
Kínai futballálom Magyarországon
1954-ben 25 kínai focista érkezett Magyarországra, és kezdték meg 
közel másfél éves edzésprogramjukat. Miután Kínába visszatértek a fia-
talok, az ötvenes években Ázsia egyik legerősebb válogatottját alkották.
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alista, materialista és a többi, ám valódi tudományos munka kevés született a témában. 

Egészen mostanáig, míg négy ausztrál közgazdász két éven át nem tanulmányozta az egykepolitika hatását egyes 
személyek magatartására. A Science magazin online kiadásában publikált cikkük szerint a kínai politika „bizalmat-
lanabb, megbízhatatlanabb, kockázatkerülőbb, pesszimistább, kevésbé lelkiismeretes egyéniségek kialakulásához 
vezetett, akikben nem teng túl a versenyszellem”. 

A vizsgálati alanyok
A kutatók összesen 421 alanyt választottak ki, akik 1975-ben, 1978-ban, 1980-ban és 1983-ban születtek, vagyis 
közvetlenül a családtervezési politika 1979-es bevezetése előtt vagy után. A négy korcsoport egyenlő arányban 
képviseltette magát a mintában, ami a nemek szempontjából is kiegyensúlyozott volt. A tanulmány minden részt-
vevője pekingi volt, akik mindkét szülője regisztrált városi lakos volt a születésük idején mivel az egykepolitikát 

Egykék
nEmzEdékE
Valószínűleg nincs másik kínai nemzedék, amelyet 
olyan árgus szemekkel figyeltek, mint a nyolcvanas 
években születettekét. Az egy gyermek vállalását ösz-
tönző családtervezési politika bevezetése után világra 
jött első generáció minden megnyilvánulása azonnal 
szalagcímeket generált. 

Gyermekkorukban kis császároknak és hercegnőknek 
nevezték őket, akik önzők és elkényeztetettek. Most 
hogy belépnek a munkaerőpiacra, azt tartják róluk, 
hogy nehezebben birkóznak meg a nehézségekkel. 
Vannak felmérések és közvélemény-kutatások, elméle-
tek és megfigyelések, amelyek igyekeznek egy egész 
generációra olyan jelzőket aggatni, hogy önző, individu-
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gorúbban betartatták a városokban, mint vidéken. 

A tanulmány rávilágított, hogy a politika bevezetése 
után születettek kevésbé bíznak másokban és ők ma-
guk is kevésbé megbízhatóak. A politika miatt egyke-
ként felnőtt emberek jobban kerülték a kockázatokat és 
kevesebb volt bennük a versenyszellem is. 

Meng Xin, az Ausztrál Nemzeti Egyetem közgazdasági 
kutatóiskolájának professzora, a cikk egyik társszerzője 
azt mondja, a tanulmányuk az egyén viselkedéséhez 
és személyiségjegyeihez hozzáadódó egyéb lehetsé-
ges tényezőket is előcsalogatott. Többek között ezek 
sorába tartozik a kiterjedtebb családjuk mérete vagy a 
szülők tanulmányi háttere. 

A professzor szerint azok a szülők, akik saját elhatáro-
zásból döntöttek egy gyermek vállalása mellett, hajla-
mosabbak lehetnek több kockázatot vállalni és ez efféle 
szülői személyiségjegyeket a gyermekeikre is átörökít-
hetik. 

„A tanulmány kifejezetten azokra koncentrál, akik nem 
szüleik akaratából, hanem a politika miatt nőttek fel 
egykeként, így izolálja az egykepolitika faktorát”- ma-
gyarázza Meng.

Meng arra számít, hogy az elkövetkezendő nemzedé-
kekben még hangsúlyosabban nyilvánul majd meg a 
politika hatása, hiszen ők már nem csupán egykeként 
nőnek majd fel, de kisebb lesz a kiterjedt családjuk is 
és szinte kizárólag hasonló hátterű kortársakkal kerül-
nek majd interakcióba. 

kutatások tömkelege
Sok kínai szociológus tett már kísérletet arra, hogy cso-

korba gyűjtse a nyolcvanas nemzedék sajátosságait. 
Azzal is próbálkoztak már, hogy összevessék, mivel járt 
az egykeként, illetve testvérekkel töltött gyerekkor.  De 
empirikus bizonyítékból alig akad, mivel a legtöbb ta-
nulmány felméréseken és kérdőíveken alapul. 
Néhány vállalat és üzem kifejezetten megszabja az ál-
láshirdetéseiben, hogy nem akar egykéket, akikről úgy 
hiszik, hogy elkényeztetettek, nem bírják a nehézsége-
ket és nehezen jönnek ki másokkal. 

Egy korábbi, családon belüli készpénzátutalást vizsgá-
ló tanulmány során Meng arra a megállapításra jutott, 
hogy az egykék általában kisebb valószínűséggel utal-
nak pénzt a szüleiknek, bár azt a professzor is elismeri, 
hogy ez a vizsgálat nem volt annyira tudományosan 
megalapozott. 

A tanulmány középpontjában az áll, milyen hatást gya-
korol ránk, ha testvérrel vagy a nélkül növünk fel. Ez 
egy széles körben kutatott téma mind a szociológiában, 
mind a fejlődéspszichológiában. Bár sok egymással ri-
valizáló elmélet létezik, maga a hatás nem mindig egy-
értelmű a gyermek fejlődésében teret kapó többrétegű 
szociális háttér és családon belüli interakciók miatt. 

Például Douglas Downey, az Ohio Állami Egyetem 
szociológusának 2004-es óvodások körében végzett 
tanulmánya azt az eredményt hozta, hogy akiknek nem 
volt testvére, gyengébb szociális készségekkel rendel-
keztek. Viszont Downey és kollégái 2010-es, kamaszok 
körében végzett vizsgálata azt mutatta, hogy a testvér-
telenség nem károsítja az alanyok szociális készségeit. 
Lei Li, a Renmin Egyetem pszichológiaprofesszora sze-
rint a tanulmány egyes eredményei összhangban van-
nak a fejlődéspszichológia néhány korábbi megfigye-
lésével és elméletével. Például az, hogy az egykékre 
több figyelem jut és jobban óvják őket, megmagyaráz-
za, miért kerülik jobban a kockázatot. 

A kínaiak társadalmi kapcsolatainak középpontjában 
hagyományosan a család áll, és ahová csupán egyetlen 
gyermek érkezik, ott a szülők is jobban óvják az utódot. 
„A szülők hajlamosak túlságosan is aggódni a gyermek 
biztonságáért, sokkal jobban, mint azok, akinek több 
gyerekük is van, ezért nem támogatják, hogy otthon 
vagy az iskolában kockázatokat vállaljon”- világítja meg 
Lei. 

Azonban egyértelmű előnyök is származnak abból, ha 
valaki egykeként nő fel, különösen a kognitív fejlődés 
területén. „Az egykék sokkal koncentráltabb források-
hoz jutnak gyermekkorukban és többet kommunikálnak 
a szüleikkel, ami jó hatással van rájuk”- mondja Lei. 

Viszont eleshetnek a testvérek közötti interakcióktól, at-
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tól, hogy megtanulják, hogyan osztozzanak és működ-
jenek együtt másokkal, ami miatt önzőbbé válhatnak 
személyes kapcsolataikban, teszi hozzá. 

nem az egyetlen magyarázat
Néhány tudós rámutatott, hogy lehetnek más tényezők 
is, amik magyarázatot kínálhatnak a kutatás eredmé-
nyeire. Shen Jie, a Kínai Fiatalok Politikatudományi 
Egyetemének fiatalok tanulmányozására szakosodott 
kutatója amellett kardoskodik, hogy a társadalmi kon-
textus valószínűleg jóval meghatározóbb tényező.

„A kísérletek idején Kínára éppen egy pénzügyi válság 
is hatást gyakorolt, ami befolyásolhatta az emberek 
gazdasági döntéseit, óvatosabb viselkedésre sarkall-
hatta őket”- állítja Shen. 

Az egykék nemzedéke jóval hosszabb ideje van kitéve 
a piacgazdaság hatásainak is, így sokkal inkább tisztá-
ban van a benne rejlő kockázatokkal és tudja, hogyan 
kerülheti el őket, teszi hozzá. 

„Ezen kívül azt hiszem, hogy ahelyett, hogy pesszimis-
tábbnak tartjuk őket, úgy kellene rájuk gondolnunk, mint 
akik sokkal világosabban érzékelik a krízishelyzeteket”- 
mondja a kutató. 

Shen szerint Kína átalakulásával a társadalomban átke-
rült a hangsúly a személyes bizalomról a személytelen 
bizalomra. Ez azt jelenti, hogy az ifjabb nemzedék sze-
mélyes kapcsolatai helyett inkább a rendszer egészébe 
helyezi a bizalmát. 
Mivel lassan a hetvenes évek végén, nyolcvanas 
években születettek alkotják a munkaerőpiac gerincét 

és veszik át a vezető szerepet szakterületeiken, nem 
nehéz elképzelni, hogy ezek a személyiségjegyek és 
viselkedésminták milyen következményekkel járhatnak 
a társadalomfejlődésre. 

A kockázatvállalás mind az egyén, mind a társadalom 
fejlődése szempontjából hasznos lehet, hiszen külön-
böző dolgok kipróbálásával és új dolgok létrehozásával 
jár. Így az innováció révén nagy hatást gyakorolhat a 
társadalomra, magyarázza Lei.  

Meng azt meséli, hogy a kísérletek után megkérdez-
ték a résztvevőktől, hogy gyermekkorukban milyen 
tulajdonságokat sajátítottak el a felnőttektől. Az egyik 
szignifikáns megkülönböztető tényező az volt, hogy 
bátorították-e a képzelőerejüket. „Ennek és a magolást 
erőltető kínai oktatásrendszernek nagy hatása lehet az 
innováció jövőjére”- állítja Meng. 

Viszont a professzor azt is hangsúlyozza, hogy a tanul-
mány eredményeit nem szabad általánosítva ráhúzni a 
kínai nép egy teljes nemzedékére. A kísérlet résztvevői 
mind városlakók voltak, akik viszonylag magasabb szin-
tű oktatásban részesültek, viszont a nyolcvanas évek-
ben világra jött generáció tagjainak többsége vidéken 
született, ahol a családtervezési politikát nem tartották 
be olyan szigorúan, figyelmeztet Meng. 

„Rengeteg tényező hat az ember társas megnyilvánulá-
saira és nehéz lenne meghatározni, mi az az egyetlen 
faktor – például az egyke-politika – ami mindenért fele-
lős”- zárja Lei, aki szerint még több kutatásra lenne 
szükség a témában.
.
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A világ hálával 
tartozik

 Snowdennek
Heves vita zajlik arról, hogy va-
lójában ki is Edward Snowden. 
Közérdekvédő, hős, bűnöző vagy 
hazaáruló? A CIA korábbi munkatár-
sa leplezte le az amerikai Nemzet-
biztonsági Ügynökség (NSA) titkos 
adatforgalom-megfigyelési program-
ját.
Az Egyesült Államokban élők és 
minden más ország lakói köszö-
nettel tartoznak a 29 éves férfinek, 
hogy nyilvánosságra hozta: a ma-
gánszféra és a polgári szabadság-
jogok védelmezőjeként fellépő kor-
mány megfigyeli őket.
Nagyon kevés kivételtől eltekintve a 
többség nem tudott az ügynökség 
megfigyelési programjáról, még az 
amerikai Nemzeti Hírszerzési Bizott-
ság vezetője, Dianne Feinstein sem.
Azok, akik Snowdent árulóként sze-
retnék beállítani, azzal érvelnek, 

hogy a kiszivárogtatott információk 
az Egyesült Államok ellenségeit se-
gítik és nemzetbiztonsági veszélyt 
jelentenek. 2011. szeptember 11-e 
óta gyakran ezzel próbálják meg-
félemlíteni azokat, akik egyébként 
nem feltétlenül értenek egyet az eh-
hez hasonló lépésekkel.
Az ország biztonságának ürügyén 
tárgyalás nélkül tartanak fogva em-
bereket a Guantánamói-öbölben, 
míg más országokban pilóta nélküli 
robotrepülővel hajtanak végre tá-
madásokat. Világszerte sokan meg-
kérdőjelezik ennek etikusságát és 
törvényességét.
Snowden ismét szembesítette az 
amerikaiakat azzal, hogy olyan 
társadalomban kénytelenek élni, 
amelynek része a megfigyelés.
Vitán felül áll, hogy Obama kormá-
nyát nagyon kellemetlenül érintette 

a botrány, hiszen a demokrata elnök 
hosszú ideje kampányol az átlátha-
tóságért és a George W. Bush éve-
ire jellemző kormányzati túlkapások 
ellen.
Az ügynökség kutakodását segítő 
telekommunikációs és internetes 
szolgáltatók szintén kereszttűzbe 
kerültek. A Google, az Apple, a 
Twitter, a Microsoft, a Facebook, a 
Verzion és az AT&T visszaéltek a 
beléjük vetett bizalommal.
Az Amerikai Polgári Szabadságjo-
gok Szövetsége (ACLU), a Verzion 
egyik kliense keresetet nyújtott be 
Obama kormánya ellen, hogy véget 
vessen az adatgyűjtésnek, és a már 
összegyűjtött adatok törlését kérte.
És az a leghátborzongatóbb, hogy 
az Obama-kormány nemcsak hogy 
tagadja, hogy bármi rosszat tett vol-
na, de vehemensen kiáll az ügynök-
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ség programja mellett, mondván, az 
törvényes és szükséges. Ráadásul 
most minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy kézre kerítse Snowdent, és ha-
zaárulás vádjával bíróság elé állítsa.
Ugyanezt tették azzal a 25 éves 
Bradley Manning közlegénnyel, akit 
három évvel ezelőtt Irakban vettek 
őrizetbe azzal a gyanúval, hogy 
titkosított információkat adott át a 
WikiLeaksnek.
A nyitótárgyaláson a Wikileaks alapí-
tója, az Ecuador londoni nagykövet-
ségén élő Julian Assange is az ame-
rikai ügyészek célkeresztjébe került, 
amikor elhangzott, hogy közvetlenül 
ösztönözte és támogatta Manninget 
a titkosított dokumentumok kiszi-
várogtatására, és összejátszott 
Manninggel a titkosított információk 
ellopásában.
Támogatóik most azt szeretnék elér-
ni, hogy Manning és Assange Nobel-
békedíjat kapjon, és a Fehér Ház 
honlapján június 13-án reggel 7 óra 
40 perckor 63 013 aláírás gyűlt ösz-

sze azon a petíción, amely kegyel-
met kért Snowden számára.
Az elmúlt hónapokban az Egyesült 
Államok kiberkémkedéssel vádol-
ta Kínát és más országokat, de 
Snowden bejelentése lerántotta a 
leplet az Egyesült Államok monstre 
kémprogramjáról, amely a világ min-
den népére kiterjed.
De ez nem minden. A Reuters híre 
szerint az Egyesült Államok kormá-
nya a világ legnagyobb felvásárlója 
a hackerek és biztonságtechnikai 
cégek által kínált, gépek feltörésére 
alkalmas eszközöknek. A cikk szerint 
az amerikai hírszerzés és a katonai 
ügynökségek ezekkel az eszközök-
kel törik fel a tengerentúli számí-
tógép-hálózatokat és kémprogra-
mokat, kiberfegyvereket hagynak 
maguk mögött az adatok összeza-
varása, vagy a rendszer tönkretétele 
érdekében.
A hír azt állítja, hogy a kiberháborút 
alvállalkozó cégek folytatják, pél-
dául a Raytheon és a Northrop 

Grumman.
Paranoiásnak tűnhet, ha ezeket a 
Nemzetbiztonsági Ügynökséggel 
együttműködő amerikai vállalkozá-
sokat ugyanúgy a nemzetbiztonság-
ra veszélyes elemeknek tituláljuk, 
mint ahogy ezt két kínai telekommu-
nikációs céggel, a Huawei-jel és a 
ZTE-vel tették. De nagyon ironikus, 
ha arra gondolunk, hogy Obama 
milyen szenvedélyes beszédeket 
mondott a szabadságról, a polgári 
szabadságjogokról, az individuális 
jogokról és a kormány átláthatósá-
gáról.
Ezek a beszédek ma már csak üres 
szavaknak tűnnek. 
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Kína és Magyarország több 
befektetési együttműködésre 

számít

taott kereskedelmi tevékenységekben. Orbán Viktor, a 
jelenlegi miniszterelnök is nagyra értékeli a kínai kapcso-
latokat, többször is hangoztatta, hogy az ország „Keletre 
tekint”. 
Nemrégiben egy olyan fórumra került sor Pekingben, 
amely kizárólag a magyarországi befektetésekről szólt, 
és a potenciális kínai befektetőket vette célba.
Faragó Péter, a Magyar Befektetési és Kereskedelem-
fejlesztési Ügynökség alelnöke a Nemzeti Külgazdasági 
Hivatal képviseletében, a Szijjártó Péter által vezetett 
delegáció egyik tagjaként vett részt a fórumon. Össze-
foglaló beszédet tartott a kínai érdeklődőknek arról, miért 
érdemes Magyarországon befektetni. A fórum után mos-
tani kínai útjának céljait és feladatait összegezte: „A kínai 
út fő célja, egyrészt itt Pekingben bemutatni a magyar 
befektetési lehetőségeket ezen a konferencián. [Másrészt] 
holnap reggel utazunk tovább Chongqingba, ahol szin-
tén egy hasonló rendezvényen veszünk részt és ott is a 
magyar befektetési lehetőségekről fogjuk tájékoztatni az 
érdeklődőket. A mostani programot a CCPIT és a Vállal-
kozók Országos Szövetsége – magyar oldalról – hozta 
létre, annak érdekében, hogy a magyar befektetéseket 
támogatni tudjuk ezzel a programmal. A delegációt Szij-
jártó Péter külgazdaságért és külügyekért felelős államtit-
kár vezeti, és a tagokat is a miniszterelnökség támogatta, 
ahol ő dolgozik.”
A fórumon egy Hongkongból érkezett kínai üzletember 
is nagy érdeklődéssel sok kérdést tett fel a magyar dele-

A 2009-es szuverén adósságválság óta az európai 
gazdaság  elég lassan talál magára. Az Európa Unió 
és más országok is igyekeznek aktív politikákkal fel-
lendíteni a gazdasági helyzetet. A kínai kormány is azt 
szeretné, ha az európai országokkal folytatott együtt-
működések révén fellendülne az országok közti keres-
kedelem. A „Menjünk külföldre” elnevezésű politikának 
ez a célja. Az Európa kellős közepén fekvő Magyaror-
szág földrajzilag kulcspozíciót tölt be a kínaiakkal foly-
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alapanyagból is, az – bizonyos feltételek megléte 
esetén – már magyar, európai uniós árunak számít. 
Amennyiben ezt ők exportálják, ehhez az EXIM Bank 
tud támogatást adni. Támogatást tud adni ahhoz is a 
magyar állam és ezen túl az EXIM Bank, hogy ha föld-
rajzilag olyan területen hoznak létre cégeket, ahol új 
munkahelyeket teremtenek, és ezzel segítik a gazda-
sági növekedést, akkor egyéb más állami támogatást 
is tudnak adni. Az EXIM Bank, mint állami tulajdonú 
bank különleges szerepe abban rejlik, hogy támo-
gatja az exportot, azért, hogy versenyképes legyen 
az egyéb, nyugat-európai országokban lévő vállala-
tokkal. Tehát kedvezményes hitelt tud adni. A másik, 
amivel a biztosító tudja támogatni a kínai beruházókat 
is, akik Magyarországra jönnek és onnan kívánnak 
terjeszkedni, az pedig az, hogy megfelelő biztosítást 
tudunk adni azok mögé az üzletek mögé, amelyeket 
ők kötnek a külfölddel.”
Pető Ernő hangsúlyozta, hogy az EXIM Bank szá-
mára Kína kiemelt jelentőséggel bír. „Feltétlenül ki-
emelt helyen áll. Mi szeretnénk, ha minél több kínai-
magyar vállalkozást tudnánk finanszírozni. Ennek az 
egyik eszköze lehet, többek között, az államtitkár úr 
által is említett 100 millió eurós hitelkeretre vonatkozó 
keretmegállapodás, amit a kínai EXIM bankkal kö-
töttünk meg, írtunk alá, és bízunk abban, hogy ez az 
összeg elősegíti majd a kínai vállalkozások magyaror-
szági terjeszkedését” - részletezte Pető Ernő.
Pető Ernő egyben a Magyar-Kínai Gazdasági Ka-
mara elnöki tisztét is betölti. Tudósítónk arról érdek-
lődött, hogy a gazdasági kamara vajon hogyan tud 
hozzájárulni a magyar-kínai kétoldalú gazdasági és 
kereskedelmi kapcsolatok megerősítéséhez? Pető 
Ernő elmondta: „A ChinaCham Hungary Magyar-Kínai 
Gazdasági Kamara tíz évvel ezelőtt alakult, és mint 
általában az ilyen bilaterális kamarák, a két ország kö-
zötti kapcsolatok – a gazdasági, kulturális kapcsolatok 
– fejlesztését tűzte ki céljául. Szeretnénk támogatni 
azokat a kínai és magyar kis- és középvállalkozáso-
kat, amelyek szeretnének a másik országban megfe-
lelő partnert találni, megfelelő piacot találni a terméke-
iknek, hogy egymásra találjanak. Szeretnénk azokat 
az információkat közvetíteni, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az eltérő kultúrában mégiscsak sikerüljön 
megtalálni a közös nyelvet.”
Az utóbbi időben már nem kevés kínai vállalkozás 
próbált szerencsét a magyar piacon beruházások ré-
vén, köztük természetesen voltak nagyon sikeresek 
és kevésbé szerencsések is. Azonban az egyértelmű, 
hogy minden területen, különösen pedig a gazdaság 
terén a kétoldalú kapcsolatok megszilárdítása mindkét 
nép előnyére válik.

gáció előadóinak. A Baifa nevű hongkongi vállalkozás 
vezetője, Yeung Hope arról mesélt a fórum után tudósí-
tónknak, hogy miért vonzó Magyarország a cége szá-
mára.
„Számunkra Magyarország két szempontból előnyös. 
Az egyik a földrajzi adottságai, hiszen Európa szívében 
helyezkedik el. A másik pedig a kultúrája, amely mint-
egy a kínai és a nyugati kultúrák találkozása. Emellett 
a fórumon előadást tartott magyar tisztviselők beszé-
deiből én úgy érzékeltem, hogy igen pragmatikusak, 
ezért szívesen együttműködök velük, örömmel fektetek 
be Magyarországon. Korábban a vállalkozásom főleg 
exporttal foglalkozott, de jelenleg azon gondolkodunk, 
hogy importálunk olyan fogyasztási jellegű árucikkeket 
is, melyekre igény mutatkozna Kínában. Most a fóru-
mon arról értesültem, hogy lesz szeptemberben Ma-
gyarországon egy mezőgazdasági kiállítás, így gondo-
lom, akkor elmegyünk a kiállításra, ott keresünk olyan 
jó minőségű termékeket, melyeket importálhatunk majd 
Kínába.”
Pető Ernő, a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) 
elnöke a fórum végén adott interjújában tudósítónknak 
elmondta: azért csatlakozott a delegációhoz bankja 
képviseletében, hogy felmérje, miben tud támogatást 
nyújtani az esetleges kínai befektetőknek Magyarorszá-
gon. 
„Az EXIM Bank segítséget tud biztosítani azoknak a 
kínai befektetőknek, akik Magyarországon keresztül 
kívánnak az európai piacra eljutni. Ahogy az előadá-
somban is említettem, ha egy kínai befektető Magyar-
országon alapít vállalatot, egyedül, vagy magyar céggel 
együtt  vegyesvállalatot, és Magyarországon termelnek, 
Magyarországon állítanak elő árut, akár részben kínai 
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Bill Gates korábban úgy nyilatko-
zott, hogy a robotok ugyanúgy meg 
fogják hódítani a világot, ahogy ko-
rábban a számítógépek tették. So-
kan úgy hiszik, hogy a robottechno-
lógia lesz a következő technológia, 
amely forradalmasítja az életünket. 
Az emberek még mindig csak a 
tudományos-fantasztikus filmekből 
ismerik a robotokat, miközben a 
való világban az ipari robotokat egy-
re szélesebb körben alkalmazzák, 
és egyre több tünet utal arra, hogy 
máris eljött a robotok ideje.
A világ 500 legnagyobb cége közé 
tartozó kínai Foxconn az észak-kí-
nai Harbin város egyik gazdasági és 
technikai fejlesztési ipari parkjában 
egy robotparkot tervez létrehozni 
még az idén. A terv szerint évente 
egymillió robotot fognak itt előállí-
tani, kiváltandó az egyre dráguló 
munkaerőt. A Foxconn azzal vált 
híressé, hogy munkások tömegeit 
alkalmazza gyáraiban, ahol nagyon 
sok munkafázist kézzel hajtanak 
végre. Most viszont a cég az embert 
helyettesítő robotok projektjére kon-

centrál.
Azonban nemcsak a Foxconn gon-
dolkodik robotokban: egyre több kis- 
és középvállalkozás alkalmaz már 
robotokat.
A Leibai  nevű cég a dél-kínai 
Shenzhen városában tevékenyke-
dik, a fő profilja számítógép -peri-
fériák gyártása. A cég 2011 májusa 
óta nagy mennyiségben alkalmaz 
robotokat a gyártásban. A robotok 
kiegészítik az emberi munkaerőt. 
A gyár billentyű-előállító részlegé-
ben a robotok felelősek a billentyűk 
összeszereléséért, majd a félkész 
billentyűket továbbítják a követke-
ző részlegbe. Korábban a jelenlegi 
teljesítményhez 110 munkás folya-
matos munkájára volt szükség, ám 
jelenleg a robotokat csak öt munkás 
felügyeli. Ez azt jelenti, hogy 105 
munkás fizetését spórolja így meg a 
cég.
 „Szerintem nagyon gyorsan dol-
goznak a robotok, és én is úgy 

gondolom, hogy a jövőben egyre 
több helyen váltják fel a robotok az 
embereket.”
Huang Fuxin úr a tartomány egy 
másik cégének, a Guanghong K+F 
osztályát vezeti. Ő személyesen is 
részt vett három összeszerelő robot 
beszerzésében a vállalat számára. 
Elmondta, hogy nagyon meg van 
elégedve az összeszerelő robotok 
munkájával.
 „Korábban a munkásoknak 1 perc 
kellett ehhez a munkafázishoz, de 
most a robotok 40 másodperc alatt 
kész vannak, és ami még fonto-
sabb, hibátlanul dolgoznak. Emellett 
a betanítással sem kell már bajlód-
nunk.”
Huang úr elmondása szerint a há-
rom robotért a cég 180 ezer jüant 
fizetett, mivel azonban 6 munkást 
képesek kiváltani, így már egy éven 
belül megtérül a befektetésük. Há-
rom év alatt további 400-500 ezer 
jüant takaríthatnak meg így. E meg-
fontolásból a cég további 5 millió 
dollárt fog importált robotokba fek-
tetni.
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Vajon miért pont az elmúlt években 
kerültek előtérbe az ipari robotok 
a kínai gyártóiparban? Elemzések 
szerint a jelenség mögött demo-
gráfiai okok húzódnak meg. Április 
közepén Sheng Laiyun, a Kínai Or-
szágos Statisztikai Hivatal vezetője 
egy sajtókonferencia arra hívta fel a  
figyelmet, hogy 2012-ben Kínában 
a 15 és 59 év közöttiek korcsoportja 
első ízben zsugorodott, mégpedig 3 
millió 450 ezer fővel.
 „Az eltelt 30 év során a kínai gaz-
daság évi 10 százalékos iramban 
növekedett, aminek egyik legfőbb 
oka az, hogy rengeteg munkaerő 
áll rendelkezésre az országban és 
a belső piac is óriási. Azonban a 30 
évnyi gyors növekedést követően 
az utóbbi években a munkaerő ára 
is gyors növekedésnek indult, a fia-
talabb munkavállalókat csak magas 
fizetés mellett tudják bevonni a ter-
melésbe.”
Az északkelet-kínai Liaoning tarto-
mány Shenyang városában üzeme-
lő Xinsong Kína legnagyobb robo-
tikai vállalata. Qu Daokui, a vállalat 
vezérigazgatója elmondta, hogy a 
jelenlegi körülmények is a robotok 
alkalmazása felé terelik a gyártó-
ipart.
 „Barack Obama a termelési mód-
szerek átalakítására hívta fel or-
szágát tavaly, erre intelligens gyár-

tásként szoktak utalni. Az Európai 
Unióban pedig tavaly júliusban egy 
új ipari reformról szóló határozatot 
hagytak jóvá, melynek lényege a ro-
botikára, informatikára és intelligens 
berendezésekre épülő termelési 
módszer kidolgozása. Ilyen körül-
mények között el fogjuk veszteni 
az olcsó munkaerőből táplálkozó 
versenyképességünket. Tehát a 
csúcstechnikás gyártás területén 
Európa és Amerika valószínűleg 
újra domináns helyzetbe fog kerülni. 
Kína most ezzel a nagy kihívással 
néz szembe. Egyrészt, a hagyomá-

nyos termelés Délkelet-Ázsia más 
országaiba települ át, másrészt Kí-
nában egyre drágább a munkaerő, 
így várhatóan három év múlva a 
mostani előnyünk teljesen elolvad. 
Ha nem újítjuk meg gyorsan az ipari 
szerkezetet, ha nem térünk át az új 
technikára, akkor nem léphetünk to-
vább.”
A bonyulultabbá váló belföldi és 
külföldi helyzet nagy nyomást gya-
korol a kínai gyártóiparra, azonban 
egyúttal megnyitja az utat a robo-
tok előtt. A vállalatok számára a 
robotok nemcsak választ adnak az 
egyre mostohább munkaerő-piaci 
körülményekre, hanem csökkentik 
költségeiket és javítják versenyké-
pességüket is.
A shenzheni Leibai vállalat a legsi-

keresebbek közzé tartozik a robo-
tokkal termelő cégek közül. A cég 
gyártási központjának vezetője, 
Deng Qiuwei úr kifejtette,
 „A jövőben csak emelkedni fog a 
munkaerő költsége, de robotokat 
használva versenyképességünk 
javul, és egyre nagyobb előnyre te-
szünk szert a hagyományos módon 
termelő cégekhez képest.”
Idén áprilisban a dél-kínai Fujian 
tartomány fürdőszobai berendezés-
gyártóinak szövetsége szakértőktől 
kért segítséget egy automatikus 
gyártósor kifejlesztésére. Cen Lize, 
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a szövetség elnöke a német Grohe 
vállalatnál látott ilyen gyártósort, 
amely nagy benyomást tett rá.
 „Egyszer meglátogattam egy csap-
szelep gyártósort, ahol csupán öt 
robot dolgozott. A szomszédban egy 
másik cég szintén csapszelepeket 
gyártott, egy gyártósoron majdnem 
ötszázan dolgoztak. Az 500 munkás 
évi 100 millió jüan értékben állított 
elő termékeket, míg az öt robot 
évente 1 milliárd jüan értékben.”
Az automatizált termelés stabil mi-
nőségű, nagyobb hatékonyságú 
és alacsonyabb költségekkel jár. 
Mindez biztosítja a biztos keresle-

tet a gyártóiparban a robotok iránt. 
Emiatt már 30 robotikai ipari parkot 
hoztak létre szerte az országban. 
Vajon mekkora potenciálja lehet a 
piacnak? Erről, a fürdőszobai beren-
dezések gyártását hozva példaként, 
Cen úr így számolt be:
 „Ha mindegyik gyárnak tíz robot kell 
és a robotok darabja 600 ezer jüan-
ba kerül, tízzel szorozva ez 6 milliós 
befektetés mindegyik cég számára. 
Húszezer ilyen gyárról van szó.”
Ez csaknem 120 milliárd jüant jelent. 
Bár ekkora kereslet nem várható, de 
ennek egytizede is már 12 milliárd 
jüan. Ebben a helyzetben jó néhány 

fürdőszobaifelszerelés-gyártó azt 
mérlegeli, hogy robotizálja termelé-
sét.
A robotok nagy mennyiségben ke-
rülnek be a gyártási folyamatba, ez 
ma már tény, ezzel párhuzamosan 
pedig egyre több ember munkáját 
helyettesítik. Többen amiatt aggód-
nak, hogy a szakképzetlen munka-
erő a robotok széles körű alkalma-
zása miatt teljesen ellehetetlenül. 
Egy gyári munkás tudósítónknak 
elmondta:
 „Régen nagyon sokan voltunk, most 
már igen kevesen vagyunk. Sokakat 
más gyártósorra helyeztek át, sokan 
pedig felmondtak. Úgy érzem, hogy 
bármikor utcára kerülhetek.”
A cégvezetők elmondása szerint 
azonban még mindig nagy a mun-
kaerőhiány a gyártóiparban, így 
könnyű új munkát találni. Elmondá-
suk szerint a robotok főleg monoton 
és megerőltető munkát végeznek.
Feng Yiqiang, a Guangzhou Autó 
Csoport hegesztési üzemének ve-
zetője ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy korábban az autó egyik 
alkotórészének hegesztéséhez 8 
munkásra volt szükség. A munkafo-
lyamat bonyolult, nehéz és fárasztó 
volt. Előfordult, hogy a munkások 
kimerültsége balesetet is okozott, 
de napjainkban, a robotoknak kö-
szönhetően a munkásoknak csak le 
kell nyomniuk a gép gombjait. Ezzel 
igazi kékgalléros szakmunkássá let-
tek.
A hagyományos termelési módsze-
rek visszaszorulásával bizonyára új 
munkalehetőségek is megjelennek, 
így például a robotok kutatása, fej-
lesztése és karbantartása terén. 
Emellett azokon a területeken, ahol 
elengedhetetlen a személyes inter-
akció, például a szolgáltató szférá-
ban, az emberi munkaerő igen ne-
hezen helyettesíthető. Azonban az 
már biztos, hogy a robotizált terme-
lés korunk trendje, az új éra már be-
köszöntött.
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Focizzunk szívünkből
Majdnem 60 évvel ezelőtt, 1954-ben 
a kínai kormány két sportcsoportot 
küldött az akkoriban szintén szoci-
alista Magyarországra, speciális to-
vábbképzésre. Bizonyos mértékben 
ez a cserekapcsolat diplomáciai jelle-
gű is volt. A két csoport egyike az új 
Kína első futballcsapata volt, amely a 
Puskás-érában a magyar Aranycsa-
pattal együtt Budapesten, leginkább 
a Margitszigeten edzett, focizott és 
élt másfél évig.
Zhang Shuihao is a Magyarországon 
járt kínai focicsapat tagja volt, a ha-
zatérése óta leginkább szülőváros-
ában, Sanghajban élt, ahol a városi 
labdarúgócsapat edzője volt. Amikor 
a kissé szeles márciusi időben ta-
lálkoztunk vele a Sanghaji Műszaki 
Egyetem sportpályáján, a 80 éves 

Zhang Shuihao még szaladgált a fo-
cipályán, hiszen éppen edzést tartott 
egy szenior amatőr futballcsapatnak.
Zhang Shuihao röviden bemutatta az 
amatőr csapatát:
„Minden kedden tartunk edzést, ha-
vonta mindenki 10 jüan tagdíjat fizet 
a csapatnak, és bár én edző vagyok, 
de én is fizetek. Sajnos most csak 
ötvenen, hatvanan vagyunk a csa-
patban, korábban azonban előfordult, 
hogy több mint százan voltunk. De 
néhányan már a szeniorok közül is 
kiöregedtek, és nem tudnak tovább 
edzésre járni. Mások pedig betegség 
miatt maradtak el.”
Zhang Shuihao gyermekkorában 
kezdett futballozni, 19 évesen bevá-
logatták a kínai ifjúsági válogatottba, 
így vált lehetségessé, hogy egy évvel 

később, 1954-ben ő is Magyaror-
szágra utazhatott edzeni.
Zhang Shuihao edző a csapat he-
lyettes vezetője, ugyanakkor a leg-
idősebb tagja. Ha őt első generációs 
kínai focistának tartjuk, akkor a nála 
fiatalabb Chen Zhenghua, a csapat 
vezetője, a sanghaji városi futball-
csapat volt edzője már a második 
generációba sorolható. A sanghaji 
csapatnál több mint 50 éven át dol-
gozott együtt Zhang Shuihaóval, aki-
nek tanítványa és jó barátja is. Chen 
Zhenghua elmondta nekünk, hogy 
Zhang Shuihao gyakran mesélt a 
magyarországi tréningezésről és az 
ott töltött napjairól.
 „Visszaemlékezett a régi időkre, el-
mondta nekünk, hogy igen kemény 
volt az edzés, de a kínai focisták 
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lelkiismeretesen és teljes erőbedo-
bással vettek részt minden alkalom-
mal az edzésen és a meccseken. 
Mindenki vágya az volt, hogy minél 
többet tanuljon. Ma, 80 évesen is lát-
szik rajta, hogy nagyon jó labdarúgó 
alapokat szerzett. A labdalevételei, 
a passzai most is gyönyörűek. Most 
ő a csapatunk vezető edzője, mindig 
tőle kapjuk a taktikai utasításokat” – 
mesélte Chen Zhenghua.
Zhang Shuihao még most is jól em-
lékszik a magyar edzőjének nevére. 
Ember Józsefről beszélve a hangja 
ma is remeg az izgalomtól.
 „Ember Józsefnek hívták az edzőn-
ket, nagyon jó edző volt. Szigorú 
edzést tartott, ugyanakkor törődött 
is velünk. Akkoriban már 48 éves 
volt, de nagyon-nagyon jó labdarúgó 
technikája volt. Igen magas, nagy 
tehetségű labdarúgó volt. Még az 
Osztrák-Magyar Monarchiában kez-
dett focizni” – emlékszik vissza ma-
gyar edzőjére Zhang Shuihao. 
Neményi Ádám, a Next Station 
filmgyártó tulajdonosa érdeklődve 
hallgatta a ma már történelminek 
nevezhető történeteket. Neményi a 
Kínai Nemzetközi Rádióval együtt-
működést kötött, hogy közösen 
készítsenek filmet az első generá-
ciós kínai focisták magyarországi 
tréningezéséről, az Aranycsapattal 

töltött napjaikról. Márciusban magyar 
stáb érkezett Kínába. Pekingben, 
Shenyangban és Sanghajban össze-
sen több mint 1000 percnyi anyagot 
forgattak le. Rögzítették a még élet-
ben levő és elérhető hajdani kínai 
focisták, ma már idős emberek visz-
szaemlékezéseit.
Az egyetemi sportpályán az opera-
tőr és a rendezőasszisztens mellett 
Neményi Ádám, a focitörténeti doku-
mentumfilm producere is részt vett a 
munkában, megnézte a szenior kínai 
labdarúgók játékát is. Rádiónk tudó-
sítójának adott interjújában elmond-
ta, hogy az idős sportolók szívből, 
fociszeretettől vezérelve játszanak, 
ezért még a 70-en, 80-on túl is tud-
nak futni a sportpályán.
 „Biztos szeretik a focit, futballt csak 
szívből szabad játszani, tehát akinek 
a szívében nincs a foci, akkor az ne 
focizzon. Kell, hogy a szívedből fo-
cizz és nem pénzért, ők meg szívből 
játszanak, nem pénzért, s ezért jól 
működik a dolog. Nekem ez nagyon 
nagy öröm és nagyon megható, 
hogy 80 éves, nemcsak 70, hanem 
80 éves bácsi is focizik, és ilyen jól 
tud mozogni, mert az én apukám is 
80 éves, 83 már, de nehezen tud 
mozogni. Ő is focizott valamikor, az 
én apukám is focista volt, meg én 
is fociztam 15 évig, ők 80 évesen is 

fociznak, és ez nagyon megható és 
nagyon szép dolog. Ráadásul egész-
séges is.”
Azzal kapcsolatban, hogy miért erről 
a témáról készít dokumentumfilmet, 
Neményi Ádám elmondta, az egyik 
oka nyilvánvalóan az, hogy meg-
tudhassák az emberek, hogy a mai 
kínai focinak valamilyen mértékben 
Magyarországon található az erede-
te, egy kicsit Magyarországról szár-
mazik.
 „Azért készítjük mi ezt a filmet, hogy 
a mai ifjúság is tudja, hogy megtud-
ják, hogy honnan származik a foci 
Kínában, mert annak idején, 51-ben 
alakult az első kínai focicsapat. Tehát 
az, hogy 54-ben eljöttek Magyaror-
szágra tanulni, nagyon sokat tanul-
tak és ez a kínai focinak is nagyon 
sokat számított, jelentett, beindult a 
foci. Azt gondolom, hogy a mai fiata-
loknak, egyetemistáknak is emlékez-
niük kell, és tisztelniük kell ezeket a 
bácsikat, akik annak idején elkezdték 
ezt a hivatást, ezt a foci szeretetét, 
és hazahozták Kínába a foci szerete-
tét és tudását és a játék szépségét, 
azt gondolom, hogy ezt tudniuk kell a 
mai fiataloknak is, mert ez egy jó pél-
da. Puskás lő, gól, tessék, most lát-
tuk éppen. Tehát ez mindenképpen 
jó, hogyha a mai fiatalok látják ezt, 
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tudják ezt, ebből a filmből megtudják, 
és büszkék lesznek a nagypapáikra, 
apáikra, nagyapáikra.”
Nyitrai  Zsuzsa is a stáb tagja, 
Neményi Ádám segédjeként a Next 
Stationnek dolgozik. Nőként nem ért 
annyira a focihoz, nem is nagyon 
foglalkozik vele, mint elmondta, ál-
talában csak a nagy eseményeket, 
így például a világbajnokságot nézi 
néha. De ez a film más, ez a munka 
nagyon is a kedvére való, hiszen ez 
dokumentumfilm, amely leginkább 
az emberekről, az idős sportolókról 
szól.
 „Néha szoktam nézni igazából csak 
ezeket a világbajnokságokat, a na-
gyobb meccseket szoktam egyet, 
kettőt megnézni, de nem nagyon 
mozgok otthonosan ebben a témá-
ban, nem tudok hozzá annyira kö-
tődni, mint egy fiú persze, hogy min-
den második nap meccset nézzek 
a bárban. Az nem, az nem menne, 
de szerintem ez a dokumentumfilm, 
legalábbis nekem elsősorban nem is 
a fociról szól, hanem inkább az em-
berekről, és inkább a bácsikról, akik 
eljöttek hozzánk, és az ő élménye-
ikről, és a kapcsolatról a két ország 
között. Nagyon jó volt látni, hogy 
mindannyian így örültek nekünk, és 
hogy elérzékenyültek voltak nagyon 
sokszor, olyan aranyosak voltak, ez 
nagyon jó volt.”
A Next Station nem első alkalommal 

készít labdarúgással kapcso-
latos f i lmet, hiszen 

Puskáról, az 

eddig, hogy tulajdonképpen Ma-
gyarországról eredeztethető a kínai 
futball, és szerintem ez nagyon fog 
tetszeni a magyar embereknek, és 
büszkék lesznek rá.”
Sanghaj volt az utolsó állomás a 
Kínán belüli forgatás során. Bánk 
Szabolcs operatőr az egyetemi 
sportpályán vette fel az utolsó képe-
ket Zhang Shuihaóról és az amatőr 
csapatáról. A felszereléseket eltéve 
az operatőr azt mondta, hogy meg 
van elégedve az eddig felvett anya-
gokkal.
 „Meg vagyok elégedve, úgy gondo-
lom, hogy jók voltak a bácsik, akikkel 
készítettük az interjúkat, mindenki 
nagyon készséges volt és segítették 
a munkánkat, úgyhogy énszerintem 
a maximumot tudtuk ebből most így 
kihozni.”
Bánk Szabolcs operatőr megállapí-
totta, hogy bár a kamera előtt kínaiul 
beszéltek a riportalanyok, ez nem 
volt zavaró számára. Arról is mesélt, 
hogy a hajdani labdarúgók elérzéke-
nyedtek, és bár a nyelvet nem értet-
te, de számára is nagyon megható 
volt a forgatás.
 „Igaziból nem zavaró, mert tulajdon-

képpen az operatőr az a képpel van 
mindig elfoglalva, hogy a legjobban 
nézzen ki, és figyel arra, hogy milyen 
reakciókat vált ki abból az emberből, 
akivel az interjú készül, és azt pró-
bálja lekövetni. Például, ha sír, akkor 
kicsit közelebb menni, szem közelé, 
vagy hogyha valamiről beszél, meg-
mutatni azt is, amiről beszél. Tehát 
közben egy csomó mással kell törőd-
ni, a tartalmi résszel csak az utómun-
kán tud az ember foglalkozni. Min-
d e n k i  e l é r z é k e n y ü l t ,  n a g y o n 
szerettek Budapesten lenni, ez egy 
nagyon jó emlék volt nekik is erre 
visszagondolni és természetesen el-
érzékenyültek ettől. Ez számomra ki-
mondottan jó érzés volt, mivel nagy 
a távolság Magyarország és Kína 
között, tehát ez jó érzés volt, hogy ők 
nagyon jól érezték magukat, úgy-
mond az én országomban, és hogy 
ez nekik a mai napig egy olyan em-
lék, ami meghatározó volt az életük 
nagy részében, úgyhogy mindenféle-
képpen nagyon örülök, hogy ők így 
gondolnak vissza Magyarország-
ra.”

Arany-
c s a p a t r ó l  i s 
készítettek már dokumen-
tumfilmet. Ezért Zsuzsa, mint a cég 
munkatársa is foglalkozott már a 
focival.  A két ország között a labda-
rúgás terén volt hajdani kapcsolatról 
azonban ő is csak a dokumentumfilm 
kapcsán szerzett tudomást.
 „Ez a téma nagyon-nagyon érdekes 
különben, ezt én se tudtam egészen 
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Kínai futballálom Magyarországon
- interjú Wang Xuejun gyártásvezetővel

1954-ben 25 kínai focista érkezett Magyarországra, és kezdték meg közel másfél éves edzésprog-
ramjukat. Miután Kínába visszatértek a fiatalok, az ötvenes években Ázsia egyik legerősebb váloga-
tottját alkották. Közel hatvan év telt el, és ezek közül a kínai „fiatalok” közül néhányan még mindig 
fociznak, néhányukat betegségük ágyhoz kötött és néhányan már elhunytak. A kínai focitörténelem 
ezen időszakának emlékére a Kínai Nemzetközi Rádió és a magyar Next Station Productions Kft. 
együttműködésében készül az első kínai-magyar dokumentumfilm Kína, Magyarország és a foci címmel. 
Ez alkalomból adott rádiónknak interjút Wang Xuejun, a dokumentumfilm gyártásvezetője.

Riporter (R): Miért Magyarországon edzettek a kínai fo-
cisták?
Wang (W): Két magyarázat van erre. A kínai Nemzetkö-
zi Sportbizottság dokumentumai szerint először a Szov-
jetunióba akarták őket küldeni. Azonban politikai okok 
miatt inkább Magyarországhoz fordultak. Erről beszélt 
Zhang Junxiu és Chen Jialiang is a dokumentumfilm-
ben. A futballszurkolók szerint azonban azért Magyaror-
szágra mentek a kínai focisták, mert az ötvenes évek-
ben nagyon magas volt a magyar futball színvonala. 
Szerintük a magyar válogatott a foci koronázatlan kirá-
lya volt. 

R: Ön szerint melyik magyarázat igaz?
W: Szerintem a sportban jelentkező szükség belefutott 
egy politikai véletlenbe.

R: Az idős labdarúgók felemlegetik a politikai dolgokat?
W: Az idős focistáknak, akik akkoriban születtek, a    

politika egészen mostanáig csak keserűséget hozott. 
Azonban ők igazi mesterek, akik egész életükben ál-
maikért harcoltak.

R: Milyen benyomása van Önnek ezekről az idős fo-
cistákról?
W: Kedvesek és határozottak.

R: A „kedves” mit jelent?
W: Az emberek, akik akkoriban születtek, nagyon 
kedvesek. Például, egyszer egy hideg, havas télen 
Lengyelországban találkoztam az ebbe a generációba 
tartozó magyarokkal, körülbelül 70-80 évesek voltak. 
Magyarul üdvözöltem őket, mire ők egyből meleg ká-
véval kínáltak minket. Ahogy ezeken az idős magya-
rokon, úgy a mi idős focistáinkon is nyomot hagyott 
az az időszak. Focistáinknak szerencsében és sze-
rencsétlenségben is volt részük. Szerencsések, mert 
volt lehetőségük külföldön edzeni és utána tisztelt 
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focimesterré válni. És szerencsétlenek, mert egy rossz 
időszakban tettek helyes dolgokat.

R: Határozottságuk miből táplálkozik?
W: A kínai foci álma és megvalósíthatóságának hite 
még mindig megvan bennük. Egy élet csak célokkal és 
aktívan válhat jelentőssé. Ők ilyen emberek.

R: Ön szerint megvalósították az álmukat?
W: Törött az álmuk! Chen Chengda, Nian Weisi, Zeng 
Xuelin… ezek a focisták nagyon sok díjat kaptak életük 
során. De ez nem jelenti azt, hogy elérték álmukat. Az 
igazi álmuk az volt, hogy a kínai futball alapító atyjaivá 
váljanak, és utána Kína egy modern futballnagyhata-
lommá váljon. Ez az álom azonban összetört.

R: Ezek az idős focisták eltökéltek voltak, de nem sike-
rült megvalósítaniuk a kínai fociálmot. Mi okozta ezt a 
tragédiát?
W: A korszak, amiben éltek. Az ötvenes és hatvanas 
években az idős focisták nagy hazafiassággal tanulták 
a focit Magyarországon, de miután hazatértek, itthon 
el kellett válniuk. A nyolcvanas évek egy hősies kor-
szak lehetett volna, de a rendszer miatt nem élhették 
ki kreativitásukat. A kreativitás nagyon fontos elem a 
futballban, de ők nem engedhették azt szabadon, mert 
abban a korszakban nem volt szabad.

R: Milyen kapcsolat van a mostani kínai futball és ezek 
között az idős focisták között?
W: Ha nincsenek ezek az idős focisták, nem jön létre 
a profi labdarúgó rendszer, és a Kínai Labdarúgó Szö-
vetség Szuperligája sem jön létre.

R: Az akkori focisták közül kik hatottak közvetlenül a 
profi kínai focira?
W: Zeng Xuelin az első, és utána Nian Weisi és Chen 
Chengda. Ha nincs Nian Weisi vagy társai, a kínai foci 
bundázása és a pártoskodó bírók tíz évvel korábban 
felütik fejüket.

R: Ezek a focisták egész életükben a kínai fociálomért 
küzdöttek, a kínai foci helyzete mégsem túl jó. Miért 
van ez?
W: Ők is korszakuk termékei, nem megváltók vagy 
szentek. Konfuciusz is mondta: „Hogy is mondhatnám 
magam szentnek vagy tökéletes erényűnek?...” [… 
mást nem tehetek, csak tanítom az embereket.] Ők ab-
ban a korszakban akarták megmenteni a kínai futballt, 
de ez akkor megvalósíthatatlan volt.

R: A forgatás alatt mi érintette meg leginkább?
W: Az élet törékenysége. A focisták már nagyon idősek, 
de még emlékeznek azokra a magyar szavakra, amiket 
60 éve gyakran használtak. El lehet képzelni, hogy mi-
lyen mély nyomot hagyott bennük Magyarország. Ilyen 
idős korban már sokan küzdenek egészségügyi problé-
mákkal. Ez nagyon szomorú.

R: Van valami, amit később megbánt a forgatással kap-
csolatban?
W: Túl későn készítettük el ezt a filmet, és sok focistával 
nem tudtunk forgatni. Zhang Honggen és Cui Zengshi 
már meghalt, Fang Renqiu pedig kórházban van.

R: Mit kíván az idős focistáknak?
W: Remélem, hogy az idős focisták álma és hite tovább 
élhet a jövőben. Ez lenne a legnagyobb vigasz és meg-
nyugvás azok számára, akik már nincsenek velünk.
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Kínai-magyar koprodukciós
 dokumentumfilm az Aranycsapatról

Az Aranycsapatot világszerte ismerik. Az ötvenes-hatvanas években mindenki ismerte Puskás Ferenc nevét, és 
még ma is sokan emlékeznek rá. Arról azonban kevesen tudnak, hogy a Kína és Magyarország közötti sportdip-
lomácia történetében milyen fontos szerepe volt az Aranycsapatnak. Kína sportéletében különleges helyet foglal 
el a kínai nemzeti futballcsapat másfél éve, amelyet az Aranycsapattal együtt a tatai edzőtáborban és a Margit-
szigeten töltöttek. A ma már nyolcvanas éveikben járó egykori játékosok küldetése az volt, hogy életre keltsék 
az addig nem létező kínai labdarúgást. Az ő történetükről szól a Kína, Magyarország és a foci című dokumen-
tumfilm. Neményi Ádám producer, aki a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál (BIFF) elnöke, nem először készít 
filmet az Aranycsapatról. A forgatás márciusban kezdődött. A dokumentumfilm kapcsán a CRI munkatársa, Zhao 
Jing 2013 januárjában Pekingben arról kérdezte Neményi Ádámot, honnan jött az ötlet, hogyan keltette fel az 
érdeklődését a kínai-magyar sportkapcsolatok ezen fejezete és milyen fogadtatása lehet a filmnek Magyaror-
szágon.

-interjú Neményi Ádám producerrel
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 Nem ez az első alkalom, hogy dokumentumfilmet ké-
szít az Aranycsapattal kapcsolatban. Honnan ez az ér-
deklődés?

 Az első film Puskás Ferenc életéről szólt, amit gyakor-
latilag három évvel ezelőtt forgattunk, és nagyon nagy 
siker volt a világban mindenhol. Puskás Ferencet sokan 
ismerik. A világ leghíresebb magyar labdarúgója. A leg-
ismertebb magyar szó a „Puskás”, ezért is készítettünk 
róla filmet. Azt gondolom, hogy abban az időszakban, 
az ötvenes években igazán nagy volt a magyar labdarú-
gás, és sok-sok olyan történet van, amit meg kell filme-
sítenünk. És amit most fogunk készíteni, szintén ezek 
közé tartozik. Ez is egy olyan történet a kínai-magyar 
barátságról, amit meg kell örökíteni filmen is. Ezen dol-
gozunk most.

 A saját ügyének érzi a régi idők fociját? Puskás Öcsit?

 Puskás Öcsi mindenkinek minta lehet a világban min-
denhol. Minden magyar embernek minta, példakép 
lehet, csakúgy, mint azok a kínai focisták, akikkel most 
fogunk interjút készíteni. Az akkori emberek nagyon so-
kat tettek a hazájukért, nagyon sokat tettek a futballért, 
és ez becsülendő, elismerendő, és nekünk, az utókor 
gyermekeinek kötelességünk erről megemlékezni, és 
szép emléket állítanunk nekik.

 Mi volt az, ami annyira felkeltette az érdeklődését, hogy 
úgy gondolta, érdemes filmet készíteni a régi idők kínai 
focijáról is?

 Amikor meghallottuk ezt a történetet, rögtön azt gon-

doltam, hogy ezt meg kell filmesíteni. Fantasztikus 
történet, hogy Kína és Magyarország épp hogy felvette 
a diplomáciai kapcsolatokat, és már a sportdiplomácia 
területén is ilyen kitűnő alkalmat sikerült teremteni. Igaz, 
hogy a dolog úgy kezdődött, hogy a magyar válogatott 
8:1-re győzött a kínai csapat ellen, de akkor nyilván még 
ez a hatalmas ország kicsi csapata tanulta a futballt, a 
kezdetek kezdetén volt a futballal kapcsolatosan. A mi 
csapatunk, az Aranycsapat Puskás Ferenc vezetésével 
éppen a csúcson volt. Sajnos most nem vagyunk ott, de 
legalább az emlékeink szépek… Ez rettenetesen szép 
példája a kínai-magyar barátságnak, amely már az ötve-
nes években elkezdődött. Másfél évig Magyarországon 
élhettek ezek a kínai focisták, fiatalok, és megtanultak 
focizni. Tudjuk, hogy másfél év után csaknem megver-
ték a lengyel válogatottat, tehát nagyon sokat tanultak a 
másfél év alatt. És a bácsik is azt mesélik, hogy életük 
legszebb másfél éve volt az, amit Magyarországon tölt-
hettek. És erről senki sem tud semmit, Magyarországon 
erről nem beszélnek. Mindenki csodálkozott, amikor 
mondtam a minisztériumban, meg mindenhol, hogy 
erről filmet kell készítenünk. De mindenkinek nagyon 
tetszett, és örültek, hogy megtaláltuk ezt a témát, ami a 
Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) magyar szekciójának kö-
szönhető. Magamtól valószínűleg én sem találtam volna 
rá erre a témára. És ennek alapján készítjük mi a filmet.

 Mit vár ettől a kínai-magyar dokumentumfilmtől?

 Azt remélem, hogy ez siker lesz egyrészt Kínában, 
másrészt Magyarországon. Az ötvenes évekhez képest 
Kína még mindig sokkal nagyobb, mint Magyarország, 
gazdasági ereje is rettenetesen nagy, a sportban viszont 
mindkettőnknek van mit tanulnunk. Kicsit emlékezzünk 
arra, hogy milyen is volt hatvan évvel ezelőtt, és milyen 
barátságok szövődtek közöttünk. Azt remélem, hogy a 
hatalmas és a világ élvonalába tartozó, talán az első 
vagy második helyen lévő Kína úgy tud emlékezni erre 
a hatvan évvel ezelőtti eseményre, hogy a pici Magyar-
ország próbált segíteni a nagy Kínának, és ez remélhe-
tőleg továbbra is így lesz; segítjük egymást a kultúra, a 
sport és a gazdaság területén, egyéb területeken.

 Most nehezebb dolguk lesz, mint a kizárólag Puskás-
ról, tehát egy személyről szóló film esetében volt?

 Igen, kicsit nehezebb. Azokat a futballista bácsikat, akik 
még élnek, mind szeretnénk felkeresni a CRI magyar 
szekciójának segítségével. És szeretnénk, ha mindegyi-
kük elmesélné a történetét, mire emlékszik Magyaror-
szágból, kivel ismerkedett meg, mit evett – gulyáslevest, 
pörköltet, nokedlit –, sőt tudjuk, hogy van olyan bácsi, 
aki magyar nótát tud énekelni. Ezek fantasztikus, meg-
indító történetek lesznek, és bele kell férniük egy film-
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be. A bőség zavarával fogunk majd küszködni, nagyon 
sok anyagunk lesz. Ezért szűkítenünk kell majd, hogy 
beleférjen, hiszen kilencven percnél hosszabbat nem 
szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy ez nyolcvan perc kö-
rüli legyen; az egy jó dokumentumfilmes hossz. Ebből a 
szempontból nehezebb lesz, de ugyanakkor könnyebb, 
merthogy több embernek több története van, amiket re-
mélhetőleg fogunk majd látni és hallani.

 Kit érdekel még ma egy ilyen dokumentumfilm?

 Én azt remélem, hogy mindenkit érdekel. Akit nem ér-
dekel, azt is meg fogjuk győzni, hogy nézze meg, mert 
meg fogja érezni, hogy az ő szülei, az ő nagypapája, 
nagyszülei – akikre büszke lehet –, hogyan éltek, mit 
csináltak annak idején. Ez abszolút a mának is szól. Az 
a sportdiplomáciai kapcsolat, ami elindult annak idején, 
hatvan évvel ezelőtt, az példaértékű. És azt remélem, 
hogy ez most is példaként állhat a mai fiatalság előtt.

 A brazil Pelé miért ismertebb, mint Puskás?

 Pelé kicsit fiatalabb volt. Ő is elmondta, hogy ha Pus-
kás idejében már lett volna televízió – akkoriban az 
ötvenes évek elején Magyarországon nem volt televízió 
–, akkor a legismertebb ember lett volna, még a Holdon 
is ismerték volna Puskást. A televízió akkoriban még 
nem volt annyira elterjedt a világban, Magyarországon 
pedig egyáltalán nem. És ez csak ennek köszönhető. Ő 
legalább akkora sztár volt, mint Pelé, aki egy kicsit ké-

sőbb kezdett, és tovább folytatta, tovább volt sikeres, és 
a televízión keresztül megismerte őt az egész világ. De 
ő is mindig nagy elismeréssel beszélt Puskás Ferencről, 
nagyon szerette és ma is őrzi az emlékét.

 Amennyire én kínaiként meg tudom ítélni, a mai fiatalok 
már nem igazán emlékeznek az ötvenes-hatvanas évek 
magyar focijára. A világban pedig talán már csak Pus-
kás nevét ismerik. Ön szerint rendjén van ez így?

 Valóban igaz, amit mondott, de pont ezért készítjük 
ezeket a filmeket. A történelmet megismerni nem szé-
gyen, sőt mindenkinek kötelessége, gyerekként ezért is 
tanulunk történelmet az iskolában. Az ilyen sporttörté-
nelmi dokumentumfilmek ezért fontosak. Ismerjük meg, 
hogy honnan jöttünk, kik az őseink, kikre lehetünk büsz-
kék. Ez vonatkozik a magyar gyerekekre is, meg a kínai 
gyerekekre is. Nekik is fontos, hogy tudják azt, ki volt az 
Ázsiai Labdarúgó-szövetség elnöke, a Kínai Labdarúgó-
szövetség elnöke, tehát hogy a most nyolcvanéves bá-
csik mi mindent tettek le az asztalra, mi mindent tettek 
hazájukért és a kínai futballért.

 Magyarország büszke múltjára, de a mai magyar baj-
nokságban van olyan focista, akiről majd érdemes lesz 
egyszer dokumentumfilmet készíteni?

 Dzsudzsák és Gera Zoli… Vannak olyan sztárnak ne-
vezett focistáink, akik sajnos már nem Magyarországon 
fociznak, már a pénz egy kicsit fontosabb számukra. 
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kek, és ott gondolkodni tanítják a srácokat, tehát nem-
csak a pénz, hanem a gondolkodás, a sport szeretete 
is fontos, és egyéb más erkölcsi dolgokat is tanítanak 
nekik. Elindultunk valami irányába. Mindenki rájött, 
hogy ez így nem működik, és azt remélem, hogy jó 
irányba haladunk, és ez meg fog változni, egyre jobb 
lesz a magyar foci is. És azt kívánom a kínai focinak 
is, hogy javuljon.

 Magyarország nemcsak a focijáról, hanem a filmjeiről 
is nagyon híres volt. Ma kevés pénz jut a kultúrára. 
Nehéz feladat előteremteni az ehhez a filmhez szük-
séges pénzt?

 Két évvel ezelőtt, amikor átalakult a filmfinanszírozás 
– Andy Vajna vette át a filmfinanszírozás vezetését –, 
akkor elég bonyolult helyzetet vett át, és egy anyagi 
problémákkal küszködő Magyar Mozgókép Közalapít-
ványt kellett átvennie és rendbe tennie. Ez mostanra 
sikerült. Most van is egy bizonyos összeg, nem is 
kevés, ami filmgyártásra költhető, és kiírnak pályá-
zatokat. Egyelőre még elég kevés győztes pályázat 
volt. Összesen három film készült, vagy kezdődött el a 
forgatása a tavalyi évben. Azt reméljük, hogy a 2013-
as évben új lendületet vesz a magyar filmgyártás, mert 
régebben általában 20-30 film kész ült évente. Nem 
mondom, hogy az a jó, mert természetesen egy pici 
országnak, mint amilyen Magyarország – 10 milliós 
ország, ami fél Peking –, nem is kell ilyen sok film, de 
10-12 szerintem szükséges lenne évente. Én azt re-
mélem, hogy ebben az évben azért beindul a magyar 
filmgyártás, és bízom benne, hogy erre, ami kis költ-
ségvetésű dokumentumfilm, nem egy nagy költségve-
tésű játékfilm, meg fogjuk kapni az állami támogatást 
hamarosan.

 Gondolom, ez kifizetődő vállalkozás, különben nem 
csinálná…

 Ahogy vesszük… Én is szeretetből csinálok sok min-
dent, de természetesen akkor jó, ha üzletileg is jó. Én 
azt remélem, és ezt a CRI vezetőivel közösen mond-
tuk, hogy ez a film például eladható lesz a világban, 
Lengyelországtól Oroszországon és Görögországon át 
Ausztráliáig, és akkor az közös siker. A CRI-vel közös 
tulajdonosai vagyunk a filmnek, és hogyha ebből be-
vétel származik, akkor azon egyenlően osztozko-
dunk.

Dzsudzsák Balázs most éppen Oroszországban futbal-
lozik, és keres évente 1 milliárd forintot, amellett, hogy 
ő tehetséges természetesen. A mai fiatalok már inkább 
a pénzre mennek, de majd az utókor, a gyermekeink 
fogják meglátni, hogy született-e, él-e olyan focista, 
akiről majd érdemes filmet készíteni. Én bízom benne, 
hogy lesz ilyen, nagyon szeretném, hogyha lenne Kíná-
ban és Magyarországon is.

 Ha már itt tartunk, miért olyan rossz a mai magyar fut-
ball? Kis pénz, kis foci?

Az a régi szív, ami volt a magyar focistákban, ami 
vitte előre a játékot pénz nélkül, az valahogy már ki-
múlt, mert megszokták, hogy mindenki pénzt kap. A 
legkisebbcsapatnál is pénzért fociznak, és minél na-
gyobb csapatba kerül a játékos, annál több pénzt kap. 

És ez sajnos nem jó irány. Ez valószínűleg már nem 
fog megváltozni. Attól, hogy én azt mondom, hogy ne 
keressen Dzsudzsák Balázs 1 milliárd forintot egy év-
ben, ő még ennyit fog (keresni). Én nem sajnálom tőle, 
nagyon örülök, hogyha mindenki jól keres. Ugyanakkor 
az a szív, az a lendület, az az ön tudat, ami viszi előre 
a játékot, az lehet, hogy egy kicsit hiányzik már. Ez a 
probléma pillanatnyilag. Amellett, hogy most már elég 
sok pénzt teszünk a magyar fociba, a Magyar Labda-
rúgó-szövetség megtesz mindent, amit lehet. Van egy 
Puskás Akadémiánk, ahol sok-sok fiatal bentlakásos is-
kolában tanul, ahol gyakorlatilag minden nap edzenek, 
és onnan egyre inkább kerülnek ki tehetséges gyere-
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Közel hatvan éve, 1954. április tize-
dikén érkeztek Magyarországra az 
új Kína labdarúgói. A Kínai Sport-
bizottság két turnusban összesen 
25 fiatalt küldött magyarországi 
edzésre. Miután Kínába vissza-
tértek ezek a fiatalok, ők alkották 
az ötvenes években Ázsia egyik 
legerősebb válogatottját. Később 
olyan fontos feladatokat vállaltak 
magukra, mint a futballszövetség 
vezetése, vagy éppen a válogatott 
edzése, így elmondható, hogy ők a 
kínai labdarúgás alapító atyái. Hogy 
megemlékezzünk a kínai focisták 
magyarországi képzéséről, egyúttal 
lelkesítsük a mai kínai futballvilágot, 
a Kínai Nemzetközi Rádió és a ma-

gyar Next Station Productions Kft. 
együttműködésében Kína, Magyar-
ország és a foci címmel dokumen-
tumfilm készül a kínai foci születé-
séről.
A kínai forgatást követően a stáb, és 
a filmben szereplő két kínai focista, 
Zhang Shuihao és Zhang Junxiu 
Magyarországra látogattak. Első 
állomásuk magyarországi edzéseik 
színhelye, a híres tatai edzőtábor 
volt. Zhang Shuihao így emlékezett 
vissza tatai élményeire:
„Hatvan évvel ezelőtt érkeztünk Ma-
gyarországra. Nagyon örülök, hogy 
újra itt lehetek. Egy-másfél évet lak-
tunk itt. Nagyon megszerettem ezt 
a helyet, a környék is nagyon szép. 

Jól éreztük magunkat itt, amikor itt 
edzettünk. Hatvan éve itt, ennél a 
tónál sokat sétáltunk vacsora után.”
Zhang Junxiu hozzátette:
„Hatvan éve itt tanultunk focizni. A 
magyar tudás segítségével nagyot 
fejlődött a kínai foci színvonala. 
Nagyon hiányzott nekünk ez a tá-
bor, mindegyikőnk úgy tekint az itt 
töltött egy-másfél évre, mint életünk 
legszebb időszakára. Körbeutaz-
tuk Magyarországot, sok városban 
megfordultunk, és 82 meccset ját-
szottunk a helyi csapatokkal, de a 
legtöbb időt itt, Tatán töltöttük. A ta-
tai edzőtábort a második otthonunk-
nak tekintjük.”
Tompa Andor, a tatai edzőtábor 

Találkozó 60 esztendő után
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jelenlegi vezetője számára is meg-
ható volt a tábor egykori lakóit újra 
Tatán üdvözölni.
„Nagyon örülök, és ugyanakkor 
nagyon megható is volt, ahogy ők 
emlékeztek itt a 60 évvel ezelőtti 
Tatára. Úgy gondolom, hogy biz-
tosan kellemes emlékeik lehetnek, 
hiszen az ember 60 év távlatából 
nem emlékszik arra, hogy pontosan 
melyik szobában lakott, hol volt a 
fürdőszoba és mit csináltak, de a 
két bácsi tulajdonképpen mindenre 
emlékszik, ami itt 1954-ben történt.”
A két kínai focista ismét találkoz-
hatott Grosics Gyulával, az Arany-
csapat legendás kapusával. A ta-
lálkozás Grosics Gyula számára is 
nagyon megható volt.
„Nagyon nehezen tudom kifejezni 
azt, amit ebből az alkalomból ér-
zek. Végigszalad előttem az elmúlt 
időszak, és visszagondolok azokra 
a napokra, amikor először talál-
koztunk kínai labdarúgókkal. Sőt, 
én néhány évvel ezelőtt, amikor a 
magyar labdarúgó-válogatott csapat 
játszott Pekingben, kint voltam szin-
tén a csapattal, de mint kísérő. Meg-
kavarja az embert az ilyen élmény, 
mert ebben az elmúlt időszakban 
nemcsak azok az események, 
amelyeket az ember nem felejt el, 
maradnak meg, hanem egy egész 
élet elvonul a szemem előtt. Én kü-

tőrét, Nagy Attilát meglepte, hogy 
milyen érdekes szálak kötik össze a 
magyar és a kínai labdarúgást.
„Nagyon meglepett, hogy maga a 
sztori és maga az ötlet a filmgyártó 
cég részéről, az mennyire jópofa, és 
adott esetben mennyire érdekes le-
het a magyar emberek számára is. 
Nem tudtam, hogy a kínai emberek-
nek, illetve a kínai focinak bármilyen 
köze is lehet Magyarországhoz, és 
ezért egy kicsit meglepődtem, ami-
kor hallottam, hogy mi a dokumen-
tumfilmnek a forgatókönyve, illetve 
lényegi része. Kicsit kíváncsisággal 
töltött el, hogy kik is ezek az em-
berek, és vajon mi közük lehet Ma-
gyarországhoz.”
Porvai Gergő rendezőasszisztens 
számára is óriási élmény volt, hogy 
tanúja lehetett a két idős kínai lab-
darúgó magyarországi útjának.
„A bácsik lelkesedése rám is rám 
ragad, ahogy ők átélik a múltat, 
úgy mi is átéljük. Bár mi fiatalok 
vagyunk, és nem lehettünk ennek a 
részesei, de hát ugye Magyarország 
múltjáról is beszélünk, a magyar 
foci múltjáról. Rengeteg felvételt lát-
tunk erről, szüleink beszéltek róla. 
Nekünk is hatalmas élmény, hogy 
olyanokkal beszélgethetünk, akik 

lönben is érzelmileg a kínai néppel 
kapcsolatosan rokoni kapcsolatokat 
érzek, és sajnálom, hogy nagyon 
keveset találkoztunk, elsősorban a 
nagy távolság miatt elszakadtunk 
egymástól.
Már nem mernék vállalni ilyen hosz-
szú utazást, mert én most már ha-
todik éve elég rossz egészségi ál-
lapotban vagyok, szívinfarktus meg 
egyéb problémák miatt. De itt bent 
[a fejemben] meg itt bent [a szí-
vemben], itt megmaradnak azok az 
emlékek, amelyeket átéltem, még 
a gyakorlatban két kínai utazásom 
során.”
A dokumentumfilm magyar opera-
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ezt első kézből látták. Ugye a bácsik 
találkoztak Grosics Gyulával is, aki 
az Aranycsapat még élő tagja, az is 
egy nagyon megható találkozás volt. 
Ez nekünk is sokat ad.”
A stáb ellátogatott a Puskás Ferenc 
Labdarúgó Akadémiára is. Az akadé-
mia televíziójának vezetője, Fekete 
Imre is nyilatkozott rádi-ónknak.
„Nagyon örülünk neki, hogy ez a két 
idős ember találkozott Puskás Fe-
renccel, nagyon örülünk neki, hogy 
látták őt játszani. Ebédkor mesélték, 
hogy kint voltak a meccseken, ami-
kor itt voltak Magyarországon – ha 
jól tudom, ők itt tanultak – és abban 
az időben látták az Aranycsapatot 
focizni. Ma már nagyon kevés ember 
mondhatja el ebben az országban, 
hogy az Aranycsapat meccseire ki-
járt, amikor itthon fociztak.”
Neményi Ádám, a dokumentumfilm 
producere is nagyon pozitívan érté-
kelte a forgatást. 
„Túl vagyunk a forgatáson, tehát ma 
estével befejezzük a forgatást, bár a 
gép még most is forog, ahogy szok-
tuk mondani, most is éppen interjút 
készítünk a focista bácsikkal. De 
azt gondolom, hogy fantasztikusan 
szép és jó anyagot sikerült elkészí-
tenünk. Elkezdődik holnaptól a film 
vágása, és hamarosan, május 15-
re elkészül az első, rövid változat 
a filmből, amit majd remélhetőleg 
Pekingben fogunk először bemutatni 
a világnak júniusban. Azt gondolom, 
hogy nagyon sikeresen zártuk ezt a 
hetet, amit együtt töltöttünk a bácsik-
kal. Nagyon kedvesek és nagyon 
aranyosak voltak, sőt az egész csa-
lád nagyon kedves és aranyos volt. 
Szívmelengető dolgokat meséltek és 
mondtak Magyarországról, a fociról, 

és a kínai-magyar barátságról.”
A kínai-magyar barátság ezen kevés-
bé ismert történetének felelevenítése 
remélhetőleg még közelebb hozza 
egymáshoz a két országot. Porvai 
Gergő elmondta:
„Úgy gondolom, hogy már ’54-ben, 
amikor a kínaiak ide jöttek, az egy 
nagyon baráti gesztus volt, és sze-
rintem a világon nincs két olyan nem-
zet, amelyek ne tudnának egymástól 
tanulni, akár a sport, akár bármilyen 
más területen. Tehát ha egy kicsit 
közelebb tudjuk hozni a két országot, 
abból mindkettő profitálhat, bármi-
lyen téren. A sport olyan közös terü-
let, ahol szavak nélkül is megérthetik 
egymást az emberek, tehát az egy 
nagyon jó kiindulási pont lehet közös 
barátságok kiépítéséhez.”

A labdarúgás olyan sportág, amely megkívánja a soron kívüli és állandó jellegű népszerűsítést. Ezt kéne 
a kínai labdarúgásnak, többet megmutatkozni a világ előtt.  Biztos, hogy nagy sikereknek nézhetnek 
elébe.
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A Kínai Nemzetközi Rádió (CRI) idén május elseje és szeptember 30-a között nyereményjátékot hirdet hall-
gatóinak, amelyen postai úton vagy az interneten lehet részt venni.
A hallgatói vetélkedés angol, magyar, orosz, ukrán, fehérorosz, cseh, szerb, horvát, román, albán, bolgár és 
lengyel, vagyis összesen 12 különböző nyelven zajlik. A legszerencsésebb résztvevőnek lehetősége nyílhat 
arra, hogy kerékpárral, ingyenesen felfedezhesse Xishuangbannát! Jünnan tartomány délnyugati részén 
található Xishuangbanna, amelynek trópusi erdeit kisebbségek lakta falvak tarkítják, míg északon, Daliban 
az őslakos bai-ok élnek. Ha az ottani napsütésről van szó, akkor nehéz kellemesebb helyet találni a Jünnan 
tartománybeli Xishuangbannánál. 
Természetesen más ajándékok is várnak a játékos kedvű résztvevőkre. Ne habozzon, vágjon bele Ön is!

Szervezők:  Kínai Nemzetközi Rádió és Xishuangbanna megye kormányzata 
Szponzor:  Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co.
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Június 14-én és 15-én nemzetközi konferenciát tartot-

tak a Sha’anxi tartományi Jingbianben. A konferenciát 

Tongwancheng megalapításának 1600. évfordulója al-

kalmából rendezték.

Mint ismeretes, a magyarul Fehérvárként is emlegetett 

Tongwancheng az ázsiai hunoknak az egyetlen, ha 

romjaiban is, de ma is látható építészeti emléke.

A nemzetközi konferencián Kínából, az Egyesült Álla-

mokból, Nagy-Britanniából, Japánból, Dél-Koreából, 

illetve Magyarországról érkezett kutatók, történészek, 

tudományos munkatársak, orientalisták vettek részt.

A konferencia egyik fő témája Tongwancheng romjainak 

védelme volt, de emellett történészek, nyelvészek és 

antropológusok is beszámoltak a hunokkal kapcsolatos 

kutatásaikról.

Az alábbiakban három interjú következik. Az interjúala-

nyokat igyekeztünk úgy kiválogatni, hogy reprezentálják 

a nemzetközi konferencián résztvevők összetételét, és 

több oldalról, saját tudományáguk szemszögéből is 

megvilágíthassák a feltett kérdéseket.
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Oláh András Béla tájépítész

A hunokkal foglalkozó tudomány te-
rén mi a pontos kutatási területe és 
mióta?

Az én megközelítésem elég jelen-
tősen más, mint a konferencia többi 
résztvevőjének, mivel én elsősorban 
tájépítészettel és építészettel fog-
lalkozom, így az előadásom címe 
is alapvetően földépítészetről szólt 
és nem volt külön megemlítve, hogy 
melyik népcsoport építészetével. Mi-
vel a sztyeppei körülmények nagyon 
azonos életmódot eredményeznek 
teljesen különböző származású nép-
csoportoknál is, ezért nem volt ér-
telme ebben a témában elkülöníteni 
azt, hogy hunok vagy nem hunok.
A hunok megértéséhez is, meg a 
többi népcsoport megértéséhez is 
alapvető fontosságú, hogy ne csak a 
külsőségeit lássuk az életmódjuknak, 
hanem azt is, hogy ezek a körül-
mények, amelyek között éltek, ezek 
hogyan befolyásolták a gondolkodá-
sukat és ezúton pedig a cselekedete-
iket.
A hunnológia tudománnyal kapcso-
latban – én magam is foglalkoztam a 
hunok kérdésével. Az a fogalom is, 
hogy hun, eleve elég sok mindent je-
lent, mert ez a szó Európában, Irán-
ban, Indiában és Kínában is meg-
jelent, és valószínűleg nem egy 
népcsoportot 

takart mind a négy helyen. Tehát 
ezt gyakorlatilag bizonyított ténynek 
lehet venni. A bizonyítékot én jellem-
zően úgy értem, hogy sírok feltárása 
során, DNS-vizsgálat, koponyavizs-
gálat, a rassznak a megállapítása 
meg tudja határozni, hogy adott etni-
kum éppen hova tartozik. A sztyep-
pei népek esetében jellemzően az a 
helyzet, hogy csaknem mindenféle 
típusú temető feltárása során kevert 
rasszú csontvázakat találnak. Tehát 
innentől kezdve terheli a sztyeppei 
népeket vizsgáló tudományágakat 
az a gond, hogy itt a keveredés sok-
kal nagyobb mértékű, mint mondjuk 
a letelepedettebb életformát folytató 
népeknél.
Csaknem minden nagyobb sztyep-
pei birodalom soknyelvű volt. Egész 
egyszerűen azért, mert egy dolog 
számított, az aktuális uralkodó, ne-
vezzük törzsnek, felé való lojalitás, 
ami jellemzően a katonai szolgálat 
teljesítésében merült ki.

Miért éppen ezt a kutatási témát vá-
lasztotta? Mi vonzotta ebben?

Építészettel foglalkozom, és elég 
sokat foglalkoztam népi építészettel. 
Ez a szakmai része. Hobbiszinten 
kezdődött el az érdeklődésem a 
sztyeppei népek iránt. És ugye az 
ember olvas forrásokat, és ami-
kor építészeti oldalról, népi 
építészettel foglalkozva 
kicsit az etnográfiában 
elmerül az ember, 
és azután találkozik 
olyan forrásokkal, 
amelyeket urbánus 
körülmények között 
élő kínai 

írástudók jegyeztek le sztyeppei 
népekről, majd ezeket tengerjáró 
népek írástudói fordították le angol-
ra, és azután találkozik az irdatlan 
méretű lábjegyzetekkel, amelyek 
azt tartalmazzák, hogy van itt egy 
angol szöveg, aminek minden má-
sodik szavát nem értjük, és igazából 
a végeredményként kapott mondat 
nem is összefüggő. És hogyha az 
embernek van egy kis etnográfiai 
tapasztalata, akkor tudja, illetve 
arab források is pontosan leírják: a 
10. században a Volgán úgy keltek 
át, hogy bőröket feszítettek ki ru-
dakra. Az angol nyelvű szövegben 
szerepelnek ezek a szavak, és oda 
van írva lábjegyzetben, hogy nem 
tudják, milyen típusú csónakra vagy 
esetleg kishajóra gondolnak. A tu-
dásunk megvan, az értés, az mintha 
nem érné utol a tudást. Tehát tárgyi, 
tényszerű tudások vannak egymás 
mellé rakva, de ezt olvasva nem re-
konstruálható az adott népeknek az 
élete. Egy ELTE-n végzett nyelvész 
nem fogja tudni megfejteni az angol-
kínai fordításból, hogy hogy keltek 
át azon a folyón. Tehát komplex lá-
tásmód nélkül az úgynevezett rideg, 
tudományos szemlélet mentén ha-
ladva a tudásmennyiség tetszőlege-
sen növelhető. Hogy az összeálljon 
egy értelmes egésszé, annak már 

vannak akadályai. Az 
orientalistáknak, és 

szerintem minden 
kuta tónak egy 

dologra kel l 
figyelnie, a 

logikára. 
É s  i t t 

n e m 
mate-
mati-
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kai logikáról beszélek, hanem 
arról, hogy önellentmondásba 
ne keveredjenek. Különböző 
származású, etnikumú népek 
beszélhettek ugyanolyan nyel-
veket és ugyanolyan szárma-
zásúak különböző nyelveket.

Mi volt a kutatási hipotézise 
és milyen eredmények lát-
szódnak igazolódni?

A kutatási hipotézisem az volt, hogy 
a nomád népekről alkotott sztereotip 
kép rendkívül jelentős árnyalásra 
szorul, és ezen társadalmi struktúrák 
komplexitása nem szükségszerűen 
alacsonyabb, mint a letelepedett 
földművelő népeké.
A Csendes-óceán partjától itt komp-
lett népcsoportok 10-15 év alatt 
eljutottak a Kárpát-medencéig, il-
letve a Balti-tengerig. Pont az ilyen 
pusztai népek esetében az óceánok 
a határok, ezt el kell fogadni. Amit 
mi Nyugat-Európának nevezünk, 
az egy irgalmatlanul nehéz terep. 
Gondolok itt domborzatra, gondolok 
itt növényzetre, gondolok itt klímára. 
Míg mondjuk a sztyeppén, jellegéből 
adódóan, annyi a különbség, hogy 
valamivel kevesebb csapadék esik 
középen, mint a két szélén. De az 
életforma ugyanaz volt a Kelet-eu-
rópai-síkságon, Közép-Ázsiában és 
Észak-Kínában. Az a baj, hogy ha ki-
veszünk egy elemet a teljes képből, 
akkor ez gyakorlatilag egy utolsó fá-
zisban levő Jenga talán, amelyből ha 

kihúzunk egyet, akkor már az egész 
nem fog megállni. Például a népván-
dorlási láncolatban, hogyha az egyik 
népről elfeledkezünk, mert már a 
vizsgált területen kívül élt, mondjuk 
messze, és nem jött be a vizsgált 
területre, hanem csak közel jött, de 
egy másik népet betolt, nem tudjuk 
megmagyarázni, hogy mi történt. 
Az ázsiai hunok legnagyobb vezére, 
bizonyos Maodun írt utolsó éveiben 
egy levelet a kínai császárnak, s ab-
ban közölte, hogy az a hun, aki íjjal 
harcol. Ha elfogadjuk a legnagyobb 
hun uralkodónak a definícióját, akkor 
azt kell mondanunk, hogy a magya-
rok a 10. században hunok voltak.

Mi volt a kutatás során a legnehe-
zebb megoldandó problémája?

A magyar forrásoknak az elhanyago-
lása. Minden ilyen kérdés esetében 
meg kell vizsgálni a dolgot külön-kü-
lön. A többi pedig vélemény. A véle-
mény pedig szabad. Ha kíváncsi az 
ember a hunokra, akkor nem szabad 

magyar nyelvű forrást használnia, 
mert nem a hunokról szól, hanem a 
magyarokról. Van egy több száz éves 
ázsiai hun történelem. Olyan bo-
nyolultságú és nagyobb jelentőségű 
korszak, mint a magyar történelem a 
honfoglalástól kezdve Mohácsig. És 
erről az egészről magyar forrásból 
nem lehet tudomást szerezni, egész 
egyszerűen azért, mert ezzel nem 
foglalkozik. 
Akik különböző időben, különböző 
helyen és különböző etnikumból 
származtak, és hunoknak nevezték 
magukat, azoknál mind meg kell tud-
ni ezt mondani. Tehát hogyha egy fél 
kontinenst ural egy klán, és a veze-
tők csak abból a klánból kerülhetnek 
ki, akkor azon a fél kontinensen az 
adott pillanatban megtalálható etni-
kumnak a vezetője az adott klánból 
fog származni.

Mi a jelentősége a hunokkal kapcso-
latos kutatásoknak?

A tudás bővítése. Nagyon sokfelé 
elvezethet az a tudás, amit meg-
szerzünk, például a hunokkal kap-
csolatban. Adott esetben társadalmi 
törvényszerűségek fel ismerése 
vezethet oda, hogy nem követünk 
el bizonyos hibákat. Tehát például 
manapság sokat beszélünk fenntart-
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hatóságról. Azért igyekszünk most 
már nem túllegeltetni területeket, ha 
éppen a legeltetés is része egy adott 
terület hasznosításának.

Tongwan város romjait a hunok 
egyetlen megmaradt építészeti em-
lékének tartják. Milyen érzés volt 
először megpillantani a hunok haj-
dani városának maradványait?

Lenyűgöző! Egészen elképesztő, 
hogy mennyire tartós épületeket 
voltak képesek emelni. Ahogy a 
konferencián elhangzott, a legna-
gyobb viszonylag épségben meg-
maradt bástya 37 méter magas, 
és gyakorlatilag függőleges fala 
van. És ha tudja az ember, hogy 
gyakorlatilag földből épült, akkor 
tényleg azt mondja, hogy ez lenyű-
göző. Megáll az ember egy terület 
közepén, elnéz három irányba, és 
egy-egy hatalmas fehér tömböt lát 
messze, és odamegy hozzá közel, 
és akkor látja, hogy 40 méter ma-
gasak, aztán pedig közel megy, és 
elnéz a másik irányba, és látja, hogy 
fallal voltak összekötve. Több méter 
vastag fallal, amelynek a hosszú-
sága több kilométer, és az egész 
földből lett összerakva 1600 évvel 
ezelőtt, akkor nyilván úgy gondolja 
az ember, hogy ez lenyűgöző dolog. 
Ezek a lenyűgöző tárgyak az őket 
létrehozó társadalom lenyomatai, 
s a társadalom, amely létrehozta, 

legalább ideig-óráig, mint ez esetben 
is, működött. A működésnek vannak 
alapvető feltételei. Pont a jelenlegi 
példánk, Tongwancheng esetében 
a nagy kérdést abban látom, hogy 
miként oldották meg ennek a város-
nak a vízellátását. Tongwancheng 
esetében lenyűgöző méretű falakról 
beszélünk. Tudjuk, hogy egy állandó 
háborúban élő fejedelem hozta létre. 
Nyilvánvaló, hogy nincs az a vastag 
fal, ami három napnál tovább meg 
tud védeni egy olyan népet, amelyik-
nek nincsen vize. Tehát működtetni 

kellett ezt a települést.

Ön szerint milyen további intézkedé-
sek szükségesek a romok védelme 
érdekében?

Parázs vita volt erről a konferencián. 
A műemléki kérdések mindig parázs 
vitát jelentenek, mert az egyik mű-
emlékes állította, hogy nem szabad 
beavatkozni, a másik pedig azt, hogy 
kénytelen volt. És az a tény, hogy 
valamit megvédünk, az önmagában 
már beavatkozást jelent. Akinek ez 
a szakmája, az kitarthat amellett, 
hogy nem szabad beavatkozni, csak 
akkor innentől kezdve okafogyottá 
válik az ő tevékenysége. Hogy mi a 
teendő? A parázs vita abból keletke-
zett, hogy állagmegőrzést hajtottak 
végre, aminek a végeredménye nem 
igazán lett autentikus. Ugyanakkor 
ez tényleg relatív dolog. Az épület 
nem igazán tatarozható. Tehát hogy 
ugyanúgy nézzen ki, odébb meg kell 
építeni ugyanazzal a technológiával. 
Alapvetően földépület, és ilyenkor 
mindenki vályogtéglára gondol, de 

inkább a vert falas épületekhez vált 
hasonlóvá, és hogyha valaki kicsit 
otthon van a régibb építészetben, 
akkor tudhatja, hogy a vert fal több 
szempontból nagyon jó megoldás, 
de hogyha bármi baj történik vele, 
akkor egyet lehet tenni, hogy az em-
ber az egészet lebontja, és újraépíti. 
Ez pedig az itteni műemlékeseknek 
igen hatalmas feladatot adott, amit 
megoldani a legjobb tudásuk szerint 
próbáltak … Nem igazán megoldha-
tó.

Ön szerint igazolható-e a hun-ma-
gyar rokonság elmélete, és ha igen, 
akkor vannak-e ezt bizonyító kutatási 
eredmények?

Most akkor elő kell vennem a köte-
kedő énemet. Az a kérdés, hogy mi 
az, ami hordozza a folytonosságot. 
Mondhatjuk, hogy a nyelv hordozza 
… Kazinczy nem biztos, hogy egyet-
értene velünk. Mondhatjuk azt, hogy 
a genetika hordozza … Hitler ezzel 
bukott meg, és szerencse, hogy 
megbukott. A középkori szemléletben 
igazából az uralkodó dinasztia hor-
dozta. Az egyetlen ténylegesen ma-
gyar dinasztia az általunk Árpád-
háznak nevezett dinasztia volt. 
Nyilván őket vissza lehet vezetni eu-
rópai hun ősökig. Pont Tongwan-
cheng esetében az építtető uralkodó 
feladta a régi nevét és egy újat talált 
ki magának. A dinasztiák adott eset-
ben – a sikeres dinasztiák – nem 
voltak gátlásosak, hogy a saját szár-
mazásukat, illetve eredetüket is alá-
vessék az aktuális politikai érdekeik-
nek. Tehát aki abban bízik, hogy talál 
valamit, ami egészen biztosan meg-
bízható horgonylánc és megtartja, az 
tévedni fog.
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Ucsiraltu mongol nyelvész
A hunokkal foglalkozó tudomány terén mi a pontos kuta-
tási területe és mióta?

A hunokkal én leginkább a kínai források elemzése ál-
tal foglalkozom, mégpedig az azokban található hun 
szavakat próbálom megfejteni. Idén immáron 18. éve 
foglalkozom ezzel a témával. A tudósok egyébként már 
több mint 200 év óta próbálják megfejteni a hun nyelvből 
fennmaradt szavakat. De eddig még nem alakult ki kon-
szenzus a kérdés területén. A hunokról feltételezik, hogy 
mongol vagy török, sőt még azt is, hogy esetleg valami-
lyen finn-ugor nyelvet beszéltek. A régészet az ilyen kér-
dések megválaszolására nem vállalkozhat, mivel a hun 
sírokban más népek tárgyai is előfordulhatnak. 
Egyébként egyik nyelv mellett sem sikerült még egyér-
telmű érveket felsorakoztatni. A kérdés megválaszolá-
sához szóra kell bírni a forrásokat, életet kell lehelni az 
elfeledett hun szavakba.

Miért éppen ezt a kutatási témát választotta? Mi vonzot-

ta ebben?

Korábban világirodalmat tanítottam, mégpedig több 
mint húsz évig. A tanítás során foglalkoztam a külföldi 
eposzokkal, és összehasonlítottam őket a mongol epo-
szokkal. Például a Dzsangarral. Márpedig a Dzsangarról 
tudni kell, hogy abban a hun kultúrának számos emléke, 
nyoma megőrződött. Innen, vagyis a Dzsangar eposztól 
pedig már csak egy lépésre volt az, hogy a hunokkal 
kezdjek el foglalkozni.

Mi volt a kutatási hipotézise és milyen eredmények lát-
szódnak igazolódni?

A hun nyelvvel, a fennmaradt hun szavak megfejtésével 
sok tudós foglalkozott már eddig is. Az elmúlt 200 évben 
azonban ennek ellenére szerintem mindössze három 
hun szót sikerült hitelt érdemlően megfejteni.
Nekünk, mongoloknak a 13. század óta, Dzsingisz kán 
ideje óta igen részletesen kutatott a történelmünk, sok 
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történész foglalkozik az utóbbi 800 év történetével, és 
persze sok eredményt is értek el. Hogy a 13. század 
előtti mongol történelem milyen volt, azt már sokkal ke-
vesebben kutatják, pedig erre is nagy szükség lenne.
Jelenlegi ismereteink szerint a 13. századot megelőző 
időszakból leginkább a kínai évkönyvekből tudjuk meg-
ismerni a hunok történelmét. Nagyon fontos lenne meg-
állapítani, hogy a hunoknak volt-e kapcsolata a mongo-
lokkal, esetleg a hun mongol nép volt, vagy török nép 
volt, esetleg valamilyen más nép volt.
A tudományos kutatómunka során a legfontosabb, 
hogy ragaszkodjunk a tényekhez. Ha ezek a tények azt 
mutatják, hogy a hunok nem a mongolokkal, hanem a 
törökökkel hozhatók kapcsolatba, akkor ezt kell a kuta-
tónak megállapítania. Ami az én kutatásaimat illeti, meg 
tudtam különböztetni mongol és török nyelvi réteget a 
hunok nyelvében. De tulajdonképpen az altaji nyelvcsa-
lád mindhárom ágát vizsgálni kell a hunok nyelvének 
kutatásához, és a szótárak segítségével az altaji nyelv-
család három ágát meg lehet különböztetni. Vagyis nem 
arról van szó, hogy milyen hipotézisem volt a munka 
megkezdése előtt.

Mi volt a kutatás során a legnehezebb megoldandó 
problémája?

A hunokkal foglalkozó kutatások során nagyon sok 
nyelv alapos ismeretére van szükség. Korábban én 

sem hittem volna, hogy 
ez mennyire így van, és 
hogy nekem is mennyi hi-
ányosságom van. Itt van 
például a régi kínai for-
rások kérdése. Az ezek-
ben fennmaradt szavak 
értelme lehet világos, de 
a kínai karaktereket nem 
lehet a mai hangértékük-
kel olvasni, a korabeli 
kiejtés viszont vitatott.
De a nyelvi  á l lapot a 
mongol nyelv esetében 
is problémákat okoz. Na-
gyon pontosan ismerni 
kell, hogy a régi mongol 
nye lvben,  lega lább is 
a 13. századi mongol 
nyelvben, A mongolok tit-
kos története című mun-
ka idején hogyan hang-
zottak a mongol szavak.
Ami a török nyelveket ille-
ti, a 6., illetve 8. század-
ban az orhoni feliratok 
nyelve lehet segítségünk-

re a hun nyelv tanulmányozása során, legalábbis azok a 
részek, amelyeket teljes biztonsággal tudunk értelmezni.
Összefoglalva elmondható, hogy a hunok kutatásának 
rendkívül fontos részét képezik a nyelvi kutatások. A 
kínai és a külföldi tudósok is gyakran vitáznak a nyelvi 
kérdésekről, ez a hunok kutatásának egyik legtöbb vitát 
generáló része.

Mi a jelentősége a hunokkal kapcsolatos kutatásoknak?

A neves kínai történész, Sima Qian a hunok eredetét a 
régi időkig visszavezette. Ha tehát beigazolódik, hogy 
a hun török nyelvű nép volt, akkor a törökök történelme 
több mint 2000 évvel ezelőtt kezdődött. Ha viszont az 
derül ki, hogy a hun mongol eredetű nép volt, akkor a 
mongolok történelme egyszeriben több mint 2000 évvel 
korábbra tolható ki.
De ez még nem minden, hiszen a hunok a világ szá-
mos népével kerültek kapcsolatba. Hogy csak néhány 
példát mondjak: indiaiakkal, perzsákkal, magyarokkal, 
kazárokkal, kaukázusi népekkel, bolgárokkal, és a sort 
még lehetne folytatni. A mai Franciaország és Olaszor-
szág területére is eljutottak a hunok, és ugyan népként 
teljesen eltűntek, de ezekben az országokban is őrzik 
családnevek az emléküket.
Vagyis elmondható, hogy a hunok mai ismereteink 
alapján is számos néppel kerültek kapcsolatba, ezért a 
hunok tanulmányozása világviszonylatban is nagy jelen-
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tőségű.

Tongwan város romjait a hunok egyetlen megmaradt 
építészeti emlékének tartják. Milyen érzés volt először 
megpillantani a hunok hajdani városának maradványait?

Tongwanchengnél már négy vagy öt alkalommal jártam. 
Amikor először megpillantottam a romokat, nagyon el-
csodálkoztam. Hiszen már a Yuan-dinasztia idejéből 
is alig maradtak fenn hasonló emlékek, a kínai nagy 
falon túl levő legtöbb akkori város mára teljesen eltűnt. 
Tongwanchenget viszont majdnem 1600 évvel ezelőtt 
építették és a romjai még ma is láthatóak. Ez szerintem 
mindenkit mélyen megérint.
Az viszont már nagyon sajnálatos, hogy Tongwan-
chengnél eddig még nem végeztek komoly régészeti 
feltárásokat. Vagyis például nagyon kevés tárgy került 
eddig elő a környékről. 

Ön szerint milyen további intézkedések szükségesek a 
romok védelme érdekében?

Tongwancheng védelmével kapcsolatban a konferencián 
is nagy viták voltak. Volt egy előadás, amely a jövőben 
elvégzendő munkákról számolt be, de sokan kritizálták a 
terveket, mondván, nem felel meg a Tongwanchengnél 
tapasztalható feltételeknek, a romok állapotának. Valaki 
még azt is mondta, hogy ez nem védelem, hanem rom-
bolás. Az biztos, hogy hatalmas feladat Tongwancheng 
védelme, és én nem értek az ilyen romvárosok feltárá-
sához, konzerválásához. De véleményem van, mégpe-
dig az, hogy ragaszkodni kell az eredeti állapothoz, nem 
szabad átalakításokat, átépítéseket végezni. A legjobb 
lenne tetőt húzni a romok fölé.

Ön szerint igazolható-e a hun-magyar rokonság elmé-
lete, és ha igen, akkor vannak-e ezt bizonyító kutatási 
eredmények?

Idén jelent meg egy könyvem a hun nyelvről. Jövőre kí-
naiul is megírom és kiadatom. Dr. Obrusánszky Borbála 
magyarra is le akarja a könyvet fordítani. Mongóliában, 
halha nyelven, cirill betűkkel az Ulánbátor Egyetem 
professzora, Erdenebátor adja ki a könyvet. A célom 
mindezzel az, hogy minél többen olvassák a könyvemet 
és legyen véleményük az abban foglaltakról. El lehet fo-
gadni, de meg is lehet kritizálni a megállapításaimat.
A könyvem egyik fontos állítása, hogy a hunokon belül 
több népet találunk. Altaji népek, mint már említettem, 
biztosan voltak a hunok között, de kínaiakat, sőt még 
európaiakat is találunk a hunok közt. Vagyis inkább azt 
kell kérdeznünk, hogy a hunok többsége milyen nyel-
vet beszélt, hiszen egészen biztos, hogy több nyelvet 
is beszéltek a hunok. Hogy aztán a domináns nyelv a 
mongol volt-e vagy a török, azt még lehet vitatni. Az én 
kutatásaim azt bizonyították, hogy a hunok többségét 
kitevő nép mongol nyelvű volt. Vagyis a kérdés ezek 
után úgy hangzik, hogy a mongolok és a magyarok közt 
milyen kapcsolat volt. Persze az 1241-42-es tatárjárás-
ról mindenki tud. Ekkor is lehettek nyelvi kapcsolatok, 
de az idő túl rövid volt ahhoz, hogy mélyebb kapcsola-
tokról beszéljünk. De akkor mivel magyarázható, hogy 
a magyar nyelvben nagy számban találunk olyan altaji 
eredetű szavakat, amelyek a török nyelvekben nem, a 
mongolban viszont fellelhetők.
2007-ben jártam Magyarországon, Dr. Obrusánszky 
Borbála segítségével sok magyarral beszéltem a kér-
désről. A Romániában élő csángókhoz is eljutottam, és 
az ő beszédükből is sok mongol eredetűnek vélhető 
szóra akadtam.
Szerintem mindezek alapján egyértelműen elmondható, 
hogy a magyar nyelvet, a magyarok kultúráját nem egy-
szerűen „hun hatások érték”, hanem a magyarok is a 
hunok közé tartoztak.
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mét kutatta. ’96-ban az ő vezetésével vettünk részt a 
Sha’anxi Történelmi Múzeum által szervezett szeminá-
riumon. 12 napig kutattunk itt, és ekkor látogattuk meg 
Tongwancheng várost is. Akkor láttam először a várost. 
Akkoriban már elkezdtem a 16 fejedelem időszakának 
történelmét kutatni, de ezután a hunok kutatása felé for-
dultam.

Mi volt a kutatási hipotézise és milyen eredmények lát-
szódnak igazolódni? 

E d d i g  m á r  3 - 4  t u d o m á n y o s  c i k k e t  í r t a m 
Tongwanchengről és Helian Bobo császárról. Helian 
Bobo, miután kiépítette saját birodalmát, a Daxia álla-
mot, Changan várost is megszállta, hogy növelje a biro-
dalmát. Azt próbálom igazolni, hogy Helian Bobo Daxia 
birodalma alapvetően nomád berendezkedésű volt. Az 
ő időszakában az eltérő népek igazából már han kína-
ivá váltak, de a hunok még tisztán nomád nép voltak, 
ugyanakkor a han emberek mellett, a mezőgazdasági 
kultúrában is rendesen együtt tudtak élni.

Mi volt a kutatás során a legnehezebb megoldandó 
problémája? 

Igen hiányosak a korábbi kutatások. A legtöbb dolgo-
zat, melyeket találtam, a Tang- vagy az Északi Wei-
dinasztiáról szólnak, emellett a régészeti anyagokból is 
kevés került elő.

Mi a jelentősége a hunokkal kapcsolatos kutatásoknak?

Nagy jelentőséggel bír a hunok kutatása. A mongóliai 
fennsíkon a hunok igen hatalmas népet alkottak, biro-
dalmuk Ázsiában az első számú hatalom volt. Tegnap 

A hunokkal foglalkozó tudomány terén mi a pontos kuta-
tási területe és mióta?

A kutatásom területe a hunok történelme a Wei- és Jin-
dinasztiák idején, vagyis az időszámítás után 3. évszá-
zadot követően. Akkoriban a hunok már bevándoroltak 
a mai Kína belsőbb területeire. A kilencvenes évek óta 
kutatok a témában. A Tongwancheng várost és Helian 
Bobo nagy hun császárt érintő kutatásom ’96-ban kez-
dődött meg.

Miért éppen ezt a kutatási témát választotta? Mi vonzot-
ta ebben? 

Az egyetememen volt egy tanár, aki Kína ősi történel-

Ichiki Hiroshi
japán kutató
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egy magyar televíziós műsorban azt is hallottam, hogy 
a hunok később Európába is eljutottak, és nagy hatás-
sal voltak nemcsak Európára, hanem az egész világ-
ra. Emellett a 3. században a hun birodalom kezdett 
feloszlani, az északi hunok Európába vándoroltak, a 
déliek pedig Kínába jöttek. Ezért a 16 fejedelem idő-
szakát kutatva a hunok történelme igen jelentős.

Tongwan város romjait a hunok egyetlen megmaradt 
építészeti emlékének tartják. Milyen érzés volt először 
megpillantani a hunok hajdani városának maradvá-
nyait?

Nagyon izgultam. Nem tudtam előre elképzelni, hogy 
ilyen szép és nagy legyen a város. Tényleg nagyon 
izgultam.

Ön szerint milyen további intézkedések szükségesek 
a romok védelme érdekében?

A jelenlegi műemlékvédelem erősen kérdéses. A he-
lyi kormányzat szeretné felvetetni Tongwanchenget 
az UNESCO világörökségi listájára, ezért is meg kell 
őrizni Tongwancheng eredeti képét. Viszont a város 
délkeleti falára védőanyagot tettek, ami megváltoztatja 
Tongwancheng arculatát. Szerintük ez védelem, de 
szerintem ez a kulturális javak megrongálása. Én azt 
javaslom, hogy mivel Tongwancheng északnyugati 
részét érte legjobban a szélfújás, ezért északnyugati 
irányba fákat kell ültetni, egy erdő védje a város rom-
jait a széltől. Csak ilyesmi lehet a helyes megoldás.

Ön szerint igazolható-e a hun-magyar rokonság elmé-
lete, és ha igen, akkor vannak-e ezt bizonyító kutatási 
eredmények?

Nem tudom ezt bizonyítani, hiszen a hunokról szóló ku-
tatási anyagok szűkösek, és az általuk Európában kiépí-
tett állam is csak nagyon rövid ideig állt fenn, kevesebb 
mint 100 évig. Ezért nem igazán tudjuk
megmondani,hogy az Európában élt hunok milyen kap-
csolatban álltak a Kínában élt hunokkal.      

hungarian.cri.cn
Kínai Nemzetközi Rádió  Magyar Nyelvű Adások

33



Ha fogadást szeretne valaki kötni, és amennyire csak 
lehet biztosra akar menni, akkor akár tetemes összeget 
is tehet arra, hogy Jingbiannek néhány év múlva lesz 
repülőtere.
Mert persze ma még nincsen. És hogy kell-e repülőtér 
egy 270 ezres, kínai mértékkel mérve igencsak kicsi te-
lepülésnek, kínai elnevezéssel nem is városnak, hanem 
az ebben az esetben kisebb rangú közigazgatási egy-
séget jelentő megyének? Mint a következőkből kiderül – 
kellhet.
Jingbian megye Yulin városhoz tartozik közigazgatási-
lag, ugyanakkor tőle közel másfél órás autóútra fekszik, 
bár szó se róla, többsávos, kitűnően karbantartott au-
tópályán lehet letudni a távolságot. A mongolul Temét, 
azaz Tevés néven ismert, Belső-Mongóliával határos, 
prefektúra szintű városban, Yulinben természetesen 
már van repülőtér. De a hunok egyetlen fennmaradt épí-
tészeti emlékéhez, az UNESCO világörökség listájára 
pályázó Tongwanchenghez ma még nem egyszerű eljut-
ni. Legjobb lenne egy repülőtér Jingbiannek.
Jingbian megyét szokták Shaanxi tartomány Szaúd-Ará-
biájának is nevezni, és persze nem véletlenül. Homok-
ból ugyan kevesebb, fűből pedig valamennyivel több 
van, mint a tipikus szaúd-arábiai tájon, de a föld mélye 
Jingbian megyében is olajkincset rejt, még-
pedig nem is keveset. A megye tehát 
gazdag, de a gazdagság 
arrafelé nem szokat-
lan, a közel-

Jingbian
Tongwancheng

ben található Baotou, mongolul Bugat, illetve Erduosi, 
mongolul Ordosz is rendkívül gazdag településeknek 
számítanak.
Jingbian azonban nemcsak az olajkincséből szeretne 
megélni, és ebben is hasonlít Szaúd-Arábiára. A lakott 
területen kívül itt is, ott is szélturbinákat lehet látni. És 
persze a turizmust is fel szeretnék futtatni. Erre meg 
is van minden lehetőségük, hiszen két ritkaság is van 
Jingbian közelében. Az egyik világritkaság, és ebben az 
esetben egyáltalán nem túlzás a jelölés, hiszen amiből 
az egész világon egy van, az általában méltán pályázik 
a rendkívüli különlegesség címére. Márpedig a hunok-
nak a mai ismereteink szerint egyetlen építészeti emlé-
ke maradt fenn máig, mégpedig a magyarul Fehérvár-
ként is ismert Tongwancheng, vagyis Tongwan város.
A Jingbian közelében található másik ritkaság pedig a 
danxia felszínforma, amely ugyan Kínában több helyen 
is megtalálható, de azért azt nem lehetne mondani, 
hogy túlzottan gyakori lenne.
A tovább iakban az  e lsőkén t  eml í te t te l ,  azaz 
Tongwancheng romjaival fogunk megismerkedni. 
Tongwancheng a déli hsziung-nuk, vagyis a déli ázsiai 
hunok székhelye volt. Mint az imént volt róla szó, máig 
ez az egyetlen hely, amelyet a hunok állandó telepü-
léseként ismerünk és ma is láthatunk belőle maradvá-
nyokat. Az „állandó település” megnevezés ugyan kicsit 

túlzásnak tűnik, ha arra gondolunk, hogy 
419-ben építették a várost, 

és az Északi 
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Wei-dinasztia uralkodója, Taiwu császár már 426-ban 
meglepetésszerű támadást hajtott végre Tongwancheng 
ellen, amely a harcok következtében nagy károkat szen-
vedett. De persze nem akkorát, hogy a város már akkor 
is úgy nézett volna ki, mint most, amikor már egyetlen 
épen maradt épülete sincsen. A mostani állapot elérésé-
hez még évszázadok és szorgos martalócok kellettek. 
Főleg tehát olyan viharos évszázadok, mint amilyeneket 
a terület átélt, hiszen az Ordosz-fennsík stratégialag 
fontos részén fekvő ősi város a hunok után többször is 
gazdát cserélt.
Tongwancheng, mint volt már róla szó, szeretne felke-
rülni a világörökségek listájára, és ehhez a potenciál, 
főleg magyar (és mongol és török) szemmel nézve, meg 
is van benne. A cél megvalósításához azonban még na-

gyon sok munkára lesz szükség. 
A bevezetőben említett repülőtér még tulajdonképpen a 
legkisebb része a dolognak. Egyrészt további feltárások-
ra, nota bene: komoly régészeti munka elkezdésére is 
szükség van, másrészt pedig a jelenleg látható romokat 
a mainál alaposabban, jobb minőségben kell konzervál-
ni.
Ma tulajdonképpen semmiféle infrastrukturális létesít-
mény nincsen a világritkaság romoknál, hacsak nem 
számítjuk oda a legépebben megmaradt bástyával 
szemben épített apró fapavilont. Táblák, magyarázó 
feliratok sincsenek, ami ugyan azt eredményezi, hogy 
a helyszínre látogatók zavartalanul fényképezhetnek, 
valamint nem kevés romantikája is van a romoknak a 
hatalmas semmi, vagyis a félsivatagos puszta közepén, 
ugyanakkor a világörökség cím odaítéléséről döntők a 
hiányosságokkal szemben nem szoktak toleránsak len-
ni.
Hatalmas fejtörést okoz a helyi örökségvédelmi szer-
veknek az állagmegóvás. Jelenleg is számos munkás 
dolgozik a málladozó falak rendbetételén. Kizárólag 
kézi munkával végeznek mindent, a legnagyobb gép, 
kis túlzással a látogatók fényképezőgépe szokott len-
ni Tongwanchengnél. Kézi erővel, régi technológiával 
gyártják tehát azokat a téglákat is, amelyekkel megtá-
masztják a falakat. 
Ha valaki most látogat el Tongwanchenghez, akkor 
nyugodtan menjen oda a munkásokhoz, rendkívül barát-
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ságosak, szívesen megmutatják a téglakészítés egyál-
talán nem ördöngős mesterségét. A téglához szükséges 
nyersanyagokat egy nagyobbacska fémkeretbe töltik be, 
amelyet három rekeszre osztottak, vagyis egyszerre egy 
munkás három téglát készít. A betöltött összetevőket 
egy nagy kézi döngölővel tömörítik, és néhány perces 
munka után kész is van három darab nyers tégla. Eze-
ket már csak hagyják megszáradni, majd beépítik a ro-
mokba.
Az eredmény azonban az ősi módszerek ellenére is so-
kak szerint felemás. Azt senki sem tagadja, hogy hatal-
mas beruházásra lenne szükség a romok védelme érde-
kében, arról azonban már viták zajlanak, hogy pontosan 
mit is kellene tenni. Legszimpatikusabb megoldásnak a 
terrakotta hadsereg esetében, a szintén Shaanxi tarto-
mányban levő Xi’anban is alkalmazott tűnik, vagyis talán 
hatalmas tetővel kellene befedni az egészet, mondja 
legalábbis a laikus aggódó. Technikailag nyilván meg-
oldható a dolog, habár a föld alól előkerült agyaghad-
sereg, illetve a közel 40 méterre felmagasodó bástya 
esete igencsak eltérő.
A Jingbian megyéből a romokhoz vezető út is elég ka-
landos, az aszfaltozott utat hamar felváltja az „özönvíz 
előtt aszfaltozott út”, azt pedig a „Helian Bobo lovai által 
kitaposott utak”. Ha szerencsénk van, akkor a kísérőnk 
elmondja nekünk, hogy a hajdani város falainak építé-
sekor a földet, agyagot porított és megfőzött rizzsel ke-
verte össze a 100 ezer körüli építő, majd fehér téglákat 
készítettek, amiből aztán felépült a hunok Fehérvára. 
Legalábbis a falak, mert egyébként a falon belül álló 
épületek a korabeli leírások szerint fából készültek. A fa-
épületekből ma már természetesen semmi sem látszik. 
Ezért is lenne szükség ásatásokra, hiszen a föld mélye 
számos kincset rejthet a városfalakon belül és nyilván 
azon kívül is.
Egyébként a forrásokban az is szerepel, hogy messziről 
a hunok városa hatalmas hajóra emlékeztetett. Mégpe-
dig egy olyan hajóra, amelynek a közepén egy tó volt, 
habár ez persze a várost messziről szemlélő számára 
nem látszódott. Ezt csak a város falain belülre jutottak 
látták meg. 
A 648-ban összeállított hatalmas történelmi munka, a 
Jin Shu számol be Tongwancheng város felépítéséről. 
Ebben a jeles munkában olvasható az is, amit föltét-
len érdemes a romváros rommá lett falain álldogálva 
felidézni. Elragadtatott beszámoló ez a hajdani város 
nagyszerűségéről, szépségéről, a domb lábánál levő    

tóról, illetve a város fehér falain túl elterülő széles pusz-
táról.
Érdekes, hogy a kínai nagy falnak Tongwanchengtől 
nem messze is van szakasza. A nagy falat ugyebár nem 
utolsósorban az ázsiai hunok ellen is emelték. Nos, a 
nagy falon kívül, a fal túlsó oldalán Tongwancheng volt a 
legközelebbi nagy erősség. 
Mint volt már róla szó, a várost 100 ezres nagyságrendű 
munkássereg építette fel, ugyanakkor fénykorában sem 
volt több lakosa 10 ezernél. Legalábbis a falakon belül, 
mert azt is valószínűsíteni lehet, hogy a falakon kívül a 
nomád társadalmakra jellemző település alakult ki, ter-
mészetesen jurtákkal, pásztorokkal, a nomád életmód 
mindenféle attribútumaival. A falakon kívüli nomádok 
ugyanakkor nem állandóan telepedtek le, hanem na-
gyobb ünnepek alkalmával jöttek Tongwanchenghez 
időzni.
A kérdés szakértői szerint a város nem is hadászati 
szempontból volt jelentős, hanem ünnepségek, szakrá-
lis események tartása céljából emelték. Ezt bizonyítaná 
az is, hogy a város falainak színe, a fehér szín a hunok 
számára szent szín volt. 
A falak vastagsága és szilárdsága viszont minimum ár-
nyalja ezt a képet, hiszen Tongwancheng építése nem a 
legbékésebb időszakban történt. Bár mikor volt egyálta-
lán békés időszaka a hunoknak!? Békés hunok, ez elég 
jó kis oximoronnak tűnik, legalább olyan jónak, mint az 
irgalmas viking vagy a tökös szibarita.
Hunok a 7. vagy a 8. századig éltek Tongwancheng 
térségében, majd eltűntek a ma ismert történelem 
színpadáról. A város azonban további századokig meg-
maradt lakott településnek. 786-ban tibeti csapatok 
támadták meg, 1206-ban pedig a kínai dinasztiát is ala-
pító dzsürcsik. Az 1400-as évek elejétől aztán már nem 
említik a kínai történelmi feljegyzések Tongwanchenget, 
vagyis akkor már nyilván lakosai sem voltak.
Majd csak a 19. században fedezik fel a romokat nyuga-
ti utazók, de csak a 2000-es években indult meg valami-
féle megőrzési, felmérési munka Tongwanchengnél.
A romvárost magyaros átírásban Tungvancsengként 
szokták említeni, de nemzetközi szinten ennél sokkal 
bonyolultabb a kép, minthogy több nevet használnak a 
je lö lésére:  Tong Wan Cheng, Tongwan-cheng, 
Baichengzi, Xia Zhou, Tongwan és végül Bai Cheng. 
Akárhogy is nevezzük azonban, a lényegen nem változ-
tat, romjaiban is lenyűgözö és pompás emléke ez az 
ázsiai hunok hajdani fényes kultúrájának.
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„Mit értesz szexuális játékszer 
alatt?” - kérdezte riporterünk Ma 
Wei-t, a Powerful nevű szexshop 
alapító tulajdonosát, aki friss diplo-
másként épphogy csak befejezte a 
Kínai Kommunikációs Egyetemet.
„Az én szememben a szexuális já-
tékszer segédeszköz, ami örömöt 
csempész az ember életébe. Funk-
ciójukat tekintve ezek a tárgyak az 
ember napi szükségleteinek kielé-
gítéséhez kellenek, kulturális szem-
pontból azonban jóval többek annál: 
úgy is mondhatjuk, hogy már egy 
magasabb szintet képviselnek az 
ember fiziológiai szükségleteinek ki-
elégítése után” - válaszolta Ma Wei. 
Korábban, ha a szex került szóba, 
főleg nyilvános helyen, a legtöbb 
ember félénken, szégyenkezve re-
agált, nem is beszélve a szexuális 

játékszerekről.
Egy évvel ezelőtt Ma Wei úgy dön-
tött, hogy kipróbálja magát ebben 
az iparágban, ami izgalmasabbá te-
heti az emberek életét. Véleménye 
szerint Powerful nevű szexshopjára 
azért illik a neve (a kifejezés haté-
konyt, erőteljest jelent – a szerk.), 
mert a boltba belépve a szex kultu-
rális élmény lesz, a feszengés pedig 
megszűnik.
Ma Wei első vállalkozása a kezde-
tektől fogva sikeres volt: az üzlet 
virágzott, így egy éven belül három 
boltot is nyitott Pekingben.
Ma a szex egyelőre tabutémának 
számít a kínai társadalomban, mert 
bár az embereket érdeklik az út 
menti szexshopok, kicsit mintha 
szégyellnék magukat a kíváncsisá-
gukért.

Akár a kereslet, akár a kínálat olda-
láról közelítjük a dolgot, ebben az 
iparágban mindig mindenre akad 
érdeklődő, aki épp csak abban 
nem biztos, hogy jó helyen van-e, 
amikor a szexuális segédeszközök 
piacára téved. Pekingben 1993-ban 
alapították az első kínai üzletet, ami 
az „Ádám és Éva” nevet kapta. Az 
elmúlt húsz évre jellemző, hogy a 
kínaiak egyre inkább szomjaznak 
a szexuális tudásra, és bár húsz 
év épp elegendő idő az új iparág 
fejlesztéséhez, tradicionális szem-
pontból elkerülhetetlen, hogy egy 
szexshop működtetését ne tartsák 
még ma is kevésbé tiszteletremél-
tónak. Különösen, ha az egy 2012-
ben frissen végzett, fiatal vállalkozó 
nevéhez fűződik. Vállalkozást indí-
tani ugyanis jó dolog, de nem feltét-
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lenül ebben az iparágban kell.
Arra a kérdésre, hogy miért éppen 
a szexipart választotta, a kezdő 
vállalkozó így válaszolt: „A Powerful 
nem hagyományos értelemben vett 
szexshop, a mi vevőink itt inkább 
kultúrát vásárolnak. A lehetőség 
számomra is nagyon váratlanul jött. 
Még harmadéves egyetemi hallga-
tóként a barátaimmal otromba tréfát 
eszeltünk ki, hogy megvicceljük a 
szobatársamat: egy szexboltban 
vettünk neki ajándékot, de az ottani 
kínálat és minőség csalódást oko-
zott. Akkor azt mondtam magam-
nak, ha nekem lenne ilyen üzletem, 
akkor én biztosan érdekesebbé és 
szórakoztatóbbá tenném.”
Ma Wei később élt a lehetőséggel, 
és egykori osztálytársával, Zhang 
Mengninggel közösen valósította 
meg ötletét: 2012 júniusában  meg-
alapították a Powerful elnevezésű, 
új stílusú szexshopot.
 „A Kommunikációs Egyetem köze-
lében lévő bolt dizájn-ja cukorka szí-
nű, skandináv dekorációval. Ebben 

az üzletben egy kicsit az S&M, azaz 
a szadomazo stílus is dominál, erre 
utal az itt uralkodó fekete-rózsaszín 
színvilág is.” Mindössze két hónap 
kellett ahhoz, hogy Ma Wei társaival 
együtt minden, a nyitáshoz szüksé-
ges teendőt elintézzen beleértve az 
üzleti tervet, az anyagi támogatást, a 
belső dizájnt, a beszerzési csatornát, 
sőt még a reklámokat is. Ma Wei 
az üzlet sikerességéről ezt mondta: 
„Mi egyfajta kulturális marketinget 
folytatunk annak érdekében, hogy a 
termékeinkkel farkasszemet nézők 
inkább érezzék magukat jókedvű-
nek, mintsem kínosan.”
Egy névtelenséget kérő vevővel is 
beszélgettünk, aki elmondta, hogy 
az üzletben dolgozó eladóra nem 
csak az áruk bemutatásában le-
het számítani: ő az, aki be is avat 
egy-egy márka történetébe, így a 
vásárlónak lehetősége nyílik meg-
ismerkedni a termék tervezési kon-
cepcióival is, így segítve elő, hogy 
igazán kiismerhesse a szexuális 
játékszereket. Fiatal kora ellenére 
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Ma Weinek nem okoz gondot a pia-
con uralkodó magas elvárásokhoz 
való alkalmazkodás: A Powerful 
sikerének második pillére ugyanis 
az, hogy mindig magas követelmé-
nyeket támasztanak a termékek mi-
nőségével szemben. Az áruk addig 
nem kerülhetnek fel a polcra, amíg 
azokat nem értékelik a felhasználók 
szükségleteit ismerő mérnökök. Egy 
neve elhallgatását kérő vevő a fér-
fiaknak szóló termékekről szerzett 
tapasztalatait is megosztotta velünk, 
különös tekintettel az ún. masztur-
bációs pohárra.  
„A maszturbációs poharat soha nem 
láttam azelőtt, nem is hallottam róla. 
Az üzletben ki van téve egy olyan 
darab, amit meg lehet fogni, még 
bele is lehet nyúlni, az ember érzi a 
belső fal tapintását.” 
Az eladó szerint az üzletben kap-
ható típus egyike a világon elérhető 
legjobb maszturbációs poharaknak. 
A japánok nagyon igényesek: oda-
figyelnek a részletekre, különböző 
pozíciókat is beállítottak rajta, a vá-
sárlók általános tapasztalata pedig 
kifejezetten jó.
Ma Wei szexshopjának megnyitása 
persze az aktív kommunikációnak 
és a reklámnak is köszönhető, 

amire a csapat kiemelt figyelmet 
fordított. Például a Weibon (kínai 
mikroblog – a szerk.) és az üzlet 
honlapján is  közzétettek néhány, a 
szexuális egészségről és kultúráról 
szóló információt. A médián keresz-
tül és személyesen is tartják a kap-
csolatot a rajongóikkal. Egész sokan 
vannak már, akik ismerik a márkái-
kat. A szexuális játékszerek piaca el-
sőként a gazdaságilag fejlettebb or-
szágokban követelt teret magának, 
úgy mint Japán, az Egyesült Álla-
mok, Hollandia vagy Spanyolország. 
Amikor a szexuális segédeszközök 
elfogadásáról kérdeztük, Ma Wei azt 
mondta:
„A nyugati ember szerint a szex 
ugyanúgy egyike az alapvető szük-
ségleteinknek, mint a ruházkodás, 
étkezés, lakás vagy az utazás. 
Feltűnt az az érdekes jelenség is, 
hogy minél műveltebbek az embe-

rek, annál inkább elfogadott dolog 
számukra a szex. Hiszem, hogy a 
jövőben ez Kínában is népszerűbbé 
válik majd, a társadalom egyre nyi-
tottabb lesz, és az emberek egyre 
könnyebben elfogadják a szexuális 
játékszereket is.” 
A szexuális kultúra fejlesztésével 
kapcsolatban Li Yinhe kínai szocio-
lógus szerint vissza kell térnünk az 
ősi alapokhoz: egykor maga a szex 
természetesebb és egészségesebb, 
az emberek pedig aktívabbak voltak. 
Li hozzátette, hogy minden ember 
úgy születik, hogy a szex jár neki. 
A szexet jó és természetes dolog-
nak kell tekintenünk, ami javítja az 
életminőségünket és örömet okoz. A 
segédeszközök iparága a közelmúlt-
ban szinte a semmiből fejlődött ki, 
ám manapság még mindig részben 
tabunak számít. Ma Wei és a hozzá 
hasonló emberek nélkülözhetetlenek 
ahhoz, hogy a kínai társadalom nyi-
tottabbá és toleránsabbá formálód-
jon. Ők azok a bátrak, akik valami 
újat indítottak el, olyasmit, ami bővít-
heti az emberek szexuális kultúráját. 
De hogy a jövőben hogyan kezelik 
majd ezt a „érzékeny kérdést” a kí-
naiak? Erre ad majd választ ez a 
korszak.
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február óta gyűjtöttem az információkat ezzel kapcso-
latban. Áprilisban el is küldtem nekik az önéletrajzomat, 
de sehonnan sem érkezett visszajelzés. Az egyetemünk 
is szervez szakmai gyakorlatokat az állami hivataloknál. 
Végül engem kiválasztottak a programban való részvé-
telre, úgyhogy most egy állami hivatalban töltöm a szak-
mai gyakorlatomat.

A barátaim közül vannak, akik Srí Lankára és Japánba 
utaztak, persze olyanok is vannak, akik szakmai gya-
korlaton vesznek részt és vannak olyanok is, akik haza-
mennek a szüleikhez. Eredetileg én is szerettem volna 
utazni, de megkaptam a szakmai gyakorlat lehetőségét, 
amit nem akartam elszalasztani, úgyhogy az utazás he-

Már Kínában is a nyári szünet végén járunk, a diákok 
pedig egy kicsit fellélegezhettek a tanév és a vizsgák 
okozta stressz után. A következőkben annak járunk utá-
na, hogyan töltik a kínai diákok a nyári szünetüket.
Zhao Jiahui szülővárosában, a Shanxi tartománybeli 
Taiyuanben tanul.

„Most elsőéves voltam az egyetemen, ez az első egye-
temista nyaram. A nyári szünet első részében Pekingbe 
utaztam, a későbbiekben Xi’anba akarok ellátogatni. Ez 
a két út a programom a nyári szünetre.
Az elsőéves barátaim közül nagyon sokan dolgoznak 
a nyáron, hogy a tanulmányaikat tudják finanszírozni. 
Például könyvesboltban vagy étteremben. Vannak sokan 
olyanok is, akik elmennek utazni, és van, aki egyszerűen 
otthon tölti a szünetet. Én azért nem dolgozom, mert a 
szülővárosomban járok egyetemre, és szerettem volna 
látni a világot, úgyhogy inkább utazom.”

Az angol szakos Bo Yang Pekingben tanul, ő a pihenés 
helyett a karrierépítést választotta.

„Szakmai gyakorlaton veszek részt és aztán hazame-
gyek a szüleimhez. Hivatalosan júliusban és augusztus-
ban van szünetünk, de nekem már júniusban sem voltak 
óráim. Eredetileg a sajtónál vagy valamilyen multinacio-
nális vállalatnál szerettem volna gyakorlatra menni, már 

A kínai egyetemisták 
nyári szünete
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lyett inkább dolgozom.”

A hazautazás visszatérő motívum a 
megkérdezett diákok között. Ez először 
kicsit furcsának tűnhet, azonban ha 
belegondolunk, hogy Kína milyen óriási 
ország, már nem is olyan meglepő. Sok 
egyetemista a jobb képzés, esetleg az 
alacsonyabb ponthatárok, vagy a szü-
lőktől való nagyobb önállóság miatt haj-
landó az ország másik felében folytatni 
tanulmányait. Ez egy ekkora ország 
esetén több ezer kilométert jelent, tehát 
csak nagyon ritkán, általában tavasz-
ünnepkor és a nyári szünetben nyílik 
alkalmuk hazalátogatni. Egy magyar 
szakos egyetemista lány, magyar nevén 
Tünde így fogalmazott:
 „Sok diák nem a szülőhelyén, hanem 
más tartományban jár egyetemre, és talán már fél vagy 
egy éve nem találkoztak a szüleikkel, de nagyon hiá-
nyoznak nekik, talán.”

Vannak olyan szerencsések is, akik megengedhetik ma-
guknak, hogy külföldön folytassák tanulmányaikat. Bár 
arányuk elenyészőnek tűnhet a kínai felsőoktatásban 
tanulók között, szám szerint mégis rengeteg kínai fiatal 
tanul külföldön, elsősorban az Egyesült Államokban. Xu 
Weinan is közéjük tartozik.

„Június végétől augusztus végéig tart a nyári szünetem, 
utána vissza kell mennem az USA-ba. Először a szüle-
immel töltöttem egy kis időt a szülőváro-somban, majd 
egy barátommal elutaztunk Koreába. Ezután Pekingbe 
mentem, hogy a barátaimmal találkozzak. Azért is Pe-
kingbe kellett jönnöm, mert meg kell hosszabbíttatnom a 
vízumomat az amerikai követségen.
Itthon egy pénzügyi vállalatnál dolgoztam egy hónapot, 
de azt már befejeztem. Nem akarok többet dolgozni 
ezen a nyáron, inkább pihenni szeretnék egy kicsit.
Most még mindig diák vagyok, és Amerikában tanulok, 
viszont szeretnék itthon is gyakorlatot szerezni egy vál-
lalatnál, a kínai vállalati kultúrában, gyakorolni a kom-
munikációs képességeimet. A vállalat nyújtotta környe-
zet nagyban különbözik az egyetemi környezettől. 
A barátaim többsége nem jött haza, Amerikában marad-
tak. Leginkább Amerikán belül utaznak, mert év közben 
nagyon nagy a nyomás rajtunk és ők inkább csak pihen-
nek. Amerikában nagyon sok látnivaló van, az egy na-
gyon nagy ország. Vannak barátaim, akik autót béreltek 
és úgy utaznak, mások pedig a keleti partra is átrepül-
tek. Vannak, akik hazajöttek Kínába, mások pedig nem 
jönnek haza és inkább kint vállaltak munkát.”

Kínában a nyitást megelőzően a társadalmi különbsé-

gek sokkal kisebbek voltak, azonban a gyors fejlődés-
sel létrejövő vagyon már nem egyenlően oszlott meg 
a társadalom tagjai, sőt Kína egyes területei között. A 
fiatalabb generációk esetében már megfigyelhető a tár-
sadalmi érzékenység, amely életre hívta Kína első olyan 
diákszervezetét, amelyben a tagok az elmaradt nyugati 
területek felzárkózásáért dolgoznak – önkéntes alapon. 
A korábban megszólalt Tünde és a szintén magyar sza-
kos Árpád is részt vesz a diákszervezet munkájában, 
amelynek angol neve Sunny Day.
Tünde és Árpád:
„Én és a szervezet egyik alapítója osztálytársak voltunk 
a középiskolában és rajta keresztül kerültem kapcsolat-
ba a szervezettel.”
„Én a barátnőmön keresztül kerültem kapcsolatba a 
szervezettel. Szeretnék segíteni a gyerekeknek és na-
gyon szeretek tanítani.”
„Bár nem vagyok gazdag, de szerintem mégis sokkal 
több dologgal rendelkezem azoknál, mint akik Kína 
nyugati részében élnek. Egyrészt segíteni akarok, hogy 
boldogabbak legyenek a gyerekek, másrészt szeretek 
gyerekekkel játszani.”
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Tünde és Árpád együtt utaztak a Chongqing 
melletti Wushanba, hogy ott nyári szünetük egy 
részében hátrányos helyzetű gyermekeket tanít-
sanak. Wushan Kína egyik leginkább elmaradott 
területe.

„Sokat szeretnék tanítani, de főleg nem olyan 
dolgokat, amiket a helyi tanároktól is megtanul-
hatnak. Nemcsak a tudományokat szeretném 
tanítani, hanem más fontos és érdekes dolgokat 
is. Például, hogy milyen az élet a nagyvárosban, 
külföldön, milyen az egyetemi élet stb.
Szeretném, ha rajtam keresztül megismerhetnék 
a külvilágot és a nagyvárosi életet, hogy legyenek 
céljaik és többre törekedjenek.”

A szervezet nyári programjait már év közben 
szorgalmasan szervezik. Árpád a tananyag elő-
készítésében vesz részt, Tünde pedig a diákszer-
vezet HR részlegén dolgozik, ahol a toborzás a 
feladata. A szervezetbe csak a legrátermettebbe-
ket veszik fel. Mint Tünde és Árpád is elmondták, 
a nyári táboruk nem lexikális tudást igyekszik 
átadni, még csak nem is nagyon a készségek 
fejlesztése van a középpontban. A tábor fő célja, 
hogy kinyissa az általános iskolás korú diákok 
szemét a világra, hogy személyesen találkozhas-
sanak olyan fiatalokkal, akik nagyvárosban élnek, 
tanultak és világot látottak. A tábor során a célok 
kitűzésének fontosságára is megtanítják a gye-
rekeket. Minden tábor az egyes diákok céljainak 
megfogalmazásával ér véget, így az egyetemisták 
nemcsak betekintést adnak a kisdiákoknak egy 
jobb életbe, hanem eszközt is adnak a kezükbe, 
amely hozzásegítheti őket egy jobb élethez. 
Megkérdeztük a wushani diákokat, hogy ők mit 
szeretnek leginkább a táborban. A negyedikes Jin 
Yilu így válaszolt:

„A rajzórákat szeretem a legjobban. A mi tanára-
ink nem tudnak angolul, úgyhogy nagyon örülök, 
hogy itt vannak az egyetemisták, akiktől sokat ta-
nulhatok. Előtte egy szót sem tudtam angolul, de 
máris sokat tudok.”

Az ötödikes Li Jiunak az angol a kedvence:

„Az angol a kedvencem, mert az angolóra nagyon 
jó. A kedvenc tanárnőm Tünde, mert olyan, mint-
ha igazi nővérem lenne. Ő nagyon érdekesen ta-
nít.”
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Minden idők legszomorúbb nyara
vár a kínai végzősökre

Idén rekordszámú egyetemista fejezi 
be tanulmányait Kínában. A végző-
sök száma 6,99 millió, ez 19 ezerrel 
több, mint tavaly. A kínai Oktatási Mi-
nisztérium február elején közel 500 
cégnél végzett felmérést. A felmérés 
szerint 2013-ban 15 százalékkal 
kevesebb diplomás jut majd mun-
kahelyhez. A kevesebb betöltetlen 
állással és a gazdaságnövekedés 
ütemének lassulásával magyarázha-
tó a foglalkoztatásban tapasztalható 
kedvezőtlen helyzet. A sajtó az ideit 
minden idők legszomorúbb nyarának 
nevezte el.
2013-ban Pekingben összesen 229 
ezren fejezik be tanulmányaikat 
valamien felsőoktatási intézmény-
ben. Áprilisig a végzősök csupán 
28,4 százaléka tudott elhelyezkedni, 
ami körülbelül 10 százalékos csök-
kenés a tavalyi évhez képest.
„Tavaly könnyebb volt állást találni. 
Úgy érzem, idén rosszabb a hely-
zet”- nyilatkozta Xiao Wang, egy 
végzős hallgató, aki elég problémás-
nak látja az idei foglalkoztatási hely-
zetet. 
Arra a kérdésre, hogy hány céghez 
hívták állásinterjúra, Xiao Wang vá-
lasza ez volt:
„Valójában ez az arány nagyon ala-
csony, sokkal rosszabb, mint tavaly.”

Xiao Fan idén szerez mesterfokoza-
tot a Kantoni Egyetemen. Júliustól 
tudna dolgozni, de még nem talált 
megfelelő állást. A mesterfokozat 
ellenére sem optimista a jövőjét ille-
tően. Már egy havi 2500 jüanos fize-
tést ígérő állással is elégedett lenne.
„Általában visszahívnak egy újabb 
interjúra, de a cégek többsége hiá-
nyolja a munkatapasztalatot” – fo-
galmazott Xiao Fan.
Egy kantoni állásbörzén a cégek úgy 
nyilatkoztak, hogy idén jelentősen 
kevesebb a betöltetlen állás.
„Idén öt munkatárs felvételét ter-
vezzük, a korábbi 15-20 helyett. A 
mostani végzősök magas pozíciót 
akarnak és nem szeretnének vidéki 
utakra menni” – mondta az egyik 
vállalat felelőse.
Zhang Min, egy pekingi elektronikai 
vállalat vezérigazgatója szerint a 
diplomások nagyon magas elváráso-
kat támasztanak és fontos pozíciót 
szeretnének. Ezért is találnak olyan 
nehezen állást. Zhang Min erről így 
nyilatkozott.
„Az egyetemisták többnyire túlér-
tékelik magukat, pedig nincs mun-
katapasztalatuk, és így kezdetben 
meg kellene hogy elégedjenek egy 
alacsonyabb pozícióval.”
Yan Quanzhi, a Henani Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem ve-
zetője úgy véli, hogy a mostani vég-
zősök tudása nagyrészt lexikális, a 
cégek pedig gyakorlatiasabb tudást 
várnak el. Az egyetemen szerzett 
tudás és a cégek igénye közötti el-
térés is a foglalkoztatás rossz hely-
zetének egyik oka. Ez is azt mutatja, 
hogy változtatásra szorul a kínai 
felsőoktatás, teszi hozzá Yan.
„Az egyetemi szakoknak igazodniuk 
kell a gazdasági szerkezet sza-
bályozásához. A különböző szintű 
kormányzatoknak a gazdasághoz 
igazodva kell korrigálniuk a felsőok-
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tatás szerkezetét, ezzel elkerülve a 
diplomások foglalkoztatásával kap-
csolatos nehézségeket” – mondta 
Yan Quanzhi.
Az egyetemistákkal szemben a 
szakiskolák végzősei jobb hely-
zetben vannak. Munkatársunk egy 
tiencsini vasúti felsőoktatási intéz-
ménytől megtudta, hogy az iskola 
végzőseinek nagy része már talált 
magának állást. Statisztikai adatok 
szerint az utóbbi három évben a 
tiencsini iskolában végzettek 95,5 
százaléka egy éven belül el tudott 
helyezkedni, és 70 százalékuk a 
végzetségüknek megfelelő területen 
kapott állást.
A cégek inkább a szakiskolákból ki-
került fiatalokat keresik, nem pedig 
az egyetemistákat, hiszen a gyakor-
lati tudás fontosabb számukra.
Szakértők szerint az utóbbi években 
a kínai felsőoktatási intézmények 
gazdasági megfontolásból emelték 
a hallgatói keretszámot. Ehhez jön 
még, hogy a diplomásoknak egyre 
magasabbak az elvárásaik és a gaz-
daságnövekedés üteme is lassult.
A nemzetközi pénzügyi válság 
hatására visszaesett a kereslet 
a külföldi piacon, emellett a kínai 
gyártószektor túlkínálattal küzd. A 
kínai kormány stratégiát dolgozott 
ki a gazdasági szerkezet átalakítá-
sára, ugyanakkor 7,5 százalékban 
határozta meg a GDP növekedését 

2013-ban. A GDP növekedésének 1 
százalékos csökkenése körülbelül 
egymillió állás elvesztését jelenti.
Li Xunlei, a Haitong vezető közgaz-
dásza kifejtette, hogy amikor Kína a 
GDP növekedésének célkitűzéséről 
döntött, már figyelembe vette a gaz-
daságnövekedés visszaesésének 
negatív hatását a foglalkoztatásra. Li 
erről a következőket mondta.
„A gazdasági szerkezet átalakulása 
nélkül vissza fog esni a gazdaság, 
és a munkanélküliséggel is számolni 
kell. Kína nagy népességű ország, 
ezért nehéz elkerülni a foglalkozta-
tással kapcsolatban jelentkező fe-
szültségeket. Úgy vélem, hogy ha a 
jövőben nem romlik a foglalkoztatás 
helyzete, akkor a kormány ki fog tar-
tanai a gazdasági szerkezet átalakí-
tásának stratégiája mellett.”
Statisztikai adatok szerint idén az 
első negyedévben 3,42 millió új állás 
jött létre, ami az idei célkitűzés 38 
százalékát jelenti, tehát idén 9 millió 

új állással számol a kormány. Az 
első negyedév végén a városi mun-
kanélküliség 4,1 százalék volt, ami 
megegyezik az előző év hasonló 
időszakával.
Május 14-én Xi Jinping kínai államfő 
Tiencsienben kifejtette, hogy a fog-
lalkoztatás világméretű probléma, 
és a kínai kormány mindig kiemelten 
kezeli ezt a kérdést. A probléma 
megoldása alapvetően a gazdaság 
fejlődésétől függ, tette hozzá Xi 
Jinping.
Az egyetemisták elhelyezkedésé-
nek megkönnyítése érdekében Kína 
különböző intézkedéseket vezetett 
be. Ezzel kapcsolatban Yin Weimin 
polgárügyi miniszter így nyilatkozott.
„A jövőben tovább bőví t jük az 
egyetemistáknak megfelelő foglal-
koztatási területet és több munka-
helyet teremtünk. Intézkedésekkel 
ösztönzzük a diplomásokat arra, 
hogy a nyugat-kínai régióban, vala-
mint a kis- és középvállalatoknál vál-
laljanak munkát, ahol nagyobb igény 
van szakemberekre. Támogatjuk a 
diplomások cégalapítását, különö-
sen a különböző jellegű technológiai 
cégek esetében. Végül megerősítjük 
az egyetemisták foglalkoztatásával 
kapcsolatos szolgáltatásokat, így 
például állásbörzéket rendezünk.”
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