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SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasóink!
Miként Menciusz, az ősi Kína filozófusa több mint kétezer évvel ezelőtt mondta egykor: Jobb a vidámság megosztása a többiekkel, mint egyedül élvezni azt. Nekünk is
nagy örömünkre szolgál, hogy megoszthatjuk itt Önökkel a Kínai Nemzetközi Rádióhoz tartozó Panoráma
magazin kiadása öt évének örömeit. A pekingi olimpiai
játékok idején történt születésétől fogva a Panoráma
változatlanul felelősségének, küldetésének tekinti, vállalja Kína múltjának, jelenének és jövőjének bemutatását
Önök, kedves Olvasók számára, és közben megosztjuk
Önökkel az olvasás örömeit is. Most ismét lehetőségünk
nyílt a Kínai Művészeti Központtal együttműködve
különleges tavaszünnepi szám megjelentetésére. Ez
nemcsak megtiszteltetés a Panoráma számára, hanem
megtestesíti a Kínai Nemzetközi Rádió azon alapelvét is,
amely szerint kiszolgálunk minden Olvasót.
Ebből a hagyományos kínai ünnep alkalmából őszintén,
nagy tisztelettel kívánjuk, hogy szerezzenek minél több
ismeretet a tavaszünnepekről, ismerjék meg Kínát, élvezzék a tavasz eljöttével megújuló életet!
Kínai Nemzetközi Rádió

编者的话
亲爱的读者朋友们！
两千多年前，中国的先哲孟子就曾经说：独乐乐
孰若与人乐。在此，我们很荣幸地和您分享中国
国际广播电台《全景中国》杂志诞生五周年的快
乐。从北京奥运会期间创刊开始，《全景中国》
杂志始终承担着将中国的过去、现在和未来介绍
给亲爱的读者朋友们的使命，与读者朋友们从阅
读中分享快乐。如今，能够与中国艺术中心第二
次合作刊印“中国日”的特刊，不仅是《全景中国》
的荣幸，更是体现了中国国际广播电台为匈牙利
读者服务的宗旨。衷心祝愿读者朋友们能在中国
传统的新春佳节到来之际，了解春节，认识中国，
享受春天到来的新生活。

中国国际广播电台

Kedves Látogató!
Szeretettel köszöntelek a 2014. évi Holdújév Fesztiválon! Immáron második alkalommal rendezzük meg a
KKE régióban egyedülálló, igazán sokszínű, egyedi, unikális, az összefogás és a tolerancia jegyében nyíló fesztivált, amely a holdnaptár szerinti tavaszünnep közös ünnepe Magyarországon. Évek óta dolgozunk együtt
hihetetlenül inspiráló emberekkel Magyarországon és Kínában egyaránt, látjuk a kultúra közösségépítő erejét,
amely sohasem anyagi megfontolásból keletkezik, hanem az önzetlen szerepvállalás okán, amely összehozza az
embereket, nemzeteket.
Engedj meg egy személyes rövid történetet, amely tavaly az első Holdújév Fesztivál előtt pár héttel esett meg
velem. Mongol barátommal, Tong Gelagével Belső-Mongóliába utaztunk, hogy részt vegyünk az ázsiai régió
nagy, tavaszünnepi televíziós műsorának készítésében. Egy nap egy hatalmas jurtában ebédeltünk közel húszharminc mongol és kínai baráttal. Az egyik lány felállt, s azt mondta, hogy énekelni szeretne nekünk útravalóul. Mi ültünk, s ő állva énekelt. A belőle sugárzó melegség és a pirospozsgás arcáról gördülő könnyek meghatottak minket, engem is – sírni kezdtem. A fény, amely a szeméből áradt, olyan volt, hogy bármeddig elidőztem
volna benne. Abban a pillanatban nem magyar voltam, s ők nem mongolok vagy kínaiak, csak egyszerű halandók, emberek, akik együtt élnek e Földön. Akik közösen ülnek abban a fényben, ami e világon tart minket…
Szeretnék ebben a fényben lakni. Önnel, veled és mindenkivel. Most, hogy újra itt vagyunk és közösen ünneplünk, (újra) találkozunk, beszélgetünk, s örülünk egymásnak – hiszem, s tudom, hogy a magyar-kínai (magyarázsiai) kapcsolatoknak nem elsősorban üzleti eredményekre van szüksége, hanem olyan nyílt, emberi kapcsolatokon átívelő eseményekre és ünnepekre, ahol barátokra lelünk, ahol újra és újra átélhetjük ezt az élményt.
Erre törekedve, szívből raktuk össze a fesztivál programját abban a hitben, hogy ma te is részese leszel e multikulturális világnak.
Kívánok szép napot, kellemes időtöltést és elmélyülő barátságokat!

Xiao Feng Cserkész Gábor
elnök, Kínai Művészeti Központ
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A kínai-magyar kapcsolatok 2013-ban

2013 tavaszán került sor a magyar és kínai önkormányzatok második partnerségi konferenciájára, nyáron tartották a
kínai és a közép- és kelet-európai helyi kormányzatok vezetői konferenciáját, tél elején pedig Li Keqiang kínai miniszterelnök látogatást tett Romániában, ahol részt vett a Kína és a közép- és kelet-európai országok vezetőinek csúcstalálkozóján. A Kína és a közép- és kelet-európai országok közötti kapcsolatok zavartalan fejlődésének köszönhetően a
kínai-magyar gazdasági és kulturális együttműködések is lendületesen fejlődnek.
A Kína és a közép- és kelet-európai országok vezetőinek csúcstalálkozóját november 26-án délelőtt tartották
Bukarestben. A csúcstalálkozó után közzétették a bukaresti akcióprogramot. Li Keqiang kínai miniszterelnök a
konferenciát követő sajtókonferencián úgy fogalmazott,
hogy az 1+16 együttműködésének hatása nagyobb, mint
17. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy „más módon kell gondolkodnunk, a világ megváltozott, és nem lesz többé olyan,
mint a válság előtt volt, és ebben az új világban Kínának meghatározó szerepe lesz, tehát mindannyiunknak,
benne az európaiaknak az az érdekünk, hogy jó, kölcsönös előnyökön nyugvó viszonyt alakítsunk ki Kínával”.
A bukaresti – hivatalos nevén – Kelet-Közép-Európa
(KKE)–Kína csúcstalálkozón a magyar és a szerb kormányfő bejelentette, hogy kínai támogatással, közösen
korszerűsítik a Budapest-Belgrád közötti vasútvonalat,
és ezzel új versenyképes logisztikai csatornát alakítanak
ki a térségben.
A Konfuciusz Intézetek sikerét látván Magyarország is
felfigyelt a magyar kultúra külföldi népszerűsítésének
fontosságára. 2013. november 13-án nyílt meg a Pekingi Magyar Kulturális Intézet a belvárosi Galaxy Soho
bevásárló- és irodaközpontban. Az intézet egy irodából,
egy kávézóból, egy könyvtárból, egy előadó-helyiségből, egy moziteremből és egy kiállító-helyiségből áll.
2013. április 24-én Gödöllőn a kastély lovardája adott
otthont a II. Magyar és Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciájának. A második alkalommal megrendezett tanácskozásra 150 kínai és több mint 200 magyar
önkormányzati vezető, illetve üzletember regisztráltatta
magát. A konferencia plenáris tanácskozása hat szekcióüléssel folytatódott a politika, a környezetvédelem, a
mezőgazdaság, a gazdaság, a kereskedelem és befektetés, az intelligens városok és az oktatás területén.
Július 2-a és 4-e között a nyugat-kínai Csungking városban került sor a kínai és a közép- és kelet-európai
helyi kormányzatok vezetőinek konferenciájára. Ez
volt az első értekezlet a Kína és a közép- és keleteurópai országok közötti együttműködés keretében. A
résztvevők kidolgozták a csungkingi kezdeményezést,
amelyben hangsúlyozták, hogy a Kína és a közép- és
kelet-európai országok közötti együttműködések sok
lehetőséggel szolgálnak a helyi fejlődéshez.
Statisztikai adatok szerint 2013 első felében a kínai-magyar kereskedelmi forgalom összege már 4,24 milliárd
dollár volt, amely az azt megelőző év hasonló időszakához képest 9 százalékos növekedést jelent. A bővülés
a két ország közötti szoros gazdasági és kereskedelmi
cserekapcsolatoknak köszönhető. 2013 első felében
Budapesten került megrendezésre a kínai gyártók terE-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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mékeinek kiállítása és a kínai gép- és elektromos
berendezések közép- és kelet-európai kiállítása.
November 13-án Pekingben megnyílt a Pekingi
Magyar-Kínai Nemzetközi Kereskedelmi Központ
(Beijing Hungary-China International Trade Center, BHCITC). Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség
külügyi és külgazdasági államtitkára, a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatokért felelős kormánybiztos
kijelentette, hogy a pekingi magyar kereskedelmi
központ hozzá fog járulni a kínai-magyar stratégiai
gazdasági kapcsolatok további fejlődéséhez.
A kínai nagyvállalatok most a lehetőségeket kutatják a magyar piacon. December 3-án a Huawei,
a mobil- és telekommunikációs eszközöket, hálózati berendezéseket gyártó és infokommunikációs
megoldásokat biztosító kínai multinacionális cég
Magyarországon adta át első európai logisztikai
központját.
Április 18-án Pekingben rendezték a kínai vállalatok tengerentúli befektetéseiről szóló hetedik szemináriumot. Július 3-án Csungkingban került sor a
kínai és a közép- és kelet-európai országok önkormányzatainak konferenciájára. Az ennek keretében
a kis- és középvállalkozások befektetéseiről rendezett fórumon sok kínai és magyar vállalat is jelen
volt.
Szeptember 9-én a kínai és a magyar jegybank a
Bázelben működő Nemzetközi Fizetések Bankja
(BIS) székhelyén 10 milliárd jüan (375 milliárd
forint) névértékű bilaterális devizaswap-, vagyis
devizacsere-keret felállításáról szóló megállapodást
kötött. Aznap a Bank of China budapesti kirendeltsége és a Magyar Villamos Művek (MVM) 300
millió eurós összértékű együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. November 26-án a magyar
Eximbank és a kínai Eximbank Pekingben aláírta
az 500 millió dollár jegyzett tőkével induló Kínai
Közép-Kelet-Európai Befektetési Alap alapító dokumentumát, és arról döntöttek, hogy felemelik a
bankközi hitelkeretet.
2013. szeptember 9-én a kínai fővárosban tartották
a kínai-magyar mezőgazdasági együttműködési
munkacsoport ötödik ülését. Ezen úgy döntöttek,
hogy 2015-ben sor fog kerülni a magyar mezőgazdasági termékek kiállítására. Szeptember 11-én az
Anhui tartománybeli Hefei városban tartották a 8.
kínai és közép- és kelet-európai mezőgazdasági
együttműködési fórumot, amelynek keretében több
kínai és magyar vállalat tárgyalt az együttműködési
lehetőségekről.
2013. május 14-én Pekingben tartották Kína és a
közép- és kelet-európai országok együttműködési
fórumát, amelyen Horvátország, Magyarország,
Lengyelország és további 13 ország kulturális delegációja vett részt. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szerint a kulturális cserekapcsolatnak kölcsönösnek kell lennie, így Magyarország
is saját kultúrája bemutatására törekszik majd a
jövőben a kínai közönség előtt.
2013 elején tavaszünnepi rendezvényt kezde-
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ményeztek azzal a céllal, hogy megmutathassák
a kínai művészetet a külföldi közönségnek. A
Guangxi Akrobatikus Társulat és a Guangxi Énekés Tánctársulat Európában ritkán látható cirkuszművészetet, Kína kisebbségeinek zenéit és táncait
mutattabe. Az előadás két alkalommal is óriási
sikert aratott a kazincbarcikai és a budapesti színházban, teltház mellett.
Miután a kínai művészek Magyarországon jártak,
a magyar művészek is egymást követően léptek fel
a kínai színpadokon egy-egy lenyűgöző előadással.
Júliusban magyar operaénekesek a kínai Központi Zeneakadémia opera szakán tanuló diákokból
álló kórussal és a tiencsini szimfonikus zenekarral
együtt adták elő a Rigoletto, A trubadúr és az Aida
operákat a Tiencsini Nagyszínházban a Giuseppe
Verdi Minifesztivál keretében. E három produkció
bemutatása nemcsak méltó megemlékezés volt
Verdi születésének 200. évfordulójáról, hanem kivételesen jó európai művészeti élményt jelentett a
tiencsini közönségnek.
2013 novemberében a Sanghaji Nagyszínházban
debütált a budapesti Művészetek Palotája és a
Sanghaji Nagyszínház közös produkciójában készült Attila című opera. Bár az olasz nyelvű dalszöveget a közönség nagy része nem érthette, de
mivel a történelem miatt a kínaiak is többé-kevésbé ismerik a hunokat, így a nagy tapsból tudjuk,
hogy igen pompásan sikerült az előadás.
Az Attila volt az egyik legfontosabb eseménye a
művészeti fesztivál második felének, azonban az
első felében is szerepelt egy magyar társulat: a 100
Tagú Cigányzenekar. Annyira lelkesen ünnepelte
őket a sanghaji közönség, hogy vastapssal háromszor is visszahívta a színpadra a zenekart. Igaz a
mondás: a zene nem ismer határokat. A népek közti kulturális cserekapcsolatnak talán még szüksége
van tolmácsolásra, de ha művészetről, különösen
ha zenéről van szó, akkor közös nyelv nélkül is
könnyen megértik egymást az emberek.
Ami a nyelvet illeti, semmiképpen sem hagyhatjuk
ki a magyarországi „kínai lázat”. Mint a kínai kultúra népszerűsítésének előbástyája, a Konfuciusz
Intézetek a külföldiek elsőszámú választása, ha
a kínai nyelv vagy kultúra tanulásáról van szó.
Augusztus 23-án a Miskolci Egyetem és a Pekingi Vegyipari Egyetem (BUCT) együttműködése
eredményeképp nyílt meg Magyarország harmadik
Konfuciusz Intézete. A Miskolci Egyetem hos�szabb történelmi múltra tekinthet vissza, mint a
Vegyipari Egyetem, de a két egyetem profilja sok
hasonlóságot mutat. Így ha nem alakíthatták volna meg a Konfuciusz Intézetet, akkor is rengeteg
együttműködési lehetőség adódott volna e két
egyetem között.
A kultúra a két ország köteléke, a gazdasági és politikai együttműködések alapja. Bízuk abban, hogy
2014-ben, a diplomáciai kapcsolatok felvételének
65. évfordulóján újabb csúcsra érhetnek a kulturális cserekapcsolatok.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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A közösség ereje

Cserkész Gábor a magyar kínai, a Kínai Művészeti Központ elnöke, az Ébredő Sárkány Autentikus Kungfu Iskola
vezetője, stílusvezető kungfumester. A Holdújév Fesztivál
megálmodója, kreatív igazgatója, akit a kínaiak Xiao Feng
néven ismernek.
Egy közösség nem attól lesz sikeres, hogy javakat halmoz
fel, hanem attól, hogy szüntelen motivációt teremt tagjai számára. Élére állni egy ilyen sokszínű közösségnek pedig nem
lehet, hiszen oda egyszer majd megérkezik az ember, mikor
már maga is motiváló lehet a többiek számára. Lassan 20
éve élek Magyarország és Kína határán, így hol itthon, hol
otthon hihetetlen inspiráló emberekkel dolgozhatom együtt.
E fesztivál ötlete a kétezres évek közepén kínai művészbarátaimmal történt beszélgetés után fogalmazódott meg bennem;
ahol még jobban kinyithatjuk a kínai kolónia legjelentősebb
ünnepét a tavaszünnepet, lehetővé téve a Kínával, Ázsiával
foglalkozó magyar intézmények, szervezetek, szövetségek
aktív részvételét is. Bemutathatjuk munkájukat és azt, hogy
mekkora is ez a család… S mégis, kellett pár év ahhoz, hogy
tavaly megrendezhessük az elsőt. S ekkor valami életre kelt.
- Mire gondolsz?
Egy személyes történettel válaszolnék erre. Tavaly – az első
Holdújév Fesztivál előtt pár héttel – egy mongol barátommal,
Tong Gelagével Belső-Mongóliába utaztunk, hogy művészként részt vegyünk a mongol-kínai tavaszünnepi televíziós
műsorban, ahol én voltam az egyetlen külföldi. Az utolsó
napok egyikén egy hatalmas jurtában közel húsz-harminc
mongol és kínai barátunkkal egy hagyományos mongol
ebéden vettünk részt. Az egyik lány felállt, s azt mondta,
hogy énekelni szeretne nekünk egy dalt, amelyet nekünk írt
útravalóul. Azt is mondta, hogy a dal elkísér minket, vigyáz
ránk, szívünkben él majd. Felállt, s énekelni kezdett. S ahogy
énekelt, meleg lett, a pirospozsgás arcáról gördülő könnyek
meghatottak minket, engem is – sírni kezdtem. A fény, amely
a szeméből áradt, olyan volt, hogy bármeddig elidőztem volna benne. Abban a pillanatban nem magyar voltam, s ők nem
mongolok vagy kínaiak, csak egyszerű halandók ég és föld
közt. Emberek, akik közösen ülnek abban a fényben, amely
e világon tart minket. Szeretnék ebben a fényben lakni, velük, veletek és mindenkivel. … S mikor hazatértünk, pár nap
után már a fesztivált nyitottuk. Hasonló – szinte ugyanolyan
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érzés fogott el, mikor a fesztivál nagyszínpadán álltam és végignéztem a tömegen. Barátok, nevető arcok, rácsodálkozás
minden programhelyen; gyönyörű volt, ahogy szinte azonnal
működött a dolog. Életre kelt.
Látnunk kell, hogy a lényeges dolgok belőlünk fakadnak,
általuk leszünk azok, amik vagyunk. A programot úgy
építettem fel, hogy minden olyan ember, akinek fontosak ezek az értékek, ott legyen, együtt legyünk. Barátaim
(kungfumesterek, harcművészek, intézmények, iskolák, egyetemek, szövetségek és szervezetek vezetői, kínai és magyar
vezetők) pedig azonnal mellénk álltak és jöttek. Jöttek, hogy
együtt csináljunk ünnepet. S e sokszínűség pedig maga az
élet; felnőttként is meg kell őriznünk a „rácsodálkozás művészetét” épp oly őszintén, mint ahogy teszik ezt a gyermekek.
S most, 2014. február 1-jén itt a második fesztivál, amely immáron nagyobb, még színesebb, de ugyanolyan bensőséges,
mint tavaly.
- A keleti kultúra igen széles és mély, nehéz feladat összefogni, és egységes keretek közt különböző lehetőségeket
kínálni…
Igen is, meg nem is. Én kiskoromtól kezdve ismerkedem
egy belső harcművészeti stílussal, melyet tanítok. A kungfu
mellett azonban kínai mesterek megmutatták nekem, hogy ha
csak ezzel foglalkozom, nem tudok soha kiteljesedni. Tanácsukra elkezdtem művészeti ágakat megismerni, és az itt gyakorlással, tanulással eltöltött évek rádöbbentettek arra, hogy
mindegyik forrása ugyanaz. A kínai emberek számára ezek
nem szétválaszthatóak, csak valahogy itt Nyugaton kezeljük
őket teljesen külön. A Kínai Művészeti Központ ezt igyekszik képviselni szívvel, lélekkel, a gazdasági eszközök (mint
a pénz) minimalizálásával. Emberi kapcsolatokra, a motivációra, a tanulás iránti vágyra építünk, ezt tekintjük alapnak.
- Vannak kínai tagjai is a Kínai Művészeti Központnak?
Persze. Művészek, kínai tanárok. … Olyan emberek, akik
szabadidejükben szívesen működnek közre közhasznú tevékenységeinkben. Az általuk hozzáadott értékek egyediek,
unikálisak.
- Elég elfoglalt vagy… Milyen feladatok elé állít a Kínai
Művészeti Központ vezetése?
Ez egy széles társadalmi szervezet, sok száz közreműködővel. Ha most végignézel itt a csarnokban, a fesztiválon, minden közreműködő kapcsolódik hozzám, hozzánk. A feladatok
mindig megoszthatóak, egy a fontos csupán: az eszköz és a
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cél. Bár aktív tagságunk van, mégis szélesebb gondolkodásra
van szükség. Az önös érdekekkel szemben fel kell ismernünk
azt, hogy eredményeket közösen tudunk elérni, amiért tennünk is kell. Ha megosztjuk a feladatokat, csodákat tudunk
létrehozni, melyek erőt adnak. A kínai közösségben – az itt
élő kínaiak közt – és határon átívelő kapcsolatok révén is
aktív vagyok. A harcművészet gyakorlása és oktatása mellett
kínaiakkal közösen chanbuddhista templomot alapítottam,
főztem szerzeteseknek, segítettem és segítek ott ahol tudok.
Szerencsésnek érzem magam – de talán karmikus dolgok
ezek, hogy találkozom kínai mesterekkel, akiktől tanulhatok.
Természetesen nemcsak Magyarországon, hanem Kínában is
megvannak ezek a kapcsolatok, melyek már mélyen gyökereznek bennem. Tulajdonképp ha Kínában vagyok, én haza
megyek, tehát úgy tekintek Kínára, s ők is úgy tekintenek
rám, hogy éppen hazajöttem. S a fesztiválon közreműködők
jó barátaim, akik munkájára büszke vagyok.
- Milyen programokkal készül a fesztiválra a Kínai Művészeti Központ?
Már lassan 18 éve, hogy hivatalosan is megkezdte működését
a Kínai Művészeti Központ, amely elsősorban a kínai kultúrát és művészeteket mutatja be a magyar érdeklődőknek,
így a fesztiválon elsősorban e témakörből válogattunk. Kínai
művészek közreműködésével több programhelyen várjuk az
érdeklődőket. 2008-ban indítottuk el Kalligráfia Iskolánkat
(www.shufa.hu), amelyet Zhang Wei mester vezet. Emellett
autentikus harcművészettel (Ébredő Sárkány Autentikus
Kungfu Iskola – www.rgm.hu), zenével, zeneművészettel és
teakultúrával foglalkozunk elsősorban. Ezek mindegyike különböző programhelyeken elérhető, látogatható.

A Kínai Művészeti Központ és iskolái a www.kinainfo.hu oldalon elérhetőek. A Zhang Wei mester által
vezetet kínai kalligráfiai oktatásokról a www.shufa.hu ad tájékoztatást, az autentikus kínai harcművészet iránt érdeklődők pedig a www.rgm.hu oldalon találnak bővebb információt.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Fesztiválok földje – Kína

Az utóbbi évtized Magyarországon a zenei fesztiválok virágkora volt: az új nemzedékek körében a nyaralás hagyományos formái kimentek a divatból, a tizen- és huszonévesek év közben megtakarított pénzüket a Szigeten, a Volton,
a Soundon és hasonló rendezvényeken költik el. De mi a
helyzet Kínában? Hova járnak a pekingi fiatalok? Mit tegyünk, ha Kínában járva hangos rockzenére, vizezett sörre,
porban pogózásra és persze közösségi élményre vágyunk?
A válasz ma már egyértelmű: a 2000-es években Kínában
is megjelentek a többnapos fesztiválok, amelyeken ugyanolyan élményekben lehet részünk, mint a világ bármely más
hasonló eseményén. Természetesen az itt fellépő zenészek
többsége kínai, de az utóbbi években a nemzetközi sztárok
is felvették naptárukba a nagy kínai programokat. Az évi
mintegy száz kínai fesztiválon a nagyszínpad felhozatala –
néhány helyi híresség fellépését leszámítva – nem sokban
különbözik az európai vagy amerikai társakétól.
A nagy öreg
A legrégebbi és legtekintélyesebb kínai könnyűzenei rendezvény minden kétséget kizáróan a Midi Modern Zenei
Fesztivál, amelyet manapság már több városban is megrendeznek. Az esemény eredete 1993-ig nyúlik vissza, amikor
néhány pekingi rockrajongó megalakította a Midi Zeneiskolát. Ez volt az első intézmény Kínában, ahol a fiatalok
rockzenét és hasonló – a kor Kínájában nem túl ismert –
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könnyűzenei műfajokat tanulhattak. A Midiből került ki a
mai kínai rockzenészek többsége, és az évek folyamán az
iskola – amely az első években az egyik alapító akkori irodájában működött – zenei nagyhatalommá vált.
Az első Midi Fesztivált 2000-ben rendezték meg, még az iskola nagytermében, s a fellépők az itt végzett diákok voltak.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az esemény egy-két év
múlva kiköltözött az iskola kertjébe, majd 2004-től a szervezők különböző pekingi parkokat béreltek ki, hogy a napi
több tízezresre duzzadt tömeg elférjen. A Midit azóta minden évben megrendezik, vagy a május 1-jét, vagy az október
1-jei nemzeti ünnepet magába foglaló hosszú hétvégén.
2009-ben a Midi vidékre is eljutott, ekkor a Jiangsu tartományi Zhenjiangban tartották, s azóta a pekingi anyafesztivál
mellett minden évben más városokban is megjelenik az esemény logója. 2013-ban Peking, Sanghaj és Shenzhen adott
otthont Midi fesztiválnak. Az eredetileg rockra specializálódott esemény ma már a legkülönbözőbb zenei irányzatokat
felvonultatja, a kínálatban találunk hiphopot, elektronikus
zenéket, dzsesszt, DJ-ket és minden egyebet.
A vetélytársak
A Midinél jóval fiatalabb, de a fesztiválpiacon legalább
annyira meghatározó a 2007-ben indult pekingi Modern
Sky, amelynek szervezője a Modern Sky Records, a legnagyobb kínai független lemezkiadó. A felhozatal itt is igen
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változatos, a heavy metaltól kezdve a punkon át a technóig
számos színpad és előadó közül választhatunk. Ugyanez a
cég szervezi 2009 óta a Strawberry Fesztivált, amely valamivel könnyedebb zenéket kínál. A Midi és a Modern Sky
kapcsolata meglehetősen ellenséges, az utóbbi többször is
ugyanazokra az időpontokra tette a rendezvényeit, mint a
Midi, és néhány esetben a kiszemelt helyszínt is elhappolta
vetélytársa elől. Ma már a Modern Sky két fesztiváljának is
vannak vidéki mutációi.
Kína belsejéből, Chengduból indult 2009-ben a Zebra
Fesztivál, amelyet a hasonló nevű zenei tévécsatorna és
tartalomszolgáltató szervez. Ma már több városban megrendezik, különlegessége, hogy a rockcentrikus társaihoz
képest több pop- és elektronikus zene szerepel a kínálatában, viszont kevesebb a neves külföldi fellépő. Kifejezetten
elektronikus zenére szakosodott az Intro Fesztivál, amelyet
Peking 798-as negyedében, a kínai kortárs művészetek –
egy gyártelep belakásával létrejött – világhírű központjában
rendeznek meg minden évben.
Külön kategóriát képeznek a tengerparti fesztiválok, amelyeket homokos strandokon rendeznek meg. Ilyen például
Qingdao városában az Aranyhomok-part Fesztivál. Más
szervezők viszont éppen Kína belsejébe csábítják a zenerajongókat, ahol a nagyvárosoktól távol, nomád körülmények
között lehetnek együtt néhány napig. Felállítják a színpadokat az északi pusztákon, a havas hegyek között, mocsarak
mellett és bárhol, ahol elegendő érdeklődőre számíthatnak.
Márpedig az érdeklődők száma évről évre nő: a fesztiválozás még viszonylag új jelenség, miközben egyre több az
elkölthető jövedelemmel rendelkező fiatal, akiket a hagyományos turistautak már nem vonzanak, a trendi rendezvé-

nyek viszont annál inkább.
Három nap a világ
A külföldi fesztiválokhoz képest a kínai rendezvények sajátossága, hogy általában nem nyáron tartják őket, hanem
valamelyik tavaszi vagy őszi ünnep körül, amikor egész
Kína egyszerre megy szabadságra, s amikor a hőség nem
teszi elviselhetetlenné a szabadtéri rendezvényeket. A
hosszú hétvégékhez kötöttség miatt a legtöbb kínai fesztivál három- vagy négynapos, az egyhetes alkalmak nem
jellemzőek. Egy másik különbség, hogy ugyanannak a
fesztiválnak a helyszíne évről évre változik, attól függően,
hogy éppen melyik városi vagy kerületi hatósággal sikerül a szervezőknek megegyezniük. A helyi kormányzatok
általában anyagilag is támogatják a rendezvényeket, de
hosszú távú, sokéves együttműködések még nem alakultak
ki, és az is gyakran előfordul, hogy a pontos helyszín csak
néhány nappal vagy héttel a kezdés előtt derül ki. Érdekesség, hogy a fesztivál helyszíne a zenei kínálatot is befolyásolja: a kínai rock központja északon – Pekingben, illetve
Xi’anban – van, s az itteni eseményeken több a keményebb
zene; a Jangcétől délre viszont inkább a könnyebb műfajokat kedvelik, így a szervezők ide poposabb előadókat
hívnak meg. Mindenesetre a kínai fesztiválpiac most van
kialakulóban: biztosak lehetünk benne, hogy néhány éven
belül már több száz vagy ezer rendezvény között válogathatunk, s abban is, hogy a fizetőképes kereslet növekedésének hatására egyre több világsztárral is találkozhatunk a
kínai színpadokon.
Salát Gergely
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Az ébredező sárkány,

avagy a kínai média jelene

Kínai. Mi jut eszünkbe erről a jelzőről? Persze, ha nyitott
énünket igyekszünk a felszínre hozni, akkor rögtön elkezdhetjük sorolni a különböző sok száz, netán ezer éves
találmányokat. Ugyanakkor legyünk azért őszinték: elsőre
inkább a sztereotípiákat kezdjük sorolni. Tisztában vannak Kínában is az országról általánosan kialakult képpel.
Éppen ezért igyekeznek változtatni azon. Itt jön képbe a
média.
A világ második legerősebb gazdaságával a hátuk mögött
egyáltalán nem meglepő, hogy a kínaiak tudatos építkezésbe kezdtek, és szépen lassan nekiálltak kifaragni
Kínát, mint brandet. Hogy ezt mennyire pontos elképzelések mentén teszik, azt jól jelzik Hu Jintao, korábbi kínai
elnök szavai a Kínai Kommunista Párt (előző, vagyis) 17.
Kongresszusán. Itt kifejezetten arról beszélt, hogy az országnak szüksége van arra, hogy növelje a „puha erejét” (a
sokat emlegetett soft power).
Kína elképzelései azonban számos korlát közé szorulnak.
Ezekről a korlátokról beszélt Zhao Yuezhi, a kanadai
Simon Fraser Egyetem professzora is egy finnországi előadásán. Ezek szerint Kína egyelőre hiába igyekszik növelni a kulturális befolyását a világban, ugyanis többnyire
kínai felfogásban teszi ezt, amely nem mindig illeszkedik
a nyugati környezethez. Ráadásul, ha valaki meghallja a
„kínai média” szóösszetételt, akkor egyből arra gondol,
hogy az csupán valami propagandaüzenet lehet. Másrészt jelenleg a nyugati média uralja a világot. A nyugati
médiabirodalmak (és befektetőik) nyilván azt szeretnék,
hogy ez így is maradjon. A retorika tehát valószínűleg továbbra is az marad Nyugaton, hogy a kínai állami média
egyenlő az állami propagandával. Ez pedig komoly korlát
a puha erő alkalmazásában.
A kanadai egyetem professzora szerint nemcsak az eltérő
szemléletből adódnak a korlátok, hanem profán okai is
vannak. A kínai állam hiába fektetett komoly energiát a
médiatevékenységbe, még mindig nincs jelen eléggé a
világban. Nemzetközi médialefedettség tekintetében a kínaiak közelébe sem érhetnek a nyugatinak. Elég csak arra
gondolni, hogy többnyire ők maguk is az olyan hírügynökségek anyagait dolgozzák fel, mint például a Reuters.
Mindig használnak nyugati médiából átvett műsorokat,
híreket, amelyeket aztán igyekeznek a saját szemszögükből, a maguk módján tolmácsolni. Ez pedig sokszor a
minőség rovására megy – teszi hozzá Zhao Yuezhi.
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Keleti fuvallat a kínai nagy faltól nyugatra
Az, hogy a kínai média képes lesz-e arra, hogy mondjuk liberális nézőpontból is megközelítsen egy-egy témát, továbbra is
kérdéses. Mindenesetre az látszik, hogy vannak még elképzeléseik. Az egyik ilyen a GBTIMES. A finn központú vállalatot
2007-ben alapították azzal a céllal, hogy a helyi ízlésekhez és
igényekhez igazított médiatartalmakat hozzanak létre Európa
különböző országaiban. A helyzet tehát annyiban változott,
hogy így már nem a kínaiak próbálnak a nyugati ember nyelvén
kommunikálni, hanem beiktattak egy közvetítő közeget, amely
fogyasztható formában csomagolja a kínai elképzeléseket. A
finn cég ma már 20 nyelven állít elő műsorokat, több mint 100
alkalmazottal és majdnem 20 kisebb helyi képviselettel – miközben szorosan együttműködik a Kínai Nemzetközi Rádióval.
Egyebek mellett Magyarországon is megvetették a lábukat, egy
saját, hatfős szerkesztőséget is létrehoztak. Immár több mint
három éve bérelnek műsoridőt a Klasszik Rádió 92,1-en, ahol
eleinte kizárólag Kínával foglalkozó, magyar nyelvű műsorokat készítettek, ma pedig már nemcsak a távol-keleti országgal
kapcsolatos, hanem attól független eseményekről is szólnak. A
koncepció lényege az, hogy magyarok tálalják magyaroknak
az ázsiai országgal kapcsolatos kulturális, gazdasági, politikai
és minden egyéb fejleményeket. Azok közül is főként azokat,
amelyek kötődnek Magyarországhoz, vagyis helyi érdeklődésre
is számot tarthatnak. Ezeken keresztül pedig könnyebb bemutatni magát a háttérországot, vagyis Kínát is. Nyugatiasítani a
kínai szemszöget.
Az elv tehát változott, hiszen felismerték, hogy egy nyugati
embernek leginkább egy nyugati fog tudni segíteni abban,
hogy megérthesse Kínát. Látszik tehát, hogy Kína soft power
eszközei egyre finomodnak és a kínaiak is egyre precízebbek.
Ami tehát ma még megmosolyogni való próbálkozásnak tűnik,
az holnap már könnyen lehet, hogy működőképes elképzelés
lesz. A kínaiak pedig elég kitartóak ahhoz, hogy ne vessenek
véget a próbálkozásoknak. Sokszor kinevették már őket a történelem során, például amikor a hetvenes évek végén felvázolták
gazdasági elképzeléseiket és céljaikat. A közgazdászok és más
pénzügyi szakemberek csak legyintettek. Senki sem gondolta
volna akkor még, hogy néhány évtized alatt a kínai lesz a világ
második legerősebb gazdasága. Amely nem mellesleg egyben
a világ legbefolyásosabb hatalmának, az Egyesült Államoknak
lesz a legfontosabb hitelezője.
Hankó Viktor
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A nő máshol van
Emberi viszonyok a régi Kínában

SÁRI LÁSZLÓ könyvei mintha egytől egyig Konfuciusz
válaszát idéznék tanítványa egykori kérdésére, aki azt tudakolta a mestertől, hogy „van-e olyan egyetlen szó, amelyet
az ember egész életében követhet”. Az emberi viszonyok filozófusa kérdéssel válaszolt a kérdésre: „Hát nem ilyen szó
a kölcsönösség?”
Ezt kérdezik tőlünk újra és újra az író könyvei is. Az emberi viszonyok bonyolult helyzeteit, a kölcsönösen előnyös
együttműködés lehetőségeit vizsgálják a legendás Lin-csi
apát elgondolkodtató történetei (Reggeli beszélgetések Lincsi apát kolostorában, Az ifjú Lin-csi vándorlásai, Feljegyzések Lin-csiről), ezt a kérdést firtatják A Kelet kapujában
beszélgetései, A Himalája arca tűnődései, és még határozottabban veti fel az együttműködés kérdéseit a legújabb, A nő
máshol van – Kelet, ha ragyog című kötet.
A régi kínai filozófia alapkérdései ugyanis pontosan azok,
mint korunk dilemmái: hogyan férjünk össze, mire jutunk
együtt? Lebírjuk egymást vagy összehangolódjunk? Együtt
vagy külön-külön boldoguljunk? Na és hogyan? Leggyakrabban és legkézzelfoghatóbban a nő és férfi közvetlen
kapcsolatában jelentkezik égető szükség a válaszra, de máig
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nincsenek ezeknél fontosabb kérdései a történelmi szereplőknek, nagyobb emberi közösségeknek sem. Ahogy Sári
László fogalmaz: „más kérdéseken töprengeni bárgyúság”. A
régi kínai gondolkodás jól tudta ezt. Nekünk csak el kellene
tanulnunk a válaszaikat…
- Valóban ilyen egyszerű a helyzet manapság Kelet és
Nyugat szellemi érintkezését tekintve?
Ma már sajnos nem. Az újkori gyarmatosítást megelőzően,
a jezsuiták Kínába érkezése idején, a 16. század táján volt rá
lehetőség, hogy érdeklődő egymás felé fordulással és diskurzussal megvalósítsuk a szellemi globalizációt, de azóta már
nagyot változott a világ. Kelet és Nyugat nagyon hasonlóvá
vált egymáshoz gazdasági szemléletünket, társadalmi berendezkedésünket és életvezetési gyakorlatunkat illetően. Ma
már nehezebb lenne visszatérni a régi „tiszta forrás”-hoz. Az
azonban kétségtelen, hogy a régi kínai bölcselet és a klas�szikus kínai irodalom nagyszerű alkotásainak szellemisége,
az ezekben felhalmozott – a miénktől alapvetően különböző
– élettapasztalat óriási hasznunkra lehet a mai nyugati világban is. És rá is szorulunk.
Mi, itt a világ nyugati felén belefáradtunk már a vak tapogatózásba a „civilizáció” labirintusaiban, a szüntelen küzdelembe, versengésbe, egymás legyőzésének háborúiba.
Azért nem hagyunk föl vele mégsem, mert abban a hitben
élünk, hogy minden cél csakis mások ellenében érhető el. A
céljaink, különösen pedig a végcélok ugyanakkor egyre zavarosabbak. Mi pedig – mindebből következően – egyre bizonytalanabbak és szorongóbbak vagyunk. Mégis folytatjuk
a küzdelmet a megmaradásért, az önigazolásokért. Minden
erőnkkel kötelező a maximálisra törni, a legtöbbet teljesíteni.
Pedig sokkal ésszerűbb lenne megelégedni az optimálissal,
az „elég”-gel. „Mi az »elég«-en túl vagyon, nekem ingyért
se kellene.” (Tao Jüan-ming, 4-5. sz.) Például ilyesmire tanít
minket a régi kínai gondolkodás. És ők igyekezetek is így
élni minden korban. Az optimumhoz igazodás józanságát
hirdették, nem a maximumra törekvést, a „fenntarthatatlan”
mértéktelenséget. És a régi Kínában ez az elgondolás határozta meg az emberi viszonyok szabályait is.
- Milyen szabályok szerint kellett élnie az optimumra törekvő embernek?
Először is be kellett látnia, hogy a céljai eléréséhez vezető
úton többnyire nem ellenfelekkel találkozik, hanem hozzá
hasonló igyekvőkkel, akik csendes, békés életre vágynak.
Vagyis nem kell őket legyőznie, ha célhoz akar érni. Lehet,
hogy együtt többre jutnak. A családban feltétlenül így van,
többet ér az együttműködés, mint a szembenállás, a versengés. Mit ér például egy legyőzött feleség? Mire megyek
vele? Lehet, hogy életem végéig behódol a fölötte szerzett
hatalmamnak, de vele együtt már soha többé nem győzünk
senkin és semmin, nem érünk el semmit. Cipelhetem a hátamon holtomig mint megfélemlített, összetört tehetetlent.
Az ilyen győzelem rosszabb mindennél. Ha valaki társam
lehet az életben, vagy már az is lett, okosabb, ha a közös
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akaratunk és érdekeink érvényesítésén
fáradozunk. „Hangcsouban a házasfelek
között olyan nagy a kölcsönös jóindulat, hogy valójában nem létezik rossz
házasság.” (Marco Polo)
Ám a régi kínaiak azt is jól tudták, hogy
a valódi ellenséget sem kell feltétlenül
legyőzni. Fáradságos és igen drága
„mulatság” az, leggyakrabban beláthatatlan következményekkel. „Minden
hadviselésnek törvénye, hogy legjobb
épségben hagyni az ellenséget. Szétverni őket már nem olyan jó.” (Szun-ce, i. e.
6-5. sz.)
- Mit tehettek ilyen körülmények között akkoriban a harc, a szembenállás
ellen a nők? És főképpen mit tehetnek
a mai, már Keleten is harcos, nyugati
szellemű körülmények között?
A finom igazodás, illeszkedés képessége
– nem csak kínai viszonyok között – az
egyik legértékesebb női képesség. Ezért
is nevezik több kultúrában erénynek.
Amikor közös célok érdekében hasznosul, különösen értékesnek számít. A
nőknek, akik az élet létrehozói és fenntartói, különös tehetségük van a finom,
puha, csaknem észrevétlen igazodásra
a világ jelenségeihez, a férfirendhez.
Ez a viszonyközpontú gondolkodás és
létezésmód művészi gyakorlata. A fennmaradást veszélyeztető jelenségekhez
ügyesen igazított pozíciókból pedig a
nő képes az összehangolódási folyamatok befolyásolására, sőt nagyon gyakran
az irányításukra. (Persze az okos nőkről
van szó.) Erre az érzékeny és finom igazodási és befolyásolási műveletre a férfi
nem képes.
A férfi az érzéki kapcsolódáson, a direkt

megismerésen keresztül érintkezik a
világgal. Az ő esetében minden kapcsolódási folyamat dinamikus és autonóm. Elképzeléseit és létezésmódjának
szabályait rákényszeríti a világra, a
társakra. Ebből származik a folyamatos
szembenállás a környezetével. Ezt követeli meg örökös alkotásvágya, a világ
minél nagyobb mértékű átalakítására
való törekvése is. Ezzel szemben a nő
munkálkodása állandóságot, biztonságot igényel, és ezt finom, hatékony
eszközeivel el is tudja érni. Persze nem
mindig tartósan.
- A férfi tehát nem is képes a következetes viszonyközpontú gondolkodásra
és ennek a gyakorlati alkalmazására?
A nyugati filozófiában alig-alig tűnik
fel a viszonyközpontúság. Először talán Kant vetette fel az ember és a világ
viszonyában a kölcsönösség kérdését,
később ember és ember kapcsolatában a
fenomenológusok vizsgálták. A nyugati
gondolkodás mindig is elkülönítetten
szemlélte az embert, az individuum
érdekelte. A kínaiakat, élükön Konfuciusszal, az emberek közötti kapcsolat
érdekelte. Azt vallották, hogy ha rendben vannak az emberi viszonyok, akkor
rendben van az ember is. Tehát nem az
embert kell felépíteni először, és főleg
nem önmagában, majd ezután látni hozzá a kapcsolatai kialakításához, hanem
első helyen a kapcsolatokra kell figyelni. Ezekből épül föl ugyanis az ember,
ezekből nyeri el az identitását. Mit
érünk vele, ha külön-külön tökéletessé
és szabaddá válunk, de egymással nem
tudunk mi kezdeni?
Ez a bölcs elgondolás mutatkozik meg

a régi kínai politikai gondolkodásban
is. Már jóval az első császár előtti
időkben igen alaposan végiggondolt
és jó szándékú államelméleti munkák
születtek a kölcsönösen előnyös emberi
kapcsolatok kialakításának lehetőségeiről. Az uralkodók az állam hatalmának
kibontakoztatását a rend és a béke szolgálatába állították. Nem a mindenható
állam létrehozása volt a céljuk, hanem
az aggályosan pontos jog- és igazságszolgáltatás. Nagyon sok időbe telt, míg
a nyugati világ is eljutott a jogállamiság
gondolatának erre a fokára.
H. J.
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„Itt az ideje, hogy visszaülhessek
az íróasztalomhoz alkotni”

Több mint egy év telt el azóta, hogy
a Svéd Akadémia kihirdette Mo Yan
(Guan Moye) nevét, mint a 2012-es irodalmi Nobel-díj győztesét, amit kitörő
lelkesedéssel fogadott a kínai közvélemény és a hivatalos vezetés egyaránt,
hiszen Mo Yan Nobel-díja tulajdonképpen az első „igazi kínai díj” a legrangosabb irodalmi kitüntetés több mint egy
évszázados történetében. Gao Xingjian
(2000-es Nobel-díj) a díj odaítélésekor
már több mint egy évtizede Franciaországban élt és alkotott, míg az amerikai
misszionárius családból származó írónő, Pearl S. Buck (1938-as Nobel-díj)
csupán annyiban tekinthető „kínainak”,
hogy három hónapos korától élete java
részét Kínában töltötte, hamarabb beszélt kínaiul, mint angolul, és világhírű
művei zöme Kínát, a kínai vidéket ábrázolja.
Az elmúlt egy év eredménye, hogy most
már Magyarországon – ahol amúgy a
kortárs kínai irodalmi alkotásokkal és
kortárs szerzőkkel kapcsolatos írásokkal
sajnos csak igen-igen elvétve találkozhat az érdeklődő – sem cseng ismeretlenül a neve, és viszonylag széles körben
vált ismertté az életével és alkotásaival
kapcsolatos számos információ is. Például, hogy a Mo Yan, a Moyehez hangzásban közel álló írói álnév, aminek
jelentése, „Ne szólj!”, s hogy ez a névválasztás a gyerekkoráig nyúlik vissza,
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amikor is a kínai történelem viszontagságos időszakai alatt egy-egy helytelen
kifejezéssel, fölösleges locsogással nem
csupán magát, de a családját és ismerőseit is bajba sodorhatta az ember, így
jobb tanácsot nem is adhatott egy szülő
a gyerekének: „Ne szólj!”. De mint
ahogy egy nyilatkozatából kiderül, egyfajta emlékeztetőnek is szánta önmagának, hogy egy író inkább írjon, semmint
beszéljen. Bekerültek a köztudatba „új”
esztétikai és irodalomelméleti kifejezések is, mint például a „hallucinatorikus
realizmus” – a mágikus realizmus kínai
változata, a népmeséket, legendákat,
történelmet és a jelent egymásra vetítő,
az idősíkokkal játszó, egyéni és újszerű
narráció –, amellyel a Svéd Akadémia
műveinek stílusát jellemezte; valamint
a nyolcvanas években Kínában felbukkanó „gyökérkeresők” irányzata – az
írók a nép, az ország és a kultúra „gyökereihez” visszanyúlva igyekeztek magyarázatot találni a jelen kérdéseire –,
amelyhez Mo Yan korai műveit szokták
sorolni. Ma már sokan a nevéhez tudják
kötni a Magyarországon is bemutatott
Zhang Yimou (rendező) és Gong Li
(főszereplő) nevével fémjelzett, Arany
Medve-díjas gyönyörű képi megjelenítésű filmet, a Vörös cirokmezőt is,
amely Mo Yan monumentális családregényének, A vörös cirok nemzetségének
filmadaptációja. Jelenleg Kínában té-

vésorozatot is forgatnak a műből. Múlt
év novemberétől pedig végre magyarul
is olvasható a Noran Libro könyvkiadó
gondozásában megjelent regénye, a
Szeszföld (Kalmár Éva fordítása), amelyet hamarosan újabb regénye, a Békák
követi (Zombory Klára fordításában).
Kínában és a nagyvilágban ezalatt az
egy év alatt a korábban közszerepléstől
visszahúzódó, és a „szupersztárságot”
több nyilatkozatában elutasító Mo Yan
folytonosan interjúkat ad, konferenciák
és könyvbemutatók állandó díszvendége, reagál a díja, a politikai és társadalmi szerepvállalása körül kialakult
polémiákra, a töméntelen rajongói
megkeresésre, új pozíciókat tölt be, például kinevezték a Pekingi Tanárképző
Egyetem (Beijing Shifan Daxue) professzorának, valamint ugyanott, a nemrég létrehozott Nemzetközi Íróközpont
elnökének. A hivatalos kultúrpolitika
érthetően Mo Yan nevével és személyével igyekszik népszerűsíteni a kínai
irodalmat Kínában és a nagyvilágban
egyaránt, de az átlagemberek körében is
valóságos kultusz alakult ki körülötte. A
Nobel-díj kihirdetése után könyvei órák
alatt elfogytak a boltokból, rajongói fórumok százai jöttek létre, és szülőfaluja,
a Shandong tartományban található
Gaomi mára már-már zarándokhellyé
vált. Újságírók rohamozták meg a kilencvenéves édesapját és idős nénikéjét
(akiről a Békák című regény főhősét
formázta), s legfanatikusabb rajongói
egy-egy csipetnyi földet, házból kivájt
darabkákat visznek magukkal ereklyeként. Gaomiban egész iparág épült Mo
Yanre, csoportos turistautakat szerveznek a környékre, folyamatosan forgatják az új tévésorozatot a regényéből,
s hogy a filmen az „eredeti” állapotok
köszönjenek vissza, több mint kétszáz
hektáron újratelepítették a cirkot, amire már megvannak a felvásárlók is a
szesziparból (a Szeszföldből bőségesen
meríthetnek ötleteket a feldolgozáshoz
és az italok elnevezéséhez).
Mo Yan egy Pekingben tartott konferencián a következő nyilatkozatot tette:
„Itt az ideje, hogy visszaülhessek az
íróasztalomhoz alkotni… Változatlanul egy átlagos állampolgárnak tartom
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magam, aki ír. Jó művek alkotása az én
feladatom, ezzel adhatom a legtöbbet a
társadalomnak.” Udvariasan, de erélyesen megkérte a tudományos köröket és a
rajongókat, hogy hagyják dolgozni. Mert
valóban, mint ahogy a Svéd Akadémián tartott díjátadó ceremónián vallotta
magáról, ő elsősorban „mesemondó”,
akinek a száraz életrajzi adatok mellett
– 1955-ben született Gaomiban, 11 éves
korában kénytelen volt félbehagyni az
iskolát, földeken, majd gyárban dolgozott, 22 évesen lépett be a seregbe, ahol
írói tehetségére felfigyeltek, majd felnőtt
fejjel elvégezte a Pekingi Tanárképző
Egyetem irodalmi szakát, 1981-ben jelent meg első novellája, majd 1987-ben
nagy sikerű regénye, A vörös cirok nemzetsége – még az élete is, különösképpen
a gyerekkora, mint valami fordulatos, izgalmas kalandregény bontakozik ki nyilatkozataiból és önéletrajzi írásaiból. S
nemcsak az életrajza olyan, mint a fikció,
de az írásaiban is gyakran jelennek meg
életrajzi elemek (mint például az „egykepolitika” irányelvét követve a gyermekét elvetető katona alakja a Békákban;
gyermekkorának számos momentuma,
amely gyakran az éhséggel, magánnyal
kapcsolatos stb.), s a szülőföldje, Gaomi
is számos regényének szolgál színteréül
(A vörös cirok nemzetség, Életre-halálra
fáradtan, Békák stb.).
Mo Yan már a Nobel-díj előtt is az
idegen nyelveken egyik legjobban
reprezentált kortárs kínai író volt. Az
amerikai Howard Goldblatt, az angol

nyelvterület talán legnevesebb, kortárs
műveket fordító sinológusa például
már a kilencvenes évektől fordítja Mo
Yan műveit, összesen kilenc könyvét
jelentette meg. A Békák németül, spanyolul, franciául, hollandul, koreaiul,
sőt más nyelvek mellett már albánul is
megjelent. Mo Yan még a Nobel-díjkiosztó bankettjén is köszönetet mondott
fordítóinak, de előtte és azóta is számos
fórumon és konferencián hangsúlyozza
a műfordítás fontosságát. 2012 nyarán
a Kínai Írószövetség meghívására én is
részt vehettem egy Pekingben rendezett
nemzetközi műfordítói találkozón, ahol
több más kitűnő kínai író mellett Mo
Yant is személyesen megismerhettem.
Mint már említettem, végre magyarul
is olvasható a Szeszföld, Mo Yan talán
legszofisztikáltabb szatírája. A könyvet
érdekes tanulmány, a fordító jegyzete
zárja, amelyben felmerül a kérdés, hogy
vajon le lehet-e egyáltalán fordítani idegen nyelvekre Mo Yant, és általában a
kínai műveket. Kalmár Éva mindenesetre remek munkát végzett, és hihetetlen
nyelvi leleményességről tanúbizonyságot téve adja vissza a regény tapintható,
szagolható, képekben és áthallásokban,
szólásokban és szójátékokban gazdag,
több stílusban íródott világát.
Hadd zárjam Mo Yan egy mondatával
az író elmúlt egy évének taglalását:
„Minden, amit el kell mondanom, megtalálható az írásaimban”, merüljünk hát
el az írásaiban, jó olvasást kívánok!
Zombory Klára

MO YAN MAGYARUL MEGJELENT
MŰVEI:
•A víz a jó ital lelke /esszé/ (Kalmár
Éva fordítása) Litera online irodalmi
portál, 2012. október 19. http://www.
litera.hu/hirek/mo-jen-a-viz-a-jo-itallelke
•Húsgyermek /részlet a Szeszföld című
regényből/ (Kalmár Éva fordítása),
Nagyvilág, 2012. december
h t t p : / / w w w. n a g y v i l a g - f o l y o i r a t .
hu/2012-12-OK.pdf
•Öreganyám metszőfoga /novella/
(Major Kornélia fordítása), Nagyvilág,
2013. február
•Piros kanapé /novella/ (Barta Erika
fordítása), Nagyvilág, 2013. február
•Őszi víz /novella/ (Zombory Klára fordítása), Nagyvilág, 2013. február
h t t p : / / w w w. n a g y v i l a g - f o l y o i r a t .
hu/2013-02_beliv_OK.pdf
•Szeszföld /regény/ (Kalmár Éva fordítása), Noran Libro, 2013
•Békák /regény/ (Zombory Klára fordítása), Noran Libro, tervezett megjelenés: 2014
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Kortárs generációk a Távol-Keleten
– A közgazdaság és a gyerekek
A hatvan évenként ismétlődő „tűz ló”
év első napja 2014. január legutolsó
napjára esik, változásokat, változtatásokat hozva életünkbe. Jelen írás
távol-keleti generációk napjainkban
tetten érhető jelenségeivel, változásaival foglalkozik. A Távol-Keleten
töltött időszak során megtapasztalt
néhány gazdasági-társadalmi folyamat ismertetésére vállalkozom.
Benyomásaimat olyan távol-keleti
városokban szereztem, ahol 2010
és 2013 között végzett munkáim
során volt lehetőségem hosszabbrövidebb ideig tartózkodni. Chengdu,
Chongqing, Hanoi, Hongkong,
Luangprabang, Ho Si Minh-város
(Saigon), Szöul és Vientiane. Ezek
és persze sok más távol-keleti város
pezsgése vagy éppen nyugodtsága
alaposan kibővíti az európai gondolkodásmóddal érkező látogató világképét, főképpen, ha a kortárs, azaz
ma érzékelhető generációs jellegzetességek iránt érdeklődik.
Gazdasági fejlődés és az átlagos
gyerekszám
Amikor egy európai ember a szűken
értelmezett Távol-Kelet országaira,
annak kelet- és délkelet-ázsiai lakóira gondol, valószínűleg megjelenik
előtte egy – mai európai mércéhez
képest – rendkívül népes család képe,
négy-öt gyerekkel, három-négy generációnyi rokonsággal, egy fedél alatt,
tökéletes harmóniában. Nos, ez a kép
egyre inkább a múlt emléke, mintsem
a feltörekvő ázsiai térségre jellemző
valóság. Néhány évtized leforgása
alatt tökéletesen átalakul a világ
egyik leggyorsabban fejlődő területe,
melynek tizenöt országában a Föld
lakosságának egyik meghatározó része él.
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A távol-keleti térségbeli családokra, összetételükre nagy hatással van
a gazdasági változás. A történelmi
tapasztalatok alapján a gazdasági fejlődés megindulása (új technológiák
megjelenése, termelékenység növekedése, infrastruktúra fejlődése) szinte
automatikusan jelenti a vidéken élő
fiatalok városokba áramlását, az idősek vidéken maradását, a fiatalabb
generációk városi életmódra való
berendezkedését, az első gyermekvállalás későbbre tolódását és végül az
egy családra jutó gyerekszám csökkenését.
Egy-egy ország gazdasági fejlődését
figyelemmel kísérve megfigyelhető néhány jelenség, ami a fejlődés
indulásakor népességnövekedést
eredményez, majd a fejlődés egy
bizonyos pontjától kezdődően egyre
látványosabb népszaporulat-csökkenéshez vezet, miközben szép lassan
megnövekszik a várható élettartam.
Ha pedig megnézzük a kiindulópontnak kijelölt (szegény ország) és a
végpontnak gondolt (gazdag ország)
közötti különbséget, akkor azt láthatjuk, hogy ameddig nagyon szegény
az ország lakossága, addig az 5-6
gyerek sem ritka egy-egy családban,
ezzel ellentétben ugyanezen ország
meggazdagodásának pillanatában már
csak 1-2 gyermeket találunk egy famílián belül. Miért történik mindez?
„A gyermek a legnagyobb befektetés”
– hangzik a jól ismert mondás. Egy
szegényebb gazdasági környezetben
értelmezve a frázist, ahol alacsony
színvonalú az egészségügyi ellátás,
ivóvízhiány van, az emberek kiszolgáltatottabbak az időjárásnak, az
élelem mennyisége és minősége hullámzó és hiányos a szociális ellátórendszer, ez azt jelenti, hogy egy pár
annak érdekében vállal minél több

gyereket, hogy munkaképtelen korukra elég utód maradjon körülöttük,
akik képesek gondoskodni róluk. Így
biztosítva saját életfeltételeiket olyan
helyzetben, amikor sajnos számítani
lehet egy-egy utód elvesztésére, betegség, éhínség vagy akár háborús
viszontagság miatt. Nem lévén nyugdíj- vagy más szociális ellátórendszer,
nagyobbak a sokgyermekes párok
túlélési esélyei egy szegény országban. Azaz visszatérve a mondásra:
egy szegény gazdaságban minél több
gyermek vállalása jelenti a család túlélésének zálogát és az újabb és újabb
generációk megszületésének lehetőségét. Ebben a helyzetben a sok utód
megtérülő befektetés.
Ugyanezt a fenti mondást tesztelve,
tegyük most át vizsgálódásunk helyszínét néhány évtizeddel későbbre,
miközben valamilyen hatás következtében gazdagabbá vált ugyanez az
ország. Mit látunk egy tipikus családban ekkor? Az anyagi motiváció miatt
városi környezetben dolgozó szülők
általában akkor vállalnak gyermeket,
amikor megengedhetik maguknak a
gyermeknevelést anélkül, hogy ez a
család szegényedéséhez vezetne. A
gyerekvállalás időzítése elsősorban a
már felhalmozott tartalékoktól függ.
Az esetleg vidéken maradt nagyszülők nem feltétlenül vethetőek be folyamatos gyerekfelvigyázás céljából.
Az egyik szülőnek otthon kell maradnia a gyerekkel és egy időre kiesik
a munkából, esetleg más költséggel
járó gyerekfelügyeletet kell szervezni.
Másrészről pedig finanszírozni kell
az utód többnyire kötelező érvényű
oktatását és egyéb felmerülő költségeit egy-két évtizeden keresztül.
Mindez szükséges ahhoz, hogy a poronty felnőtté válva, a szülői fészket
elhagyva helyt tudjon állni, gazda-
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sági értelemben véve életben tudjon
maradni. Ebben a társadalomban a
szülők számíthatnak idős éveik során
felhasználható nyugdíjukra, illetve
egyéb saját maguk által megteremtett javakból szerezhető járulékokra,
magyarul az utódok anyagi jellegű
segítségétől függetlenül is biztosítva
van életben maradásuk. Tekintettel a
gazdag környezet kielégítő egészségügyi, lakhatási, élelmezési és szociális
lehetőségeire, az egy-két utód túlélési
esélye is elég nagy ahhoz, hogy környezetüknek köszönhetően eséllyel
megéljék ők is az időskort. Ebben a
gazdag környezetben az utódvállalás
tehát sokkal inkább költségtényező,
ami gazdaságilag nem megtérülő áldozattal jár. A nagy létszámú család
itt nem feltétlenül eredményez jobb
életfeltételeket, sőt mi több, könnyen
jelentheti a család túlélési lehetőségeinek beszűkülését. Ilyen helyzetben
minden újabb gyerek vállalása egyre
kevésbé megtérülő befektetés. A működő stratégia tehát a később vállalt
és kevés gyermek felnevelése. Ez
utóbbi állapot felé tartó folyamat látható manapság a gazdagodó Kelet- és
Délkelet-Ázsiában.
A 21. század elejének Távol-Kelete
egyelőre nagyon különböző fejlettségi szinten lévő országokat foglal
magába. Vannak alacsonyan fejlett
gazdaságok, ahol a vidéki életforma
és a gazdasági jellegű körülmények
sokgyermekes családmodellt indokolnak, a születéskor várható élettartam
itt alacsonyabb. Más távol-keleti
területeken a gazdasági fejlettség ma
ismert legmagasabb szintje valósul
meg, és már az egyetlen gyermekes
családmodell az általános, miközben
lakói hosszabb életre számíthatnak. A
két szélsőség között található a távolkeleti országok többsége, melyek a

közepes fejlettség más-más szintjein
tartanak, csökkenő gyerekszám, lassan
növekedő várható életkor és lassulva
növekedő népességi jellemzőkkel.
Nagyon leegyszerűsítve és madártávlatból megfigyelve a távol-keleti
gyerekszám alakulását, azt láthatjuk
most, amit a világ más területein is
megfigyelhettünk egykor például Nyugat-Európában, vagy láthatunk majd
a jövőben akár az afrikai kontinensen:
egy technikai jellegű változás, egy új
termelési mód vagy egy háborús időszak megszűnése következtében javuló
életkörülmények miatt a világgazdasági szereplők figyelmének középpontjába kerülhet egy térség. Különösen
ösztönző hatással van a befektetések
megindulására egy-egy olcsón megszerezhető termelési erőforrás, mint a
munkaerő, nyersanyag vagy a tudás.
A prosperáló gazdaság teremtette új
feltételekhez, a társadalom és a családmodell bizonyos lemaradással, egy-két
generációnyi késéssel alkalmazkodik.
Egy gazdasági fejlődés útjára lépő,
fiatal és jelentősebb lélekszámú ország
először hatalmas piacként és olcsó
termelési kapacitásként érvényesül,
miközben a népszaporulat az első időszakban még nagy. Később a változás
előrehaladott szakaszában az ország
megtarthatja vagy akár el is veszítheti
a népesedés és gazdasági teljesítmény
kényes egyensúlyát. Ennek függvényében válhat még fejlettebb gazdasággá
kevesebb gyerekkel egy családban,
vagy maradhat átmeneti fejlettségű
állapotban, esetleg visszafejlődés következhet be. Egy teljes folyamat 80100 évet ölelhet át.
Természetesen a szemléltetett gyerekszám és a gazdasági növekedés,
fejlődés kapcsolatát megannyi változó
befolyásolja, ami izgalmasabbá teszi
egy-egy konkrét ázsiai ország esetének

vizsgálatát. A gazdasági növekedési
lehetősége befolyásoló tényező például a földrajzi elhelyezkedés, a jellemző természeti adottságok, az alkalmazott közigazgatási szabályozás, a
történelmi örökség, a technológiához
vagy tőkéhez való hozzáférés, a megtakarítási szokások, a fejlődés beindulásának időzítése és a versenytársnak
vagy partnernek számító országok jelenléte. A gyermekvállalást módosítja
többek között az egészségügyi rendszer, az oktatási rendszer, a szociális
háló, vallási-kulturális közeg, családtervezési ösztönzők, egyéni karriercélok, háborús és békés időszakok.
Európában ismeretlen a jelenség, de a
távol-keleti országokban a holdnaptár
egyes szerencsésebb évei is erősen befolyásolják a születések időzítését. A
2012-es sárkány éve például komplett
gyermekszülési hisztériát váltott ki,
mert az ebben az évben világot látó
gyerekek gazdagabb, sikeresebb életre
számíthatnak a keleti hagyományok
szerint. Emellett van olyan évszám,
amit nem szerencsésnek bélyegeznek,
ezért egy-egy kelet-ázsiai munkáltató
kimondottan nem szívesen alkalmaz
az adott évben született munkavállalót, mert „elviheti a profitot”.
Szingli életforma a Távol-Keleten
Amikor az ember hosszabb időt tölt el
a Távol-Kelet különböző városaiban,
és gyarapodni kezd helyi emberekből
álló ismerősi köre, valamint rajtuk
keresztül bekerül külföldiek által kevéssé látogatott baráti közösségekbe,
úgy kezd egyre nyilvánvalóbbá válni,
hogy egy bizonyos időszak előtt vagy
után születettek egészen máshogy
állnak hozzá a párkapcsolathoz, a
házassághoz, annak szükségéhez. A
törésvonal nagyjából az 1980-as évek
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vége előtt és után születettek között lehet.
Az idősebbek hozzáállása a házassághoz
a tradicionális értékekhez áll közelebb, a
fiatalabbak viszont már új – a házasságot
kevésbé privilegizáló – elképzeléssel viszonyulnak a párkapcsolathoz.
Alapértelmezésben a távol-keleti környezet sajátossága a család központú
életvitel, szemben például a gyakran egykét személyesre szűkülő nyugati családi
állapottal. Egy fejlett gazdaságú, modern
társadalomban elméletileg egyetlen ember is képes megteremteni teljes életének,
háztartásának feltételeit, ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy a tartós párkapcsolat gazdasági, hatékonysági funkciója
háttérbe szoruljon, ezzel borítva a társadalmi tradíciókat. A hagyományok szerint
a Távol-Kelet több térségében a lánygyermeknek hosszú távon kevés haszna
van az őt felnevelő család számára, mivel
kiházasításakor a férj családjához kerül át és onnantól kezdve nekik szenteli
energiáit. Az oktatáshoz, felsőoktatáshoz
vagy bármilyen hasznosítható információforráshoz azonban a távol-keleti régió
fejlődésével párhuzamosan növekszik a
hozzáférési lehetőség. Ambíció és motiváció függvényében a munkavállalói,
vállalkozói lehetőségek szinte határtalanok, a munkanélküliség ritkább jelenség.
A tanulással töltött évek sokszorozódása,
ezáltal elérhető jobb pozíciók, az anyagi
függetlenség megteremtése, fenntartása
olyan tényezők, amelyek a Távol-Keleten
ugyanúgy lehetőséget adnak egyszemé-
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lyes életvitel kialakítására, ahogyan az
a fejlett európai gazdaságokban tapasztalható.
A távol-keleti egyedülálló felnőttek
úgynevezett szingli életmódjának kialakulásához vezető motivációk sajátosak.
Kelet-Ázsiában erősebb a férfi dominancia, szemben Délkelet-Ázsiával,
ahol a nők érzékelhetően függetlenebbek. Egy-két évtizeddel ezelőtt az egyedülálló életmód ismeretlen volt, mostanra markáns jelenség. A gazdaságilag
legfejlettebb ázsiai városokban meredeken emelkedik a tudatosan szingli
életmódot választók száma. Speciális
távol-keleti jellemző a gyerekvállalás és
a házasság függvényszerű kapcsolata,
ezért a házasságra nem lépők gyermeket
sem vállalnak. Ez egyáltalán nem ilyen
„fekete-fehér” nyugati környezetben.
Úgy tűnik, hogy az egyetemen töltött
időszak és a munkavállalás, vállalkozás
lehetősége a távol-keleti nők számára
választási lehetőséget teremtett. Ráadásul az üzlet, pénzügyek kézbentartása
hagyományos erőssége ezen társadalmak nőnemű tagjainak. Sikeres saját
üzleti tevékenységgel foglalkozva
könnyen magyarázható a tudatos házasságkerülés vagy legalábbis a házasodás
halasztása a kieső profitra hivatkozva.
Távol-keleti férfitársaságban többször
hallható elmarasztaló megjegyzés 2728 éves koruk után még nem házas
nőkről, akik pedig már a harmincat is
férj nélkül töltik be, azokra negatív ki-

fejezések egész sora használatos. Ez már
csak azért is érdekes, mert logikus, hogy
a házastárs nélküli férfiak is nagyjából
ugyanennyien vannak, de e felett elegánsan átsiklik a figyelem. Egy harmincéves
férfi esetében, ha kiderül, hogy még nem
nős, megbocsájtó, házasságra ösztönző
szavak hangzanak el a társaság részéről.
Talán nem kell tanulmányt készíteni az
ázsiai gazdasági növekedés és a nőkférfiak közötti munkavállalási különbségek csökkenése közötti összefüggésről.
Amikor a nők számára is adott a bérért
végezhető munka opciója, a társadalom
munkával töltött időráfordítása növekszik, ami értelemszerűen többlet munkaerőforrást jelent az adott gazdaság
számára, ez pedig növekvő munkaerőkapacitást eredményez. Hozzájárul a
távol-keleti gazdasági robbanás lendületéhez.
Feltűnhetett a kedves Olvasónak a leírtak hasonlósága az európai környezetben
tapasztalható folyamatokkal. Ez nem
véletlen. A generációs elméletek kidolgozói is ezen az állásponton vannak. A
Föld lakossága kisebb-nagyobb időbeli
eltérésekkel, lokális sajátosságok érvényesülése mellett, ugyanazokat a generációs ciklusokat éli át. 2014. január 31én – a „tűz ló” évének kezdetén – egy
olyan év elé nézünk, amikor a holdnaptár
törvényszerűségei a változást, a régóta
megoldásra váró tennivalók véghezvitelét támogatják.
Monori Gábor
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Genie oblige! A tehetség kötelez!

Dr. Prof. Batta András
Batta András zenetudós, Liszt, Weiner
Leó és Richard Strauss életművének
kutatója, a Zeneakadémia professzora.
Zenei újságíróként a Magyar Rádió és a
Magyar Televízió, valamint az osztrák
ORF műsorait is vezette, szerkesztette.
Opera – zeneszerzők, művek, előadóművészek című kötetét több mint tíz
nyelvre fordították le. A Zeneakadémia
rektoraként (2004–2013) irányította a
világhírű intézmény modern épületének
létrejöttét, valamint a Liszt Ferenc téri
szecessziós zenepalota felújítását. Jelenleg kormánybiztosként foglalkozik
a magyar zenei életben rejlő stratégai
lehetőségek kiaknázásával.
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Liszt Ferenc az európai kultúra Ázsiában legnagyobb tiszteletnek örvendő
alakjainak egyike. Az általam 2004
és 2013 között vezetett budapesti,
magyarországi Liszt Akadémiát személyesen ő alapította – egyedüliként a
nevét viselő intézmények közül szerte
a világon. Ez az intézmény küldetését
is meghatározza. Az Akadémia 138
éves működésével a XIX. század páratlan előadóművészének, avantgárd
szellemű zeneszerzőjének és különleges, integráló személyiségének örökségét viszi tovább.
Mit jelent ez? A képzés, a szakmai minőség legmagasabb fokát – a hagyományok folyamatos ápolását. Hogy
mást ne mondjak, az Akadémián
valamennyi zongoraprofesszor Liszttanítvány. A mai oktatók „felmenői”
mind Lisztig vezethetők vissza, a mai
mesterek – közvetve – Liszt Ferenctől nyertek beavatást a zongorajáték
misztériumába. A Liszt Akadémia ma
is az ő legendás filantróp attitűdjét
képviseli. Küldetése, hogy felfedezzük és segítsük a tehetséges fiatalokat,
hogy a jó ügyek mellé álljanak és
gyógyítsák a társadalmi problémákat. A hagyományok ápolása mellett
a jövő zenéjének megteremtését is
kiemelt feladatának tekinti az egyetem. Ebből a szempontból is van kire
felnéznünk: a XX. század nagy újítói
közül Bartók, Dohnányi, Kodály, Ligeti és Kurtág is ezer szállal kötődik
hozzánk.
Az Akadémia több mint zeneművé-

szeti egyetem. Nem csupán iskola,
de koncertközpont is. Az art nouveau
stílusjegyeit és erős dionüszoszi és
apollóni jelképrendszert magán viselő
főépületének hangversenyterme páratlan szépségű, akusztikája világszínvonalú. A zenei élet számára referenciapontként szolgáló épület és intézmény
egységére ugyanazt a szót használja a
köznyelv: az Akadémia.
A döntően európai uniós forrásokból
fedezett felújításával és fejlesztésével
2013. október 22-én nagyszabású
megnyitógála során a XXI. század
kihívásaira is felkészítve nyerte
vissza eredeti pompáját az épület.
A legmodernebb HD-minőségű
stúdióberendezések és a professzionális hangtechnika alkalmazásával
tartalomgyártóként is színre léphet
az intézmény. A mostantól önálló
koncertmenedzsmenttel is rendelkező
koncertközpont újranyitása az itt tanuló diákok számára azt jelenti, hogy
Budapesten aktív tagjaivá válhatnak a
pezsgő európai zenei életnek.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem magnetikus vonzereje az
intézmény majd’ évszázados múltú
távol-keleti kapcsolatrendszerében is
érvényesül. Külföldi hallgatóinak közel fele Ázsiából érkezik, elsősorban
Japánból, Kínából és Koreából. És
hogy nem elhanyagolható csoportról
van szó: a külföldi hallgatók aránya
Magyarországon itt a legmagasabb. A
diákok többsége zongorát, hegedűt és
csellót tanul, de nem kevés az ének,
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fa- és rézfúvós szakokra jelentkezők száma. Sőt, számos
példa akad az olyan különleges szakválasztásokra, amelyek
a jellegzetesen magyar hangszer, a cimbalom megismerését
tűzik ki célul. Ősi, keleti eredetű hangszer, a magyar nemzeti romantika emblematikus hangszere, a XX. században is
számos művet írtak rá, és napjainkban is egyre többen komponálnak cimbalomra, és a dzsessz is felfedezte magának.
Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a főbb hangszerek
jelenlegi nagy tekintélyű professzorai világnagyságok. A
zongoristáink ősatyja Liszt, a hegedű tanszéken a legendás
Hubay Jenő szelleme uralkodik, a csellisták vonóját pedig
Popper Dávid vezeti. A magyar zongorajátékot a TávolKeleten manapság Nádor György, Falvai Sándor, Lantos
István, Dráfi Kálmán, Kemenes András professzorok éltetik.
Nagy hírű vonós hagyományainkat pedig Perényi Miklós,
Perényi Eszter, Szabadi Vilmos, Onczay Csaba, Kelemen
Barnabás és Kokas Katalin örökítik tovább. Az Ének és
Opera Tanszék szakmai színvonalát 2013-ig egy valódi
operasztár, Marton Éva szavatolta, akinek feladatát Meláth
Andrea folytatja.
A felsorolás még nem ért véget. Kína és Szingapúr zeneoktatási modelljeinek kialakításában eddig is hathatós szerepet
vállalt az Akadémiához tartozó Kodály Intézet, amelynek
igazgatója, Nemes László Norbert. Ő és az intézet profes�szorai (Erdei Péter, Kiss Katalin, Platthy Sarolta, Szabó
Orsolya) tanácsadóként rendszeresen tartanak kurzusokat a
térség országaiban a Kodály-módszerről. Sokszorosan bizonyított szakmai felkészültségük nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy évről évre egyre több ázsiai diák folytatja zenei tanulmányait Budapesten és a Kodály Intézetnek otthont adó
bájos városkában, Kecskeméten.
A Liszt Akadémia szoros munkakapcsolatot ápol a pekingi
és a sanghaji Central Conservatory of Music képzési centrumokkal, hovatovább rendszeresen fogadja a Gulangyu
Középfokú Zongoraakadémia legtehetségesebb növendékeit
is. A tanárképzés és a Kodály-pedagógia átadása terén legjelesebb barátunk a Sanghaji Tanárképző Egyetem. Japánban
évtizedek óta nagy tiszteletnek örvendenek a magyar muzsikus professzorok. Rendszeresen tartanak mesterkurzusokat a legfontosabb japán zenei intézményekben. Tanáraink
a Tokyo University of Arts, a Tokyo College of Music, a
Toho University, a Kobe University, a Nagoya University,
a Sapporo University, valamint a gifui székhelyű JapánMagyar Kulturális Egyesület által szervezett zenei események mesterei.
Koreában a Korean Liszt Society a Liszt Akadémia legfőbb
partnere: fél évtizede ők rendezik meg az évről évre egyre
növekvő presztízsű Liszt Piano Competitiont, melynek fődíja egy egyéves ösztöndíj a Liszt Akadémián. A felsőoktatási
szférából a daegui Keimyung University indított a Kodálymódszerre épülő pedagógiai képzést, itt a Kodály Intézet
tanárai tartanak szemináriumokat.
Az évszázad alatt kicsiszolt, szenvedéllyel telített módszerek mellett Budapest miatt is ajánlom figyelmükbe a Liszt
Akadémiát. Az egyetem és koncertközpont Európa egyik
legnagyobb kulturális vonzerővel bíró fővárosának szívében található. Építészeti értékei, csodálatos fekvése, pezsgő
kulturális élete és megfizethetősége miatt külföldi diákjaink
körében is rendkívül népszerű desztináció.
Zborai Eszter
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Hagyományos és kevésbé
hagyományos kínai játékok
Sokan biztosan hallottak már a madzsongról vagy a kínai sakkról. Bár hódítanak
a videojátékok, Kínában mindkét játék máig igen nagy népszerűségnek örvend. Azt
már kevesebben tudják, hogy rengeteg más társas- és egyéb játékot játszottak, játszanak a Középső Birodalomban. Ismerkedjünk meg velük egy kicsit!
A legismertebb játéknak, a madzsongnak (majiang) rengeteg regionális változata
létezik, bár a különbségek leginkább a pontozást érintik. A filmekben is gyakran –
leginkább szerencsejátékként – megjelenő társasjátékot kis „csempékkel” játsszák,
melyeken egy-egy kínai karakter található. Rengeteg kombináció létezik, melyekre
a nyerés érdekében törekedni kell a játékosoknak. 1998-ban megjelent egy egységesített játékszabályzat (Guobiao majiang), nem sokkal később pedig 2002-ben első
alkalommal Tokióban rendezték meg a nemzetközi madzsong-bajnokságot. 2006ban megalapították a Madzsong Világszervezetet. A madzsongra immáron nem is
annyira játékként, inkább sportként és nemzeti büszkeség tárgyaként tekintenek a
kínaiak. Lehet online, számítógépen, telefonon is játszani.
A sakkot is sokan ismerik és szeretik Kínában, természetesen ez esetben is a helyi
változatot. A kínai sakk néven ismert xiangqi áll a legközelebb a nyugati sakkhoz,
csak itt nem mezőkön, hanem vonalakon mozognak a bábuk helyett használt korongok. A sötét vagy vak sakk néven is ismert banqi a kínai sakknál sokkal egyszerűbb,
a játékidő is rövidebb, és inkább csak szórakozásból játsszák, mintsem stratégiai
játékként. A harmadik jelentősebb sakkjáték a Sanguoqi, azaz a Három királyság
sakkja, mely egy háromszemélyes sakkjáték. A játszma a Han Birodalom bukását
hívatott szimbolizálni, valamint Wei, Shu és Wu államok küzdelmeit a hatalomért.
Itt is az győz, aki mattot ad az ellenfélnek azzal a különbséggel, hogy aki először
kap mattot, annak a királysága az őt legyőző ellenfélre száll, aki a megmaradt másik
ellenséges állammal küzd a végső győzelemért.
Kevésbé hagyományos, ám annál népszerűbb társasjáték a Sanguosha, azaz a Három királyság legendája. Ez egy társasjáték, melyben kártyákkal játszanak, és a Három királyság románcának történelmi idősíkjára repít vissza. Bonyolult és rengeteg
szabálya és jellemzője van a játéknak, és próbál valamilyen módon a történethez
igazodni, hogy melyik személyiségnek milyen „szuperereje“ van. Például Liu Bei
képessége a kedvesség, így adhat kártyáiból játékostársainak, míg a gonosz Cao
Cao megtarthatja azokat a kártyákat, melyekkel más árthatna neki. Legalább 2 játékos szükségeltetik, legfeljebb tízen játszhatják. Mint minden másnak, ennek a játéknak is léteznek online változatai, de persze egy jó társasággal minden társasjáték
izgalmasabb a világhálónál.
A gyerekek előszeretettel játszanak mindenféle kütyüvel; Kínában megtalálhatjuk
ezeket is. A legnépszerűbb a jianzi névre hallgató, tollaslabdaszerű játék, melyet
rugdosni szoktak a focilabda dekázásához hasonlóan, illetve a kezeken kívül bármilyen más testrésszel hozzá lehet még érni. Nemcsak az utcán, udvaron szoktak vele
játszani, de versenyeket is rendeznek; ilyenkor egy léc felett kell átrúgni vagy ütni,
a röplabdához hasonlóan, illetve létezik már freestyle tollaslabdázás is.
Népszerű játék még a kínai jojó. A kínai jojó kinézetre kicsit eltér nyugati társától. A
két lemez között homokóra formájú elvékonyuló rész szolgál összeköttetésül, ahová
a madzag kerül. Innentől pedig már ismerős a történet; a klasszikus kézmozdulatokkal kell a jojót fel-le pörgetni.
Igencsak innovatív játéknak bizonyult a zhuqingting (japán nevén taketombo), azaz
a bambuszkopter. A Hadakozó fejedelemségek korából származik, az i. e. 4. századból. A vékony bambuszrúdra erősített propellerke, bár Kínában népszerű játék volt,
az évszázadok során sok európai tudós érdeklődését is felkeltette, például Leonardo
da Vinciét. Ki gondolta volna, a kis bambuszkopter működési elvei hozzájárultak az
európai aeronautika megszületéséhez?
Horváth Alíz
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Kultúrák közötti párbeszéd

– Hangolódjunk rá a kínai kultúrára!

Mi a kultúra?
„A kultúra az a módszer, ahogy az emberek egy csoportja megoldja problémáit és eldönti dilemmáit…”
Fons Trompenaars
Sokan teszik fel a kérdést, hogy miként
lehet sikeresen menedzselni egy olyan
céget, intézményt, amelynek falain
belül két merőben eltérő kultúra képviselőinek kell sikerre vinniük a cég/intézmény célkitűzéseit, akik a felmerülő
problémák megoldását eltérően látják?
Az együttműködés – mindegy, hogy a
világ mely pontján valósul meg – valójában mindkét féltől alkalmazkodást
kíván: bármi történjék is, meg kell találniuk a közös nevezőt! Mindehhez sok
türelemre és a másik fél kultúrájának
megismerésére van szükség.
Ha hajlandóak vagyunk elfogadni,
megérteni, hogy a kínai fél mit miért
tesz, ha világossá válik számunkra,
hogy cselekedeteit országa kulturális és
történelmi viszonyai alakították és alakítják a mai napig, sőt ha még a kolléga
komfortérzetét is növelni tudjuk azzal,
hogy ismerjük és alkalmazni tudjuk viselkedéskultúrájának, etikettjének főbb
szabályait, képesek leszünk az együttműködést nagyobb zökkenőktől mentesen biztosítani.
De melyek is azok a fogalmak, ismérvek, amelyek máig meghatározzák a
kínai kollégák munkamorálját, a munkahelyen betöltendő szerepkörüket?
1.) HIERARCHIA: A hagyományos
kínai kultúrában a konfuciánus filozófia
tételei erőteljesen érvényesülnek. Ide
tartozik, hogy az Égalattiban (Világ)
mindenkinek el kell fogadnia az Égi
elrendelést (Isten, sors?), azaz meg kell
elégednie az Ég által a társadalomban
megszabott helyével. Az egyénnek az
adott pozíciónak (nevének) megfelelő
feladatkört kell ellátnia, tisztelnie kell
feljebbvalóit, és meg kell becsülnie
beosztottjait, irányukban pedig ehhez
mérten illik viselkednie. Ez a fajta törvényszerű hierarchia és az ehhez köthető meghatározott feladatkör biztonságos
keretet ad a kínai kolléga mindennapjainak, egyben előrevetíti és kiszámíthatóvá teszi az előrelépés lehetőségét is.
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2.) A KOR TISZTELETE: A kínai
kultúrában az idősek, a kor tisztelete
máig meghatározó. A korhoz nyomatékosan a bölcsesség fogalmát társítják,
így nem véletlen, hogy a legnagyobb
kínai gondolkozókat, filozófusokat
mind ősz szakállal ábrázolják. Míg az
európai kultúrkörben az érvényesülés
az önmenedzselés és a munkamorál
sajátos elegyének eredménye, addig a
kínai kultúrában a munkamorál mellett
a „megfelelő” kor meghatározó egy
adott pozíció betöltéséhez; a kort pedig
– történjék bármi is – minden esetben
tisztelni kell!
3.) MUNKATEMPÓ: A kínai munkahét
hét napból áll, a nyolcórás munkanap,
a hétvége fogalma ismeretlen a kínai
kollégák számára: a munkaórák számát
a feladat határozza meg, és nem a munkaórához szabják hozzá a feladatot.
4.) KÖZÖSSÉG: A piacgazdaság
erősödése, a kínaiakba (a felettes, a
feljebbvaló iránt) belenevelt tisztelet
és munkamorál mind-mind a hagyományos családközpontúság gyengülését
eredményezi. A kínaiak számára a második otthon egyre inkább a munkahely,
második családjuk pedig a kollégákból
áll. Az összetartást, összetartozást közös programokkal igyekeznek erősíteni,
mely időtöltés kikapcsolódást nyújt,
ugyanakkor szervesen hozzátartozik a
közösség formálásához, a közös irányelvek meghatározásához is.
5.) KOMMUNIKÁCIÓ – IGENEK,
NEMEK, TALÁNOK: A kínaiak igye-

keznek elkerülni a nemleges válasz
adását, mindig meghagyják a lehetőséget az igenre. A nem elkerülésére
számos kifejezésük létezik (talán, még
visszatérünk rá stb.), mely árnyalt kifejezésekkel gyakorta okoznak fejtörést a
tapasztalatlan partnernek, kollégának.
A jó hír az, hogy a fentiek ismeretében
már a kezünkben van a kulcs! Ha a
tevékenységünk egészét eme új ismeretekre hangoljuk, ennek a sajátos kultúrának ismerői (amely által előnyhöz
jutunk!), nem pedig szemlélői leszünk!
Szentmártoni Lívia sinológus, az SZTE
Konfuciusz Intézet igazgatója
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SZTE Konfuciusz Intézet
Az SZTE Konfuciusz Intézet 2012 őszén nyitotta meg kapuit a
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Sanghaji Nemzetközi
Tanulmányok Egyetem (SISU) együttműködésével, a Hanban támogatása mellett. Mindkét egyetem nemzetközi hírű felsőoktatási
intézmény, és habár mindegyik más-más területet tekint fő profiljának, oktatási elveik és céljaik megegyeznek.
Az SZTE Konfuciusz Intézet nonprofit oktatási intézmény, feladatunk, hogy nyelvoktatási és kulturális programokon keresztül
népszerűsítsük a kínai kultúrát, és segítsük, támogassuk a kínaimagyar kétoldalú kapcsolatokat. Szertaágazó tevékenységünkkel
napról napra igyekszünk gazdagítani Magyarország, ezen belül is
elsősorban a dél-magyarországi régió mindennapjait.
Intézetünkben nagy hangsúlyt fektetünk a magas szintű, használható kínai nyelvtudás elsajátítására és a diákok kínai kulturális
ismereteinek elmélyítésére. Oktatunk az egyetemen, a Kodolányi
János Főiskolán, felnőttoktatás keretén belül esti tanfolyamokat
tartunk, de három általános és három középiskolában is tartunk
kínai nyelvoktatást. A különleges igényeknek eleget téve speciális
kínai nyelvi kurzusokat is szervezünk: a 2013/2014-es tanévben
indítottuk el nagy népszerűségnek örvendő kínai nyelvtanfolyamunkat turisztikai szakemberek számára. Nyelvóráink kiegészítéseként intézetünkben lehetőség van letenni a kínai állam hivatalos nyelvvizsgáját, a HSK-t, ugyanakkor hallgatóink számos, az
SZTE Konfuciusz Intézet, illetve a Sanghaj város és a Sanghaji
Nemzetközi Tanulmányok Egyetem által felajánlott ösztöndíjat is
megpályázhatnak!
Az SZTE Konfuciusz Intézetben a 2013-as évben, fennállásunk
alig egy éve alatt összesen 60 kínai nyelvi kurzust indítottunk,
melyeken közel 500-an vettek részt; több mint 30 kulturális programot szerveztünk, melyekre több ezren voltak kíváncsiak! A
helyi és az országos média számos esetben címlapon számolt be
rendezvényeinkről.
Várjuk Önt is szeretettel a Napfény Városába, Szegedre az SZTE
Konfuciusz Intézetbe, vegyen részt nyelvóráinkon, legyen részese
izgalmas programjainknak!

Elérhetőségeink:
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Telefonszám: +36 62 544 712
E-mail: konfuciusz@rekt.szte.hu
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Kelet-Ázsia mesterei
Interjú Dr. Csicsmann Lászlóval, a Budapesti Corvinus
Egyetem Társadalomtudományi Karának dékánjával.
- Kedves Dékán Úr! Milyen apropóból indítják útjára a
Kelet-Ázsia mesterképzést éppen most? (Mikor és miért
fogalmazódott meg az igény a képzésre?)
A mesterszak kialakítására vonatkozó igény tavasz környékén fogalmazódott meg. Ennek előzményeként akkreditáltunk egy Ázsia szakirányt a nemzetközi tanulmányok
mesterképzésen belül, és ennek kapcsán a Pázmány Péter
Katolikus Tudományegyetemmel közösen terveztük először
ennek a beindítását. Eközben rájöttünk arra, hogy kevés az
Ázsia szakirány, és a két intézmény közösen képes egy önálló mesterszaknak a kialakítására. Kelet-Ázsia mindenképp
felértékelődik a világpolitikai és világgazdasági folyamatok
tekintetében, és emellett a Magyarországgal való kapcsolatok
is egyre jelentősebbek. Szükség van olyan szakemberekre,
akik speciálisan erre a régióra szakosodnak mind nyelvi,
mind gazdasági, politikai és társadalmi ismeretekkel együtt.
Reményeim szerint olyan hallgatók is fognak jelentkezni a
képzésre, akik bölcsész irányból indulnak el, és nyelvi képzést kapnak. A mesterszakot elvégezve képesek lesznek arra,
hogy aktuálpolitikai, gazdasági összefüggéseket megértsenek
és mindezt Magyarország javára fordítsák.
- A képzés lényegében egy koprodukció. Hogyan oszlanak
meg a feladatok a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem között?
Ez egy „joint master”, ami abból a szempontból speciális,
hogy általában ebben külföldi partnerintézmények szoktak
lenni a magyar intézmény mellett, itt viszont két magyar
egyetem fogja ezt a „joint mastert” kialakítani. Nagyjából
fele-fele arányban oszlanak meg a feladatok. A Corvinus
Egyetem elsősorban elméleti jellegű tárgyakkal vesz rész a
képzésben, mint jog, történeti kurzusok, illetve politikaelméleti ismeretek. Az egyetem specialitásából adódóan a gazdasági jellegű ismeretekre is helyeznénk a hangsúlyt. A másik
oldalon pedig konkrétan a kelet-ázsiai jellegű tárgyakkal
kapcsolatosan főként a Pázmány vesz részt az oktatásban. A
nyelvoktatás szempontjából a kínai nyelvet kínáljuk a hallgatóknak. Ennek a vonatkozásában a terhek megoszlanak. Várhatóan itt fognak a kezdők kínait tanulni, míg a Pázmányon
a haladók. Terveim szerint az oktatás egyik nap itt zajlana,
a másik nap a hallgatók pedig a Mikszáth téren, a Pázmány
épületében lennének. A hallgatóknak csak előnyére szolgál,
hogy a két egyetem szellemiségét egyszerre megkapják.
- Milyen mintára hozzák létre a képzést?
Természetesen megnéztük a nemzetközi mintákat, ugyanakkor azért abból kellett kiindulni, hogy mi milyen tudással
rendelkezünk, amit meg tudunk osztani a hallgatókkal, hogy
speciálisan, Magyarország szempontjából melyek azok az
ismeretkörök, amelyek fontosak. Egy önálló mesterképzésnek a kialakításánál nyilván sok szempontot kell figyelembe
venni. Nagyon fontos volt, hogy komplexen közelítsük meg
a kérdést és a térséget, hogy ne csak szűken vett politikai,
hanem gazdasági, társadalmi összefüggéseket is átadjunk,
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és természetesen mindezt beágyazva valamilyen formában a
nemzetközi kapcsolatokba. Itt alapvetően nem bölcsészeket
fogunk képezni, hanem a térség aktuális eseményeihez értő
szakértőket, akik nyelvismeret birtokában képesek megérteni
az összefüggéseket.
- Milyen előzményei vannak a Budapesti Corvinus Egyetemen az Ázsiával kapcsolatos tanulmányoknak?
Korábban tantárgyak formájában megjelent már a téma. Az
Ázsia-tanulmányok éveken keresztül futott kurzusként a
nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgatói számára.
Jómagam tanítottam néhány meghívott oktatóval. Emellett,
ha Ázsiát szélesebb körben értelmezzük, és nem csak KeletÁzsiára fókuszálunk, akkor az India-tanulmányok című kurzus is nagy népszerűségnek örvendett a hallgatók körében.
Emellett azt el kell mondani, hogy szinte valamennyi kurzus
keretében megjelenik Kína, Japán és Délkelet-Ázsia oktatása. Legyen az diplomáciatörténeti, vagy aktuális nemzetközi
kérdések, vagy akár tágabb világpolitikai kérdéseket vizsgáló
kurzusok. Tehát egyszerűen kikerülhetetlen a térség ismerete.
Azt is kiemelném, hogy nemcsak ezen a karon folyik Ázsiával kapcsolatos oktatás, hanem mind a Gazdálkodástudományi, mind a Közgazdaságtudományi Karon. A Gazdálkodástudományi Karon a japán menedzsment oktatása évtizedes
múltra tekinthet vissza. A Közgazdaságtudományi kar Világgazdasági Tanszékén elsősorban a kelet-ázsiai gazdasági
átalakulás, Kína modernizációja nyer teret a tantervekben,
valamint Délkelet-Ázsia fejlődése, amely szintén többéves
múltra tekinthet vissza. Külön kiemelném, hogy a Corvinus
Egyetemen évek óta létezik egy Kína Központ, amely koordinálja a Kínával kapcsolatos kapcsolatainkat és a nyelvoktatásban is jelentős szerepet vállal. Kiemelném, hogy a tavalyi
évtől kezdődően a karra számos kínai hallgató is érkezik. A
kínai hallgatók a tavalyi évben magyar nyelvet tanultak, és
azt követően beiratkoztak az egyetem alapképzéseire különböző szakirányokban. Idén már 29 hallgatót fogadtunk, akik
magas szintű angol és magyar oktatást kaptak, hogy képesek
legyenek arra, hogy jövő szeptemberben akár magyar, akár
angol nyelvű szakjainkra járjanak. Jelenleg fél évre nálunk
tartózkodik egy kínai egyetem doktorandusz hallgatója is, aki
a kelet-európai térségről végez kutatást. Kínával széleskörű
együttműködést építettünk ki az elmúlt évek folyamán.
- Nevezhető-e ez a képzés interdiszciplinárisnak?
Abszolút interdiszciplináris. Ez nem is kérdés. Pontosan ab-
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ból adódóan, hogy itt politikai, gazdasági, társadalmi, civilizációs, regionális kérdések, esetleg jogi kérdések is kerülnek
tárgyalásra. Már nem lehet nem interdiszciplináris képzést
indítani. Tehát ennek abszolút mértékben megfelel a képzés,
hiszen komplexen kell elképzelni a felmerülő összefüggéseket.
- Hogyan alakították ki a tantervet, milyen a kötelező és a
választható tantárgyak aránya, mennyire tudja érvényesíteni a hallgató az egyedi igényeit?
Érvényesíteni tudja. Itt azért egyrészt kötöttek a lehetőségek, hiszen van egyfajta akkreditációs előírás, aminek meg
kell felelni, és ez alapvetően pontosan megmondja, hogy a
kötelező és a választható tárgyaknak az aránya hogyan fog
alakulni. Mindenesetre a választható tárgyak körében természetesen igyekszünk a hallgatók igényeit széleskörűen
kielégíteni, és olyan ismeretekre is fókuszálni, mint pl. az EU
kelet-ázsiai kapcsolatrendszere. Külön a kínai gazdaságról,
japán gazdaságról, délkelet-ázsiai országok gazdaságáról, japán menedzsmentről lesz kurzus. Fontos hangsúlyozni, hogy
a képzés most akkreditációs folyamat alatt van. Ez a későbbiekben bizonyos kötöttségeket jelent majd.
- Vannak-e külföldi partneregyetemek hasonló képzéssel,
van-e lehetőség külföldi részképzés elvégzésére oly módon, hogy az a tanulmányok aktív részét képezze?
Fontos hangsúlyozni, hogy mind a Pázmánynak, mind a
Corvinusnak kiterjedt kapcsolatrendszere van. A Corvinus
részéről néhány évvel korábban egy rektori látogatásra is sor
került, és azóta is folyamatosan érkeznek kínai delegációk az
egyetemre. A Sanghaji Nemzetközi Tanulmányok Egyetem
az, amellyel nemsokára szerződést írunk alá. Célunk, hogy
a térségből érkező oktatókat bevonjuk olyan intenzív formában, hogy kurzust tartsanak a hallgatók számára. Fontosnak
tartjuk, hogy a térség megértéséhez autentikus ismeretekre
van szükség. Azokat is próbáljuk kialakítani. A finanszírozás már nehezebb kérdés, de rendelkezésre állnak a Kínai
Népköztársaság által meghirdetett ösztöndíjak. Ezekre a hallgatók folyamatosan mennek, akár nyelvi, akár szakmai képzéssel. Az egyetemnek Japánnal is jó kapcsolatai vannak: itt
minden évben tanul egy vagy két corvinusos diák. Ez mind
nyelvileg, mind szakmailag kiváló lehetőség. Dél-koreai
egyetemekkel is széleskörű megállapodásunk van. Az gondolom, hogy a hallgatók meg fogják találni annak a lehetőségét,
hogy részképzésre menjenek, és minden részt vevő egyetem
kellő rugalmassággal rendelkezik ahhoz, hogy a kint folytatott kurzusok elfogadásra kerüljenek. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a hallgatók kimenjenek külföldre. Nem
is lehet úgy Kelet-Ázsia szakértőnek lenni, hogy nem jár az
ember a térségben.
- Dékán Úr is aktív szerepet vállal majd az oktatásban?
Igyekszem, de látni kell azt is, hogy alapvetően inkább a Közel-Keletnek vagyok a szakértője. De megjelennék elméleti
tárgyak oktatásakor a Fejlődéstanulmányok című tárgy keretében, amely komplex módon közelítené meg a kérdést. A
tantárgy a térségre vonatkoztatva társadalmi, politikaelméleti
kérdések vizsgálatával foglalkozna. Ezenkívül a Kelet-Ázsia
mesterszak keretein belül arra is lehetősége lesz a hallgatóknak, hogy Dél-Ázsiával foglalkozzanak, és ennek az oktatásában is részt fogok venni.
- Mikor kezdődik a képzés, mikor lehet rá leghamarabb
beiratkozni?

A képzést mi októberben adtuk be az akkreditációs bizottsághoz, és várhatóan 3 hónapon belül választ kapunk, hogy
indíthatjuk-e. Reményeink szerint akár már 2014 szeptemberében indulhatna. Ehhez az szükséges, hogy gyorsan
megkapjuk az akkreditációt. Ha esetleg ez időben elhúzódik,
akkor egy évvel később, 2015 szeptemberében indulna a
képzés. Részünkről minden feltétel adott, de természetesen a
jogszabályi alapok, előírások kötnek minket, és meg kell várnunk az akkreditációt.
- Dékán Úr, köszönöm szépen az interjút!
Köszönöm szépen a lehetőséget!
Az interjút az Antall József Tudásközpont munkatársa készítette.
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A világ és az ember egységes egész
Egészséges táplálkozás a hagyományos kínai orvoslás alapján

A hagyományos kínai orvoslás (HKO) szerint az ember és a
természet egységet alkot. Mivel az ember a természet része,
életmódjában alkalmazkodnia kell a természet törvényeihez
és az őt körülvevő természettel is harmóniában kell éljen. A
négy évszak körforgásának, a természet változásának megfelelően kell folyton változtatnunk életmódunkat és étkezésünket is. Ezt egy kínai bölcsesség így fogalmazza meg:
„Tavasszal születünk, nyáron növekszünk, ősszel aratunk,
télen raktározunk.”A napszakok és az évszakok ciklikusságához hasonlóan saját szervezetünkben is megfigyelhetünk egy rendszert, amelyet az úgynevezett szervóra ír le.
Az energiafázisok, vagy másképp fogalmazva a biológiai
szervóra ismerete rendkívül hosszú történettel rendelkezik.
Elméleti alapjai a Sárga Császár Huang Di Nei Jing című
könyvében találhatók meg, így ez a hagyományos kínai orvostudomány kincstárának egyik legnagyobb klasszikusa.
A szervek biológiai aktivitása szorosan összekapcsolódik
a nap 12 órás ciklusával. Az emberi test napi energiájának
keringése olyan kifinomult rendszer, amely a hagyományos
kínai holisztikus gyógyító eljárásokban egyaránt segítséget
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nyújt a diagnózis, a kezelés és az egészségvédelem során.
Az energiakeringés 24 óra alatt egy teljes ciklust ír le, ezalatt 2-2 órás periódusokban más-más meridiánban éri el
csúcspontját az energiatelítettség. Tehát egy naponta ismétlődő ritmus szerint egymást követően más és más szervrendszer jut aktivitásának csúcspontjára, mely szabály pontos
ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy képesek legyünk hatékonyan szabályozni a beteg vér- és qi-keringését, valamint
szerveinek jin-jang egyensúlyát. Mivel az emberi szervezet
12 szervének vér- és qi-keringése összekapcsolódik, ezért az
egyes szervek is kapcsolatban vannak egymással, és működésük hatással van a többi szerv működésére is.
A táplálkozásnak is kapcsolódnia kell a meridiánok működési elvéhez. Figyeljünk oda a többszöri, de kisebb mennyiségű étel fogyasztására. Napi ötszöri étkezés a legegészségesebb, reggelire sokat, délben jót, vacsorára pedig keveset
együnk. Ételeink ne legyenek túl sósak, és lehetőleg kerüljük a sült ételeket. Lassan együnk, hogy a szájban található
emésztő enzimek megkezdhessék a táplálék előemésztését.
Ne fogyasszunk túl sok hideg ételt, együnk inkább meleget
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és folyékony leveseket, ezáltal elkerülhetjük emésztőszerveink túlzott terhelését, és biztosítani tudjuk, hogy a gyomor és
a bélrendszer jó állapotba kerüljön. Igyunk sok teát, alkoholt
csak mértékkel és teli gyomorral fogyasszunk, mert az alkohol
az üres gyomor nyálkahártyáját nagymértékben károsíthatja.
7 és 9 óra között van a gyomormeridián legaktívabb időszaka,
a „bőséges reggeli” ideje. Azért fontos, hogy semmiképp ne
felejtsünk el reggelizni, és reggelink legyen bőséges, mert ekkor a legerősebb az emésztőrendszer működése, a gyomor és
a belek aktívan dolgoznak, és maximális a tápanyagok felszívódása. Ha üres gyomorral maradunk, a gyomor tüze szájszárazságot okoz, súlyosabb esetben pedig ajkunk kirepedezhet
vagy kisebesedhet. Ha nem töltjük meg a gyomrot táplálékkal,
amelyet megemészthet, a felgyülemlett gyomorsav hosszú
távon gyomorfekélyt, gyomor-nyombél hurutot, epehólyaggyulladást vagy epekövet is okozhat.
Egészségvédelmi tanácsok: Ebben az időszakban mindenképpen reggelizzünk, fogyasszunk teát kávé helyett, és
hagyjuk, hogy a testünk lassan ébredjen fel. Étkezés után egy
órával fentről lefelé haladva masszírozzuk át a hasat, illetve
a gyomormeridiánt, így szabályozhatjuk az emésztőszervek
működését.
13 és 15 óra között van a vékonybél-meridián legaktívabb
időszaka. A táplálék felszívódása ilyenkor a leghatékonyabb,
ez a „polgári ebéd” ideje.
A vékonybél az emberi szervezet legnagyobb immunszerve,
amely elválasztja a tisztát a tisztátalantól. Jelentős mennyiségű felszívódás és kisebb mennyiségű kiválasztás megy végbe
benne, valamint a salakanyagokat továbbítja a vastagbél felé.
Ez az időszak fontos az egész napi tápanyag-szabályozás
szempontjából. Ilyenkor fogyaszthatunk joghurtot, kefirt és
jótékony bélbaktériumokat tartalmazó készítményeket, amelyekkel sokat tehetünk az immunrendszer megfelelő működéséért.
Egészségvédelemi tanácsok: Javasolt az ebédet déli 1 óra előtt
elfogyasztani, mert 13 után a leghatékonyabb a vékonybél
működése, ekkor tudjuk leginkább hasznosítani az elfogyasztott táplálékot.
17 és 19 óra között van a vesemeridián legaktívabb időszaka,
a „szegényes vacsora” ideje.
A vese tárolja a szexuális energiát és a szervek esszenciális
energiáját. A vesében tárolódik továbbá a veleszületett vagy
esszenciális qi. Akinek veseenergia-problémája van, például
impotencia, annak ebben az időszakban érdemes stimulálni
a megfelelő akupresszúrás pontokat, pl. a yong quan (talp
közepén) és ming men pont (derékon) ütögetésével, a qi hai
pont és a guan hai (köldök alatt) pont masszírozásával, mivel
ilyenkor jóval eredményesebb a terápia.
Egészségvédelmi tanácsok: Vacsoránk ne legyen túl sós és
zsíros, különben bizonyos idő elteltével magas vérnyomás,
szív- és érrendszeri betegség alakulhat ki, ami tovább növeli a
vesékre nehezedő terheket.
Változatosan együnk, így tudjuk pótolni a különböző nyomelemeket, vitaminokat és aminosavakat. A testben számos
különböző sejtet és szervet találunk, melyek különböző tápanyagszükséglettel rendelkeznek. Csak változatos táplálkozással lehet fedezni ezeket a szükségleteket, hogy a testünk
elkerülje a betegségeket.
A következő generáció egészségének érdekében a várandós és

a szülés előtt álló nőknek nagyon oda kell figyelni az étkezésekre és az étkezési szokásokra. Kínában a több ezer éves ősi
módszerek igen hatásosak és klinikailag is alátámaszthatók,
pl. reggel éhgyomorra ne igyunk alkoholt, késő este ne igyunk
erős teát, hajnalban (1-3 között) tartózkodjunk a szexuális tevékenységtől, mert árt a pihenésnek és kerüljük a nagy men�nyiségű gyógyszer fogyasztását, mert ezek egyike sem tesz jót
a magzat egészségének.
Mindenkinek fejlett egészségfelfogással és egészségkultúrával kell rendelkeznie ahhoz, hogy felismerje, az egészséget
veszélyeztető környezeten és hatáson minden esetben változtatni kell. Kínában több ezer éven keresztül gyógynövényeket, gyógyteákat és gyógynövényből készített termékeket és
levest fogyasztottak, főleg a nyirkos hideg időben. Az emberek egészségüket kémiai gyógyszerek nélkül őrizték meg, az
ősi gyógyítás egyik fő módszere a gyógynövényekből főzött
folyadékok és levesfélék alkalmazása, ezekkel nagyon sok
betegséget már kezdődő stádiumban meg tudtak fékezni. A kínai orvoslás egészségvédelmi tanácsa az, hogy „a megelőzés
fontosabb a gyógyításnál”. Tavasszal a májat kell erősíteni,
nyáron a szívet, ősszel a tüdőt, télen a vesét és az immunrendszert, a gyomor és a lép kondicionálása pedig minden
évszakban előtérben kell legyen. A gyomor és lép védelme
érdekében mindennap fogyasszunk meleg folyadékot, például
kemény fehérjékben (albuminoid) gazdag hosszan főzött levest.
Magyarországon a várható átlagéletkor Európában az utolsók
között van. Bővíteni kell az egészségre nevelést, hogy az emberek figyeljenek oda egészségükre, és inkább a betegségmegelőzésre helyezzék a hangsúlyt. Így boldogan, egészségesen
tudnak élni, és nagymértékben lecsökkentik az egészségügyi
ellátás terhét. Ahogy azt az ősi kínai közmondás is megfogalmazza: „Éljünk boldogan minden nap”.
Oriental Herbs
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Gyógyászat és egészségmegőrzés
Dr. Chen Zhen Ph.D. orvos, TCM (Traditional Chinese Medicine
– hagyományos kínai orvoslás) professzor, a Dr. Chen Patika
szakmai tanácsadója. Termékei a hagyományos gyógyászat tudásanyagát és a modern táplálkozás és orvostudomány legújabb
felfedezéseit ötvözik. Chen Zhen tanít több magyar és kínai
egyetemen, számos eseményen tart előadásokat, továbbá aktív
szerepet vállal a kínai hagyományos orvoslás megismertetésében, a TCM magyarországi népszerűsítésében, valamint több
kutatócsere-programot koordinál Kína és Európa között. Sok
időt fordít továbbá a gyógynövények magyarországi kutatására.
- Mikor Magyarországra érkezett, ismerték már az emberek
a megelőzés, a természetgyógyászat fogalmát?
1989-ben egy orvoscsoporttal jöttem először Magyarországra
egy Európa-Kína együttműködési projekt keretében, hogy az
akkoriban még ismeretlen TCM-ről és akupunktúráról tartsunk
előadásokat. A megelőzés, a mindennapi egészségük megőrzése,
védelme az emberek saját felelőssége is.
Miután a kutatócsoport tagjai visszatértek Kínába, Ön miért maradt Magyarországon?
Habár a kínai-magyar klinikai projekt 1992-ben véget ért, azt
láttam, hogy itt még szükség van rám, nem adtam fel missziómat, hogy megismertessem a gyógynövények jótékony hatását
a magyar lakossággal. Az 1990-es kutatás eredményeit alapul
véve és a magyarországi rendelők elmúlt négy évének számos
orvosi feljegyzései alapján tovább kutattam, hogy a különböző
betegségek tüneteivel jelentkező páciensek számára mi lenne a
legmegfelelőbb gyógynövény, hatóanyag, akár recept (gyógynövény-kombináció), amely segítheti gyógyulásukat, esetleg prevenciós jelleggel meg is előzheti a betegségek kialakulását. Ezt
a kutatást a mai napig folytatom.
- Mikor alapították meg a Dr. Chen Patika termékeket forgalmazó Oriental Herbs Kft.-t?
1990-1994 között több szakhatóság külső tanácsadójaként dolgoztam, de 1994-ben gyógyszerész végzettségű feleségemmel
beindítottuk saját vállalkozásunkat, az Oriental Herbs Kft.-t,
és forgalmazni kezdtük a Dr. Chen Patika termékeket. Olyan
termékeket fejlesztettünk, amelyek a hagyományos alapelvekre
épülnek és tudományosan igazolt összetevőket tartalmaznak.
Jelentős figyelmet fordítottam arra, hogy termékeink íz, forma
és az uniós standardok szempontjából korszerűek legyenek, és
egyben megfeleljenek a modern életmód elvárásainak.
A termékek a hagyományos alapelvekre épülnek, ezt úgy érti a
hagyományos kínai orvoslás alapelveire? Mennyire elfogadott
ez a tudomány?
Napjainkra sokkal elfogadottabbá vált a hagyományos kínai
orvoslás. 2003-ban mint tudomány nyert elismerést az MTA
(Magyar Tudományos Akadémia) nyilatkozatával. Immár az
Európai Unió is fontos szerepet tulajdonít ezen tudománynak
az európai egészségügyben, valamint hivatalos tantárgyként
egyetemeken is oktatják. Őszinte örömmel tölt el, hogy a TCM
elfogadtatásában meghatározó szerepet tölthettem be, és több
magyar egyetem oktatójaként, a Közép-Európai Kínai Orvosi
és Gyógyszerészeti Közhasznú Egyesület elnökeként, valamint
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a Kínai Hagyományos Gyógyászat Európai Kamarájának
(ECC-TCM) elnökségi tagjaként népszerűsíthetem e tudományban rejlő lehetőségeket. Magyarországon kilenc
TCM orvos kapta meg ezt az örökséget a TCM mestertől
(ENSZ-UNESCO), akik közül az egyik jómagam vagyok.
- Több könyvet is írt…
Írtam egy igen hasznos könyvet A gyógyító kínai konyha
– Válogatás ötezer év hagyományos gyógyító receptjeiből
címmel, amely nagyon hasznos nemcsak a hölgyek számára, hanem mindenkinek, aki szeret jót, különlegeset és
egészséget főzni. A Gyógynövények a hagyományos kínai
orvoslásban című könyvem legfőbb célja, hogy megismertessem az ötezer éves kínai orvoslás elveit és eredményeit,
s hogy sikeresen alkalmazzák ezeket az emberek.
Oriental Herbs
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Autentikus kínai ízek Magyarországon
– Wang Qiang kínai konyhája
Magyarországon és a környező országokban a kínai
gyorsbüfék az elterjedtebbek, és közismertek arról,
hogy kevés választási lehetőséggel, de kevés pénzből
hatalmas adag ételeket rendelhetünk. Wang Qiang,
aki barátja invitálására 1992-ben érkezett Magyarországra, szerette volna az igazi kínai gasztronómiát és
ízvilágot megismertetni, megízleltetni a magyarokkal.
Már gyerekként is válogatós volt, és kizárólag minőségi ételeket volt hajlandó elfogyasztani. Elhatározta,
hogy nem gyorsbüfében fog gondolkodni, és megnyitotta a Lanzhout a Fő utcában. Itt indult az „ezerízű
Kína” bemutatása, ami meg is hozta a várt sikert, és
hamarosan ki is nőtte magát. A Lanzhou helyett két
új vendéglőt nyitott, a Telepy utcai Wang Mestert és a
Gizella utcában a Wang Konyháját. Három évig működött a két, kissé európaizált étterem, de már ekkor
megfogalmazódott benne a gondolat, hogy egy belső
kialakításában is előkelő, autentikus és egyben modern éttermet nyit. A gondolatot tett követte, és 2013
októberében mindenki örömére meg is nyílt az új étterem a XIV. kerületi Gizella utcában.
A vendégeket egy robosztus, kétszárnyú, régies,
rézgombokkal díszített faajtó fogadja. Az étterembe
lépve a két sorban lámpásokkal díszített folyosó egy
terembe vezetett, amelynek hátsó részében szakácsok
tüsténkednek. A látványkonyhában zajlik az előételek
elkészítése, és ha szerencsénk van, akkor tőlünk kar-

nyújtásnyira gyúrják és nyújtják a híres Wang-féle házi
tésztát. A belső részben van a bárpult, amelyen egy
szép színes akvárium is helyet kapott. Itt találhatók a
nyolc férőhelyes nagy kerek asztalok. Ide különleges
kerámiatálakkal díszített átjárón keresztül léphetünk
be. Hátul egy nyolcszemélyes asztalt találunk közepén
elforgatható üveglappal és karfás székekkel, amelyekben kis derékpárnák teszik kényelmesebbé az itt
eltöltött időt. A falakat kínai kalligráfiák és gyönyörű
freskók díszítik.
Az ételeket különböző formájú, színű és dizájnú kínai
kerámiaedényekben tálalják fel. A fogásokat, mint például a csípős-savanyú levest, az igazi szecsuani konyha jegyei, az erőteljes, csípős ízek jellemzik. Persze
rendelhetünk nem csípős ételeket is, amelyeket akár
a gyerekek is kedvükre fogyaszthatnak, de vannak
csirke-, kacsa-, marha-, sertés- és bárányhúsból, tenger
gyümölcseiből készült finomságok, valamint vegetáriánus ételek, kizárólag kínai zöldségekből készült
húsmentes ételek. Íme néhány különlegesség, amelyet
mindenképp érdemes megkóstolni: gyöngytyúkleves
gombával, Wang-féle csülökroló, kou shui feipan (marhanyelv, szív, pacal), száznapos tojás, Kung pao csirke,
lótuszgyökérrel, pekingi kacsacomb palacsintával, „Ég
és Föld” oldalas, sült marhahús vaslapon, faszénen sült
birkasaslik, Wang-féle húsos tészta és még hosszan lehetne sorolni.
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„Ég és Föld” oldalas

Gyöngytyúkleves hegyigombaválogatással

Faszénen sült birkasaslik

Kou shui feipian

Kung pao csirke

Sült marhahús vaslapon

Pekingi kacsacomb

Wang-féle hideg csülökroló

Wang-féle húsos pirított házi tészta
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Száznapos tojás zöldpaprikával
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A MediBallról:
•Több ezer éves keleti mozgáskultúrán alapszik. Kínából
ered, ott „Rouliqiu” - „TaiChi táncoló labda” néven ismerik.
•A MediBall új, különleges élményeket nyújtó XXI. századi
sport és mozgásművészeti forma.
•Mindenki számára ajánlható. A benne rejlő lehetőségek kortól, nemtől, alkattól, testfelépítéstől és képességektől függetlenül felfedezhetőek.
•A mozdulatok felesleges erőlködéstől mentesek, az univerzális és természeti törvényeknek megfelelőek, ezért esztétikusak és energiát adóak.
•Az egyéni vagy csoportos gyakorlás közben megélt szabadság és harmónia, mind a gyakorló, mind a néző számára
művészi szintű élményt jelent.
•A versenyszintű páros, hálós játéknál a mozdulatok meglepően dinamikusak és gyorsak.
Előnyei és hatásai:
•Korunk embere stresszel terhelt. A MediBall a test és idegrendszer ellazításának képességét, valamint az érzelmi és
mentális elengedettséget rendkívül hatékonyan fejleszti.
•Gyakorlása észrevehetően segít megoldani problémáinkat,
megküzdeni gondjainkkal.
•Növeli az állóképességet, hajlékonyságot, rugalmasságot.
Jótékonyan hat az érrendszerre, az anyagcserét felgyorsítja,
az immunrendszert erősíti, a légzést kiterjedtebbé teszi.
•Pozitívan hat a mozgáskoordinációra, az egyensúlyérzékre,
a téri tájékozódó képességre.
•A páros játéknak köszönhetően növeli a reakcióképességet
és a gyorsaságot.
•A zenés gyakorlásban fejlődik az ember ritmusérzéke és az
egyéni önkifejezés képessége.
•Fejleszti a kreativitást, a jobb és bal agyfélteke összekapcsolását, javítja a koncentrációt.
•Egyedül, párban, vagy csoportban is játszható, élményszerűsége vidámmá, boldoggá, kiegyensúlyozottá teszi a gyakorlót.
•A MediBall fejleszti az ember egyéniségét, testi-lelki-szelle-
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mi egységét, jobban, mint bármilyen elméleti oktatás.
A MediBall Magyarországon:
•A játék 2008-ban jelent meg hazánkban, népszerűsége töretlen.
•A MediBall Egyesület jól képzett oktatói bázissal rendelkezik, és egyre bővülő, országos klubhálózattal működik
Szilágyi István szakmai igazgató és Badar Ágnes instruktor
irányításával.
•2012 fontos állomás a játék történetében; ebben az évben
került megrendezésre az I. Országos MediBall Bajnokság közel 100 fő részvételével, és versenyzőink szép sikereket értek
el a TBBA által szervezett IV. Nyílt Európa-bajnokságon is.
•2013. november 30-án, Nyíregyházán megrendezésre került
a IV. MediBall Országos Bajnokság, amelyre rekordszámban
érkeztek versenyzők, összesen 123-an.
•A MediBall szellemiségének megfelelően célunk egy új
versenyzési kultúra megteremtése, amelyből hiányzik az agresszivitás és megjelenik az emberi intelligencia finomsága,
kreativitása és esztétikuma.
•2014-ben is várható országos bajnokság, és a terveink között szerepel az I. Magyar Bajnokság megrendezése.
•Rendszeresen tartunk bemutatókat, hétvégi szemináriumokat országszerte, amiken az érdeklődők oktatói segédlettel
kipróbálhatják és megtapasztalhatják a játék varázsát.
•Oktatóink az ország számos városában (Budapesten, Nyíregyházán, Debrecenben, Szolnokon, Nagykátán, Szegeden,
Győrben stb.) több helyszínen és időpontban tartanak edzéseket kezdőknek és haladóknak egyaránt.
•A MediBall élvezetes és harmonizáló mozgásművészetét
bárki könnyen elsajátíthatja, rendszeres gyakorlással a versenyzői szintű mozgás- és játékkészség is viszonylag hamar,
akár 1 év alatt elérhető.
•Szeretettel várunk mindenkit nyitott, jó hangulatú alkalmainkra.
•Oktatóink elérhetőségei, aktuális rendezvényeink és egyéb
érdekességek a www.mediball.hu-n találhatók.
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A kínai mesék szerelmese
Interjúalanyom,
Simon Adrienn, a
Magyar-Kínai Baráti
Társaság alelnöke,
kínai-magyar szakfordító, szaktolmács,
a kínai üzleti etikett
szakértője. Legalábbis eddig ezt tudtuk
róla. Tavaly tavasszal
azonban egy számunkra teljesen ismeretlen oldalát mutatta meg, amikor a
kínai mesékről tartott
átfogó bemutatót a
Millenárison megrendezett első holdújévi
ünnepségsorozaton.

- Tavaly holdújévkor a kínai mesékről tartottál előadást.
Miért nem maradtál a Tőled megszokott témakörben?
Először is azért, mert ebben a témában már volt, aki előadást
tartson, ráadásul igen magas színvonalon: barátnőm, kollégám, Szentmártoni Lívia a kedvenc témakörömről, a kínai
etikettről tartott előadást. Mind a ketten a kínai viselkedési
normákat és azok változásait tanulmányozzuk. Igyekszünk a
tudásunkat egy könyvbe gyűjteni, de sajnos a rengeteg elfoglaltságunk közepette nem jut annyi időnk rá, mint amennyit
szeretnénk, így aztán lassabban is készül a vártnál.
Visszatérve a témaválasztásra, gyakorló anyukaként figyeltem
fel arra, hogy ebben a csodálatos ünnepi időszakban mindenki
arról beszél, milyen díszeket lehet látni, mivel foglalkoznak
a felnőttek, milyen a tűzijáték, mit mondanak egymásnak az
emberek, és még sorolhatnám. Mintha csak a nagyokról meg
a hagyományokról szólna minden. Közben pedig elfeledkezünk azokról, akik számára ez a féktelen ragyogással, tűzijátékkal és petárdadurrogtatással teli időszak maga a csoda: a
gyerekekről! Pedig kellene, hiszen ilyenkor valami egészen
kivételes bánásmódot élveznek!
- Mi más ilyenkor? Mitől olyan különleges ez az időszak?
A holdújév olyan, mintha egybegyúrnánk a karácsonyt a szilveszterrel, és még hozzáadnánk a húsvétot is. A szűkebb és
a tágabb értelemben vett családról, az élet egy új ciklusáról
szól. Arról is, hogy miközben minden megújul, nem veszítjük
el a kapcsolatot az őseinkkel. Egyszerűen magával ragadó
a hangulata még azok számára is, akik nem értik a jelképek
mögötti világot! Nemcsak az fontos, hogy ilyenkor új ruhát
húznak az emberek, vagy kitakarítják a házat, hanem az is,
hogy ilyenkor a kicsik is ünnepelnek, és persze ajándékokat
kapnak! Régen jellemzően „kis piros borítékot”. A borítékban pénz volt, amit aztán elkölthettek a hagyományos vásárban. Ha édességet vettek rajta, akkor sem szólt érte senki,
ha sokáig fennmaradtak, nem zavarták el őket aludni, és ha
csintalankodtak, akkor sem kaptak a fenekükre. De ha már
olyan sokáig fent vannak, akkor – régen tévé híján – járt egy
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kis mesemondás is! Sőt, a vásárban is mindig voltak mesemondók! Ezért gondoltam, hogy a mi gyerekeinknek is jár a
szórakozás! Legyen olyan programjuk, ami őket is leköti! Hiszem, hogy komoly sikerrel jártam, hiszen nem volt mászkálás az előadásom alatt! Érdekes volt, hogy nemcsak gyerekek,
de felnőttek is pisszenés nélkül végigülték azt az egy órát,
amíg beszéltem. Ráadásul volt, aki később e-mailben meg is
keresett, kérdéseket tett fel.
- Úgy látom, Te is megszeretted ezt a témakört, hiszen
idén is a mesékről tartasz előadást. Változott valamit a
koncepció?
Igazából nem kellett megszeretni, hiszen mindig is kedveltem
a meséket, (bevallom, hogy sohasem hagytam abba a meseolvasást!) csak nem foglalkoztam velük igazán. Annak idején
az egyetemen sem tanultunk túl sokat a kínai mesékről: hat év
alatt mindössze egyszer nyílt lehetőségem szabadon választott óraként felvenni egy népmesei kurzust. Az érdeklődésem
mindig is megvolt, épp csak időm nem maradt ezzel foglalkozni.
Az csak természetes, hogy megtartom a tavalyi előadás alapjait, de egy kicsit változtatok is a koncepción. Azt vettem
észre, hogy a hallgatóság több konkrétumot vár, vagyis több
mesét és kevesebb összekötő szöveget. Ennek megfelelően
újabb érdekes történeteket fordítottam, ezek közé nemzetiségi meséket is beválogattam. Ráadásul idén már nem leszek
egyedül a pódiumon, hiszen segítőtársam is akadt Cserkész
Niki személyében – akiről, azt hiszem, nyugodtan elárulhatom, hogy ő is gyakorló anyuka. Az ő gyermekei kisebbek az
enyémeknél, így jó alanyaink vannak az előkészített mesék
kipróbálására. A történeteim között van olyan, amit – látva a
nagyszámú óvodáskorú hallgatóságot – tavaly a helyszínen
kellett átfogalmazni, finomítani. Ezért idén sokkal nagyobb
figyelmet fordítottam a nekik megfelelő témákra. Ugyanakkor már most gondolkodom azon, hogy jövőre ketté kellene
választani a programomat, egyet a nagyobbaknak, egyet a kisebbeknek tartani, hiszen némelyik népmesém meglehetősen
horrorisztikus a kicsik számára.
- Azt mondtad, hogy lefordítod a meséket? Miért kell lefordítani?
Erre egészen egyszerű a magyarázat. Azok a népmesék, amik
engem érdekelnek, nem képezik az irodalom jól kutatott, népszerű vonulatát. De én ezek között is válogatós vagyok: olyanokat keresek, amik azoknak, akik hozzám hasonlóan magyar
népmeséken nőttek fel, szintén befogadhatóak és élvezhetőek. Én személy szerint nem szeretem a „lapos” történeteket,
amiknek az a vége, hogy „...és így keletkezett a...”, vagy „...és
a kisautó/kiscipő/falióra stb. aludni tért.” A kínai mesékben
a szépen ívelt, jól kidolgozott történetet, az izgalmat, esetleg
csattanót keresem. Keresem a közös vonásokat, a kapcsolódási pontokat. Ugyanakkor nem szeretnék ezzel semmit sem
bizonyítani, egyszerűen csak azt szeretném, hogy élvezhetőek
legyenek azok a mesék, amiket én megmutatok. Azt remélem,
hogy ezeken keresztül a kínai emberek (a Kínában élő 56
nemzetiség közül bármelyik) érthetőbbé válnának számunkra.
Mert hiszen az ember leginkább attól fél, amit nem ismer.
Simon Zsolt
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A Magyar–Kínai Baráti Társaság a legrégebbi Kínával, a kínai kapcsolatokkal társadalmi szinten törődő, határozottan nem
profitorientált szervezet. 1964-ben alakult,
1988-ban pedig az idők szavának megfelelve átalakult. Tagjai között a magyarországi Kína-kutatás krémjét is megtalálhatjuk. A tagság igénye alapján kifejezetten a
kínai kultúrával, tudományos kérdésekkel
foglalkozik, egyik politikai párt vagy gazdasági érdekcsoport sem befolyásolja tevékenységét. Az MKBT kapcsolatot ápol a
Kínai Népköztársaság és valamennyi kínai
hivatalos és nem hivatalos baráti szervezet képviselőjével, a Magyarországon élő
kínaiak különböző szervezeteivel és egyesületeivel, továbbá a Kínai Népi Baráti
Társaságok Szövetsége központi és területi
szervezeteivel, valamint számos európai
ország kínai baráti társaságával.
A nagyobb múltú testvérvárosi kapcsolatok
előkészítője is az MKBT volt.
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Rizspalánták Budapesten
A Rizspalánta Alapítványnál jártunk Budapesten, a 3. kerületben. A Római-parton található többszintes kertes ingatlanban találjuk az alapítvány által alapított és fenntartott
Rizspalánta Tanodát és szintén a 3. kerületben, a Rizspalánta
Lovas Udvart. Vincze Edittel, az alapítvány elnökével beszélgettünk.
- Kérlek, mutatkozz be!
Vincze Edit vagyok, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
kínai szakirányán végeztem. Államközi ösztöndíjjal tanultam Tiencsinben a Nankai Egyetemen. Később a tanári
továbbképzésemet a Pekingi Nyelvi Egyetemen szereztem.
Fő szakterületem a gyermekek, elsősorban a 6-14 éves korosztály kínai nyelvtanítása. Ezenkívül tanítom még a felnőtt
korosztályt is, illetve rendszeresen tartunk HSK nyelvvizsga
előkészítőt.
- Mit kell tudnunk az alapítványról?
A Rizspalánta Alapítványt 2010-ben egy magánszemély
alapította. Oktatással és ismeretterjesztéssel foglalkozunk,
elsősorban a kínai kultúra és nyelv minél szélesebb körben
történő népszerűsítése és megismertetése a célunk. 2013tól tevékenységünket kiegészítettük hétvégi lovasoktatással,
nyári lovastáborokkal.
Rendszeresen tartunk a 3-6, illetve a 6-14 éves korosztálynak kínai nyelvi foglalkozásokat.
- Milyen szinten sajátítják el a gyerekek a kínai nyelvet?
Nálunk elsősorban a kínai nyelv „másságával” ismerkednek.
És nemcsak beszélni, hanem írásjegyekkel, azoknak a rajzolásával is foglalkoznak. Jelzem, itt nem perfektül beszélő
gyerekeket „képzünk”, hanem jó alapot kapnak ahhoz, hogy
6 éves koruk után a Rizspalánta Tanodában, ami maga a
nyelviskola, folytathassák a tanulást.
- Úgy hallottam, hogy a Tanodában nem csak nyelvet oktattok….
Ez valóban így van. Tudvalevő, hogy a kínai nyelv elsajátítása nagy szorgalmat igényel. Ezt a szorgalmat egy általános iskolás gyermeknél, főleg, ha sok mást is kell tanulnia,
nehéz elérni. Így hát adunk egy kis motivációt. A szombati
nyelviskola, választhatóan, egész napos, reggel 9 órától
délután 4-ig tart. Délelőtt három órán keresztül tanulunk,
van egy 20 perces szünet. Ebéd után együtt elmegyünk a
néhány percnyire, a Róka-hegyen található Lovas Udvarba.
Itt a gyerekek kirándulnak, lovagolnak, megismerkednek a
természet szépségeivel. Levezetik a délelőtti tanulást. Talán
nem is kell mondanom, mit jelent ez a városból kiszabadult
gyerekeknek. A kutyák és lovak mellett most egy kis csacsink is van…
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Nyáron sikeres lovas táborokat tartunk. Itt a gyerekek, 4-14
éves korosztály, nemcsak a természettel, állatokkal ismerkednek, hanem a lovaglás alapjait is elsajátíthatják. Természetesen
itt sem maradhat el a kínai nyelvvel való ismerkedés, tanulás.
- Télen is működik ez?
Természetesen. A hideg egyáltalán nem akadályozza a gyerekeket. Ez a felnőtteknek okoz csak gondot. A tavaszi, de főleg
a nyári szünetben végig táboroztatunk. Nyáron hétfőtől péntekig a róka-hegyi tanyán vagyunk. Nagy előnyünk, hogy a bejáratunk a harmadik kerületi Árok utcában van, ez a HÉV-vel
és a 143-as autóbusszal könnyedén megközelíthető. Ilyenkor
délelőtt és délután is van kínai oktatás 1-1 órában. A köztes
időben lehet lovagolni, kirándulni, ismerkedni az állatokkal.
Medencézni vagy a trambulinon ugrálni.
- További terveitek, konkrétumok?
2013 szeptemberétől már nemcsak hétvégén, hanem hét közben is lehet tanulni a gyerekeknek kínaiul. Délelőtt és délután
is várjuk a 3-14 éves korosztályt.
Sikeresek ezek a foglalkozások, egyre több gyermek jár. Felnőttek, illetve az egyetemista korosztály körében a HSK nyelvvizsga-előkészítő több mint 90%-os hatékonysággal működik.
Aki nálunk készül fel a nyelvvizsgára, bízhat a jó eredményben, tízből kilencen biztosan megfelelő eredménnyel teszik le
a nyelvvizsgát.
Valamint felkaroltuk Kiss János kínai nyelvtanár kottakönyvét,
amelyet kínai népdalokból állított össze. Ez 2013 végén jelent
meg.
A kínai nyelv nem nehéz. Csak nem szokta a fülünk és a szemünk. Minél korábban kezdünk vele ismerkedni, annál kön�nyebben elsajátítható. És ha mellette még mást is kapnak a
gyerekek, akkor könnyen megszerettethető. És akkor meglesz
a kellő szorgalom és kitartás is. Ilyen egyszerű ez.
- 2013-ban már résztvevői voltatok a Magyarországon először megrendezett, nagysikerű Holdújév Fesztiválnak. A
2014-esre mivel készültök?
2014-ben már nagyobb alapterületen várjuk az érdeklődőket.
Lesznek gyermekfoglalkozások, origami, kínai írásjegyek festése, rajzolás, meseolvasás. A vállalkozó kedvűek kérhetnek az
arcukra arcfestést a pekingi opera maszkjaiból. Megismerkedhetnek Kiss János kottakönyvével, élő bemutató is lesz. Ezenkívül Dr. Obrusánszky Borbála tart könyvbemutatót mongol
és kínai témájú könyveiből. Természetesen nem feledkezünk
el azokról a szülőkről sem, akik a legkisebbekkel érkeznek.
Nekik baba-mama szobát rendezünk be, ahol kulturált körülmények között etethetik, tisztába tehetik, akár altathatják is
csöppségeiket.
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Kínai-Magyar Barátságért Kitüntető
Díjat alapított a Nagy Fal Egyesület

Magyarország a „keleti nyitás” politikáját képviseli, melyen
belül kiemelt helyen szerepel a magyar-kínai kapcsolatok
fejlesztése. Napjainkban sokan sokat tesznek azért határainkon innen és túl, hogy az említett, már meglévő bilateriális
kapcsolatokat továbbépítsék. Erre a célra jött létre a Nagy Fal
Magyar-Kínai Barátság Egyesület is, melynek tagjai között
egy éve fogalmazódott meg az az ötlet, hogy külön elismerésben részesítsék azon személyeket, akik a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében kimagasló munkát
végeztek. Az egyesület a kitüntető díj adományozásában számos szervezet segítségét kérte, melyek mindegyike elvállalta
ezen felelősségteljes és megtisztelő feladatot. A szóban forgó
szervezetek az alábbiak voltak:
- a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos,
- Kínai Barátai, Magyar Képviselői Klub,
- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata,
- ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara,
- ELTE Konfuciusz Intézet,
- SZTE Konfuciusz Intézet,
- Eurázsiai Együttműködés Egyesülete,
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- Új Világhíd Alapítvány,
- Hagyományos Kínai Orvoslás Magyarországi Egyesülete,
- Magyar Chan Wu Szövetség,
- Magyarországi Modern Kína-Kutatások Alapítvány.
A díjat az egyesület hagyományteremtő céllal hozta létre,
minden évben egy magyar és egy kínai személynek adományozható, akik a magyar-kínai diplomáciai, gazdasági, társadalmi, kulturális kapcsolatok terén végzett tevékenységükkel,
munkásságukkal hozzájárultak a kétoldalú kapcsolatok ápolásához, fejlesztéséhez és akik a Magyarországon élő kínai
nemzetiség nyelvi, tárgyi és szellemi kultúrájának, történelmi
hagyományainak megőrzése érdekében kimagasló munkát
végeznek.
Továbbá a Magyar-Kínai Barátságért Kitüntető Díj adományozásával, elismerésben részesíthető minden évben egy rendezvény, mely a kétoldalú kapcsolatok ápolása és fejlesztése
érdekében, egymás kultúrájának, szokásainak stb. kölcsönös
megismerése végett kerül megszervezésre.
A kitüntető díj idén első alkalommal a Parlament épületében
került átadásra 2013. november 18-án. Az eseményen többek
között jelen volt Szijjártó Péter kormánybiztos, Xiao Qian
nagykövet, Ujhelyi István, az Országgyűlés alelnöke, több
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parlamenti képviselő, számos magyarkínai gazdasági, kulturális, tudományos
és társadalmi szervezet képviselője, az
alapító egyesület tagjai és természetesen
a díjazottak, családtagjaik és munkatársaik kíséretében. A díjakat a magyar-kínai
kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért
felelős kormánybiztos Szijjártó Péter és
az Egyesület elnöke, Oláh Lajos közösen
adták át.
A Kínai-Magyar Barátságért Kitüntető
Díjat elsőként Jason Ding, a Wanhua
BorsodChem elnök-vezérigazgatója, Madaras Péter, az Új Világhíd Alapítvány
kuratóriumi tagja és Prof. Dr. Yu Funian,
a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület alapító tagja vehette át, továbbá
posztumusz kitüntetést adományoztak
az 1958-ban elhunyt Hudec Lászlónak,
Sanghaj meghatározó építészének. (Az Új
Világhíd Alapítvány és a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület képviselői
az elismerést a szecsuáni tragédia borzalmait átélt gyermekek magyarországi
látogatásának szervezéséért vehették át.)
Az eseményen a megjelenteket Oláh
Lajos országgyűlési képviselő, a Nagy
Fal Egyesület elnöke köszöntötte, aki
beszédében elmondta: az Országházban

átadott díj a hosszú távú magyar-kínai
barátságot szimbolizálja, és megköszönte azok munkáját, akik aktívan
hozzájárulnak ehhez a barátsághoz.
Oláh Lajos hangsúlyozta: a magyar és
kínai népet erős, eltéphetetlen kötelék
tartja össze, utalt a Kínában is jól ismert Petőfi Sándor vagy Kodály Zoltán nevére és - a világon egyedülálló
módon alapított - Kínai-Magyar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolára.
Továbbá azt is megemlítette, hogy a
kereskedelmi forgalom is jól alakul a
két ország között, sőt több kínai vállalat regionális központja is hazánkban
található. Hozzáfűzte: jelenleg is új
szálak szövődnek, új barátságok köttetnek és új együttműködések alakulnak
ki a két ország között, majd biztosította a megjelenteket arról, hogy ezen
kapcsolatok fejlesztése érdekében az
Egyesület mindent meg kíván tenni.
A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság
Egyesület éppen ezért 2014-re vonatkozóan számos célt tűzött maga elé.
Jelenleg Budapesten nincs köztéri szobor, emléktábla, de még utcanév sem,
mely Kínához kötődne. Ennek ismeretében a Nagy Fal Egyesület egy köztéri

szobrot szeretne állítani, amely a kínai
kultúrához, történelemhez kapcsolódik.
Továbbá tervei között szerepel egy
Magyarországról szóló kínaiul megjelenő könyv nyomtatása is, mely többek
között az egyedülálló magyar műemlékektől a méltán híres tudósokig, a
világszerte ismert találmányoktól az
országnak hírnevet szerző sportolókig
számos témát felölelne, és szólna a magyar-kínai kapcsolatokról is.
Bárki jelentkezését szívesen fogadjuk,
aki szeretne közreműködni céljaink
megvalósításában.
Kövér Mónika
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Koreai Kulturális Központ
2012 februárjában nyitotta meg kapuit Budapesten
Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb, több mint 1000
négyzetméteres kulturális központja, a Koreai Kulturális Központ. Az intézmény legfőbb célja, hogy megismertesse és népszerűsítse a koreai kultúrát Magyarországon,
és erősítse a két nemzet kapcsolatát.
A két ország kulturális különbségei nem taszítják, hanem vonzzák egymást, különlegesek mindkét nép számára. Ezek közül az egyik legszembetűnőbb a Gergely-naptár helyett a holdnaptár használata, mely kiindulópontja
a koreai ünnepségeknek, tradicionális hagyományoknak.
Keleten az égitestek közül a Hold mozgását vették
alapul, s ez alapján készítettek naptárat. Koreában a
telihold különös tiszteletnek örvend, így sok ünnep kapcsolódik hozzá, mint például a daeboreum, mely az első
holdhónap 15. napja, a yudu, a hatodik holdhónap 15.
napja, a baekjung, a hetedik holdhónap 15. napja és a
chuseok, a nyolcadik holdhónap 15. napja.
A seolnal a holdújév első napja. A koreai emberek számára a legfontosabb ünnep, mivel a holdnaptár szerint
ez az év kezdete. Éppen ezért ezen a napon vigyázni kell,
mit és hogyan tesznek. Ilyenkor a koreai családok összegyűlnek, és közösen étkeznek, szórakoznak. Ezen a napon hanbokot, azaz koreai tradicionális viseletet öltenek
az emberek, korán reggel ételt és rizsbort készítenek,
majd szertartással tisztelegnek az ősök előtt. A szertartás
végeztével a fiatalabbak a legidősebb családtaggal kezdve meghajolnak az idősebbek előtt, és először köszöntik
őket az új évben. Ezt követően tteokgukot (leves, mely
tteokból, ragadós, formázott főtt rizsből készül) fogyasztanak reggelire, majd a családtagokkal együtt üdvözlik
a szomszédokat is.
Érdekesség, hogy Magyarországon hagyomány volt újév
napján jókívánságokat mondani házról házra járva,
amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszöntőket.
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Ilyenkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kellemes dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami
újév napján történik az emberrel vagy amit cselekszik, az
egész évben ismétlődni fog. Így különféle ételeket szokás
ilyenkor fogyasztani, hogy eredményes legyen az év.
Hasonlóság és különbség is fellelhető az újévi szokásaink
kapcsán. A Koreai Kuturális Központ és számos Ázsiával
kapcsolatos fesztiválnak köszönhetően egyre több lehetőség nyílik arra, hogy bepillantást nyerjünk a távol-keleti
országok kultúrájába, megértsük szokásaikat és az emberek lelkivilágát.
Pálffy Dóra
Állandó programok a Koreai Kulturális Központban
•Taekwondooktatás: hétfő, szerda: 17.15 – 19.45, péntek:
16.00 – 18.00
•K-pop táncoktatás: kedd, csütörtök: 18.00 – 19.00
•Baduktanfolyam: szerda: 17.00 – 19.45
•Kézműves-foglalkozás: péntek: 16.00 – 18.00
•Aktuális programok:
•Kalligráfiaoktatás
•Koreaihangszer-oktatás
•Főzőtanfolyam
•Koncertek
•Táncelőadások
•Kiállítások
Elérhetőségek
Koreai Kulturális Központ, 1124 Budapest, Csörsz u. 4951.
Telefon +36 1 550 02 40
E-mail: koreaikultura@koreikultura.hu
Web: www.koreaikultura.hu
Közösségi oldal: www.facebook.com/koreaikultura
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