséggel az autonóm területen. Ningh-

szia 1928-ban adminisztratív „önállóságot” kapott, 1954-ig tar-

tományként létezett: akkor Gansu tartományba olvadt. A terület 

lakosságának egyharmadát alkotó huj nemzetiség miatt 1958-

ban autonóm területté nyilvánították. A hujkat a karavánjaikat a 

Tang-korban erre vezető közép-ázsiai kereskedők és az onnan 

később Kínába vándorló muzulmán telepesek leszármazottainak 

tartják. Az autonóm területen közel háromezer mecset szolgálja 

a lakosok hitéletét. 

A terület kontinentális éghajlatát kevés, évről évre ingadozó 

mennyiségű csapadék (190–700 mm) és gyakorta erős szél jel-

lemzi. Hosszú tele mínusz 10 és mínusz 7 fok közötti januári, rö - 

vid nyara 17 és 24 fok közötti júliusi átlaghőmérséklettel, erős 

tavaszi széllel és sok napsütéssel jellemezhető.

Mezőgazdasági terményei a búza, a köles, a cirok, a kukorica, 

a burgonyafélék, a repce, a szója és az édesgyökér. Kiterjedt, 

gyakran száraz sztyeppéin juh- és kecskenyájak legelésznek. 

A tartomány fő közlekedési és szállítási útvonala a rajta 1958 

óta áthaladó Batou–Lanzhou-vasútvonal; de a híres Qinghai–  

Tibet-vasútvonal is átszeli az autonóm területet.
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A NINGhSZIA-huJ  
AUTONÓM TerüLeT



A YINCHUAN-ALFöLD  
„VÉDŐSzeNTJe”

A hELAN-hEGYSÉG

A YiNchuAN-AlfölDöN soK Út fut a Helan-hegységgel párhu-

zamosan. Ha gyorsan haladó autóból nézzük a hegységet, mintha 

életre kelne: olyan, mintha egy gyönyörű ménest hajtanának a lá-

tóhatáron. e látvány eszünkbe idézheti a Tang-dinasztia idejéből 

való feljegyzést, amely a Helan-hegység elnevezését magyaráz-

za: az északi emberek (ősi nemzetiségek) a szép lovat „he lan”-

nak hívták, ezért kapta a hegység is ezt a nevet. 

A hegység nagy részén nem nő semmilyen növény. Télen olyan 

metsző szél fúj a hegyek között, mintha késsel vágna az arcunk-

ba – még a könny is megfagy az ember szemében. Habár a He-

lan kietlen vidék, sok kincse van, amiből a hegy lábánál élő em-

berek is részesednek.

A hegység középső és északi részén bőven található taixi szén. ez 

a szén csak ezen a vidéken fordul elő, és az egész világon kevés 

az ily kiváló minőségű antracit. A Helan-hegységben a szénen 

kívül kvarcot, diabázt, agyagot, vasércet, foszfátot és más érce-

ket bányásznak. ezek az ércek Kína fontos stratégiai erőforrásai, 

ugyanakkor nem befolyásolják a mindennapi életet.

A Ninghszia-Huj Autonóm Terület különlegességei közé tartozik a 

goji bogyó, az édesgyökér, a Helan-kő, a Tan bárány és a ciano-

baktériumok egyike, a Nostoc commune var. Flagelliforme. eze-

ket összefoglaló elnevezéssel öt kincsnek hívják, színeik alapján 

piros, sárga, kék, fehér és fekete kincsnek. Mindegyik a Helan- 

hegységből vagy a hegység hordalékkúpjáról származik.

A nyolcezer évvel ezelőtt kezdődött és háromezer évvel ezelőt-

tig tartó időszakban a Helan-hegység területén enyhe és párás 

volt a klíma. Az idő tájt még sűrű erdők borították a hegyeket; a 

hegység lábánál dús fű nőtt, keletre és nyugatra hatalmas füves 

puszták terültek el. A hegység akkori környezete és a mai között 

ég és föld a különbség.

A Ming-dinasztia elején a Helan-hegységben még nagy kiterje-

désű erdők voltak; de a Ming-dinasztia közepe után, a háborúk 

és más emberi tevékenységek okozta pusztítások miatt súlyosan 

sérült a Helan növényvilága. A hegységben ma már nagyon gyér 

a növényzet, csak középső szakaszán található egy 211 négyzet-

kilométer nagyságú, fás terület, amely a kínai száraz terület erdei 

ökoszisztémájának jellegzetes példájává lett.

TErMÉSZETES VÉDVONAL 
– A hELAN-hEGYLÁNc
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A Helan-hegység két oldalán mára teljesen különböző földrajzi 

környezet alakult ki: a Yinchuan-alföld keleti részének pusztáin 

gazdag, termékeny a föld, bőven nő búza, rizs, és gyümölcsök 

is teremnek. A hegység nyugati oldalán a Tengri sivatag talál- 

ható, amely összeköti az Alxa sivatag fontos részét képező Ulan 

Buh és Badain Jaran sivatagot. Az Alxa sivatagban a mozgó ho-

mokdombok, a félig mozgó homokdombok és a sűrű homokbuc-

kák a legfőbb látványosságok. Az Alxa sivatag okolható a kínai 

homokviharokért is. ez Kína második legnagyobb sivatagi terü-

lete.

A Helan-hegységnek 46 nagyobb és kisebb hegycsúcsa van, 

amelyek közül húsz több mint 3000 méter magasságú. A Helan 

legmagasabb csúcsa a hegység középső szakaszán található: a 

3556 méter magas Oboogeda-csúcs több mint 2000 mé terrel 

ma gasodik a Yinchuan-alföld fölé. A Helan-hegység vidékén 

gyakran fúj erős szél, évente körülbelül ötven napon át tombol ki-

sebb-nagyobb szélvihar, amely felkavarja a homokot, és az egész 

Helant sárga homokkal teríti be. A hegység északi–déli irányban 

több mint kétszáz kilométer hosszú, és 2500 négyzetkilométer 

területet véd meg a dúló széltől. Megakadályozza az Alxa sivatag 

homokjának délre és keletre jutását, lassítva a Yinchuan-alföld 

termőföldjeinek és legelőinek elsivatagosodását. A hatalmas 

hegyek hatékony védelmet nyújtanak az északnyugatról érkező, 

magaslégköri hideggel szemben, ugyanakkor megakadályozzák 

a párás és nedves délkeleti monszun nyugatra jutását. A Helan 

középső szakaszán található sűrű növényzet csökkenti a talajeró-

ziót, ugyanígy a hegyi árvizek gyakoriságát – vagyis védi a vizet, 

és javítja a klímát. A hegység tehát a Yin chuan- alföld valódi „zöld 

védőgátja”, ökológiai biztonságának őre.

Jóllehet a Helan-hegység nem olyan szép, mint a dél-kínai he-

gyek a maguk buja növényzetével és vizeivel – messziről nézve 

éppenséggel szürke és barna színű –, ám nagy kiterjedésű fenyő-

erdeje van, amelyben kínai fenyő és qinghaii lucfenyő is találha-

tó. Néhány fenyő átmérője meghaladja a harminc centimétert.  

A hegységben még rezgő nyárfa, boróka, nyírfa, hegyi fűzfa, 

szürke szil és más fafajták is nőnek. A Helan legmagasabb csú-

csa körüli területet 65 százalékban erdő borítja. Itt található a 

hegy ség természetes ökoszisztémájának a java.

Habár a Helan-hegység száraz területen fekszik, összeköti a 

mérsékelt égövi füves pusztát és a sivatagot. egyszerre van jelen 

az észak-kínai erdei növényzet, a belső-mongóliai füves vege-

táció, az Alxa sivatag növényzete és a Qinghai–Tibeti-fennsík 

alpesi növény zete. Számos növényfajta található itt: erdei bokrok,  

fában ritka füves pusztai, sivatagi, továbbá réti és termesztett nö-

vények. A körülötte található területtel összehasonlítva a Helan- 

hegység ökológiai sziget, a száraz területű biodiverzitás kincses-

bányája, ritka állatok és növények menedéke. 

A hegységben 218 gerinces faj él: köztük 115 madár- és 51 

emlős faj, amelyek a mérsékelt égövi pusztai, erdei pusztai és 

félsivatagi állatok közé tartoznak.

A Helan-hegységhez való viszonyulás jól példa az emberiség 

ökológiai lelkiismeretének működésére. Az új Kína megalapítá-

sa után elsőként létrehozott természetvédelmi területek között 

található ez a tájegység is. Ha megóvjuk a Helan-hegységet, az-

zal a száraz terü letek állati és növényi erőforrásainak alapjait is 

megőrizzük.  
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ezen ábrázolások alapján a régi időkben itt élő emberek lelki 

életére is következtethetünk. A Helan-hegység keleti lábánál ta-

lálható számtalan sziklavéset azt jelzi, hogy nagyon fontos terület 

volt az ősi időkben. Feltételezhetően itt gyűltek össze, vagy itt 

mutattak be áldozatokat – és sokáig megtartották ezeket a szo-

kásokat. Valószínűnek tűnik, hogy a hely sámán áldozati oltár volt. 

egyes elemzések szerint az egyik véseten látható figura arcfesté-

se a sámán által a szertartás során viselt maszk is lehet.

A Helan-hegység keleti lábánál talált sziklavéset-együttest a 

kutatók nagyon fontosnak tartják az ősi nomádok kultúrájának 

megismerése szempontjából. Véleményük szerint az itt, primitív 

körülmények között élő embereknek már volt valamilyen egysze-

rű világnézete. A bárányt és szarvast ábrázoló festmények bemu-

tatják az ősidők életét, ugyanakkor jólétet biztosítanak a most itt 

élők számára.  

A helAN-hegYsÉg NemcsAK a Hszihszia-dinasztia kultúrájá-

nak, hanem a hua nemzetiség őskori sziklavéseteinek is legér-

tékesebb kulturális forrása. ezen alkotások nyolc-tízezer évesek 

lehetnek.

Felfedezésük után Kínában és az országon kívül is rendkívül 

nagy érdeklődés mutatkozott a Helan-hegység sziklavésetei iránt. 

1991-ben és 2000-ben Yinchuan városban tartották az UNeSCO 

sziklaművészettel foglalkozó nemzetközi bizottságának éves ülé-

sét. A testület döntése alapján a Helan-hegység sziklavéseteit 

1997-ben felvették az UNeSCO világörökségi helyszíneinek nem 

hivatalos listájára.

Az évezredekkel ezelőtt ezen a területen élők hegyi patakok mel-

lett található sziklákra véstek és festettek, ahol buja a növényzet, 

bőséggel van víz, és gyönyörű a természeti környezet. Minden 

kő olyan, mint egy fényes fekete kavics. A vésetek nem mélyek, 

de tisztán látszanak. A sziklákon megörökített ábrázolások alap-

ján megismerhetjük a hajdani pásztorok életét. Az egyiken egy 

tizen hét kecskét formázó festmény látható; az ábrázolt állatok 11 

és 17 centiméter közötti magasságúak. ebből következtethetünk 

arra, hogy milyen volt az akkori legelő. egy másik sziklavéseten 

kutya, egy kis ló és egy vadász látható: ez a festmény megmu-

tatja, hogyan lovagoltak és vadásztak hajdanában az itt élők. egy 

festmény közepén pásztor, körülötte marha, bárány, ló és más ál-

latok, ezen alakoktól nem messze egy négyszög alakú, kerítéssel 

körbekerített ház, a ház mellett egy kutya (vagy talán farkas) áll. 

A képpel kapcsolatban, melynek többi része már elmosódott, 

két féle értelmezés született: az egyik szerint az állatok legelte-

tését ábrázolja, a másik szerint viszont azt, hogy farkastámadás 

miatt elmenekültek az állatok.

A Helan-hegység sziklavéseteit könnyed, határozott vonalvezetés 

jellemzi. A Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen található ábrá-

zolásokhoz viszonyítva kevésbé veszélyes környezetben, sima és 

nyílt helyen készítették a véseteket, amelyeket közvetlenül ér a 

napsütés.

Bőséggel volt a sziklaművészetnek megfelelő terület ezen a vi-

déken. Ideköltözve, a pásztorok felhagytak a nomád életformával. 

ezt követően kezdhettek művészeti alkotásokat készíteni a szik-

lákra, boldog életüket megörökítendő.

ŐSI EMLÉKEK 
FELFEDEZÉSE
SzIKLAVÉSeTeK  
A HeLAN-HeGYSÉGBeN
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A hSZIhSZIA-DINASZTIA  
A KÍNAI TörTÉNeLeM LeGMISzTIKUSABB BIrODALMA

1972-BEN, EGY KISEBB KATONAI repülőtér építése során szá-

mos agyagdarabot találtak Yinchuan nyugati részén. Agyag-

darabokra lelni nem nagy különlegesség, az azonban érdekes, 

hogy ezen agyagdarabok némelyikére furcsa írásjegyeket 

véstek. bár első látásra kínainak tűnt az írás, a munkások 

kö zül senki sem tudta elolvasni. Az építést végző cég rögtön 

érte sítette a Ninghszia múzeumot. A felkért régészek egy ősi 

sír kamrát ástak ki a jelzett helyszínen. 

A szakemberek ezt követően nagyobb területen kutattak a 

Yinchuantól mintegy harminc kilométerre, nyugatra fekvő si-

vatagban. több magas, piramis alakú dombot találtak. A „pira-

misokat” egyéb építmények, például kőfalak vették körül.

A régészek arra a következtetésre jutottak, hogy e halmok a 

hszihszia-dinasztia császári sírjai. Az 53 négyzetkilométernyi 

területen összesen kilenc császári sírt és 253, az uralkodói 

sírokhoz tartozó mellékkamrát találtak, amelyek az egyik leg-

nagyobb, a föld felett lévő épületeket legjobban megőrző ural-

kodói temetőt alkotják.

ezer évvel ezelőtt, hirtelen tűnt el a történelem színpadáról a 

Nyugati hszia-dinasztia kultúrája – most azonban ismét meg-

jelent az emberek szeme előtt. ám az ásatások befejezése 

óta számos titkot tovább őriz a hszihszia-dinasztia uralkodói 

temetője, hiszen a hiányos történelmi dokumentumok miatt 

mindmáig nem sikerült egyértelműen kideríteni, hogy valójá-

ban kik fekszenek ezekben a sírkamrákban. 
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A szakemberek néhány évvel ezelőtt pontos térképet készítettek 

a temetőről. Megdöbbenve vették észre, hogy a kilenc császári 

sír elhelyezkedése pontosan olyan rajzolatú, mint a Göncölszekér 

hét csillagáé. Az uralkodói sír mellékkamráit is csillagképek alap-

ján építették. Milyen titkokat rejthetnek ezek a sírok?

A Hszihszia-dinasztia császári sírjait a hagyományos kínai építé-

szeti szabályok szerint készítették: a sírkamrák észak–déli ten-

gely mentén, a tengely bal és jobb oldalán arányosan helyezked-

nek el. A temető téglalap alakú. Az építmények döngölt földből, 

téglából és fából készültek, ami jól mutatja a dangxiang nemze-

tiség egyedülálló fejlődését a kínai építőművészet történetében.  

A sírkamrák – szilárd és praktikus szerkezetüknek köszönhe - 

tően – máig fennmaradtak. Az északnyugati szelet részben felfo-

gó Helan-hegység természetes védvonalként szolgál, a „kedvező 

földrajzi elhelyezkedés, jó lehetőségek” kínai gondolat szerint. 

Csodálatos módon a sírok és a köröttük lévő építmények mind a 

Helan-hegység védelmében húzódnak meg. De miért csak a sí-

rok maradtak fenn, más építmények miért tűntek el? Megfejten-

dő rejtélyek.

A Helan-hegység lábánál élő dangxiang nemzetiség eredetileg 

nomád életmódot folytatott. A Hszihszia-dinasztia császári sírjai 

körül sok jó minőségű legelő található. De miért nincs egyetlen 

fűszál sem az uralkodói sírokon? egyes magyarázatok szerint 

a sírok döngölt földből készültek, amelyen nincs rés a fű mag-

jának, nincs hely növekedéséhez. De lehet-e a föld a kőnél is 

keményebb? Hiszen a kőrepedésekbe véletlenül került magból 

is nőhet fű. Lehetetlen, hogy a sírok építésekor használt dön-

gölt földön egyetlen kis rés se legyen. Vannak régészek, akik úgy 

vélik, hogy először párolták a döngölt földet, amivel megsemmi sí-

tet ték a fű növekedéséhez szükséges tápanyagokat, majd ebből 

a földből építették a sírkamrákat – ezért nem marad meg a fű a 

falakon. ez a következő kérdést veti fel: valóban több ezer évig 

megmaradhat a párolás hatása? Még ha lehetséges is, az erős 

szél akkor is hord földet a sírokra, amelyben aztán megteleped-

hetnének a fűmagok. A szél hordta földet pedig senki sem pá-

rolta – s a magok mégsem tudnak kihajtani?

Ha megállunk a Helan-hegység lejtőjén, és távolról nézzük a Nyu-

gati Hszia-dinasztia császári sírjait, észrevehetjük, hogy olykor 

varjú- és verébcsapatok táboroznak a temető körül, a csupasz 

köveken vagy száraz ágakon – ám a sírokon sosem láthatunk 

madarakat. Kína északnyugati területe gyéren lakott, ezért nem 

csoda, hogy a madarak, különösen a verebek és varjak össze-

gyűlnek a néptelen vidéken. A varjak a tehenek és a kecskék 

hátára is nyugodtan rászállhatnak; a verebek pedig gyakran egy 

egész kiszáradt fát elfoglalnak. De vajon miért nem szállnak  

a császári sírokra? egyes vélemények szerint azért nem, mert a  

csupasz földön nincs ehető fűmag a madarak számára. De va-

lószínűleg az ugyanoly csupasz köveken és elhalt ágakon sincs. 

Lehetséges, hogy a madarak is tudnak a császári sírokról, és 

nem merik megsérteni? Igen hihetetlennek tűnik. 

A kínai temetkezési kultúra szerint a császári sírok – időren-

di vagy rangbeli sorrend szerint – délről észak felé húzódnak. 

Ugyanígy van ez a Hszihszia-dinasztia császári temetőjében is, 

de az egyes sírok elhelyezkedése meglehetősen furcsa: mint-

ha előre eltervezték volna. Madártávlatból a kilenc császári sír 

fekvése pontosan olyan, mint a Göncölszekér hét csillagáé. Ha 

azonban a kilenc uralkodói sírból csak nyolcat vizsgálunk, ak-

kor olyan, mint egy ba gua diagram. egyes kutatók véleménye 

szerint a sírkamrákat a feng shui elvei szerint alakították ki.  

A Hszi hszia-dinasztiában kétszáz év alatt összesen kilenc császár 

uralkodott. Ki tudta előre megjósolni, hogy kilenc uralkodó lesz?

A dangxiang nemzetiség az ősi qiang nemzetiség egyik ága volt, 

kultúrájukban nincs történelmi nyoma annak, hogy különösebb 

jelentőséget tulajdonítottak volna a ba guának vagy a feng shui

nak. Sem a régészek, sem a történészek nem tudják  megmagya-

rázni a császári sírok elhelyezkedésének titkait.

A Hszihszia-dinasztia rejtélyeinek megfejtéséhez a Dangxiang 

könyvében és a Hszihszia könyvében sem találunk kulcsot. Pusz-

tán az elhagyott építmények, a kiásott kulturális ereklyék, illetve a 

részben fennmaradt szent könyvek segítségével kutathatjuk ezen 

ősi dinasztia nyomait. Ma a Hszihszia-dinasztia múzeumában 

látható értékes kulturális ereklyék engedik felvillanni a hajdani 

birodalom fényét és ragyogását.  
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A Hszihszia (Nyugati Hszia) a kínai Song-dinasztiával egy időben 

létezett nyugat-kínai királyság volt, amelynek fő népcsoportját a 

dangxiangok alkották. A birodalom megalapításának kezdetén az 

Északi Song-dinasztia és a Liao-dinasztia ellen küzdött, később a 

Déli Song-dinasztiával és a mandzsu Jin Királysággal alakított ki 

hatalmi egyensúlyt. Mindebből kiderül, hogy milyen nagy hódító 

ereje, hatása volt a Hszihszia Királyságnak. 

A királyság erősödésével egyre szélesebb körben alkalmazták a 

dangxiang írást. A történelemben sok olyan nemzetiség ismert, 

amelynek nem alakult ki semmilyen írása, a dangxiangok azon-

ban a királyság alapítója kezdeményezésének köszönhetően 

létre hozták saját írásukat, jóllehet írásos emlékeik mára jórészt 

elvesztek. A rövid ideig fennálló birodalom aranykorában törvé-

nyeket, dokumentumokat, üzleti szerződéseket fogalmaztak meg, 

sőt személyes pecséteket is készítettek.

Mi az oka annak, hogy nagy hódító ereje ellenére megszűnt e 

Nyu gati Hszia? És hogyan lehetséges, hogy a királyság végével 

az írás is eltűnt? Milyen erő okozhatta a dangxiang nemzetiség 

nyomtalan eltűnését? e kérdések szorosan összekapcsolódnak 

egy jól ismeret névvel, Dzsingisz kán nevével. Az európa közepé-

ig is eljutó mongol nomád törzsek nagykánja és serege harcba 

bocsátkozott a szomszédos Nyugati Hszia Birodalommal, de nem 

tudta legyőzni. Sőt, a nagy nomád vezért eltalálta egy, a dang-

xiang harcosok által kilőtt, mérgezett nyílvessző. A mongol hős 

nagy gyűlölettel a szívében halt meg a Liupan-hegységnél. Ám a 

Dzsingisz kán lovait megállító dangxiangok végül nem tudták fel-

tartóztatni a nagykán utódait: a Yuan-dinasztia katonái megtorol-

ták Dzsingisz kán halálát. A mongolok felgyújtották a dangxiang 

harcosok táborait, és a hosszú napokon át pusztító tűzben telje-

sen megsemmisült e kultúra minden kincse és értéke. Végletekig 

kegyetlen megtorlás volt.

A sírcsoport egy-egy „piramisa” a lemenő nap fényében szo-

morúan mesél a dangxiangok tragikus történetéről – érzékeltet- 

ve, hogy mily tehetetlenek vagyunk a történelem változásaival 

szemben.  
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hogY A hosszÚ KíNAi törtÉNelem során hány nemzetiség 

alakult ki, ma már felderíthetetlen rejtély. Létezett egy ősi törzs, 

amelynek már nem élnek utódai – a dangxiangok.

A dangxiangok történelmének megismerésével sok minden kide-

rülne számunkra a birodalom nem túl hosszú, de ragyogó múlt-

járól. Azonban – nagy fájdalom – ma még csak keveset tudunk 

a dangxiangokról. Mindezt Ninghsziában, a Hszihszia Királyság 

piramisokhoz hasonló sírcsoportjánál érthetjük meg igazán. 

A Helan-hegység lábánál, a meglehetősen nagy kiterjedésű sír-

csoportot körüljárva, felvetődik a kérdés: vajon milyen királyok 

nyugosznak a vastag lősz fölött, a sárga talaj alatt? Királyok, akik 

közel kétszáz éven át uralkodtak – összesen tíz monarchikus ge-

neráción át – Nyugat-Kínában. Keleten a Sárga-folyóig, nyugaton 

a Yumen-bástyáig, délen a Liupan-hegységig terjedt hatalmuk, 

északon pedig az egész észak-kínai sivatagot ők uralták.

A Nyugati Hsziával kapcsolatban a királyság fennmaradt doku-

mentumaiból kell kiindulni. A birodalom múltjának szentelt helyi 

múzeumban őrzik azt az ókori írást, amely a dangxiangok jeles 

kultúrájába enged bepillantást. egy évszázaddal ezelőtt még 

semmit sem tudtak a népcsoport írásáról; azt sem tudták, hogy 

létezett. A kihalt írásról ugyan kevés emlék maradt fenn, de a Fe-

kete-vízi vár régészeti felfedezésének köszönhetően megfejtették 

a dangxiangok írásának ezeréves titkát. 

AZ ELTűNT
DANGXIANG NÉPCSOPOrT  
– DzSINGISz KÁN UTOLSÓ  
eLLeNFeLeI

A DANgXiANgoK írásA

ANtiK tárgY A NYugAti XiA KirálYság pirAmisAiból
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KONcENTrÁLT TErMÉNY 
– A SZŐLŐ ÉS A BOr A BOr

TörTÉNeTe KÍNÁBAN

Az óKori KíNA híres törtÉNetírójA és irodalomtudósa, 

Sima Qian leghíresebb művében, A történetíró feljegyzéseiben 

szerepel: „Wan (a mai Kazahsztán területén elterülő ókori állam) 

környékén szőlőből bort nyernek,” amit a gazdagok elraktároz-

nak, és évtizedekig eláll. Majd arról ír, hogy a kínai követek mago-

kat hoztak hazájukba, és Kínában is elkezdtek lucernát és szőlőt 

ter  meszteni, gazdaggá téve a földet. ez is bizonyítja, hogy Kína 

több mint kétezer évvel ezelőtt, a nyugati Han-dinasztia korában 

szőlő  magokhoz jutott, és elsajátította a borkészítés technikáját.

Vannak, akik úgy vélik, hogy az az idő tájt a közép-ázsiai terüle-

tekre küldött kínai felfedező és követ, zhang Qian hozta magával 

a szőlőmagokat és a borkészítés mikéntjét Kínába. A szőlőbort 

azonban sokáig csak az arisztokrácia körében ismerték.

A szőlőből készült bor szélesebb körben való elterjedésének kez-

detét 1892-re datálhatjuk, amikor egy kínai üzletember, zhang 

Bishi a Shandong tartománybeli Yantai városában megalapította 

szőlőbirtokát és borászatát. ezzel kezdetét vette az ipari mértékű 

borkészítés Kínában.

1914-ben a világháború kitörése kötötte le a világ figyelmét, ám 

a figyelmes nyugati borkedvelők egy másik rendkívüli jelenségre 

is felfigyelhettek: a nyugati piacokon megjelent a nagy meny-

nyiségben exportált kínai bor. A Changyu Borászat múzeumának 

igazgatója, Yu Bo a következőket mondta erről az időszakról: ami-

kor néhány külföldi megkóstolta a jó kínai borokat, nem nagyon 

akarták elhinni, hogy Kínában készültek.
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Működésének kezdetén a Changyu Borászat európából szállította 

Kínába a legjobb szőlőfajtákat és gépesítési megoldásokat – így 

a kínai bortermelés új szintre lépett. ezután többek között Qing-

daoban, Pekingben, a jilini Changbai-hegységben és Tonghuá-

ban modern pincészetek jöttek létre, és ennek köszönhetően fej- 

  lő désnek indult a kínai borászati szektor.

Az európából származó fajtákon kívül Kínának saját szőlője is van. 

A hegyi szőlő Kína kevés saját szőlőfajtájának egyike. A hideget jól 

tűrő gyümölcs a kelet-ázsiai fajtákhoz tartozik, és Kína észak ke - 

leti részén, az orosz és az észak-koreai határvidékeken termesztik.   

A hegyi szőlőből készült bor történetét több mint ezer év vel ez-

előttre, a Tang-dinasztia koráig vezetik  vissza. Gaozong csá  szár 

Luo Tong hadvezére a jilini Hosszú Fehér-hegyen vert tá bort; em-

berei hegyi szőlőt szedtek, és bort készítettek belőle.  A hadvezér-

nek annyira ízlett az ital, hogy jókedvében még verset is írt róla, 

miszerint három pohár után már eszébe sem jut visszatérni a vá-

rosba. Bár a hegyi szőlőből készült bort régóta ismerték a helyiek, 

mégis az 1930-as évek második feléig kellett várni, hogy – két ja-

pán ember jóvoltából – megindulhasson a nagy volu   menű terme-

lés. Az általuk alapított két borászat teremtette meg Kína egyik 

fon tos borvidékének, az északkeleti bortermelő régió alapjait.

A kínai borászok körében az a mondás járja, hogy a legjobb bor 

hetedrészt szőlőből, harmadrészt szakértelemből áll. A szőlő 

milyensége meghatározó jelentőséggel bír a belőle készült bor 

minőségét illetően, így kulcsfontosságú a termelési terület körül-

tekintő megválasztása. A kínai borvidékek sokféle osztályozása 

közül talán a legegyszerűbb, ha a területek földrajzi fekvése és az 

uralkodó éghajlat szerint osztjuk fel: eszerint északkelet-, kelet-, 

közép- és nyugat-kínai bortermelő területet különböztetünk meg. 

e négy nagy régiót a hegyvonulatok, az éghajlati különbségek, a 

különböző szőlőfajták és egyedi jellemzőik határozzák meg.

A XIII. században, a tizenhét évig a Juan-dinasztia szolgálatában 

álló olasz Marco Polo így ír naplójában: „…ezen a hídon nyugat 

felé átkelve, 48 mérföld után áthaladtam egy helyen, ahol szőlők 

voltak, amíg csak a szem ellát, a föld pedig nagyon gazdag és 

termékeny.” A hely, amelyről Marco Polo írt, ma Hebei tartomány 

határain belül fekszik, neve: Huailai megye. A híres olasz utazó 

leírása még ma is illik erre a területre.
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A közép-kínai borvidék fontos szőlőtermesztő bázisaként Huai lai 

mindenkor a kínai borok egyik legnagyobb becsben tartott alap-

anyag-ellátója volt. A megyében több mint negyvenezer család 

foglalkozik szőlőtermesztéssel, a megye területének pedig több 

mint egytizedét teszik ki a szőlőbirtokok, ahol a világ szinte 

minden kiemelkedő szőlőfajtáját termesztik. Huailai megye első 

embere, Li Yujing elmondta: „Mára az egész ország legnagyobb 

szőlőtőke-szaporító területét építettük ki itt, a világ minden tájá-

ról a legkiválóbb fajtákat szaporítjuk és terjesztjük a cégek és 

családi gazdaságok körében. Az államtól is megfelelő támogatást 

kapunk; a birtokszerkezet koncentrálásával egy időben a szőlő-

termesztés területét is növeltük.”

A nyugat-kínai Gansu tartomány Wuwei városa, amelyet a tör-

ténelmi időkben Liangzhou néven ismertek, az ókori selyemút 

egyik fellegvára volt. Az itt érlelt szőlő telt ízű, tökéletes cukor- és 

savtartalmú, továbbá kártevőmentes. A havi átlaghőmérséklet 

szinte megegyezik a bordeaux-i borvidékével. Wuweit ma Kína 

borvárosának is hívják.

A nyugati országrészben évezredes hagyománya van a szőlőter-

mesztésnek, a borkészítés azonban csak az 1980-as években 

kezdődött meg. Kínai úttörője, Guo Qichang 1983-ban elsőként 

hozott bortermelésre alkalmas szőlőfajtákat a Ninghszia-Huj 

Autonóm Terület Yuquanying gazdaságába – ezzel a nyugati te-

rületeken is kezdetét vette a borászat története. Bár a nyugati 

országrészben aránylag későn indult meg a bortermelés, a régió 

nagyon gyorsan fejlődik. Ahogy növekszik Kínában a borfogyasz-

tás, a keleti régiókban már nem találnak szőlőtermesztésre al-

kalmas újabb területeket, így egyre nagyobb figyelem irányul a 

nyugati bortermelő vidékek felé. 

A Chengyu Csoport Shaanxi tartományban és Ninghsziában vá-

sárolt földet, ahol szőlőbirtokokat hozott létre. Birtokainak össz-

területe meghaladja a 16 ezer hektárt. 2006-ban a borait Dynasty,  

kínaiul Wangchao márkanéven kínáló francia-kínai vállalat száz-

millió jüant fektetett be az ország nyugati felében található borá-

szatba. Úgy tűnik, hogy az egykori selyemút mentén ismét meg-

indul a bortermelés.

A kínai likőripari egyesület adatai szerint 2011-ben több mint 

tízmillió tonna baijiut és közel ötvenmillió tonna sört készítettek 

Kíná ban. ezzel szemben a kínai borpiac még kicsinek mondható. 

Sun Yan tian, a Weilong, azaz Grand Dragon elnevezésű borászati 

vállalat vezetője a következőképpen vélekedik a kínai borpiac fej-

lődéséről: „Úgy gondolom, hogy a legszerencsésebb helyzetben 

a kínai piac van, különösen a bor tekintetében. A világ nagyobb 

országai közül nálunk a legalacsonyabb az egy főre eső borfo-

gyasztás.”

összehasonlításképp: a világ átlagos borfogyasztása fejenként 

hét liter, míg Kínában átlagosan egy liter bort sem isznak az em-

berek évente. A kínaiak életszínvonalának emelkedésének, va-

lamint a borkultúra terjedésének köszönhetően óriási potenciál 

rejtőzik a kínai borpiacban. Az elmúlt pár évben rohamosan nőtt 

a kínai borfogyasztás. 2011-re Kína a világ ötödik legnagyobb 

borfogyasztó országává lett, 2012-ben pedig immár a harmadik 

helyet mondhatta magáénak.

A világ vezető bor- és likőripari kiállítás-szervezője, a Vinexpo 

egyik tanulmánya szerint a kínai borfogyasztás 2012 és 2016 

között ötven százalékkal emelkedett, így Kína a világ második 

legnagyobb borfogyasztójává, a belföldi termelés gyors felfutásá-

val pedig egyben a világ hatodik legnagyobb bortermelőjévé lett.

(Írta és fordította: szabó Zoltán)

KÍNAI BOrDEAuX
A HeLAN-HeGYSÉG LÁBÁNÁL

A helAN-hegYsÉg Keleti lábáNál fekvő síkságot ősidők 

óta úgy nevezik, hogy a határvidékek „Jangcétól délre fekvő 

területe”. A hatalmas Helan-hegység a Góbi sivatag több mint 

kétszáz kilométer hosszú, természetes védőgátja. A Sárga-folyó 

a Helan-hegység keleti lábánál folyik, és a Yinchuan-síkságot 

táplálja – ennek köszönhetően alakult ki a mai természetes, 

értékes föld, a Helan-hegység keleti lábánál fekvő terület. 

A már világszerte kiváló minőségűnek számító bor a 37–39. föld-

rajzi szélességi foknál található termővidékén gyors fej lő dés nek 

indult Ninghszia borászata, és Kína egyik legjobb, elis mert szőlő- 

és borvidéke lett.

A Helan-hegység lábánál fekvő vidék nemzeti tanúsítvánnyal 

védett terület – a „Helan-hegység keleti lábának bora” kínai 

nemzeti-földrajzi árujelzést viselő termék. A védett terület nagy-

sága eléri a kétszázezer hektárt. A kitűnő földrajzi és éghajlati 

feltételek, a napsütéses órák száma és a jó talaj is hozzájárul 

ahhoz, hogy az itt termő, kiváló minőségű szőlő különösen 

alkalmas bor készítésére. Az egyedülálló természeti forrásoknak, 

a nagy múltú borkészítési hagyományoknak és a modern 

működési technológiának köszönhetően sok híres kínai és 

külföldi borászati cég található ezen a vidéken..

A jó bornak nem kell cégér. A Helan-hegység keleti lábánál 

termelt borok számos díjat nyertek, különböző nemzetközi 

borversenyeken. A Helan-hegység ma már a világ borter me lé-

sének egyik meghatározó területe. A World Atlas of Wine című 

könyvben a Ninghszia borvidék is szerepel, ami egyértelműen 

mutatja, hogy a szakma is elismeri Helan-hegység keleti lábának 

finom kincsét.  

„meglátogattam néhány borászatot a Helan- 

hegység keleti lábánál. Azt tapasztaltam,  

hogy megbízható és kiváló a szőlők minősége.  

elmondhatjuk, hogy az öt helyi borászat ter-

mékei egytől egyig kiváló minőségűek.”

Jancis Robinson, a World Atlas of Wine című 
könyv írója, világszerte elismert borszakértő



A hSZIhSZIA KIrÁLY  
MÁrKÁJÚ BOr  
HArMINCÉVeS TörTÉNeTe

A Világ legfőbb bortermelő vidékeinek sorában talán az 

Óvilágban található Bordeaux és Burgundy, illetve az Újvilágban 

lévő Napa-völgy és Központi-völgy a legismertebbek. ezek a he-

lyek napsütésben és vízben gazdag területek, a homokos talaj 

pedig természetes éghajlati és földrajzi adottságként kedvez a 

szőlőtermesztésnek. 

Kínában a Helan-hegység keleti lábánál lévő termőterület gyor-

san fejlődött, és az utóbbi tíz évben sorozatos sikereket ért el. Ma 

világszerte ismerik a 38. északi szélesség foknál, a Helan-hegy-

ség keleti lábánál fekvő szőlőtermő vidéket.  Azt azonban ke vesen 

tudják, hogy elsőként a Ninghszia mezőgazdasági újrahasznosí-

tási csoporthoz tartozó Hszihszia Király elnevezésű cég kezdte el 

a bortermelést ebben a régióban. Az 1990-es években a kínai 

borászati ipar kezdeti fázisban volt. A Yuquanying farmon már 

elkezdődött a szőlőtermelés, és létrehozták az állami tulajdonú 

Yuquanying borászatot. A kínai boripar fejlődésével felismerték a 

Helan-hegység keleti lábánál fekvő terület jelentőségét, a borter-

melés is egyre bővült, és megszületett a Hszihszia Király márkát 

előállító borászat. 

A Hszihszia Király a Yuquanying borászat születésekor már olyan 

fejlesztési módot alakított ki, amelyben integrálódik a szőlőterm-

esztés és a bortermelés. A cég a teljes munkafolyamatot elvégzi 

a magok kiválasztásától, a szőlőpalánták termesztésén át a bor 

elkészítéséig, és mintegy 86,7 millió négyzetméteren érlelt szőlő-

vel, 30 tonna bortermelési kapacitással és olyan termesztési köz-

ponttal rendelkezik, amelyben ötvenmillió szőlőoltvány található.  

A Hszihszia Király így vezető cég lett Ninghszia bortermelésében.. 

Ninghszia élenjáró vállalataként a Hszihszia Király fejlődése szo-

ros kapcsolatban áll a földművelő családokkal és az összes terü-

lettel. Ma enyuan, a Hszihszia Király Ipari zrt. piaci kereskedelmi 

igazgatója szerint a cégnek emiatt több társadalmi felelősséget 

kell vállalnia: 

„Az egész terület több mint 86,6 millió négyzetméter, ezért min-

den évben több tízezer munkás vesz részt a borászat munkájában. 

Központi területünk régen farm volt, ahol csak két-háromezren 

éltek. Később a kormány segítségével sokan költöztek e vidékre 

a déli hegyekből, így ma több tízezer ember él itt, akik a borászat 

különböző területein dolgoznak. Minden munkatársunk fizetése 

meghaladja a tízezer jüant, jobb esetben a több tízezer jüant.” 

A Hszihszia Király 2001-ben érte el fejlődésének csúcsát. Keres-

kedelmi hálózatának akkor több mint húsz városban volt irodája 

és forgalmazója. De – mint sok más vállalat – a Hszihszia Király 

is számos visszaesést és kudarcot élt át. A pénzügyi nehézségek 

miatt kellemetlen együttműködésekben is volt része. Húsz vá-

rosból álló kereskedelmi hálózata 2008-ban két-három városra 

szűkült. A vállalat 2009-ben részvénytársasággá alakult, és csak 

ezután indult újra fejlődésnek. Ma a céghez tartozó szőlők, a ter-

mesztés és a bortermelés is a legjobb helyzetben van.

Miért a Hszihszia Király nevet viseli a cég és a bor? Ma enyuan 

adott magyarázatot a Panoráma tudósítójának: „Ninghszia régen 

a Nyugati Hszia-dinasztia egyik tartományi székhelye volt. A di-

nasztia fővárosa pedig Yichuanban volt. A Nyugai Hszia Biroda-

lom ugyanakkor létezett, mint a Tang-dinasztia. Nagyon erős nép 

volt. A kultúrát, a politikát és a mezőgazdaságot tekintve is sokat 

tanult a Tang-dinasztiától. A Nyugati Hszia név hallatán az embe-

rek olyan tulajdonságokra gondolnak, mint „természetes”, „ere-

deti”, „egészséges” és „erős”. A Hszihszia Király névnek, beleért-

ve logónk írásjeleit is, eredeti, lendületes és pozitív hangzása van, 

amelyben vállalatunk töretlen céltudatossága is megmutatkozik.”

Christopher Make La nemzetközi bormester értékelése szerint 

a Hszihszia Király az első borászat Ninghsziában, és magasabb 

minőségi szintre emelte a termőterület borait – így nagyon fontos 

a kínai borászat jövőbeli fejlődése szempontjából. 2000-ben a 

Hszi hszia Király aranyérmet nyert egy híres francia borkiállításon, 

ezzel a kínai és külföldi szakértők elismerését is elnyerte, a He-

lan-hegység keleti lábánál fekvő termőterület pedig igen hamar 

híressé vált. 

Bár az elmúlt harminc évben mélypontot is megélt a Hszihszia 

Király, és néha kanyargós volt az útja, de töretlen céltudatossá-

gának köszönhetően biztosan jól ismert márkává lesz. A több 

generációt képviselő munkatársak segítségével a Helan-hegy-

ség keleti lábánál lévő termőterület borai nagyobb nemzetközi 

színpadon is biztosan megjelennek.   
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Ninghsziában, a Helan-hegység keleti lábánál nagy csodát ta-

pasztaltak a borászok. A hűséges és megbízható szakértők 

ugyanis csodával magyarázzák e föld legnagyobb kincseit, ame-

lyek közé tartozik Gao emma és az általa készített silver Heights.

egy kis udvarban találkoztunk először Gao emmával. Lakása 

a Helan-hegység lábánál, egy keskeny földút mellett található.  

A ház melletti szőlőskertből a város felé nézve magas épülete-

ket és nagy forgalmat láttunk. Találkozásunkkor csikorgó tél volt.  

A dél utáni napfény megvilágította az udvart, meleg és gyenge 

fény árasztotta el Gao emma arcát. Kedves mosollyal mesélt a 

borral kapcsolatos régi történeteiből.

2012-ben a La Revue du Vin de France kínai változatában Gao 

emmának ítéltek oda az „év legjobb borásza” címet, 2013-ban 

pedig az év embereként Jinzun-díjban részesült. Gao emma bo-

rász-pályafutásáról szólva feltétlenül meg kell említenünk édes-

apját, Gao Lint is. 

Több mint húsz évvel ezelőtt engedélyezték a külföldi borok for-

galmazását Kínában. Sokan bekapcsolódtak a borimportba, köz-

tük Gao Lin és partnerei is. ebben az időszakban fedezték fel 

a Helan-hegység lábánál fekvő terület egyedülálló természeti 

adottságait: nagy magasság, kevés csapadék és peszticid nél-

küli szőlőtermesztési lehetőségek. Mindezek együtt alkotják az 

egészséges szőlőgazdálkodás feltételeit. A nagy magasság a 

sző lők savassága szempontjából előnyös, a megfelelő hőmérsék-

let- különbség elősegítheti a szőlőszemekben lévő fenolok teljes 

érését. A Helan-hegység észak–déli irányban húzódik, ezért 

útját állja a Szibériából és a belső-mongóliai sivatagból érkező 

hidegnek. A hegység lábánál kanyargó Sárga-folyó biztosítja az 

SILVEr hEIGhTS
CSODA A HeLAN-HeGYSÉG KeLeTI LÁBÁNÁL

öntözést. A hordalékkúpos területen lévő sok-sok kő növeli az 

áteresztő-képességet. A fenti csodák miatt Gao Lin úgy döntött, 

hogy szőlőtermesztésbe kezd a Helan-hegység keleti lábánál, és 

Franciaországba küldte a lányát, hogy borászatot tanuljon.

Tanulmányai befejeztével Gao emma visszatért Ninghsziába, és 

saját borok készítésébe kezdett édesapjával.

„ebben a kis házban dolgoztunk” – mondta emma. Megmutatta, 

hogy hajdanán hogyan töltették be a szőlő levét a magas hor-

dókba. Az első borok elkészítése után Gao emmának munkát 

kínáltak a sanghaji Torres Borkereskedelmi Kft.-ben, ahol kiváló 

szakmai ismeretei miatt jó benyomást tett a cég vezetőire. A Tor-

res segítségével az általa gyártott bor, a Silver Heights sikeresen 

bekerült több luxusszálloda borkínálatába.

A Silver Heights ma már a kínai borkedvelők körében is népszerű. 

A termővidék 2015-ben is növekedett: a Jin-hegynél ezer hek-

tár, Ganchengzi faluban kétszáz hektár szőlőskert a tulajdonuk. 

A minő ség biztosítása érdekében Gao emma mindig betartja azt 

az elvet, hogy csak három fajta bort termel: ezek a silver Heights 

Emma Private Reserve, a silver Heights the summit és a silver 

Heights Family Reserve. A silver Heights Family Reserve 2008 

a 4. Yantai Nemzetközi Borversenyen megkapta a Colombin-díjat. 

A silver Heights Family Reserve 2009 a 2011-es Kínai Borverse-

nyen, a silver Heights Family Reserve 2010 a 2012-es, a silver 

Heights Family Reserve 2011 pedig 2013-as Kínai Borversenyen 

a „legjobb kínai bor” címet nyerte el. A silver Heights the sum

mit 2011 győztes volt a Decanter Bor Világversenyen. A silver 

Heights Emma Private Reserve 2009 bort Jancis robinson neves 

borszakértő is nagyra értékelte.

Gao emma szeretné, ha a Silver Heights több fogyasztóhoz el-

jutna a következő években, a gazdag borkultúra és a hozzá kap-

csolódó életmód pedig minden ember életének része lehetne. 

reméli, hogy a gyermekeivel együtt dolgozhat a szőlészetben, és 

a szőlők iránti szerelmében gyermekei is osztoznak majd. Az idő 

múlására a szőlőtőkék megfelelő választ adnak majd – mondta 

Gao emma. Hozzátette: ha jobb minőségű borokat akar készíteni, 

akkor egyre több tapasztalatra van szüksége, a földet egyre job-

ban kell ismernie.    
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JÓ BOrT rEMÉL  
A HeLAN QING XUe BOrÁSzAT

„AKárháNY DíjAt is szereztüNK eDDig – és függetlenül a 

jelenlegi viszonylag jó helyzetünktől –, a pincészet számára min-

den a fejlődés folyamatát bizonyítja, ám nem szimbolizálja tevé-

kenységeink sikerét. A világhírű pincészetté válás folyamatában 

minden lépést tudatosan teszünk meg” – mondta rong Jian, a 

Helan Qing Xue borászat elnöke.

Kínában a szakértők 1994-ben, a negyedik bortudományi szim-

póziumon figyeltek fel először a Helan-hegységre mint szőlőter-

mesztési zónára, mivel a Ninghszia-Huj Autonóm Terület nyugati 

peremén elterülő hegység vidékén száraz az időjárás, továbbá 

nagy az éjszakák és a nappalok közötti hőmérséklet-különbség. 

A szakértői elismerés megszerzését követően az autonóm terület 

kormányzata a helyi hat alapvető szektor egyikeként fejleszteni 

kezdte a szőlőtermelést. Azóta megalapult Ninghszia Szőlőterme-

lési Ágazat Szövetsége. rong Jian, az autonóm terület kormány-

zatának főtitkárhelyettese a szövetség elnöke; Wang Fengyu, az 

autonóm terület Tudományos és Technológiai Hivatalának tiszt-

viselője a szövetség főtitkári, zhang Jing fiatal sommelier pedig 

a főtitkár- helyettesi pozíciót tölti be. elkezdték népszerűsíteni a 

szőlőt ermesztést a parasztok körében. 

A nyugdíjba vonulás előtt álló rong Jian 2005-ben megegyezett 

Wang Fengyu főtitkárral, hogy felépítenek egy tekintélyes pincé-

szetet. A kezdeményezésben a fiatal, borkedvelő és szorgalmas 

zhang Jing is részt vett. 

A szőlőtermelés kezdetekor nagy nehézségekbe ütköztek a bor-

háznál, mivel a talaj alkalinitása miatt a szőlőcsemeték zöme 

elpusztult. A három tulajdonos a kudarc ellenére sem adta fel a 

ter vet. egy meghívott egyetemi szakértő javaslata alapján ötszáz 

tonna deszulfurizált salakot hordtak a szőlőtalajra, és a talaj alá 

terítettek. A gyakorlat igazolta az ötletet: a következő években 

a termés sikerének aránya meghaladta a 70 százalékot. Azóta 

folyamatosan bővült a szőlőművelési terület: mára elérte a tíz 

hektárt. 

„Mindig is bíztunk benne, hogy Ninghsziában jó minőségű bort 

állíthatunk elő, jóllehet az elmúlt évtizedben elég sokan elvesz-

tették a szőlőtermesztésbe vetett bizalmukat. Mérhetetlen türe-

lemre van szükség a jó bor előállításához” – mondta a 70 éves 

Wang Fengyu, a borászat egyik tulajdonosa. 

A Helan Qing Xue borászat 2006-ban megtartotta az első szü-

retét. Boruknak a Jia Bei Lan nevet adták. Mire a Jia Bei Lan 

piacra került, már nagy népszerűségnek örvendett. 2007-ben a 

Jia Bei Lan cabernet 2006-os évjáratú bora először nyert Kíná-

ban aranyérmet. További néhány év munkájának köszönhetően a 

DWWA világversenyek közül 2011-ben a Decanter aranyérmét 

szerezte meg a 2009-es évjáratú bor. 

2011 elején pekingi barátja telefonon fölhívta rong Jiant, és azt 

kérte a tulajdonostól, hogy küldjön néhány mintát Pekingbe, egy 

nemzetközi versenyre.

„Túl magas volt a szállítási költség, néhány palack elküldése 

4000 jüanba került” – emlékszik vissza rong Jian. Két hónap 

múlva zhang Jing az irodájában Pekingből kapott hívást.

„Jó hírem van, nyugodj meg; szenzációs hírt kaptam. A Jia Bei 

Lan 2008-as évjárata ezüst, a 2009-es pedig aranyérmet nyert 

a Decanternél” – hallatszott a vonal másik végén. 

2011 májusában Londonból értesítették, hogy a Jia Bei Lan 

2009-es bora a 10 fontnál drágább közel- és távol-keleti borok 

arany érmét szerezte meg. Szeptemberben rong Jian átvette az 

erről szóló oklevelet, ami a ninghsziai Helan-hegység keleti olda-

lára irányította a világ figyelmét. 

2011-ben – hosszú évek igyekezetének köszönhetően – döntő 

diadalt aratott a Helan Qing Xue pincészet magángazdálkodási 

útján.

„A jó minőségű bor tökéletesítése érdekében, a további munkák 

miatt sem ülhetünk a babérjainkon” – tette hozzá rong Jian.   

A helAN QiNg Xue borászAtroNg jiAN

zhANg jiNg
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KÜLöNLEGES TÁJAK 
– ÚTI cÉLOK

SÍELJEN
A SIVATAGBAN!

A shApotou Nemzeti termÉszetVÉDelmi terület a Teng-

ger sivatag szélén, a füves puszta és a sivatag, illetve a közép 

ázsiai és a löszfennsíki növényzet találkozásánál található. e vi-

dék Kína első sivatagi természetvédelmi területe. Több sivatagi 

igazgatási eredményt ért el, és fontos tudományos értéke van. 

Shapotou a legmagasabb besorolású, AAAAA szintű kínai tu-

risztikai terület. zhongwei várostól 18 kilométerre, nyugatra fek-

szik. Területén sivatag, a Sárga-folyó, hegy, oázis, a kínai nagy fal 

és a selyemút egy szakasza is található.  A végeláthatatlan Tengger 

sivatag északról egészen idáig terjed, és a Sárga-folyót szegélye-

zi. A Sárga- folyó északi partján fekvő Xiangshan-hegység lábánál 

a sivatag egy 2000 méter hosszú, 160 méteres magas „sivatagi 

vízeséssé” alakul. Délen magashegység, északon sivatag, a kö-

zepén pedig a Sárga-folyó halad át – ez a csodálatos Shapotou. 

A természetvédelmi terület egyedülálló látványosságot és gazdag 

kultúrát kínál, így a turisztikai szakértők szerint Shapotou világ-

szerte páratlan idegenforgalmi helynek minősül.

A Kínai Nemzeti Földrajz magazin által kiadott, Kína legszebb 

helyeit bemutató összeállításban Shapotou is szerepel. A tíz leg-

érdekesebb kínai hely közé sorolják. Azt mondják: ha valaki nem 

megy el Shapotouba, akkor valójában nem is járt Ninghsziában.   
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A FESTŐI
SzÉPSÉGŰ SHAHU-TÓ

A shAhu-tó A YiNchuAN-AlfölD északi központjában fekszik. 

Nyugaton a Helan-hegység, keleten a Sárga-folyó szegélyezi. Yin - 

chuan várostól 56 kilométerre található.

A tó területe körülbelül 80 négyzetkilométer, amely 20 négyzetki-

lométer sivatagból és több mint 40 négyzetkilométer vízfelületből 

áll. A Shahu-tó a dél-kínai vízi és sivatagi látványosságot ötvöző 

ökológiai turisztikai látnivaló, nemzeti turistacélpont.

Kínai neve alapján a Shahu-tó homok is, tó is. A Sárga-folyó ősi 

folyómederének mélyen fekvő helyén a szélerózió miatt felfakad-

nak és összegyűlnek a felszín alatti vizek, majd a csapadékkal és 

a felszíni vizekkel együtt tavat alkotnak. A tó homokos területén 

nád nő – e hely valóságos paradicsom a madarak számára. Nem 

túlzás a nagy, homokos területet szigetnek hívni. A tó partja is 

homokos; néhány méter magas homokdombok emelkednek itt, 

amelyek messziről sivatagnak tűnnek.

A Shahu-tó a homok, a víz, a nád, a madarak és a hegyek együt-

tese – Kína egyik legegyedibb természeti látványossága. A ning-

hsziai Shahu-tó szépsége a homok és a víz együttes jelen létében 

rejlik. A jellegzetes természeti látványosság mellett számos szó-

rakozási lehetőség kínálkozik: többek között vidámpark, őrtorony, 

hidroplán, vízi ejtőernyőzés, homokszörf, homokszobrászat, ame-

lyek mindenkinek nagy élvezetet nyújtanak, aki e területre utazik.

A Ninghszia-Huj Autonóm Területen fekvő Shahu-tó a természet 

csodálatos alkotása, ahol sivatag is, nagy tó is található, gyönyö-

rű tájképet alkotva.   

SZÁMuNK FÓKuSZÁBAN:  
A NAGYSZABÁSÚ rELOKÁcIÓS PrOGrAM
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AZ öT ÉVE ZAJLÓ
reLOKÁCIÓS PrOJeKT

Az elmúlt öt évben Ninghszia-Huj  

Autonóm terület kormányzata nagyszabású 

relokációs programot hajtott végre, összesen  

12,46 milliárd jüan (kb. 1,865 milliárd dollár)  

ráfordításával. 76 500 házat építették, és a 

projektnek köszönhetően 73 900 család  

317 900 tagja kezdhetett új életet. A relokációs 

program különböző modelljei közül az öko-  

és a munkavállalási migráció a legjelentősebb. 

Az ökomigráció során a rossz életkörül- 

mények közt élő emberek lakható területre 

költöznek; a munkavállalási népesség- 

vándorlás pedig azt jelenti, hogy más helyen 

kínálnak állást az egy adott területen élőknek.

A Ninghszia-Huj Autonóm Terület Kína nyugati részén fekszik. 

Keleten Shaanxi tartománnyal, északon Belső-Mongóliával, dé-

len pedig Gansu tartománnyal határos. A Sárga-folyó Ninghszia 

északnyugati vidékét szeli át – bőven termő földet alakítva ki a 

szárazföld belső részén.

A Sárga-folyó mentén elterülő földek kedvezőek a mezőgazda-

ság fejlődése szempontjából, ám az autonóm terület nagy részén 

kevés az eső, továbbá az idő múlásával a környezetet károsító te-

vékenységek tovább rontották a helyzetet, ezért a szegény embe-

rek sok helyütt még ma is a kopár földdel, rendkívüli szárazság-

gal és az elzártsággal küzdenek. e probléma megoldása végett 

hozta létre öt évvel ezelőtt Ninghszia tartomány azt a relokációs 

projektet, amely a hegyekben nehéz körülmények között élő em-

berek jobb lakóterületre való átköltöztetését és életszínvonalának 

gyökeres megváltoztatását célozza.

Dong Ling, Ninghszia-Huj Autonóm Terület szegények felzárkóz-

tatásával foglalkozó irodájának titkára elmagyarázta a relokációs 

program hátterét: „Ninghszia relokációs projektje Shaanxi tar-

tomány fejlesztési példáját követi, a szegények szervezett, nagy-

mértékű, tervszerű felzárkóztatása Kínában Shaanxi tartomány-

ban kezdődött. Az akkori Shaanxi tartomány olyan tervet dolgozott 

ki, hogy amely területen van folyó, ott ezen előnyös természeti 

feltételeket kihasználva, ahol út található, ott a közlekedést hasz-

nálva kell fejleszteni. Olyan régiókban, ahol nem mű ködnek e 

megoldások, vagyis eredeti környezetükben az emberek nem 

tudják fenntartani magukat, ott más megoldást kell találni. A mi 

elvünk az, hogy a hegyekből, az ottélésre alkalmatlan helyekről a 

Sárga-folyó vizével öntözhető területekre kell költöztetni az em-

bereket.” 

A relokációs program kezdete előtt 350 ezer ember élt rend-

kívül szegény körülmények között. A kormány – közlekedési, 

víz  ellátási, oktatási és egészségügyi szempontokat mérlegelve –  

6163 családot választott ki közülük, és egész falvakat költöztet-

tek új lakóhelyekre. Az átköltözők megnyugtatása, gyors beillesz-

kedése, életszínvonalának javítása érdekében Ninghszia vezető-

sége négy relokációs irányelvet dolgozott ki. Mit tartalmaz ez a 

négy irányelv? A kérdésre Dong Ling válaszolt tudósítónknak: 

„Az első irányelv az átköltözhetőség, ami azt jelenti, hogy az új 

lakóhely már rendelkezik az alapvető infrastruktúrával. A má-

sodik a stabilitás, amelyet az ipar fejlesztése által érhetünk el. 

Minden család maga döntheti el, hogy állattenyésztéssel vagy 

sza bályozott mezőgazdasággal akar foglalkozni. A harmadik elv 

a jó kormányzás, ami azt jelenti, hogy az adott terület hatósága 

foglalkozik az átköltözők ügyeivel. Az utolsó elv a fokozatosan 

történő életszínvonaljavítás, ami az ipar fejlesztésén és a képzé-

seken alapul.”

Az elmúlt öt évben zajló relokációs projekt már sikeresen befeje-

ződött – eredménye lassan már kibontakozik. A kérdésre, hogy e 

nagyszabású relokációs program tapasztalatai más tartományok-

ban is alkalmazhatók-e, Dong Ling a következő választ adta:

„Ninghsziában az esetek 65 százalékában az eredeti lakóhelyről 

egy távolabbi helyre költöznek át az érintettek. A két hely álta-

lában különböző városokban vagy megyékben fekszik. Az adott 

pontok közötti legnagyobb távolság akár a hatszáz kilométert is 

elérheti, miként Longde és Shizuishan esetében. ez is megha-

tározó különbség lehet a ninghsziai és más tartományi relokációs 

projektek között.

A következő három szempont más tartományok számára is hasz-

nos lehet. Az első: minden vezető kiemelten fontosnak tekinti ezt 

a projektet. Ninghszia kormányzata nemcsak egyszerű, életmi-

nőséget javító programnak gondolja e projektet, hanem politikai 

feladatnak is, amelyet feltétlenül el kell végezni. A szervezéssel 

biztosítjuk a projekt végrehajtását. A második szempont: az ipart 

kell fejleszteni a relokációhoz, hiszen az átköltöztetés főként az 

emberek megélhetési problémáit oldja meg. A harmadik az inf-

rastruktúra kiépítése. Az átköltözőket modern, magas színvonalú 

lakások, óvodák, kórházak várják, ezért az emberek készek el-

hagyni régi otthonukat.”   

DoNg liNg
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AZ ÚJ LAKÁSOK  
KÉNYeLMeT BIzTOSÍTANAK  
Az ÁTTeLePüLŐKNeK  
– De MÉG VANNAK  
MeGOLDANDÓ FeLADATOK

NiNghsziA-huj AutoNóm terület Északnyugat-Kínában 

fek szik. Földrajzilag folyó menti területre és hegyvidékre oszthat-

juk. A folyó menti terület Ninghszia északi részét jelenti – e sík tá-

jat a Sárga-folyó szeli át.  A hegyvidéket Ninghszia déli részének 

hegyekkel borított tájai alkotják – itt mindent sárga föld borít. Az 

éves csapadék körülbelül 300 mm, az éves párolgás pedig több 

mint 1000 mm. A Ninghszia legdélebbi részén fekvő Xihaigu te-

rületet az UNeSCO is az emberi életre legalkalmatlanabb földrajzi 

helyek egyikének nevezte.

A déli hegyekben lakók életminőségének javítása és a hegység 

ökológiai védelme érdekében Ninghszia-Huj Autonóm Terület 

veze tősége a tizenkettedik ötéves terv végrehajtásának idősza-

kában nagyszabású relokációs programot hajtott végre 78,8 ezer 

család, összesen 346 ezer ember számára. A relokációs projekt-

nek köszönhetően a hegyekben élők új lakásokba költöztek, ami 

jelentős minőségi javulást eredményezett az életükben.

zhang Xuanke Guyuan város Longde járásának Qingquan fal-

vában lakott. 2011 novemberében költözött a távoli hegységből 

erre az új településre. zhang Xuanke a hegyekben levő régi ott-

honára visszagondolva a következőket mondta: „régen vályog-

házban laktam, amely az esőzésektől könnyen összedőlhetett 

volna. Csapvizünk egyáltalán nem volt. Volt egy kisebb forrás, 

ahonnan mindennap vizet kellett hoznom. Ha nem mentem elég 

korán, akkor az előttem érkezők már minden vizet elvittek; ne-

kem nem jutott.”

A nehéz életen kívül probléma volt az is, hogy a hegységben 

a kedvezőtlen terepviszonyok nem tették lehetővé a közlekedés 

fejlesztését, ezért az emberek saját erejükből nehezen tudtak 

javítani az életükön. zhang Huimin, Guyuan város Fengling járá-

sának polgármestere elmondta: „Akkoriban nagyon nehéz volt az 

élet. Nem volt út, nem volt víz. Utak híján szamarakkal szállítottuk 

a gabonát. egyáltalán nem létezett még ez az út, amelyen most 

járunk.”

A ninghsziai relokációs projekt különösen a hegyek között nehéz 

körülmények között élő embereknek nyújt segítséget. A hegyek-

ből sokkal jobb körülmények közé költöztetik őket. A fogadó helyi 

kormányzat segít a családoknak: 54 négyzetméteres lakásokat 

épít, amelyekhez 250–650 négyzetméteres udvar tartozik. Az új 

lakásokban víz és villany is van, egyes lakásokban még napkol-

lektor is található. Az áttelepülők életének megkönnyítése végett 

mindenütt építettek iskolákat, kórházakat, közösségi tereket, 

szu permarketet, mezőgazdasági gépeket árusító boltokat, az 

oda költözők foglalkoztatását szolgáló intézményt és egyéb infra-

strukturális létesítményeket. A helyi vezetőség a relokáció során 

az élet megkönnyítését tekinti az egyik legfontosabb feladatnak.

zhang Xiuzan, Ninghszia-Huj Autonóm Terület a szegénység 

enyhítésével foglalkozó irodája relokációs osztályának vezetője 

ismertette: „A következő három feltételt kellett leginkább figye-

lembe venni az új terület kiválasztásakor: vízhez közel, városhoz 

közel és út mellett legyen, hogy az áttelepülők számára meg-

könnyítsük a közlekedést, a munkába, iskolába járást és az ügy-

intézést.”

Az áttelepülők az új lakásokba való beköltözés után igényeiknek 

megfelelően alakíthatják, bővíthetik otthonukat az udvaron be-

lül. A kormányzat az áttelepítést követően két éven keresztül évi 

ezer jüan támogatást ad minden családnak vízre és fűtésre. Ha 

a lakás használata során elromlik a víz- vagy a villanyvezeték, a 

kormányzat szerelőket küld, hogy megjavítsák. 

Új lakásáról zhang Xuanke, Qingquan falu lakója mosolyogva nyi-

latkozott: „Most igazán nagyon jó. Könnyű dolgozni, a gyerekek-

nek iskolába járni és ivóvízhez jutni. A kormányzat napkollektort 

adott nekünk. Most nagyon könnyű az élet.”

Az élet javulása nem csak zhang Xuanke családjában érezhető. 

Jin Luren korábban, az áttelepítés előtt zhongning járás Taiyang-

liang körzete Haiyuan területének hegységében lakott. Tapasztala-

tairól mesélt tudósítónknak: „Ha összehasonlítom a régi életemet 

az áttelepítés utánival – elmondhatatlan a különbség. Amilyen 

nehéz volt régen, most annyira könnyű. összehasonlíthatatlan.”

A sokakat érintő nagyszabású relokációs program lakáspolitiká-

jának végrehajtása során természetesen nehézségek is adódtak, 

amelyek közül a legszembeötlőbb, hogy a kormányzat által épí-

tett lakások területe nem elégíti ki a nagycsaládok szükségleteit. 

Az autonóm terület kormányzata már kezeli a problémát, javítják 

a lakások elrendezését, és nagyobb lakásokat is építenek. A ké-

sőbbi munkák során a kormányzat további intézkedéseket tesz a 

probléma teljes megoldására, hogy fokozatosan javítsa az átte-

lepülők helyzetét. 

zhang Xiuyan, a Ninghszia-Huj Autonóm Terület a szegénység eny - 

 hítésével foglalkozó irodájának relokációs osztályvezetője el-

mondta: „az áttelepítés folytatásával a gyermekek száma is nö-

vekszik – és ez is nagyon fontos. A tizenharmadik ötéves terv 

teljesítése során a tizenkettedik ötéves terv idején áttelepített 

nagycsaládokat vizsgáljuk, hogy hatékonyan tudjuk megoldani 

azon problémákat, amelyek a háromgenerációs családok ban 

adódnak, ahol sok családtag él együtt. Vagyis nemcsak áttele-

pítjük az embereket, de harmonikus életüket is szeretnénk bizto-

sítani.  

zhANg XuANKe házA

QiNgQuAN fAlu

zhANg XuANKe És uNoKájA



H.C.L.

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L.

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Székely Péter   tervezô
e-mail: telikert@hcl.hu    mobil: +36 20 317 1052  

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Mester Zsuzsanna   irodavezetô

mobil: +36 20 328 8383  
e-mail: zsuzsa.mester@hcl.hu

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L.

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

H.C.L. IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

Székely Péter   tervezô
e-mail: telikert@hcl.hu    mobil: +36 20 317 1052  

H-1144 Budapest, Kôszeg u. 20.     www.hcl.hu
Telefon: +36 1 363 5978   Fax: +36 1 222 0726

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

H.C.L.
IPARI ÉS INNOVÁCIÓS KFT.

MESTER ZSUZSANNA
irodavezetô

zsuzsa.mester@hcl.hu
+36 20 328 8383

1144 Budapest, Kôszeg u. 20.
Tel.: +36 1 363 5978
Fax: +36 1 222 0726

www.hcl.hu

w
w

w
.h

cl
.h

u

Vajon milyen ember volt Konfuciusz? És miért foglalkoztatja 

az általa alapított eszmei irányzat a modern kor Kínáját?

A konfucianizmus része és következménye a kínai 

kultúra fejlôdésének, ezért kikerülhetetlen, 

ha a kínai gondolkodásmóddal szeretnénk megismerkedni 

vagy kínaiakkal kívánunk kapcsolatot teremteni.

A klasszikus konfuciánus elméletet hordozó történetekbôl 

összeállított kötet segíti az olvasót, hogy 

jobban megismerhesse e keleti nép eszméinek alapjait, 

családi etikettjét, illetve etikai ideálját.

9 789630 895095

Ára: 2800 Ft

borító_konfuciusz_nyomdai.indd   1 2014.05.26.   9:40

A ROGER FEDERER 
STORY

Törekvés a tökéletességre

René STauffeR„Ő korának legjobb teniszezője, és a legcsodálatraméltóbb bajnokok  
egyike a Földön. Ez olyasvalami, amit érdemes hangsúlyozni. Ami a leg-
szebb: Roger Federer nem fogja.”    (Rod LEvER)

„Szeretnék egy napra az ő bőrébe bújni – csak hogy tudjam milyen ér-
zés lehet ilyen tökéletesen teniszezni.”  (MAtS WiLAndER)

„Ő a legtökéletesebb játékos. Minden tiszteletem Samprasé, Agassié, 
meg a többieké a bandából, de soha senki ellen nem éreztem magam 
olyan pocsékul a pályán, mint Roger ellen.“    (MARAt SAFin)

„valaki vagy salakspecialista, vagy fűspecialista, vagy kemény pályás 
specialista – vagy Roger Federer.”  (JiMMy ConoRS)

„Ha teniszező akarsz lenni, célozd be Federert. nyertem 3 Wimbledont, 
így is azt mondom, bár tudnék úgy játszani, mint ő.”  (JoHn MCEnRoE)

„nem tudom elképzelni, hogy Roger Federernél  szebben, elegánsab-
ban lehetne játszani. Az ütései és a mozgása egyszerűen tökéletesek. 
Ha az ember őt nézi, azt gondolja, hogy a tenisznél nincsen könnyebb 
sport.”  (tARóCzy BALázS)

„Federer viselkedésével és egyéniségével a valódi, klasszikus sportem-
bert testesíti meg a pályán, és azon kívül is. Ehhez rendelkezik minden 
tenisztudással, ami megszerezhető. Ennek  köszönhetően lett a sportág 
legjobbja.” (KApRoS AniKó)
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…Nyugat-Európa még ma is tele van a magyar katonai hírszerzés által tele-
pített rádiókkal?

…a CIA és az MI6 a magyar hírszerzéstől kért segítséget a balkáni háború-
ban?

...már semmilyen műszaki eszköz nem kell ahhoz, hogy valaki lehallgasson 
ben nünket?

...a mai napig „szunnyadnak” magyar alvóügynökök a világ több országában?

...a katonai kémelhárítás már 2003-ban előre jelezte, hogy az azeri és az 
ör  mény katonát életveszélyes egy osztályban taníttatni?

...csaknem 100 kilónyi szigorúan titkos, Magyarországról szóló dokumentu-
mot szereztünk meg potom pénzért egy szomszédos ország hírszerzésétől?

…az amerikai ECHELON rendszer minden egyes információt begyűjt és kiér-
tékel, ami az éterben megjelenik, ez lehet SMS, email, mobil és vezetékes 
beszélgetés is?

…egy az elhárításunk a 2000-es évek közepén, sikeresen leleplezett egy 
Ma gyaroroszág ellen kémkedő fedett ügynököt és ezért az adott ország hír-
szerző parancsnokának távoznia kellett a posztjáról?

…terroristák magyar géppisztolyokat akartak Izraelbe csempészni, és azok-
kal merényletet elkövetni? 

 
És ez csak néhány kérdés a sok közül, amelyre választ kaphat a könyvből.

 
Novák András

Tudta Ön, hogy…
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A világ egyik leghíresebb jöv́ókutatója mögött harmincéves mérnöki 
praxis, számos könyv és ezer eĺóadás áll. Munkája eredménye nem 
egyfajta jóslat, hanem a jöv́óre vonatkozó megállapítások, amelyek 
eddig 85%-ban beigazolódtak. Így például az SMS, a síkképernýós- és 
a 3D-s tévé is.

Ian Pearson szerint az, aki az internet robbanásszeŕú térhódításán 
meg leṕódött, most csatolja be csak igazán a biztonsági övét. A közel-
jöv́ó technológiái ugyanis még nagyobb változásokat hoznak majd, 
olyan digitális forradalmat, amely a legtöbb sci-fi író fantáziájával 
vetekszik.

Mit hozhat a követkeźó harminc év?

Mesterséges intelligencia • ´́Urturizmus • Kiterjesztett valóság
Várható társadalmi feszültségek • Munkaeŕópiaci átértékeĺódés 
 ́́Urtechnológia az otthonunkban • Virtuális nagyvállalatok • B́órre 
nyomtatott áramkörök • Fizikai érzékelésünk rögzítése és újraélése  
Gondolat- és érzelemfelismeŕó berendezések • Új párválasztási 
stratégiák • Digitális halhatatlanság • Géncsere eBay-en • Fogyó-
kúra nanotechnológiával • Közvetlen PC-agy kapcsolat • Feljavított 
álmok • És mikor ugrik be a számítógépünk helyettesíteni bennünket?

A HOLNAPOD
Így élsz harminc év múlva

IAN PEARSON
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Ön az Autentikus vázlatok Kínáról 

könyvsorozat első kötetét 

tartja a kezében. 

Az Étkezés Kínában című 

könyvben bemutatjuk 

a kínaiak étkezésének történetét, 

a Kínában termesztett 

gabonafajták eredetét, 

az ételkülönlegességeket, 

a kínai vendéglátást, 

a különféle ínyenc szokásokat, 

továbbá az említettekhez 

kapcsolódó érdekességeket.

Ára: 3900 Ft
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A hagyományos kínai orvoslás több ezer éves múltra  

tekint vissza, alapja a preventív módszerek sokasága,  

amelyek az ôskorból erednek. Ez a kötet egy jól illusztrált  

útmutatót kínál a kínai ételterápiához.

    A könyv elsô része a leggyakrabban fogyasztott  

élelmiszerekkel, azok hatásaival és hasznosítási módjukkal 

foglalkozik, majd személyre szabott megoldásokat kínál,  

figyelembe véve a fogyasztó alkatát, az élelmiszer  

tulajdonságait és az évszakokat.

A második részben az egészségmegôrzés hátteréül  

szolgáló elméleteket és a különbözô iskolák testgyakorlatait  

ismerheti meg, amelyek segítenek, hogy teste  

harmonikus egészként mûködjön.

    Európában a magyar az egyetlen nép, amely Ázsiából  

származik. Magyarországnak hagyományosan  

nagy elônye van a kínai életforma megismerésében és  

a lehetôségek kihasználásában. A kötet azoknak szól,  

akik felelôsséget éreznek saját egészségük megôrzése iránt, és 

szeretnék megismerni a Kínában bevált terápiákat.
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Keresse a HCL KFT. KiadványaiT 
a nagyobb KönyvesboLToKban!

További információ: www.hcl.hu


