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Konkretizálható hasznot hozott
Li Keqiang Bukarestben
a KKE országoknak

November 26-án délután Li Keqiang kínai miniszterelnök beszédet mondott Bukarestben Kína és a
kelet-közép-európai országok zajló 3. gazdasági és
kereskedelmi fórumán.
A rendezvény részvevői többek között az
energiaipar, közlekedés, vegyipar, szerződéskötés,
kommunikáció, mezőgazdaság, turizmus és
kereskedelem területét képviselték.
Az idén január és október közötti időszakban Kína
és a KKE országok kereskedelmi összvolumene elérte a 45,4 milliárd dollárt. A kínai vállalatok több
mint 3,5 milliárd dollárt fektettek be Kelet-KözépEurópában, míg a térség 16 országa 1,1 milliárd
dollár értékű beruházást eszközölt Kínában. A sok
beruházási projekt közül az infrastruktúraépítés
vált az együttműködés új fénypontjává.

Kínai cégek tevékenykednek a KKE országokban
A kínai kormány kedvező intézkedéseinek köszön-
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hetően számos kínai cégnek van befektetése KeletKözép-Európában. A cégek között szerepelnek
a már több mint egy évtizede ott tevékenykedő
„régiek”, például a Huawei mobilgyártó és TCL
televíziógyártó, illetve olyan, az utóbbi egy-két évben bejutott „újak”, mint például az ICBC bank, a
Bank of China és a LiuGong építőipari gépgyártó.
Lu Yong, a Huawei társaság kelet-európai ügyekkel foglalkozó igazgatója elmondta: „A Huawei
2000-ben már megjelent Európában, azóta mindig
a piaci keresletnek megfelelően fejlesztjük a tevékenységünket. Ezzel párhuzamosan a Huawei
fontosnak tartja a társadalmi felelősséget, például
minden évben lehetőséget adunk európai egyetemistáknak, hogy gyakornokként dolgozzanak a
cégünknél, Lengyelországban anyagi támogatást
nyújtunk mozgáskorlátozottaknak és árváknak,
Magyarországon, Bosznia-Hercegovinában és Romániában, ösztöndíjat kínálunk kíváló egyetemistáknak.”

A Kína-KKE együttműködés
bukaresti akcióprogramja
November 26-án Bukarestben tartották Kína és KeletKözép-Európa (KKE) vezetőinek csúcstalálkozóját,
amelyen közzétették a bukaresti akcióprogramot. A teljes dokumentumot az alábbiakban olvashatják.
1. Évente egyszer megrendezik a Kína és kelet-középeurópai országok vezetőinek csúcstalálkozóját, amelyen
összefoglalják az együttműködési eredményeket és
rögzítik a jövőbeni együttműködési irányt. Mielőbb
rögzíteni kell a 2014-es csúcstalálkozó időpontját és
helyszínét.
2. Az együttműködési helyzet alapján megfelelő időben
kidolgozzák a középtávú együttműködési tervet.
3. Előmozdítják a befektetési és gazdasági
együttműködéseket.
a)
Határozottan ellenzik a kereskedelmi
protekcionizmus minden formáját, törekednek az
egymás országában történő befektetésekre, emelik
az együttműködések körét és színvonalát. Az
együttműködések bővítésével párhuzamosan csökkentik
a kereskedelem kiegyensúlyozatlanságát.
b)
2014 a „Kína-KKE közötti gazdasági és
kereskedelmi együttműködést előmozdító év”. Ebben
az évben:
I. Megrendezik a Kína és a kelet-közép-európai országok között gazdasági együttműködés előmozdításával
foglalkozó miniszteri szintű értekezletet.
II. Kínában rendezik a kelet-közép-európai áruk
kiállítását.
III. Kínában rendezik a kelet-közép-európai országok
makrogazdasági politikáival foglakozó szakértői
fórumot.
IV. Kínában rendezik a Kína és KKE közötti befektetés
előmozdításával foglalkozó szakértői fórumot.
V. A kínai nemzetközi befektetési és kereskedelmi fórumon megrendezik a Kína és a kelet-közép-európai
országok befektetési bemutatóját.
VI. Csehországban rendezik a kínai befektetési fórumot.
VII. Létrehozzák a Kína és KKE közötti befektetés
előmozdításával foglalkozó szervek kapcsolódási
rendszerét.
VIII. Támogatják a Kína és KKE kereskedelmi kamara
létrehozását, a kínai és a kelet-közép-európai kamarák
önkéntes alapon csatlakozhatnak a kereskedelmi
kamarához.
c)
Ösztönzik a kis- és közepes vállalatokat (kkv),
hogy aktív szerepet játsszanak a gazdasági és kereskedelmi együttműködésben. Megvizsgálják a kis- és közepes vállalatok közötti együttműködést célzó platform
kialakításának lehetőségét. Kína üdvözli az illetékes

kelet-közép-európai kis- és közepes vállalatokat, hogy
vegyenek részt a 2014-ben Kínában tartandó nemzetközi kkv expón. Az expón Kína kész külön rendezvényt
tartani a kelet-közép-európai kis- és közepes vállalatoknak, Kína és a KKE támogatja a kis- és közepes
vállalatok közötti együttműködést a zöld technológia
területén, ennek érdekében a lengyelországi Nemzetközi Környezetvédelmi Technológiai Kiállításon Lengyelország külön rendezvényt tart.
d)
Ösztönzik a kínai és kelet-közép-európai
cégeket, hogy a földrajzi helyzetből és befektetési
környezetből származó előnyöket kihasználva együtt
fejlesszék a harmadik fél piacát.
e)
Arra ösztönöznek, hogy a belföldi kereslet
biztosítása, valamint a vizsgálati és karantén feltételek
betartásával fejlesszék a mezőgazdasági termékek
kereskedelmét.
f)
Támogatják a Kína és a KKE közötti mezőgazdasági együttműködés előmozdításával foglalkozó
közös egyesület létrehozását, a kínai és a kelet-középeurópai szervek, cégek és csoportok önkéntességi alapon csatlakozhatnak a szervezethez.
g)
Felváltva Kínában és Kelet-Közép-Európában
rendezik a két fél közötti mezőgazdasági kereskedelmi
fórumot.
4. Bővítik a pénzügyi együttműködéseket.
a)
Ösztönzik a cégek közötti rugalmas és
különböző formájú együttműködéseket, jól használják
fel a 10 milliárd dolláros kedvezményes hitelkeretet.
b)
Hivatalosan elindították a „Kína-KKE befektetési együttműködési alap (első szakasz)”-t, méltatták
Kínának, Lengyelországnak és Magyarországnak az
alap érdekében tett erőfeszítéseit. Támogatják az illetékes pénzügyi szerveket, hogy megfelelő időben indítsák
el az alap második szakaszát, ösztönzik a pénzügyi
szerveket és cégeket, hogy vegyenek részt az alapban
és mutassanak be kiváló programot az együttműködési
alapnak.
c)
Támogatják az előírt feltételeknek megfelelő
kínai és kelet-közép-európai pénzügyi szerveket, hogy a
másik félnél kirendeltséget és fiókot létesítsenek, illetve
fejlesszék tevékenységeiket. Támogatják a Kínai Népi
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Bankot és a kelet-közép-európai országok jegybankjait, hogy a saját igényeiknek megfelelően valutacsere
egyezményt kössenek, továbbá előmozdítsák, hogy a
helyi valutában történő elszámolás hozzájáruljon a kétoldalú kereskedelemhez és befektetésekhez.
d)
Támogatják az előírt feltételeknek megfelelő
szerveket, hogy befektessenek a másik fél bankközi
kötvénypiacába.
5. Előmozdítják a logisztikai együttműködéseket.
a)
Megvitatják Kína és a KKE-országok közötti
vasúti szállítás létrehozását, előmozdítják, hogy a
cégek a vasútvonal mentén létesítsenek vámszabad
övezeteket és elosztó központokat, kiépítik az új kínaieurópai logisztikai utat.
b)
A kölcsönös előnyök alapján megerősítik az
infrastrukturális együttműködéseket a közutak, vasutak,
kikötők és repülőterek kiépítésében.
c)
Támogatják a Kína-KKE infrastrukturális
együttműködéssel foglalkozó közös egyesület
létrehozását, amelyhez a cégek önkéntességi alapon
csatlakozhatnak.
d)
Azt tervezik, hogy 2014-ben Lettország
fővárosában, Rigában rendezik az európai-ázsiai
logisztikai kereskedelemmel foglalkozó magas rangú
értekezletet.
6. Bővítik az együttműködéseket az innováció, a
környezetvédelem és az energia területén.
a)
Rendszeresen tartanak a Kína és a KKEországok innovációs technológiai együttműködésével
foglalkozó szakértői fórumot. 2014-ben rendezik az
első szakértői fórumot.
b)
Megerősítik az együttműködéseket az
információ és a kommunikáció területén.
c)
Megerősítik az együttműködéseket és
kapcsolatokat az erdő, mocsár, vadon élő állatok és
növények védelmében, a zöld gazdaságban, valamint
az ökológiai kultúrában.
d)
Kína kész a KKE-országokkal együtt megerősíteni az együttműködéseket a környezetvédelemben,
kész aláírni a környezetvédelmi együttműködésről
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szóló szándéknyilatkozatot, ösztönzik a környezetvédelmi kutatóintézeteket, hogy létesítsenek partnerségi
kapcsolatokat, támogatják a környezetvédelmi szakértők közötti látogatásokat és véleménycserét, végrehajtják a víz, levegő és szilárd hulladék kezelése területén
meglevő együttműködési projekteket, megvalósítják a
környezetvédelmi technológia területén megteremtendő
minden fél számára előnyös szituációt.
e)
Kína kész a kelet-közép-európai országokkal
együtt megerősíteni a tiszta energia, például az
atomerőművek, a szélenergia, a vízerőművek, a
napenergia területén meglevő kölcsönösen előnyös
együttműködéseket. A KKE-országok egyetértettek az
ilyen együttműködésekkel.
f)
Ösztönzik a természeti erőforrások védelme
és fenntartható fejlődése, a bányászat, a geológia és a
tértervezés terén fennálló együttműködéseket.
7. Megerősítik a kapcsolatokat az emberi kultúra területén.
a)
2013 decemberében Kínában rendezik a kínai
és a kelet-közép-európai szakértői fórumot.
b)
2014-ben a Kína-KKE Együttműködési Titkársága szervezésével Kínának 50 tudósítóból álló csoportja, illetve a KKE 50 tudósítóból álló csoportja kölcsönös látogatást tesz.
c)
Kétévente rendezik a kínai és a kelet-középeurópai fiatal politikusok fórumát és a kínai és a keletközép-európai kulturális fórumot. Mielőbb rögzíteni
kell a 2015-ös fórum időpontját és helyszínét.
d)
Támogatják a Kína és a KKE-országok
közötti idegenforgalom előmozdításával foglalkozó
szervezet és a turisztikai cégek közös egyesületének
létrehozását, amelyhez a kínai és kelet-közép-európai
cégek önkéntességi alapon csatlakozhatnak. A Kínai
Nemzetközi Idegenforgalmi Vásáron a kínai és a keletközép-európai idegenforgalmi látványosságokról szóló
külön rendezvényt tartanak.
e)
Rendszeresen tartják a kínai és a keletközép-európai oktatási politikáról szóló párbeszédet.
Megvitatják a kínai és a kelet-közép-európai egyetemek
közös egyesületének létrehozását.
f)
Intézkedésekkel egyszerűsítik az emberek kölcsönös látogatását. Kína méltatta, hogy a kelet-középeurópai országok, köztük Románia és Csehország,
egyszerűsítik a vízumeljárásokat és a tartózkodási eljárásokat a kínai állampolgárok számára. Kína felveszi a
16 kelet-közép-európai országot az egyes városokban,
például Pekingben és Sanghajban a 72 órás vízummentes tartózkodást lehetővé tevő országlistára.
8. Ösztönzik a helybeli együttműködéseket. Támogatják
a kínai és a kelet-közép-európai tartományok és megyék
közötti közös egyesület létrehozását, a tartományok és
a megyék önkéntességi alapon csatlakozhatnak a közös
egyesülethez. Kétévente rendezik a kínai és a keletközép-európai helyi vezetők értekezletét.

Nem várható
népességrobbanás Kínában

Pénteken a Kínai Kommunista Párt bejelentette az
ellentmondásos családtervezési törvény módosítását,
továbbá ígéretet tett a munkaátnevelési rendszer felszámolására és további gazdasági liberalizációra.
Kína 1,35 milliárdos lakossága nem fog meredek növekedésnek indulni a családtervezési törvény módosítása után, amely akkor is engedélyezi két gyermek
vállalását, ha csak az egyik szülő egyke, közölték a
hatóságok szombaton.
A KKP Központi Bizottságának pénteken nyilvánosságra hozott reformtervét áttörésként értékelik a
robbanásszerű népességnövekedés miatt a hetvenes
években életre hívott egykepolitikában.
Wang Pei’an, az Országos Egészségügyi és Családtervezési Bizottság főbiztoshelyettese elmondta, hogy
valószínűtlen a népesség hirtelen megugrása, mert a
mostani kedvezményezettek köre nem túl nagy, és azt
az ország különböző vidékein különböző sebességgel
vezetik majd be, a helyi viszonyok függvényében.
Az új szabályok valószínűleg a városi lakosok életében hoznak majd nagyobb változást, hiszen a városokban több egyke él, és a legtöbb tartomány vidéki
területein engedélyezett a második gyermek vállalása,
ha az elsőszülött gyermek lány.
Wang megjegyezte, hogy a változás nem rak majd
nagy terhet az élelmiszerellátásra és a közszolgáltatásokra. A következő években valószínűleg több pár
vállal majd második gyermeket is, azonban a születésszámban tapasztalható növekedés nem lesz nagyobb,
mint az ezredforduló körüli években, mondta Wang.

Ezen túlmenően, korábban a kormány 2033-ban másfél milliárd fővel tetőző lakossággal számolt az élelmiszer- és egyéb ellátó szabályozások tervezésekor. A
lakosság száma még a családtervezési politika lazítása
esetén sem valószínű, hogy eléri a másfél milliárdot,
mondta Wang.
Az ország tejes termékenységi arányszáma a hivatalos
statisztikák szerint húsz éve csökkent 2,1 alá, amely a
népesség méretének középtávú fenntartásához szükséges, és folyamatosan csökkent a mai 1,5-ös szintig.
Az új szabályozás bejelentése élénk nyilvános eszmecserét váltott ki. Egyesek izgatottak a nagyobb választási szabadság miatt, míg mások óvatosan közelítenek
a második gyermek vállalásához.
Az ifeng.com internetes közvélemény-kutatása szerint a válaszolók 63%-a szeretne második gyermeket
vállalni, 30%-uk viszont a gyereknevelés költségeire
hivatkozva nem vállalna második gyermeket. A kérdőívet november 17-e estig több mint 190 ezren töltötték
ki.
A hasonló felméréseket azonban többen is megkérdőjelezik, mivel semmi sem garantálja, hogy a pozitívan
nyilatkozók valóban vállalnak-e majd második gyermeket.
„Még mindig kétséges, hogy a második gyermek áhítása elvezet-e annak megszületéséig, például a magas
oktatási költségek miatt” – mondta Lu Jiehua, a Peking Egyetem demográfiaprofesszora.
A helyi családtervezési szabályozásokat az országos
Népesség- és Családtervezési Törvény szerint módosíE-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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tani kell, azonban Wang Pei’an elmondta, hogy nincs
egységes, országos határidő annak bevezetésére.
Wang rámutatott, hogy az új intézkedés segít ésszerű
szinten tartani a munkaerő-állományt és lassítani a
népesség elöregedését, miközben erősíti a családok
időseket eltartó funkcióját, és mérsékelt szinten stabilizálja a termékenységi arányt.
A korábbi egykepolitika a legtöbb városi pár számára
tiltotta a második gyermek vállalását, ezen később
enyhítettek, és ha mindkét szülő egyke volt, akkor két
gyermeket vállalhattak.
A zuhanó születésszám azonban rávilágított az elöregedő társadalom problémájára, és csökkenésnek indult
a munkaképes korú lakosság.
Kína munkaerő-állománya abszolút értékben tavaly
csökkent először, éves szinten 3,45 millió fővel. Az
Országos Egészségügyi és Családtervezési Bizottság
prognózisa szerint tíz év alatt 29 millióval csökkenhet
a munkaerő-állomány Kínában.
A 60 éven felüliek aránya eközben megközelítette a
200 millió főt, 14,3%-os arányuk messze meghaladja
a 10%-os nemzetközi normát. Előrejelzések szerint
2050-re a lakosság harmadát tehetik ki a 60 éven felüliek.
Zhang Yongjun kutató a Global Timesnak elmondta,
hogy az új szabályozás segíteni fog a lakosság elöregedésének megállításában, azonban a népesség és a
munkaerő-állomány növekedéséhez való hozzájárulása nem lesz jelentős, mivel mélyen beégett a városi
gyerekvállalók tudatába a kevesebb, de jobb gondol-
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kodásmód, és a gyereknevelés növekvő költsége is
visszatartó erőként hat.
A bejelentés szerint egyelőre nem érkezett el a két
gyermek politika minden párra való kiterjesztésének
ideje, mivel a lehetséges népességrobbanás erős nyomás alá helyezné a közszolgáltatásokat.
Lu szerint a későbbiekben további lazítás várható az
egykepolitikában, amennyiben a mostani engedmények nem vezetnek túl magas születésszámokhoz.

A sanghaji szabad kereskedelmi övezet
létrehozása nem ok az ellenségeskedésre
A sanghaji szabad kereskedelmi övezet (FTZ)
szeptember 29-ei átadásával ismét téma Kínában a
Sanghaj és Hongkong közötti rivalizálás, olvasható
a Global Times kommentárjában. Az átadási
ünnepségen a kínai Kereskedelmi Minisztérium
nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó
osztályának igazgatója, Yin Zonghua megemlítette,
hogy Hongkong is részt vehet a projektben, ám
ez nem nyugtatta meg azokat, akik szerint az
övezet létrehozásával Hongkongnak mint globális
pénzügyi központnak csökkenni fog a szerepe.
A sanghaji övezet kialakítása meghatározó lépés
a különleges gazdasági övezetek koncepciójának
1979-ben, tehát Teng Hsziao-ping idején történt
bevezetése óta. A nyilvánosság számára is elérhető
tervezetek alapján a sanghaji övezet Pudong
kerület egy viszonylag behatárolt területén fog
majd működni, de idővel Sanghaj nagyobb részére
is ki fog terjedni.
A kísérleti jelleggel létrehozott zóna számára
engedélyezett lesz a szabad kereskedelem,
de ennél is fontosabb, hogy majd itt tesztelik
Kína tőkeszámlájának fokozatos megnyitását,
a kínai jüan, vagyis a renminbi megnövelt
konvertibilitását és Kína nagyobb szerepvállalását
a világgazdaságban.
A kontinentális Kína első szabad kereskedelmi
zónájának létrehozása Kína gazdasági reformját
tekintve is mérföldkőnek számít. A hatóságok által
közölt információk szerint az övezet kialakításakor
az is szempont volt, hogy nyitottabb üzleti légkört
biztosítsanak a külföldi vállalatoknak, és az is, hogy
lazítsanak a 18 szigorúan szabályozott szektor –
köztük a pénzügy, a szállítmányozás és a média –
korlátozásain. A központi kormány a kereskedelem
liberalizációjával, a jüan konvertibilitásával és a
kamatlábak piacosításával kísérletezik, és az övezet
is ennek a három éven át tartó tesztnek a része. Az
első körben kiválasztott 36 cég között olyan külföldi
tőkéjű bankok is szerepelnek, mint a Citibank vagy
a DBS.

N e m ké rd é s e s , h o g y a h o n gko n g i o f fs h o re
jüankereskedők meg fogják érezni a sanghaji övezet
létrehozását. A jüanban denominált pénzügyi
szolgáltatások 2003-as bevezetése óta Hongkong
a j ü a n ke re s ke d e l e m e g y i k fo n to s o f fs h o re
központja. Azóta tíz év telt el, és ma Hongkong
bankrendszerének 10 százalékát jüanletétek
teszik ki. De miközben Sanghajban teret nyer az
offshore jüankereskedelem és a határokon átnyúló
jüanelszámolás, Hongkongnak számolnia kell
azzal, hogy elveszítheti kiváltságos helyzetét a
nemzetközi jüanpiacon, és a kontinentális Kínába
irányuló külföldi befektetések kapujaként betöltött
szerepe is csökkenni fog.
Azonban szélesebb értelemben véve a sanghaji
ö ve z e t n e m j e l e n t o lya n k o m o ly ve s z é ly t
Hongkongra nézve, mint ahogy ezt egyesek
sejteni vélik. Elvégre a központi kormány nem
azért alakította ki a zónát, hogy elszipkázza
Hongkong erejét, hanem azért, hogy olyan kísérleti
jellegű bázist hozzon létre, ahol tesztelni lehet
a mélyebb gazdasági reformokat, amelyek majd
egyszer országosan is bevezetésre kerülhetnek.
Az övezet számára kijelölt reformok kísérleti
jellegét figyelembe véve elég valószínűtlennek
tűnik, hogy olyan szabályok hada lép majd életbe,
amelyek átformálják az ország pénzügyi és
gazdasági szerkezetét. Inkább a fokozatosságon
és az ellenőrzött bevezetésen van a hangsúly, ami
minden szereplőnek lehetőséget ad arra, hogy
megbirkózzanak az új helyzettel és idomuljanak a
körülményekhez.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy Hongkong
nagyrészt a kontinentális Kína politikai
irányításának köszönheti, hogy 1997-es
visszakerülése óta töretlen sikereket ér el a
világ pénzügyi központjaként. A kontinentális
Kínával 2003-ban kötött szabad kereskedelmi
megállapodás (CEPA) hatalmas piacot nyitott meg
a hongkongi szolgáltatások és termékek előtt.
Globális pénzügyi csomópontként Hongkong még
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ma is jelentős előnyt élvez Sanghajjal szemben.
A régiót átfogó törvényrendszer, bejáratott üzleti
körülmények, az információ szabad áramlása és
működőképes közszolgáltatások jellemzik, amelyek
megvalósításához és kiigazításához évtizedekre
volt szükség. Irreális azt gondolni, hogy Sanghaj
egyik pillanatról a másikra képes lesz lemásolni azt,
ami Hongkongot naggyá tette.
Hongkong számára a sanghaji szabad kereskedelmi
övezet létrehozása ugyanúgy lehet áldás, mint
átok. A zóna példa nélkül álló lehetőségeket
kínál a hongkongi szolgáltatóipar számára.
A Deliotte ázsiai–csendes-óceáni fúziók és
vállalatfelvásárlások (M&A) adószolgáltatásaiért
fe l e l ő s ve z e tő j e , D a n ny Po e g y h o n gko n g i
szemináriumon úgy fogalmazott, hogy a helyi
cégeknek proaktívabb módon új üzleti termékeket
és szolgáltatásokat kell kipróbálniuk az övezetben.
Hongkong gazdasága nyitott és a válságok
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kö z e p e t te i s j ó l te l j e s í te t t . H i b a l e n n e , h a
Hongkongot túlságosan lekötné Sanghaj fejlődése,
hiszen jóval nagyobb riválisa lehet Szingapúr, New
York vagy London.
Mindazonáltal a sanghaji övezet tudatébresztőként
szolgálhat. Itt az ideje, hogy Hongkong átértékelje
erényeit és gyengéit, és új stratégiákkal álljon elő,
hogy ne érjék meglepetésként a projekt nyomán
felmerülő hosszú távú lehetőségek és kihívások.
Ha a város nem készül fel a rá váró rögös útra,
Hongkong könnyen lemaradhat.
Sanghaj és Hongkong egyaránt fontos pénzügyi
központok, és mindkét városnak megvan a maga
előnye és hagyománya. A sanghaji övezet nem
képes létezni Hongkong tapasztalata és részvétele
nélkül. De Hongkong sem tudja majd megőrizni
versenyelőnyét a sanghaji övezet által biztosított
lehetőségek nélkül.
Cservenka Ferenc

Jön a pekingi dugódíj!
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Peking más metropolisok példáját követve azt tervezi, hogy dugódíjat, más néven torlódási díjat fog
szedni az autóvezetőktől. Londonhoz, Milánóhoz és
Tokióhoz hasonlóan a kínai főváros is korlátozná
a gépkocsihasználatot a város szívében. A lépéstől
azt várják, hogy mérsékli a PM2,5 kibocsátását.
Egyes tanulmányok szerint a kipufogógázok adják a
PM2,5 egyharmadát Peking forgalmas negyedeiben.
A tervezet heves vitákat váltott ki, és sokan azt állítják, hogy ez csak látszatmegoldás a főváros problémáira, írja a China Daily. Az angol nyelven megjelenő másik kínai napilap, a Global Times cikke szerint
a dugódíj bevezetése újabb példa arra, hogy milyen
lusta módon kormányoz a kínai főváros.
A világ egy metropolisában sem olcsó az élet, de
Kínában még magasabbak a kiadások. Az elmúlt
néhány évtizedben a gyors gazdasági javulás és
társadalmi változás katalizátorként szolgált a karrierépítéshez és az egyéni sikerhez, ami különösen
szembeötlő a nagyvárosokban.
Az éremnek azonban két oldala van. A világvárosok
lakói, akiknek szintén kijutott a gyors gazdasági
csodából, kénytelenek nap mint nap megküzdeni az
ugyanebben az időszakban felhalmozódott problémákkal. Forgalmi dugók, szmog, zivatarok után
elárasztott városnegyedek… Hogy csak néhányat
említsünk az 5 millió autótulajdonossal rendelkező
20 milliós megaváros életét megkeserítő tünetcsoportból.
A dugódíj is része a levegő minőségének javítására
kidolgozott tervnek. A cél a károsanyag-kibocsátás
csökkentése és a forgalmi dugók mérséklése.
Sokan a gyenge kormányzati irányításban látják a
problémák okát, és nem értik, miért a gépkocsi-tulajdonosoknak kell megfizetniük ennek az árát.
„Ha fizetnem kell, de továbbra is maradnak a forgalmi dugók, visszatérítik a pénzem?" – viccelődött
egy pekingi lakos, Cao Lei.
A China Youth Daily által kiadott felmérés eredménye szerint a 2001 megkérdezett pekingi és sanghaji 37,7 százaléka támogatja a díj beszedését, míg
42 százalékuk ellenzi.
A felmérés talán nem egészen pontos, hiszen a megkérdezettek 72 százaléka legalább egy gépkocsival
rendelkezik. A közvélemény-kutatásból nem derül
ki, hogy a gyalogosan közlekedők mit gondolnak a
fővárosi kormányzat elképzeléséről.
A köz által megfogalmazott éles kritika bizony próbára teszi a kormányzat képességét és bölcsességét. Ezek a problémák nemcsak hosszú távú tervezést kívánnak, hanem mihamarabbi koordinációt a
releváns hivatalok között.
A közvélekedésnek is más irányt kell vennie; a
kormány bírálatától el kell jutni a gyakorlati lépések felé mutató kezdeményezésekig, írja a Global

Times.
Szakértők azt állítják, hogy Kínában továbbra is problémát jelent a
közlekedési reformok és az innovatív megoldások elfogadtatása és
a társadalmi tudatosság erősítése.
Gyakorlati társadalmi támogatás
hiányában továbbra is fejfájást
fognak okozni a forgalmi dugók.
A pekingi közlekedési hatóság
még nem határozott arról, hogy
mikortól lenne érvényes a díj, de
a vélemények alapos kielemzését
követően a „megfelelő pillanatban" be fogják jelenteni a döntést.
2010-ben Kanton is hasonló díj
bevezetését fontolgatta, de az erőteljes közfelháborodás nyomán
végül borítékolták a döntést.
Li Keping, a Tongji Egyetem közlekedésmérnök-professzor szerint
a lépés hatékony lehet a jelenlegi
„égető helyzetben", de a mellékhatások veszélye miatt azt javasolja,
hogy először teszteljék az elképzelést.
Felmérések alapján azonban a
megkérdezettek több mint fele
úgy nyilatkozott, ha fizetniük kell,
akkor kevesebb alkalommal fognak kocsiba ülni.
Sok autótulajdonos szerint már az
is nagy terhet jelent, hogy külön
adót szednek a gépkocsi vásárlásakor, és nem szeretnének még
többet fizetni.

Peking szigorúan korlátozza a
gépkocsivásárlást a súlyos légszennyezés és a forgalmi dugók
miatt, de a fővárosban így is 210
ezer új gépkocsit regisztrálnak
évente.
Noha a növekedés üteme lassult,
az autóipar továbbra is fontos szerepet játszik Kína fogyasztásának
és így az egész gazdaságnak az
élénkítésében.
A Kínában működő autógyárakat
tömörítő szövetség adatai szerint
2013 első felében 10 millió 780
ezer gépkocsit adtak el Kínában,
ami éves szinten 12,3 százalékos
növekedés.
„A vásárlást korlátozó intézkedések és a dugódíj sem fog alapvető
változást hozni a városok közlekedésében" – állítja Zhao Hang,
a kínai autótechnológiai kutatóközpont vezetője, és megjegyezte,
ezek a lépések megakaszthatják
az autóipar fejlődését.
A gépkocsik használatának további
szigorítása mérsékelni fogja az autóvásárlási kedvet, tovább rontva az autógyártók érdekeit.
Zhao véleménye szerint nagyobb
energiát kell fordítani új irányítási
módszerek keresésére. Például
meg kellene fontolni a lépcsőzetes
munkaidő bevezetését és több
parkoló építését, ezzel csökkentve
az utak mellet parkoló és forgalmi

dugókat okozó gépkocsik számát.
A China Youth Daily felmérése szerint a megkérdezettek nagy része
a logikátlan várostervezést okolja
a közlekedési problémákért, míg
80,5 százalékuk úgy gondolja,
hogy a tömegközlekedés rendszerének javítása könnyíthet a forgalmi dugókon.
Guo Xiaobei, aki a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság alá
tartozó közlekedési intézetért
felelős, nagy reményeket fűz a
városi sínpályás közlekedéshez.
Guo szemében a sínpályás
közlekedés nagy szerepet fog
játszani Kína jövőbeni urbanizációjában, hiszen ez gyors és
nagy kapacitású.
Szerinte a forgalmi torlódásokat alapvetően a tömegközlekedés alkalmasságának elégtelensége okozza. „Nem minden
az autó, különösen a több tíz
milliós városokban" – mondja.
Tavaly a tömegközlekedés tette
ki a pekingi utazások mintegy
44 százalékát és mintegy 50
százalékát Sanghajban.
Guo szerteágazó sínpályás
tranzitrendszert képzel el,
a m e ly m e t r ó vo n a l a k a t , k i s vo n a to ka t , v i l l a m o s ko c s i ka t
egyesítene. Peking még adós
egy ilyen hálózattal.
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Kínai szellemvárosok
Egy évtizednyi changzhou-i taxizás
alatt sosem fordult meg Zhang
Weixin fejében, hogy a szülővárosa
is szellemvárossá válhat. Ahogy
ő látja, jobb a helyzet itt, mint
valaha.
Changzhou a Jangce folyó deltájának szívében fekszik. A 2500 éves
tengerparti várost régen „sárkányvárosnak" nevezték, annyira virágzó és gazdag volt. Viszont nemrégiben nehéz idők köszöntöttek a
helyre, miután néhány újságcikk
szellemvárosnak bélyegezte.
A National Business Daily üzleti
napilap 2013 januári tudósítása
szerint rengeteg kiadó/eladó lakás
lehet a város modern negyedében,
mivel a Wuyi út mentén felhúzott
legújabb háztömbben alig világít
fény éjszakánként.
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Erre a changzhou-i kormányzat
gyorsan kiadott egy hivatalos
közleményt, amiben
visszautasította az efféle vádakat.
Alaptalannak érezték, hogy
Changzhou-t szellemvárosnak
titulálja bárki, pusztán a kevés
felkapcsolt lámpa miatt.
„A legtöbb ingatlan a Wuyi úton
épp csak elkészült vagy még folyik
az építése. Nem ésszerű megítélni, hányan élnek ott, miközben
a terület még átmeneti időszakban van"- mondta Wu Haiyong, a
changzhou-i lakásépítési hivatal
igazgatóhelyettese egy februári
sajtótájékoztatón.
Azonban hiába öntött tiszta vizet a
pohárba, ez nem oldotta meg a sajtóval folytatott vitát, hiszen egyre
több szellemváros üti fel a fejét

országszerte.
A China Youth Daily ifjúsági
napilap júliusi beszámolója
szerint legalább 12 ilyen
szellemvárosra bukkantak
már Kínában. A legismertebb
mellett, ami az észak-kínai BelsőMongólia Autonóm Területen
található Ordos, a listán szerepelt
még a Jiangsu tartományi
Changzhou, a henani Zhengdong
Új Terület, a hubei Shiyan és a
yunnani Kunming Chenggong
kerülete.
Változatos földrajzi fekvésük és
gazdaságfejlődési szintjük ellenére, van valami közös ezekben
a városokban. A helyi kormányzatok mindenütt hatalmas összegeket fordítottak kereskedelmi
egységekkel, lakótömbökkel és

infrastruktúrával ellátott új zónák
felépítésére – amikből egyedül az
emberek hiányoznak.

Sárkányváros vagy szellemváros?
Mikor a Global Times újságírói július 22-én felkeresték
Changzhou-t, a saját szemükkel is
láthatták a Wuyi út mentén égbe
szökő felhőkarcolókat, vagyis
annak ékes bizonyítékait, hogy a
város igazi metropolissá szeretne
válni.
Zhang Weixin is zavarba jött,
mikor a város legnagyobb és
legújabb ingatlanfejlesztéséről
faggatták.
„Mindenütt ez megy. Láthatják,
az összes út mentén építkezések
zajlanak. Túl sok van belőlük, nem
tudnám megmondani, melyek a
legújabbak vagy legnagyobbak"osztotta meg kétségeit a taxisofőr.
Viszont az Injoy Plázában,
a Wuy i ú t 2 0 1 2 m á j u s á b a n
megnyílt legnagyobb
bevásárlóközpontjában és
lakókomplexumában élő,
tavaly beköltözött Wang nevű
lakó szerint a lakóterület alig
egyharmadának van gazdája.
A nő elmondta azt is, hogyan
lehet egyszerűen megállapítani
valóban laknak-e egy
lakásban: meg kell számolni
a légkondicionáló dobozokat
az épület falán, hisz ezek
nélkülözhetetlenek a forró kínai
vidéken. Nincs belőlük valami
sok a tucatnyi 30 emeletnél is
magasabb épületet magában
foglaló komplexumokban.
A közeli Tesco szupermarket
egyik alkalmazottja is megerősítette, hogy nem megy valami jól
az üzlet a vásárlók hiánya miatt.
Kidurran az ingatlanlufi

A Wuyi út csupán a legékesebb
példája annak, hogy Changzhou
mennyi figyelmet szentelt az
ingatlanfejlesztésnek az elmúlt

években. A helyi hatóságok egy
sor fejlesztő- és vásárlóösztönző
politikát is bevezettek.
Changzhou első metróvonala
jövőre készül el és javarészt a
Wuyi út alatt halad majd. Az
ingatlanfejlesztők elmondták,
hogy a helyi hatóságok már eddig
is 8 milliárd jüant fordítottak
a Wuyi út környékének
kipofozására.
A város legnagyobb
ingatlanügynökségének egyik
munkatársa úgy nyilatkozott,
hogy jelenleg is úgy 100 építkezés
zajlik Changzhou-ban.
Changzhou népessége 2012ben elérte a 4,5 millió főt, ami
20%-os emelkedés az előző
évtizedhez képest. Viszont az
a d a t o k a zt m u t a t j á k , h o g y a
lakosságnövekedés javarészt
a város építésére behozott
vándormunkásoknak köszönhető,
akiknek erősen korlátozott a
vásárlóereje.
A közeli Suzhou és Nanjing
városaival összehasonlítva
Changzhou jóval kevesebb
vonzerőt képvisel a középosztály
számára, mivel alig akadnak itt
megfelelő iskolák, intézmények és
vállalkozások.
A korábbi tudósítások is
megkérdőjelezték, hogy a
város valaha is képes lesz elég
népszerűségre szert tenni ahhoz,
hogy belakja, felélje hatalmas
ingatlankészletét.
Viszont a helyi kormányzat
optimizmusa nem lankad.
Lu Jingfeng, a changzhou-i
lakásépítési hivatal
ingatlanfelügyeleti igazgatója
szerint a kereskedelmi forgalomba
került ingatlanok forgalma 29%kal nőtt 2013 első felében.
2012-ben 6,58 millió
négyzetméternyi ingatlan, más
szóval 62 093 lakás talált gazdára,
ennél Jiangsu tartományban csak
Nanjingban és Suzhou-ban adtak
el többet.
„A changzhou-i ingatlanárak jóval

alacsonyabbak, ami segít abban,
hogy keresletet alakítsunk ki" állítja Lu.
Azt is tisztázta, miért tévesek
a n a g ys z á m ú k i h a s z n á l a t l a n
ingatlanról szóló híresztelések.
Lu kiemelte, hogy a város
2009 óta megépült 10 millió
négyzetméternyi ingatlanának
több mint a fele még mindig
az építtetők kezében van, vagy
arra szánják, hogy eredeti
otthonaik elhagyására kényszerült
embereket telepítsenek oda.
„Nincs tudományos alapja
Changzhou-t egy olyan várossal
összehasonlítani, mint Ordos.
Egyetlen építkezést sem állítottak
le tavaly Changzhou-ban és nem
zuhantak az ingatlanárak, mint
ott. Szerintem a média eltúlozza a
tényeket" - tette hozzá Lu.
Az igazgató azt mondja, azért épül
ennyire gyorsan ilyen sok ingatlan
a városban, mert „mostanában
egész Kínában ez megy". Szerinte
a kihasználatlanság kérdése is
megoldódik majd, ahogy a város
fejlettebbé válik az elkövetkezendő pár év során.
A szellemvárosok kérdése

A szellemvárosok felbukkanásának jelensége nagy figyelmet
kapott Kínában és külföldön
egyaránt. Néhány külföldi sajtótermék úgy spekulált, hogy ezek
a városok szimbolizálhatják Kína
gazdasági hanyatlását.
Ta l á n O rd o s a l e g i s m e r t e b b
szellemváros. A szárazföldi terület
egyik leggazdagabb városa volt,
„kínai Dubajként" emlegettek,
viszont mostanra a gazdasága
zuhanórepülésbe kezdett.
A város gyors GDP-növekedését a
szénipar alapozta meg az elmúlt
évtizedben. A szénipar révén
felhalmozott gazdagsága jókora
hányadát az ingatlaniparba csatornázták be. Az ingatlanbefektetésből származó pénz visszaáramlott a széniparba vagy még több
E-mall:hun@cri.com.cn
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ingatlanba fektették, ami ördögi
kört teremtett.
A szénipart a sebesen visszaeső
kereslet és az olcsóbb importszén
által egyre kiélezettebbé váló
versenyhelyzet is megtépázta. És
miután a helyi gazdaság lehiggadt,
az ingatlanlufi is kipukkadt.
Hasonló dolog esett meg a Henan
tartományi Hebiben, ahol a szénnek köszönhető kezdeti fellendülés után jött az összeomlás, mikor
a készletek kimerültek a kilencvenes években. A helyi kormányzat
erre egy vadonatúj város építésébe fogott 40 km-re, 1992-ben. Viszont egy májusi tudósítás szerint
„üres a város", kevés ember és
üzlet telepedett meg az új helyen
a 20 évnyi fejlesztés dacára.
Ordos példájából okulva sok helyi
kormányzat keményen igyekszik
igazi ipar- és üzletágakat az új
fejlesztésű zónákba csalogatni,
ahelyett, hogy kizárólag az ingatlanfejlesztés által felpörgetett
gazdaságra támaszkodna lakosai
megtartásában.
A changzhou-i kormányzat már
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2009-ben azt hangoztatta, hogy
egy sor kedvező politikát fog bevezetni a nagy új iparágak – mint a
gépgyártás, új energia, új anyagok,
elektronikus információ, biotechnológia és gyógyszeripar képviselőinek vonzására. Tőlük várták,
hogy a tehetségek révén növeljék
a terület versenyképességét.
„Mivel a gyorsvasút modern ös�szeköttetést biztosít a Jangce-delta
vidékén és a terület városai szoros
kapcsolatban állnak egymással,
én hiszek abban, hogy Changzhou
gazdasága a jövőben is virágozni
fog"-szögezi le Lu.
A városiasodás talánya
A szakértők szerint a szellemvárosok jelensége mellett sürgősen
foglalkozni kell a kínai városiasodás jelenlegi mintáival is.
„Kína olyan hatalmas, a városok
pedig nagyon különböznek egymástól egyéni adottságaik miatt.
Őszintén szólva, szerintem normális, hogy olykor adódnak problémák a kihasználtsággal bármilyen
fejlődési folyamat során"-véli Li
Zhanjun, az E-house China kutató-

és fejlesztőintézetének igazgatója.
„Az Ordoshoz hasonló városok
esetéből az a tanulság, hogy egy
jól fejlett város kialakításához
előbb egy jól fejlett ipari láncot és
struktúrát kell létrehozni. Ha a helyi kormányzat csupán egy város
felépítésével akar népszerű lenni,
hatalmas kockázatot vállal gazdasági jövőjére nézve"-teszi hozzá
Li.
Eközben Liu Yuan, a Centaline
Property sanghaji ingatlanügynökség rangidős munkatársa szerint az ingatlanárak jelzik a legjobban, ha kialakult egy ingatlanlufi.
„Az új városok nem szabhatnak
túl magas árat az ingatlanaikért,
hiszen az emberek nem tudnák
megfizetni" - mondja Liu. Bár talán kezdetben ezt csak a kereslet
fokozására szánták, hogy felkeltsék a tehetős és előkelő vásárlókör érdeklődését, mostanra már
annyira kifáradt a kínai ingatlanpiac, hogy a magas árak egyszerűen elveszik az emberek kedvét a
vásárlástól.
Falucskai Violetta
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Mérföldkő
a magyar-kínai kulturális
kapcsolatok építésében?
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Mérföldkő a kínai-magyar kulturális cserekapcsolatok
történetében, hogy november 13-án hivatalosan megnyílt a Balassi Intézet vezetése alatt működő Magyar
Kulturális Intézet Pekingben. Az intézet a főváros
keleti részében, a forgalmas Chaoyangmen mellett
levő Galaxy SOHO A, egy nemrég átadott modern
és divatos iroda-, bevásárló-, szabadidős komplexum
földszintjén található. Ahogy a piros-fehér-zöld szalag
átvágását megelőzően Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára és a magyarkínai kétoldalú kapcsolatokért felelős kormánybiztos
beszédében hangsúlyozta, Magyarország az első közép-európai ország, amely önálló kulturális intézettel
mutatkozhat be a kínai közönségnek. Szíjjártó elmondta: „Most még egy szinttel feljebb lépünk, a Kínai
Népköztársaság kormánya és Magyarország kormánya
ugyanis idén június 27-én egy nemzetközi megállapodást írt alá, ez a megállapodás pedig lehetővé tette,
hogy létrejöjjön a pekingi Magyar Kulturális Központ.
Mi, magyarok büszkék vagyunk arra, hogy harmadik
európai uniós tagországaként kapunk lehetőséget egy
önálló kulturális intézet megnyitására Pekingben, és
büszkék vagyunk arra is, hogy első közép-európai országként mutathatjuk be, saját intézetben, egy önálló
intézettel kultúránkat, méltó módon.”
A kulturális intézet 440 négyzetméteres, és a körbefutó
hatalmas ablakoknak köszönhetően fényárban
úszik. Egy iroda, egy kávézó, egy könyvbár, egy
előadóhely, egy moziterem és egy kiállítóhely is helyet
kapott a intézetban, s várhatóan egy gyereksarkot
is kialakítanak. A intézet működésének első napján
bemutatták Herczeg Ágnes kínai-angol kétnyelvű
kötetét, Bikavér és az öt fűszer – magyar borok a

kínai konyhában címmel. Ezt követően Szalay Lajos
munkáiból nyílt kiállítás.
A kínai fél képviseletében Xie Jinying, a Kínai
Kulturális Minisztérium külföldi kapcsolatokkal
foglalkozó igazgatóságának igazgatóhelyettese
vett részt az ünnepélyes eseményen. Beszédében a
Magyar Kulturális Intézet elindulásáról elmondta:
„Idén a két fél közös erőfeszítéseket tett, hogy
kölcsönösen kulturális központot hozhassanak létre
egymás országában, ezen erőfeszítések pedig sikerrel
jártak. Ezt Kína nagyon fontosnak tartja, és úgy véli,
hogy a kulturális központok kölcsönös létrejötte
mindenképpen egy új platformot nyújt a két ország
kulturális együttműködéseinek, pozitív és fontos
szerepet fog játszani a cserekapcsolatokban, az egymás
iránti megértés, a közös együttműködés és barátság
megerősítésében.” Xie hozzátette: „Már nagyon várjuk,
hogy a központ minél színesebb rendezvényekkel
a kínai nagyközönség számára ablakot nyisson
Magyarországra és a magyar kultúrára.”
A magyar államtitkár hasonló várakozásokkal tekint
a két fél kulturális cserekapcsolataira. Szijjártó Pétert
elmondta: „Mi azt várjuk a pekingi magyar kulturális
központtól, hogy kiegyensúlyozottan mutassa be
a magyar kulturális örökséget és a magyar kortárs
művészetet. Azt várjuk a kulturális központtól, hogy
minél előbb Peking színvonalas, pezsgő kulturális
életének elismert színhelyévé váljon. Azt várjuk, hogy
támogassa hatékonyan a kínai-magyar kapcsolatok
további dinamikus fejlődését, és hogy segítse azon
törekvésünket, hogy Magyarország Kína kiemelt
partnere lehessen a közép-európai térségben.”
Az eddigi együttműködésekre és kétoldalú kulturális
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kapcsolatokra is visszatekintett a
magyar államtitkár: „Az elmúlt
évtizedekben összekötött minket a
zenei kötelék, modern művészeti
alkotásaink kölcsönös megismerése, valamint könyvkultúránk és irodalmaink egymásnak való bemutatása.” Erről Xie igazgatóhelyettes
is hasonlóképpen vélekedett: „A
diplomáciai kapcsolatok felvétele
óta folyamatosan fejlődnek Kína
és Magyarország kulturális cserekapcsolatai és együttműködései,
amelyekben örömteli eredményeket értünk el, és amelyek nagyban
hozzájárultak az átfogó kapcsolatok fejlődéséhez.”
Mindkét fél képviselője szót ejtett a kínai-magyar diplomáciai
kapcsolatok felvételének jövő évi
65. évfordulójáról. Szijjártó Péter
elmondta: „Az elmúlt 64 esztendőben rendkívül gazdag kulturális
együttműködésre tekinthetünk
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vissza, és valószínűleg ez az egyik
legfőbb oka annak, hogy a kapcsolataink ilyen erősek. (…) Magyarország kormánya keleti nyitás
néven egy külügyi és külgazdasági
politikát folytat, amelynek egyik
nagyon fontos alappillére, hogy
Kínával stratégiai kapcsolatot építsük föl, és azt folyamatosan erősítsük is. Azonban azt is tudjuk, hogy
két ország kapcsolata csak akkor
lehet hosszú távon kiszámítható és
eredményes, hogyha annak alapját
az emberek közötti barátság, kölcsönös megértés és tisztelet jelenti.” Xie Jinying úr is hangsúlyozta
a következő esztendő fontosságát:
„Jövőre ünnepeljük a diplomáciai kapcsolataink felvételének 65.
évfordulóját. Kína kész Magyarországgal együtt erőfeszítéséket tenni
újabb együttműködési területek és
módok felkutatásában, a kulturális
együttműködések és cserekapcso-

latok további elmélyítésében, ezzel
is folyamatosan előmozdítva a két
ország kapcsolatainak fejlődését.”
Egyelőre még nem világos, hogy a
pekingi, illetve kínai közönség körében mennyire lesz népszerű a Magyar Kulturális Intézet, illetve más
külföldi országok kulturális képviseletei. Az azonban biztos, hogy
nyitva áll a lehetőség más országok
kultúrájának népszerűsítése előtt, a nyitott közönség és a nyitott kultúra pedig
egymást támogatva kölcsönösen erősítik
egymást.
Zhao Jing

Kulturális nagykövetek Keletre
— Hatos Pál a Pekingi Magyar Kulturális
Intézet alapításáról

November 13-án nyílt meg a Pekingi Magyar Kulturális
Intézet. Az esemény kapcsán beszélgettünk Hatos Pállal, a
projekt vezetőjével, a külföldi magyar kulturális intézetek
főigazgatójával, a Balassi Intézet vezetőjével.
- Világszerte több magyar kulturális
intézet működik. Milyen politikaikulturális elgondolás áll az intézetek létrehozása mögött, és a magyar
kormány miért tartja fontosnak a
kultúra intézményes terjesztését külföldön?
- Magyarország az elmúlt kilencven
évben szisztematikusan törekedett
arra, hogy a magyar kultúrát megismerjék külföldön. A magyar nyelvet
beszélők száma viszonyilag kicsi,
15 millió. Ha ezt összehasonlítjuk a
majd másfél milliárdos kínai lakossággal, népességgel, akkor ahhoz
képest elenyésző. Tehát nagyon
nagy szükség van arra, hogy a magyar nyelvet és a magyar kultúrát –
ami azért leginkább magyar nyelven
hozzáférhető – megismerhetővé,
lefordíthatóvá tegyük a külföld számára. Ez a törekvés már a második
világháború előtt megindult. Akkor
a nagy európai fővárosokban létesültek intézetek, és ez folytatódott
később is. Jelenleg 19 intézetünk
van. Döntő részben Európában, de
van New Yorkban az Egyesült Államokban, Kairóban Egyiptomban, és
a Pekingi Magyar Kulturális Intézet
a 20. intézetünk és a második Ázsiában, hiszen az elsőt Indiában 1979ben Újdelhiben létesítették. Nagyon
fontos számunkra az, hogy a magyar
kultúrának legyenek hídfőállásai,
nagykövetei, aki közvetítik a kultúrát külföldön.

- Mekkora költségvetésből gazdálkodik a pekingi intézet, és melyik
minisztérium alá tartozik?
- A Balassi Intézet fogja össze a külföldi magyar intézeteket. A Balassi
Intézet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium alá tartozik.
Azért ide, mert itt van az országkép
alakításnak, az országpromóciónak
a kormányzati helye. De természetesen a Balassi Intézet munkájában
részt vesz a kulturális és oktatási,
illetve a külügyi tárcai is. A költségvetést az éves költségvetésünkben
tervezik, és ez a magyar kormány
döntése értelmében mintegy évi 200
millió forint lesz.
- Milyen tervekkel indul a pekingi
intézet? Milyen konkrét projekteket
terveznek a jövőben?
- Nagyon sokfajta projektünk lesz:
film, magyar zene, Kodály-módszer,
magyarnyelv-tanítás, képzőművészeti kiállítások, illetve a magyar
egyetemekkel való kapcsolatfelvétel szintén részét képezi az intézet
munkájának. Ez az úgynevezett
szűkebben vett kultúra. Tágabb értelemben oktatást és diplomáciát is
folytatunk. Azt is gondoljunk, hogy
nemcsak Pekingben, hanem szerte
Kínában igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten jelen lenni.
- Lesz valamiféle együttműködés a

Pekingi Magyar Kulturális Intézet
és a budapesti Kínai Művészeti Központ, vagy a budapesti Konfuciusz
Intézet között?
- Mindenképpen, hiszen Magyarországon a kínai kultúrában jártasok valamilyen módón kötődnek a
Konfuciusz Intézethez. Kölcsönös
érdek, hogy az intézetek tudjanak
egymás tevékenységéről. Nekem
meggyőződésem, hogy lesz.
- A pekingi magyar intézet célja lesz
az is, hogy összefogja a Kínában élő
magyarokat, folyamatosan tájékoztassa őket a magyar vonatkozású
kínai eseményekről?
- Nagyon messze van Peking, illetve
Kína Magyarországtól, tehát természetes, hogy ha létrejön egy magyar
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intézet, az szól az itteni magyarokhoz is. Elsődleges célközönségünk
a kínai értelmiség, a kínai kulturális
szféra, de természetesen igyekszünk
majd programokat adni, és igyekszünk bevonni az itt tanuló magyar
diákokat, az itteni magyar kolónia
tagjait is.
- Tervezik, hogy a jövőben más kínai városokban is nyitnak magyar
kulturális központokat, például
Sanghajban?
- Sanghajban nem tervezünk most
intézetet, de Sanghajban is igyekszünk erősíteni a magyar jelenlétet.
Ezt szolgálja például a Hudec Emlékmúzeum, amely tavaly kezdte
meg a működését, és a pekingi
intézet a sanghaji kulturális szakdiplomatával – akinek a szakmai
munkáját szintén a Balassi Intézet
koordinálja – együttműködve dolgozik.
Nem elsősorban azon kell gondolkodnunk, hogy melyik kínai városban lesz a második, hanem azon,
hogy a pekingi intézet elfogadott legyen Pekingben, meg tudja szólítani
a kínai művészeket, a kultúra iránt
érdeklődő kínaiakat. Ha ez sikeres
lesz, akkor gondolkodhatunk a továbblépésen.
- Dél-Koreában és Japánban is lesz
majd magyar kulturális intézet? És
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miért élvezett elsőbbséget Kína?
- Kína természetes módón élvezett
elsőbbséget, hiszen méreteinél,
jelentőségénél fogva a világ legnépesebb országa, a világ második
legnagyobb gazdasága, kulturálisan rendkívül kiterjedt, tehát itt ez
evidencia. Tokióban van már egy
magyar tájékoztatási és kulturális
központ, ami egyfajta társintézménye a Balassi Intézetnek, tehát ott
is fejlődünk. És Korea sem marad
ki, hiszen a szöuli egyetemen van
magyar tanszék, amely nagyon is
prosperálóan működik. Tehát ezek
az országok nem feltétlen rendelkeznek önálló intézettel, de szintén
kiemelt figyelemben részesülnek
Magyarország részéről.

ben, amely ezt elősegíti. Tehát én is
azt gondolom, hogy van összefüggés a gazdasági tevékenység, a kapcsolatok intenzitása és a kulturális
intézet tevékenysége között, de természetesen nem mi szerzünk üzletfeleket, hanem a megértést szolgáljuk a két nép között. Remélhetőleg
minél több olyan ember lesz, aki tud
magyarul. Remélhetőleg minél több
olyan magyar lesz, aki elkezd kínaiul tanulni, hiszen ez mégiscsak az
egyik leghatalmasabb nyelv. Tehát
nagyon is van összefüggés az intézet működése és a gazdasági kapcsolatok élénkítése, erősítése között.
Wang Ben

- Jelenleg több mint 5000 kínai vállalat, köztük több kisvállalkozás van
jelen Magyarországon. Ön szerint
a magyar kultúra megismertetése a
kétoldalú kereskedelemre is kihatással lesz?
- Kína is felismerte azt, hogy a gazdasági kapcsolatok, az üzlet önmagában nem elég. Egy országképet
formálni kell, és egy országkép promócióját leginkább az adott ország
kultúrája tudja megmutatni. Ezért
alakultak a Konfuciusz Intézetek.
Rengeteg olyan eszközt alkalmaz
Kína is a „public diplomacy” jegyé-

Hatos Pál

Már Pekingben is van képviselete a
Magyar Nemzeti Kereskedőháznak

„Üdvözlöm Önöket egy picike darab Magyarországon
itt.” Ezekkel a szavakkal kezdte beszédét Szijjártó
Péter a Pekingi Magyar-Kínai Nemzetközi
Kereskedelmi Központ (Beijing Hungary-China
International Trade Center, BHCITC) november 13-ai
megnyitása alkalmából rendezett ceremónián a kínai
fővárosban.
A központ a Magyar Nemzeti Kereskedőház kínai
képviseleteként fog működni. Az intézmény célja a
Kína és Magyarország közötti kétoldalú kereskedelmi
kapcsolatok előmozdítása. Ennek részeként külön
hangsúlyt kap majd a Kínába irányuló magyar export
és üzleti tevékenységek ösztönzése, támogatása.
Magyarország kormánya, amikor 2010-ben hivatalba
lépett, alapvetően két stratégia közül választhatott,
mondta a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági
államtitkára, a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatokért felelős kormánybiztos. „Az egyik az az lett volna,
hogy valahogy húzzuk össze magunkat picire, és
éljük túl a válságot. Mi nem ezt választottuk, hanem
a válságra lehetőségként kezdtünk el tekinteni, és
megpróbáltuk azt a magunk javára fordítani. Az új
stratégiánkat pedig »keleti nyitásnak« neveztük el,
hiszen annak fókuszában a gyorsabban növekedő piacokkal való stratégiai együttműködés felépítése szerepelt. És bár még egészen pontosan nem tudhatjuk,
hogy mi lesz a végeredménye a világban zajló változásoknak, az egészen biztos, hogy a jövőben a válság
utáni világban Kínának egészen fontos szerepe lesz.
Kína lesz az egyik legerősebb szereplő a válság utáni
világban. Ezért a »keleti nyitás« stratégiánk egyik
alapvető pillére a stratégiai kapcsolat felépítése, és
folyamatos erősítése a Kínai Népköztársasággal” –

jelentette ki Szijjártó Péter.
A magyar gazdaság nyitott, ezért teljesítménye
alapvetően az exportteljesítménytől függ, tette hozzá
az államtitkár. A magyar gazdaság exportszerkezete
azonban két szempontból is egyoldalú, ezért
kiszolgáltatott, és most ezen kell majd változtatni.
„Először is, szeretnénk azt elérni, hogy 2018-ra a
teljes magyar export egyharmada Európán kívülre
irányuljon. Másodsorban pedig szeretnénk elérni
azt, hogy a magyar exportból a magyar kis- és
közepes vállalkozások sokkal nagyobb arányban
részesedjenek, mint most. A mi felméréseink
szerint Magyarországon 2500-3000 olyan kis- és
közepes vállalkozás van, amely sikeres lehet az
exportpiacokon, így az ő megerősítésük elvezethet
oda, hogy ne a multinacionális vállalatok döntéseitől
függjön a magyar exportteljesítmény. Ez a kettős
feladat tehát a célkitűzése a magyar kereskedőházi
rendszernek. A feladat hatékony végrehajtása
érdekében az állami tulajdonú Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. tárgyalásokat kezdett ezen
kereskedőházat létrehozó magánszemélyekkel és
vállalatokkal az állami tulajdonszerzésről.”
Az exportpotenciál jobb kihasználása érdekében
létrejött Magyar Nemzeti Kereskedőház a magyar
kis- és középvállalkozások külpiacra jutását
támogatja és segíti, ezzel fokozva Magyarország
gazdaságnövekedését. A magyar kis- és
középvállalkozások ezeken keresztül vihetik a
világpiacra termékeiket.
A magyar kormány terve szerint idén összesen hét
magyar kereskedőház nyílik külföldön. Ennek a
programnak részeként adták át november 13-án a
pekingi magyar kereskedőházat.
„Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a tárgyalások
révbe értek és már az ügyvédek által elvégzendő
papírmunka van hátra. Örömmel jelenthetjük azt is,
hogy a magyar-kínai kapcsolatok az idei esztendőben folytatják az elmúlt években tapasztalt dinamikus növekedést. Az idei év első nyolc hónapjában 16
százalékkal tudtuk növelni a magyar exportot Kína
irányába” – tájékoztatott Szijjártó Péter, aki hozzátette, hogy a magyar kis- és középvállalkozások a méretüknél és a pénzügyi lehetőségeiknél fogva nehezen
tudnak sikereket elérni a külpiacokon, ezért azt
várják a Pekingben megnyílt kereskedőháztól, hogy
tanácsadással, piackutatással és üzleti partnerek
keresésével segítse a magyar kis- és középvállalkozások boldogulását a piacon.
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124

21

„Nem is kívánhatunk egymásnak mást, mint hogy a
sikeres állami tulajdonszerzést követően a pekingi
magyar kereskedelmi központ járuljon hozzá a kínaimagyar stratégiai gazdasági kapcsolatok további
fejlődéséhez” – fejezte be beszédét az államtitkár.
Kínai részről Wang Jinzhen elmondta, bízik abban,
hogy a kereskedőház létrehozása hozzájárul a két
ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak
fejlesztéséhez is.
A nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok
előmozdításáért felelős kínai tanács (China
Council for the Promotion of International Trade,
CCPIT) alelnöke a ceremónián kijelentette, hogy
Magyarország Kína legfontosabb partere lett
a közép- és kelet-európai térségben, és Kína is
Magyarország legnagyobb, legfontosabb partnere
az európai térségen kívül. Egyre bővül a beruházási
és befektetési területek köre. A legnagyobb kínai
vállalatok, mint például a Lenovo, a Huawei, a
ZTE is képviseltetik magukat Magyarországon. A
kínai Wanhua-csoport és a BorsodChem közötti
együttműködés a legnagyobb és legnyereségesebb
befektetési projekt lett Magyarországon, mondta
Wang Jinzhen.
A pekingi magyar kereskedőház megnyitásával egy
időpontban ért véget a Kínai Kommunista Párt (KKP)
18. Központi Bizottságának (KB) harmadik plenáris
ülése. A mostani ülésszakon, amely a legfontosabb
plénum az öt évre megválasztott vezetés számára,
elfogadták az átfogó reformirányt kijelölő párthatározat-tervezetet, amely kötelező irányvonallal szolgál
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minden szintre kiterjedően. A most elfogadott döntés célja a világ második legnagyobb gazdaságának
továbbfejlesztése a „reformok átfogó elmélyítésével”.
A plenáris ülésen több javaslatot tettek a képviselők,
mint például azt, hogy Kínának meg kell erősítenie
a külföld felé nyitó gazdaságát, fogalmazott Wang.
A tanács alelnöke reméli, hogy a javaslatnak
megfelelően bővülni fognak a kapcsolatok a külföldi,
köztük a magyar vállalatokkal is.
„Kína 12. ötéves tervében szerepel a belföldi
kereslet bővítése. És várhatóan a 12. ötéves terv
végére a teljes importforgalom el fogja érni a 10
billió dollárt. Ez nagy lehetőséget jelent mindkét
ország szereplőinek” – mondta Wang.
Idén januártól szeptemberig bezárólag a magyarkínai kereskedelem volumene elérte a 6,4 milliárd
dollárt, ebből 2 milliárd dollár a magyar export.
Magyarország 2018 előtt elérheti azt a célt, hogy
exportjának egyharmada Európán kívüli területekre
fog irányulni, jelentette ki Wang.
„Ezért is gondolom azt, hogy a két fél közös
erőfeszítéseinek köszönhetően bővülni fog a
Magyarországról Kínába irányuló export. Ebben
fontos szerepet fog játszani a ma megnyitott
kereskedőház, amely majd bemutatja a kínai
importőröknek, fogyasztóknak, hogy milyen
termékeket tudnak importálni Magyarországról és
mely magyar termékeket lehet Kínából exportálni.
Remélem, hogy a magyar üzletemberek ezt a
platformot felhasználva bemutatják az élenjáró
magyar technológiákat is Kínában.”
A jövő egyik fontos feladata – fogalmazott a
kínai vezető – egymás jobb megismerése, ami
megalapozhatja a jövőbeni együttműködéseket
is. Abbéli reményének is hangot adott, hogy a
kereskedőház még nagyobb szerepet fog játszani
a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok
fejlesztésében.
Az ünnepi megnyitó zárásaként Szijjártó Péter és Wang
Jinzhen leleplezték a központ cégtábláját.
Cservenka Ferenc
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Vissza a természetbe!
Zöldtúra a Páva világa
banán- és teaültetvényei között
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Úgy hiszem, nem vagyok egyedül azzal a
véleményemmel, hogy Xishuangbannának
(Hszisuangbanna) már a nevében is van valami
izgalmas. Nemcsak a jelentésében (12 ezer rizsterasz
földje), hanem a kiejtésében, hangzásában, a
ritmusában is. A délnyugat-kínai Yunnan (Jünnan)
tartomány déli részén található térség, a dai
(taj) nemzetiségűek hazája, s ennélfogva egy
közigazgatási területet, a Dai autonóm prefektúrát is
jelenti. A daiok rokonságot vallanak az országhatár
túloldalán élő lao és thai emberekkel.
Amikor a Kínai Nemzetközi Rádió nemzetközi csapata, újságírók, hallgatók, vagy olyanok, akik a munkájuk révén valamilyen módon kapcsolatba kerültek
már Kínával, és kísérőik felkerekedtek, már sejthették, hogy különleges élményben lesz részük. A trópusi környezet, vagyis a zöld növényzet, a napsütés,
a jó levegő, a különleges gyümölcsök, no és annak a
lehetősége, hogy az út egyes szakaszait kerékpáron
tehetik meg, azt ígérte, nem mindennapi kirándulás
elé néznek, nézünk.
Akkor még nem tudtuk, hogy megismerkedhetünk a
jinuo (csinuo) nemzetiséggel, egy elefántshow mellett vadonban sétáló ormányosokat és karnyújtásnyira ugrándozó majmokat is láthatunk, sétálhatunk az
esőerdőben, botanikus kertben lepkéket fényképezhetünk, énekes, táncos előadásokon vehetünk részt,
hajózhatunk a Mekong folyón, egy faluban a helyiek
házában éjszakázhatunk, a faluközösség buddhista
szertartásának tanúi lehetünk, továbbá megtanulhatjuk azt is, hogyan kell az ananászos rizst elkészíteni,
egy ültetvényen pedig még teát is szüretelhetünk. És
ez még nem minden…
Az első két nap bázisa Jinhong (Csinhung) volt, a
térség székhelye, ami már első ránézésre is olyan,
amiről a békére vágyó ember azt gondolja: tudna
itt élni. A daiok fővárosának útjait zöld növények,
fák, bokrok, pálmák szegélyezik, nem ritkán ugyan
fel-feltűnik a vidék jelképe egy-egy elefántszobor
formájában. Az utcák neve, a közintézmények,
hivatalok, éttermek feliratai többnyelvűek. Az
épületek stílusa a thai és laoszi kultúrát idézi.
Itt folyik a Mekong is. Partján üzletek, bárok
sorakoznak. Utóbbiak asztalaira laoszi barna sört,
sült krumplit és grillezett halat hoz ki a pincér.
Xishuangbannában évszázadok óta tizenhárom
nemzetiség él együtt. Első túránk az erdőlakó jinuo
nemzetiséghez vezetett, amelyről csak itt derült ki
számunkra, hogy ők Kína 56 nemzetisége közül azok,
akiket utolsóként vettek fel 1979-ben a hivatalos
listára. Ha úgy tetszik tehát: ők az ötvenhatodikak.
A törzsi közösségekben élő népcsoportot az 1950es években kutatták fel, s kiderült, az őseik a korai
Qing-dinasztiában (1644-1911) már kapcsolatban

álltak teakereskedőkkel. Nyelvüknek nincs írott
változata.
Népességük alig haladja meg a 20 ezret, mindannyian
Xishuangbanna lakói. Fő bevételi forrásaik manapság
a turizmus mellett a puerh tea termesztése, készítése
és értékesítése. A hat puerh tea hegyének egyike a
falujuk területén található.
Falujuk alig több mint harminc kilométerre fekszik
Jinhongtól, s a 2000-es évek közepétől a turisták
számára látogathatóvá tették. Még pontosabban:
egy részét úgy alakították ki, hogy az idegenek egy
séta során megismerkedhessenek főbb szokásaikkal,
kultúrájukkal. Többek közt például azzal, hogy az
újszülöttet egy vödör hideg vízzel lelocsolják, s azt
vallják, az életképes gyereknek ezt túl kell élnie. A
várandós anya a ház teraszán, a szabadban hozza
világra a csemetéjét, s ha esik az eső, az még jobb –
mondják -, mert mindkettőjüket „tisztára mossa”.
Kö r ü kb e n a fe l n ő t té vá l á s fe l té te l e , h o g y a
fiatalember bizonyítsa, képes egy maga készítette,
hegyes bambuszrúddal egy háziasított bikát ledöfni.
Amíg ez nem megy neki, addig még csak nem is
randevúzhat lányokkal.
Kiderült, a falujuk közelében látott attrakciók,
a tűznyelés és tűzfújás, valamint az éles kardok
pengéjéből kötözött létrafokokon bemutatott
akrobatamutatványok kivitelezői, a sötétbőrű,
feketehajú, izmos fiatalemberek, a mandarint sem
beszélik. Az idősebb férfi, aki viszont bambuszcsőben
tárolt kukoricapálinkát kínált az ösvény mellett,
kínaiul unszolta a mellette elhaladókat, igyanak még
egyet a szintén bambuszból készült gyűszű méretű
kupicából.
Xishuangbanna több mint 300 ezer dai nemzetiségű
embernek az otthona, ők adják a prefektúra teljes
lakosságának több mint 30 százalékát. Megtudtuk,
a dai kultúrában a nőnek nagyobb a szava, mint a
jinuóknál; gyakran döntési joguk van, s ha férjhez
mennek, a férfi költözik a nő családjának a házába.
Mindazonáltal a dai írásjegyek megtanításából
kihagyják őket.
A daiok többsége a hinajána buddhizmus követője, a
családok egy része még mindig a helyi templomokba,
kolostorokba küldi fiait, ahol megtanulják az írást,
olvasást, a vallási énekeket.
A dai nép számára az elefánt a jó szerencse, az erő
és a hosszú élet szimbóluma. Élőben leginkább a vad
elefántok völgyében találkozhat velük az arra járó, ha
elég szerencsés. Hajnalban és alkonyatkor nagyobb
az esély rá. Körülbelül háromszázan élik gondtalan
életüket itt, a vadonban, az „elefántok birodalmában”.
Akik többet szeretnének megtudni az ázsiai elefántokról természetesen azok is kapnak muníciót a helyi múzeumban. Ha valaki csak épp hogy belebotlana
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néhányba a hosszas séta során annak sincs oka búslakodni. Először is, mert sok más különleges növén�nyel és állattal találkozhat még, másodszor pedig a
park üzemeltetői nem bízzák a véletlen szerencsére,
hogy a messziről jött vendég a nagy ormányosok közelébe kerül-e.
Az elefántshow szabadtéri cirkuszi mutatványok,
szórakoztató jelenetek sora, időnként a közben
gyümölcsöket, ananászt, papaját, mogyorót majszoló
és frissen készített gyümölcslevet fogyasztó közönség
bevonásával. A fiatal idomárok könnyedén irányítják
a hatalmas állatokat, amelyek még kapura is rúgnak
focilabdákat, vagy hagyják, hogy a farkuknál fogva
pörgessék őket. A végén a közönség soraiban ülők
is kapnak egy-egy nagy csomag uborkát, s azzal
jutalmazhatják az ormányosokat, akik rutinosan
csippentik ki az ember kezéből az elemózsiát, majd
tüntetik el a „mélyben”.
A kirándulások egy részét a túra résztvevői kerékpáron tehették meg. Amiről ugyanakkor el kell árulni,
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hogy „trükkös” megoldással lehetővé teszi, hogy a
nyeregben ülő, ha épp a kedve, vagy a fizikai állapota úgy kívánja, elektromos rásegítéssel látszatra
könnyedén hajtson fel az emelkedőn is. A bicikli,
amit egy 2012-ben alakult cég, a suzhoui Sino
Lithium gyárt, márkás nyugati kézi váltószerkezettel volt felszerelve és öt sebességfokozatú elektromos váltón is nyomogathatta az ember a gombokat.
De tekerni mindig kellett…
Többnyire persze mindenki élvezte a helyenként
hegyi utakat, a tavak mellett vezetőket és még az
országútakat is. Például, amikor a kínai-mianmari
határtól végeláthatatlan, sűrű banánligetek között
vezetett a betonút Mengjinglai (Mengcsinglaj) településhez, ahol egy éjszakát is eltöltöttünk. Talán
itt, ezen az 5-6 hektáron elterülő dai településen
ért bennünket koncentráltan a legtöbb élmény. Bekukkanthattunk a házakba, ahol ugyan belépéskor
le kell venni a cipőt, láthattuk a szövő asszonyokat,
ihattunk a rizspálinkájukból, részt vehettünk a he-

lyi buddhista közösség szertartásán, este nagy fehér,
gyertyás lampionokat indíthattunk útnak az ég felé,
hajnalban kakaskukorékolásra ébredtünk, s többek
közt biotojást fogyaszthattunk reggelire.
A közvetlenül a kínai-mianmari határt képező folyó
mentén található faluban 99 család él, összesen több
mint ötszázan vannak. Úgy tartják, falujuk történelme
csaknem 1400 évre nyúlik vissza.
Xishuangbanna és az ott élők mindenkit megnyertek
maguknak. Az európaiak, de még a kínaiak is sok
olyat láttak és tapasztaltak, amilyet korábban még
nem. És ez nemcsak az idomított papagájokra, vagy a
rántott banánlevélre és a ropogósra sütött hernyókra
vonatkozik, hanem elsősorban arra a világra, amibe
néhány napra belekóstolhattunk. És aminek része az
a vendégszeretet és gondos figyelem, amit az idegen
„úton-útfélen” megtapasztalhatott, akár jinuo, akár
dai, akár han emberekkel találkozott.
TBL
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Száz Paganini
összejövetelének nevezték a 100 Tagú
Cigányzenekar koncertjét Sanghajban
„Hihetetlenül jól, harmonikusan játszik a hegedű és
a cimbalom, ráadásul karmester nélkül” – fejtette ki
véleményét egy középkorú sanghaji asszony a 100
Tagú Cigányzenekar előadásának szünetében Wang
Xuejunnek, magazinunk főszerkesztőjének. Csodálatos
játékukkal, egyedi, csak rájuk jellemző hangzásvilágukkal lenyűgözik a közönség szívét. Ennek oka érzésvilágukban és zenei műveltségükben gyökerezik. A zene
egyetemes és univerzális művészet, képes megérinteni
az emberek lelkét, függetlenül attól, hogy melyik országban élnek és milyen nyelven beszélnek. Október
29-én a Sanghaji Kelet Művészeti Központban a két
nappal korábbi csodálatos pekingi koncertet követően
hagyományos, káprázatos előadói teljesítménnyel ismét
elképesztették a Kína keleti peremén fekvő világhírű
városban lakókat. Főszerkesztőnk az alábbiakban következő riportban és az általa készített fényképekkel
foglalta össze élményeit a hungarikumnak is nevezett
cigányzenekar szerepléséről.
Feledhetetlen emléket hagyott a 80-es éveket megelőző
években született kínaiakban egy világhírű indiai film,
a Karaván. A filmnek Jeetendra című betétdala a kínaiak százezreinek együttérzését keltette fel a cigányok
vándorló és előadásos életmódja iránt. Az indiai film
országos vetítése után pár évtizeddel, 2013 őszén a pekingi Nemzeti Nagyszínházban és a sanghaji Kelet Művészeti Központban a muzsika segítségével emlékeztek
vissza a középkorú kínaiak a cigányok hagyományos,
misztikus életére. Mindez a 100 Tagú Cigányzenekarnak volt köszönhető.
Sanghajban október 29-én riporterként jelentem meg az
előadás helyszínén. 18 óra volt, az előadás előtt másfél
órával, amikor a zenekar tagjai éppen próbáltak. Célom természetesen az volt, hogy beszélgethessek Buffó
Rigó Sándor művészeti vezetővel, Lendvai Csócsi József főprímással és Ökrös Oszkár cimbalmos szólistával a kínai turnéról.
Csodálatosan kezdte a főprímás a „nyolcszem közti
beszélgetést”. „Mint hegedűs, főprímás voltam a Rajkó
Zenekarban. Az egész világot bejárva háromszor is voltunk Kínában, azaz 1959-ben, 1961 és 1963-ban is. De
csodálatos, lelkes közönség van itt. Ami szép, jó, azt
mindjárt észreveszik”- mesélte Lendvai.
Való igaz, hogy ámulatba ejtették a cigányzenészek
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a sanghaji közönséget. Engem is csodálattal töltött el
nemcsak az előadás, a helyi hangulat, hanem – ami
ennél különösebb – az is, hogy a közönség tényleg
szívből összeolvadt a zenével. Egy Yu Xiaoxien nevű
idős sanghaji férfi teljesen ősz édesanyjával nézte a
koncertet. Elárulta nekem, hogy szerinte a zenekar által
előadott klasszikus művekből szomorkás, az autentikusan játszott vidító zenedarabokból viszont kissé keserédes érzés hangzott. Minden tiszteletem a három sorral
előttem ülő úré. Bízom abban, hogy művelten, valódi
hozzáértéssel gondolkodott, gyönyörködött a zenében,
ráadásul igazi szeretettel.
Jóllehet nem értek nagyon a klasszikus zenéhez, mégis
a cigányzenészek előadása és a hagyományos játékmód közti különbségekről tettem fel kérdést Sanyinak.
„Talán az előadásmódban van a különbség” – kezdte
a válasz kifejtését. „Az alkalmazkodó képesség is, az
egymáshoz való alkalmazkodás, a virtuozitás, a mindennapos megújulás. Minden nap másként játszunk,
ragaszkodunk hozzá, hogy úgy játsszunk, ahogy az eredetiben van, nagyon pici az eltérés, és ez a pici eltérésre

mondják azt, hogy ez az íz, ez a cigányos íz. Ennyi. Bármilyen klasszikus darabot játszunk, ennyi a változás.”
A hegedűművészetet a génjeikben hordozó tehetségükről Buffó megállapítja, hogy a rátermettség isteni adomány. „Abban különbözünk még a szimfonikus zenekartól, hogy nincsenek rézfúvósaink, trombita vagy kürt.
Debussy, Liszt Ferenc és a többiek mind kifejtették,
hogy micsoda nagy kincse ez a cigányzene a magyar
népnek, és meg kellene ezt becsülni” – mondta a kedves
Sanyi.
Li Xueyun középkorú sanghaji asszony a 100 Tagú
Cigányzenekar előadásának szünetében mesélt élményeiről. Szerinte hihetetlenül jól, harmonikusan játszik
a hegedű és a cimbalom, ráadásul karmester nélkül, ami
mély benyomást tett rá. Ezzel kapcsolatosan Buffó ismét büszkén említi: „Mindenütt azzal érjük el a sikert,
hogy mi szívből játszunk. Mi odaadjuk a szívünket. A
virtuozitás, az alkalmazkodó képesség egymáshoz. Ez
az, amit a közönség nagyon átérez. És ez a fajta zene,
amit mi kotta nélkül játszunk, ezt nagyon nagy dolognak tartja a közönség.”
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Ezt hallva, jobban fáj a szívem, mint más kínaié,
mivel a zenekar honlapján korábban olvastam, hogy
nagy veszélyt jelent a szponzor és más külső támogatás hiánya. Még az is előfordulhat, hogy az 1985-ban
alapított, a világon párját ritkító zenekar nem tudja a
munkáját folytatni. Aggodalmamat Buffó is osztotta.
„Egyre kevesebb az állami támogatásunk. Évről évre
kevesebb lesz. Most már éppen csak arra elég, hogy
felvegyük a bankból, és már nincs is, olyan kevés.
Nekünk viszont kell próbálni, kell fizetni a próbatermet, kell fizetni az irodának a fenntartását, telefon,
mindenféle költség van. És sajnos ehhez kevés támogatást kapunk az államtól. Azt hiszem, ez Európában
így van, hogy a kultúrára nagyon keveset áldoznak.
Nemcsak Magyarországon, mindenütt így van sajnos
Európában. Ez európai betegség. Hogy a kultúra, meg
az egészségügy a legeslegutolsó. Mindenre kerítenek
pénzt, de a kultúrára nem.”
Két irodai dolgozó segítségével a főtitkár végzi a zenekar napi gazdálkodását. De nehéz a helyzet, mondja
nekem a művészeti vezető. Lendvai főprímás szerint:
„Nem szabad hagyni, hogy ez elvesszen, mert Magyarországnak az egyik legnagyobb értéke a cigányzene. Már most hungarikum. Csak ezt most még anyagilag nem igazán ismerik el. Erkölcsileg már igen, de
anyagilag még nem.”
Igazából mire van szükség? Igazából mihez alkalmazkodhat a zenekar a piacon? És mi lenne a megoldás?
Fájdalmat érzek a beszélgetés folyamán. De Sanyi
növeli a hangulat komolyságát keserű szájízű beszédével: „Mi megtesszük a magunkét. Muzsikálunk szépen, és nagy sikerünk van, de ettől többet nem tudunk
csinálni, mert nem tudunk hatni se politikailag, se
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semmiféle ilyen módon az emberekre.”
Mást nem tehetek, mint hogy átterelem a keserű beszélgetést az engem, mint amatőrt érdeklő, viszonylag
ártatlanabb kérdések felé. Oszkárhoz fordulok azzal
a kérdéssel, hogy hogyan vesznek fel szükség esetén
újabb tagokat. Így válaszolt: „A zenekar nagyon jó
hírű, a zenészkollégák tudják, hogy Magyarország
krém cigányzenészei vannak ebben a zenekarban, és
akinek vonzó ez a dolog, és szeretne a zenekarba bekerülni, akkor a zenekar vezetősége előtt felvételt kell
játszani. És akkor elbírálják, hogy megfelelő szinten
van-e, alkalmas-e arra, hogy a műsort megtanulja, milyen zenei végzettséggel rendelkezik – tehát nagyon
összetett dolog. Hogy ebbe a zenekarba be tudjon
valaki kerülni, akkor meg kell nézni minden oldalról,
hogy rendben legyenek a dolgok.”
Említettem a művészeknek, hogy Budapesten a kocsmákban, éttermekben vagy szállodákban gyakran
játszanak cigányzenészek hegedűn. A helyzetet pesszimistán látja Oszkár, sőt az egyre kevesebb muzsikus
miatt aggódik a zenekar utánpótlása miatt is. „Mostanság az utánpótlás nem igazán megoldott, mert nem
annyira vonzó ez a pálya most, mert nem nagyon lehet
belőle megélni, a gazdasági helyzet sajnos nem alkalmas erre. Igaz, hogy régebben Magyarországon sok
étteremben sok cigányzenekar játszott. Most viszont
más a helyzet. Tehát a cigányzenészeknek nincsen
munkájuk, és ezért a cigányzenészek a gyerekeiket
nem nagyon tanítják erre a szakmára. Ha zenét tanítanak nekik, és olyan tehetségük van, hogy az elbírja, akkor klasszikus zenére próbálják tanítani, vagy
dzsesszre, mert a cigányzenéből nagyon nehéz megélni. Magyarországon szinte ez az egy zenekar létezik,

ami a fiatal cigány tehetségeket fel tudja karolni és be
tudja a zenekarba vonzani.”
Középkorú kínaiként természetesen érdeklődöm a
cigányzenei stílus eredete után. „A hangszer eleve
Ázsiából származik, de Európában mi másfajta cimbalmon játszunk. Európában a cimbalmot koncertképessé tették, volt egy nagy mestere ennek, Bohák
Lajos, aki a zongora mintájára csinált egy koncertképes cimbalmot. Utánozta a zongora lehetőségeit, a
pedálokat, a basszushúrokat. Ez a kínai cimbalomnál
nincsen, annak a mérete is kicsi, az a kínai népzenére
való. Viszont az európai cimbalom klasszikus zenére
és népzenére is alkalmas, ugyanúgy, mint a zongora” –
hangzott Oszkár válasza.
És mi a helyzet a cigányok eredetével? A zene és a
nemzetiség eredete között mi az összefüggés? Sanyi
úgy válaszolt, hogy a cigányzene bizonyára Ázsiából
származott, hiszen a cigányok is Ázsiából vándoroltak
el, bár nem egészen tisztázott, hogy a cigányok honnan
jöttek. Hozzátette: „Van valaki, aki azt mondja, hogy
Indiából származunk, mások szerint Egyiptomból, bár
Egyiptom csak állomás volt. Vannak, akik szerint a cigányok Izrael egyik elveszett törzse, tehát a cigányság
az izraeli népcsoporthoz tartozik. Lehet, nem tudom,
mindenesetre zenei téren nagyok a hasonlóságok. A
100 Tagú Cigányzenekar koncertzenekar, tehát mi
klasszikus zenét játszunk mostanában. Olyan műveket
játszunk, amelyeket az európai nagy komponisták feldolgoztak, mert hallották a magyar cigányokat muzsikálni. Gondolok itt Brahmsra, gondolok itt Liszt Ferencre. Liszt Ferenc a rapszódiáiban azt dolgozta fel,
ahogy a cigányok muzsikálnak magyar népdalokat.”
A cigányzene és a zenekar jövőjét illetően Buffó Rigó

Lendvai Csócsi József, Ökrös Oszkár és
Buffó Rigó Sándor (balról jobbra)

Sándor nyilatkozott nekem, mint a Kínai Nemzetközi
Rádió munkatársának: „Talán még annyit, hogy még
a klasszikus zenészek is nehézségekkel küzdenek, tehát ott is csak a legeslegjobbak tudnak érvényesülni
valamilyen módon. A kulturális életnek nagyon nehéz
az egész világon, de hál’ istennek a magyar cigányság
nagyon tehetséges nép, nagy tehetséggel és örömmel
tudnak muzsikálni, úgyhogy azért én optimista vagyok
a jövőt illetően, hogy azért megváltozik a helyzet. Ha
nem is lesz olyan jó, mint a régi világban, a harminc
évvel ezelőttiben, de jobb lesz. Mert ez a cigányzenei
műfaj van olyan jó, hogy a koncerttermekben is elő
lehet adni, tehát bármilyen helyzetben, bármilyen pozícióban képes arra ez a zene, hogy megfogja az embereket.”
Beszélgetésünk közben felkészültem a fényképező
optikájának beállítására, hogy hűségesen írjam le az
előadáson történteket és remélem, hogy az optikán keresztül megláthatom a zenekar jövőjét, és a mi jövőnket is.
Wang Xuejun

E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Az ősi Kínát nem hódították meg,
de a mai színházat igen
S a n g h a j e g y i k l e g f o rg a l m a s a b b u t c á j á n e g y
gyorsétteremben álltam sorban egy órával az Attila című
opera utolsó főpróbája előtt. Egy külföldinek segítettem
ételt rendelni, mikor egy másik férfi lépett oda hozzá és
magyarul köszöntötte. „Ön magyar?”- fordultam felé
meglepődve, mire ő még nagyobb meglepetéssel az
arcán kérdezett vissza: „Ön is beszél magyarul?!”
A 15. Sanghaji Nemzetközi Művészeti Fesztivál
és Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulója
alkalmából november 7-én este mutatták be a budapesti
Művészetek Palotája és a Sanghaji Nagyszínház
koprodukcióját, Verdi Attila című operáját Sanghajban.
A látogatásom apropója is ez volt. Mikor elmondtam
miért jöttem, új ismerősöm is bemutatkozott:
„Káel Csaba vagyok.” Alig akartam elhinni, hogy
a velem szemben álló úr a Művészetek Palotájának
vezérigazgatója, az Attila rendezője, akivel pekingi
stúdiónkban egy héttel korábban telefonos interjút
készítettünk. Valóban ennyire kicsi a világ.

Kael Csaba rendező, a Müpa
vezérigazgatója
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„Az Attila a nyugati és keleti kultúra találkozásáról
szól” Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója
Ez azért is kiemelkedő esemény, mert a Sanghaji Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként ez a színház
felújítását követő első premier. Verdi Attiláját Kínában
soha nem mutatták be. Már maga a téma is nagyon érdekes: a nyugati és keleti kultúra egyfajta találkozásáról
szól. Bár Attilát, a hunok fejedelmét Kínában nem nagyon ismerik, magukról a hunokról már hallottak. Az
ország félt is komoly katonai erejüktől, és a kínai nagy
fal egy részét is ellenük építették.
Korábban már beszélgettünk együttműködési lehetőségekről a Sanghaji Nagyszínház igazgatójával, akinek
ezt a kínaiak számára is érdekes témát ajánlottuk, és
igazunk lett. Egy héttel az előadás előtt minden jegy
elkelt. Van egy csomó történelmi érdekessége is a produkciónak, ráadásul Verdinek ezt a remekművét méltatlanul keveset játsszák.
A közös munka is igazi kulturális találkozás volt: a jelmezeken a magyar részről Németh Anikó jelmeztervező
dolgozott, aki foglalkozik viselettörténettel és -kutatással is; de bevontunk két kínai munkatársat is, akik szintén végeztek kutatásokat a ruházatokat illetően.
Ez év januárjában hároméves stratégiai megállapodás
született a Müpa és a Sanghaji Nagyszínház között,
így várhatóan lesz még kínai-magyar közös produkció
Sanghajban. Megtiszteltetés, hogy a Verdi bicentenáriumot Kína Magyarország segítségével hozta össze.
Komoly szerepünk van benne, hiszen az olasz gyökereket, amiket a magyar operajátszási kultúra átvett, most
közösen adjuk Kínában tovább. Ez nagyon fontos küldetés.
Mivel a Művészetek Palotája hároméves egyezményt
írt alá a Sanghaji Nagyszínházzal és a pekingi Nemzeti
Előadóművészeti Központtal (NCPA), így az elkövetkező években várhatóan több operát is színre viszünk.

Odabellát alakítja, és mint mondja, ez sokszínű szerep.
Az egyszerre harcos és szerelmes asszony szerepében
sokat kell játszania a hangjával: színeket és árnyalatokat
kell megmutatnia; ehhez két-három fajta szopránhang is
szükséges. Annak ellenére, hogy ez nehéz feladat, ő nagyon élvezi.
Bár a sűrű program és a próbák miatt nem volt elég ideje
sanghaji városnézésre, a közönséget és az utcai forgatagot
látva jószívűnek és kedvesnek tartja a kínaiakat.
„A színházi kollégákkal nagyon jók a tapasztalataim.
Odafigyelnek rám, amikor kérek tőlük valamit. Mindent
megtesznek azért, hogy az előadás sikeres legyen. Örülök
annak, hogy együtt dolgozunk!”
Interjú Boross Csillával

„Nekem ez nagyon nagy öröm” - Boross Csilla
szopránénekes, Odabella
Boross Csilla, a csodálatos hangú magyar
szopránénekes három éve járja a világot nemzetközi
karrierjének köszönhetően, de a szárazföldi Kínába
most jutott el először. 2012 novemberében már énekelt
a makaói Puccini-fesztiválon, ahol óriási sikere volt.
„A Pillangókisasszony azért áll nagyon közel hozzám,
mert anya vagyok, és az valahogy nagyon bekúszott
a szívembe. Érdekes azt bemutatni, hogy hogyan lesz
a kislányból önmagát feláldozó asszony: a fejlődését,
a változását. Puccini műveiben rengeteg szín van,
mindezt megjeleníteni, létrehozni nagyon nagy öröm.”
A nyugatabbról érkezett művészeket Kínában járva
talán meglepheti a közönség viselkedése, a váratlan
reakciók. Amikor Boross Csillát erről kérdezem, azt
mondja, nincs miért aggódni.
„Nem lehet elvárni a kínai emberektől, hogy tisztában
legyenek mindazzal, amit mi is évszázadok alatt
építettünk ki magunknak. Ők mindezt most próbálják
meg magukévá tenni, ez nem megy egyik pillanatról a
másikra. Én nem lehetek azért mérges, ha valaki akár
az ária kellős közepén tetszésének ad hangot, inkább
örülni kell ilyenkor, hiszen ez egy pozitív dolog, nem
igaz?”
A kihívást mindig lelkesen fogadja. Az Attilában

„Remélem, hogy máskor is részt vehetek magyar-kínai
koprodukcióban” – Han Peng kínai tenor, Foresto
Az Attilát két szereposztásban játsszák és az egyikben
majdnem mindenki kínai. Ők már a magyar művészek
megérkezése előtt elkezdték a kottát tanulni. Káel Csaba
rendező szerint nagyon lelkesen és magas színvonalon
tették magukévá ezt a nehéz darabot. Hang Peng például
így fogalmazott:
„Amikor Boross Csilla először hallott énekelni, odajött
és azt mondta, Olaszországba kellene mennem tanulni.
Nagyon jól megy a közös munka és bízom benne, hogy
lesz még alkalmam együtt dolgozni vele.”
Ma Xiaolu

Han Peng kínai tenor Foresto
szerepében

E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
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Kovács Málna munkatársunk
interjút készített a párral

Amerikából jöttek
Tudják, hogy mivel lehet lekötni ezer iskolás
figyelmét? Mi érdekli a fiatalokat, hány magyar
pogácsát lehet bekapni úton a tanterem felé és mi
igaz abból, hogy a magyarok nem mosolyognak
eleget? Az Anderson házaspár tudja. Tizenkét évig
éltek és tanítottak Budapesten. Azóta Pekingbe
költöztek; itt beszélgettem velük – magyarul.
„ Te l j e s e n b e l e s z e r e l m e s e d t e m a m a g y a r
emberekbe és ételekbe” – kezdi Julie Anderson, aki
szerint kalandvágy és bátorság nélkül nem megy,
és félénknek sem szabad lenni, ha az ember úgy
dönt, hogy összepakol és egy másik országba, egy
másik kontinensre költözik. Ő a magyarokat eleinte
barátságtalannak és komornak látta: olyanoknak,
akiket csak a munkájuk visz előre.
Mint mondja, ettől az egész magyar kultúra is
sötétebbnek tűnik. Szerinte át kell törni azon a
bizonyos falon, hogy a magyarok megnyíljanak és
hagyják, hogy megismerjék őket. Ezután viszont
mindenki végtelenül szerethetővé, odaadóvá és
barátságossá válik.
„Én nekik köszönhetően szerettem meg annyira
Magyarországot, hogy a második otthonomnak
tekintem annak ellenére, hogy nem ott nőttem fel.
Ráadásul mindkét gyermekünk ott született, ez is
összeköt. Nagyon tetszik, hogy mindenhol működik
a tömegközlekedés, a város nagyon gazdag csodálatos építészeti műremekekben, minden sarkon
van egy cukrászda vagy egy fagyizó, ahová be lehet
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ugrani iskolába menet egy kis sajtos kifliért, és a finom pogácsák is mindenütt kaphatók, ami nagyon
jól jön, ha meg kell etetned az éhes gyerekeidet.”
Feleségét hallgatva Zachary is bólogat, noha ő egész
más emlékeket őriz a magyarországi kezdetekről.
Először ötéves korában került Budapestre, amikor
a szülei a munkájuk miatt odaköltöztek, így egy
ideig ott járt általános iskolába is, és már az elején
rengeteg barátja lett. Tizenhat évesen visszatért
az Egyesült Államokba, ott érettségizett és ott járt
főiskolára, aztán a húszas évei közepén - egy évvel
azután, hogy Julie-val összeházasodtak - a munkája
miatt ismét Magyarországra költözött. Az volt az
első évük a tizenkettőből.
„Mivel gyerekkoromban már éltem
Magyarországon, nem volt különösebben nehéz
később visszatérni, bár igaz, hogy még akkor sem
éreztem a magyar kultúrát egészen a sajátomnak,
és ez a mai napig így van, hiszen mégiscsak
Amerikát tekintem az otthonomnak, és úgy érzem,
hogy oda tartozom. A magyar kultúrával azonban
nem voltak problémáim, a kezdetektől fogva otthon
éreztem magam, így az életemben az első igazán
idegen kultúra nem a magyar, hanem a kínai volt.
Azt mondhatom, hogy a túléléshez három dolog
szükséges: az embernek legyen megfelelő humora,
formálható attitűdje, és végül: semmit sem szabad
túlságosan komolyan venni.”
Zach anyanyelvi szinten, alig hallható akcentussal
beszél magyarul; két évig láthatták a nézők az egyik
budapesti zenetévé képernyőjén, amit színházi
ember lévén nagyon szeretett csinálni.
„Nincs igazán jó nyelvérzékem és a nyelvtanulás
mindig kemény dió számomra” – veszi át a szót
Julie.
„Sajnos magyarul sosem tanultam meg igazán úgy,
ahogy szerettem volna, ami nagyon elszomorít.
Igaz, hogy ha a témát ismerem, akkor könnyedén
be tudok kapcsolódni egy beszélgetésbe és
megértem azt is, hogy miről beszélnek körülöttem,
de az árnyalatnyi nyelvtani fogásokat, vagy az
átvitt értelmű kijelentéseket már nem tudom
követni. A kínai nyelvvel kapcsolatban azonban azt
tapasztalom, hogy a nyelvtan sokkal egyszerűbb,
és a kínaiak sokkal elnézőbbek a kiejtést illetően is.
Úgy vettem észre, hogy a magyarok nem azok, ami
persze engem csak jobban motivál.”
Ahogy beszélgetünk, kiderül, hogy még mindig hiányzik nekik a hortobágyi húsos palacsinta, a paprikás csirke, a káposzta- és az uborkasaláta, na meg
persze a fahéjfagyi, de még a magyar sör is. Julie
szerint Kínában nem ez a legnagyobb veszteség.

„Ez az őrjítő, folyamatos mozgás, körforgás, amiben
élünk, borzasztóan nehéz. Mindig minden változik,
cserélődik, ez az emberekre, a barátainkra is vonatkozik: éppen csak megismersz valakit, aki a következő pillanatban már továbbáll. Nehéz hozzászokni
ehhez az óriási pörgéshez.” Angoltanárok lévén
mindketten tudják, hogy milyen érzés magyar diákokat tanítani. „Magyarországon - ahogyan Kínában
is - azt tapasztaltam, hogy a gyerekeket az érdekli
a legjobban, ami más, mint amit otthon a szüleiktől látnak” – mondja most Zach. A mai felgyorsult
internetes-zenés világban sokkal egyszerűbb a külföldi, ismeretlen dolgokra nyitott fiatalokat találni,
mint korábban. Ha besétálok egy magyar tanterembe, ahol a jelenlévő diákok amerikai filmeken
nőttek fel, biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdésük lesz arról, amit a vásznon, a képernyőn látnak, hiszen azt testesítem meg számukra, amit ők
a »dobozból«, vagy a filmvászonról már ismernek.
Ugyanezt tapasztalom Kínában is, vagyis a helyzet
az, hogy elég ritka az olyan diák, akit valamilyen
szinten ne érdekelne az idegen, esetemben az amerikai kultúra. Jelenleg egy magániskolában tanítok
gimnazista korú gyerekeket, akiket a szüleik minden bizonnyal azért járatnak oda, hogy később európai vagy amerikai egyetemekre küldhessék őket.
Ezek a diákok végtelenül érdeklődőek. Sajnos az
állami intézményekben tanulókat nem ismerem, de
tudom, hogy Kínában nagyon nehéz továbbtanulni,
és hogy a diákok borzasztó sokat dolgoznak egyegy egyetemi, főiskolai helyért. Kíváncsi vagyok az
ő érdeklődési körükre is, noha szinte biztos vagyok
benne, hogy ők is hasonlóképp nyitottak az ismeretlenre.”
Julie ismét bólogat, azt hiszem, egyetért a férjével.
„Zachnek minden eszköze megvan ahhoz, hogy
kivívja és fenntartsa a figyelmet. Ez főleg azért
nagy dolog, mert a magyar kollégáink többsége
szenvtelenül állt a tanításhoz, ő azonban olyan
szenvedélyesen csinálta, hogy amint belépett a
tanterembe, a gyerekek – akármit is csináltak addig
– abbahagyták és csak rá figyeltek. Előfordult, hogy
ötszáz vagy ezer gyerek figyelmét is le tudta kötni
csupán azzal, hogy elkezdett beszélni hozzájuk.
A tanítási módszereinkben benne van a magyar
nyelv minden sajátossága is, ami lassít vagy egy
kicsit formál a tempón, a ritmuson. Ugyanakkor az
egészet felrázzák azok a pillanatok, amikor beesik a
tanterembe egy amerikai tanár, aki még elég lökött
is ahhoz, hogy felszabadultan, gátlások nélkül előadja
magát. Az ilyesmi szerintem kultúrától függetlenül
mindent visz.”
				Kovács Eszter Málna
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http://hungarian.cri.cn
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Borakadémia

— A piacnak először borfogyasztókat kell nevelni

A cég alapítója, Wen Han

Wen Han a Yixiangguoji Borászati
Akadémia igazgatója Pekingben.
Mielőtt borral kezdett volna foglalkozni, egy informatikai cégnél
dolgozott. Egy francia barátján keresztül ismerte meg a borkultúrát, és
azonnal bele is szeretett, olyannyira,
hogy elhatározta, Franciaországba
megy.
A Bourgogne-i Makoun nevű iskola
borértő szakos diákjaként beutazta
Bourgogne-t, háromszáz pincészetben járt, majd Amerikában és
Spanyolországban folytatta tanulmányait. Kínába való visszatérése
után alapította meg a Yixiangguoji
Borászati Akadémiát.
„2002-ben külföldön tanultam a
borkultúráról. Miután visszajöttem
Kínába, azt vettem észre, hogy ezt
az italt még kevesen fogyasztják –
kezdte mesélni Wen Han. Én bíztam
a kínai boripar kecsegtető jövőjében,
ahogyan abban is, hogy az elkövet-
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kező években az egész piac gyors
fejlődésnek indul majd és szükség
lesz szakemberekre ezen a területen.
Véleményem szerint minden iparágnak profikra van szüksége. Én ezért
kezdtem el a borral foglalkozni” –
tette hozzá. Wen Han és a partnerei
egyetértenek abban, hogy a kínai
borpiac gyorsan fejlődik majd, de a
hangsúlyt nem az eladásra, hanem
inkább az oktatásra fordítják.
„Mindenki másban tehetséges. Én
például keveset tudok az eladásról,
ezért nem szeretnék olyan munkahelyen dolgozni, ahol egyszerűen csak
eladni kell. Én azt szeretem a szakmámban, hogy sok munkával bármit
el lehet érni benne” – folytatja Wen
Han, aki az üzleti életben nem mindig volt sikeres, de mindig nagyon
sokat dolgozott. Úgy gondolja, hogy
a sikert csak szorgalommal lehet elérni.
Azért kezdett el borászati okta-

tással foglalkozni, mert Kínában
kevés ilyen profillal rendelkező cég
van. Úgy gondolta, hogy ahogy
az iparág fejlődik, úgy egyre több
szakemberre lesz szükség. A telekommunikációs ipart hozta föl
példaként: az okostelefonok egyre
szélesebb terjedésével több és több
telefontechnikusra van szükség.
De miért gondolta, hogy a kínai borpiac is hasonló tendenciát mutat?
Azért, mert Wen Han szerint szoros
kapcsolat van a gazdasági helyzet és
a borfogyasztás között.
Ha az előbbi nem jó, akkor az emberek kevesebb bort fogyasztanak.
A jelenlegi jó gazdasági helyzetben
azonban a boripar is jó úton halad.
„Amikor fejlődik a gazdaság, és az
emberek magasabb életszínvonalon
élnek, igénylik a bort és annak kultúráját is. Ez működteti a boripart.
Rossz gazdasági helyzetben ez a
piac nem működik” – folytatta Wen
Han, aki úgy látja, hogy a kínai emberek egyelőre nem ismerik elég jól
a borkultúrát, de fejlődőképesek. A
Kínába látogató külföldi fogyasztókkal és ismereteikkel kapcsolatban
azonban bizakodóbb.
„Szerintem ez más országokban
is így lehet: az emberek nem úgy
születnek, hogy szeretik és ismerik
a bort, de egyre több városban látni
olyanokat, akik később változnak,
és ez az, ami fokozatosan javítja az
ismereteiket is.”
Wen Han elmondta, hogy bár jelenleg is sok borászati oktatási
intézmény van Kínában, csak a
nagy vállalatok engedhetik meg
maguknak, hogy az eladás mellett
oktatással is foglalkozzanak. Cége,
a Yixiangguoji főleg a borszerető
fogyasztó felé fordul: ügyfeleiknek
nemcsak bort, de szakmai minősítést
is adnak. Ezért számos helytől ke-

resnek profi és tapasztalt borértőket.
Egyik fiatal oktatójuk, Qi Wen
például nemcsak a Nemzetközi
Sommelier Szövetségtől kapott diplomát, hanem a portugál borszövetségtől is, ahol szintén szaktanácsadóként működik.
Számos világhírű bortermelő helyen
járt, és többször vett részt kínai és
nemzetközi borversenyeken is.
„Régen nem szerettem a bort. Egyszer, mikor Sanghajban jártam egy
ismerősömnél, gyönyörű bort ittam
nála. Sauvignon Blanc volt Új-Zélandról. Nagyon különleges, friss
szőlőíze volt, felfrissített a forróságban. Ekkor hirtelen megértettem,
hogy a bor semmilyen más italhoz
sem hasonlítható. Nemcsak alkohol van benne, hanem saját aroma,
történelem és sztori is. Így történt,
hogy fokozatosan beleszerettem” emlékszik vissza Qi Wen.
Megosztotta velünk egy másik élményét is: valamelyik borversenyen
történt, hogy hirtelen odaugrott hozzá valaki, és tanárnak szólította. Ez
nagyon jól esett neki. Elmondta azt
is, hogy nagy rajta a nyomás, mert a
mai diákok már sokkal jobbak, mint
korábban. Tanári pályájának kezdetén sok olyan diákkal találkozott,
akik szinte semmit sem tudtak a borról. Ha megkérdezte őket valamiről,
egyszerűen nem tudtak válaszolni.
A mai diákoknak viszont sokkal nagyobb a tudásuk és nagyon profik a
kérdéseik is. Ezért hangsúlyozza ő
is, hogy milyen fontos a szorgalom:
az óráira járó diákok közül sokan
néhány év alatt el tudtak helyezkedni a borszakmában.
„Sok, a boriparban elhelyezkedett
cégvezető, éttermi vagy szállodai
szakember jön hozzánk tanulni.
Egy kereskedőnek látszólag csak
annyi feladata van, hogy vásároljon
és újra eladjon egy-egy palackot,
de ha mi is csak ennyire tanítanánk,
az nem biztos, hogy elég lenne. Ha
valaki többet akar tudni a borról,
annak tanfolyamra is szüksége lesz.
Néhány diákunk egyszerűen csak
szereti a bort, mint társadalmi-kultu-

rális kommunikációs szimbólumot.
Őket inkább az eladás, kóstolás, befektetés érdekli” – folytatta a tanárnő.
Pei Yuan egy borászati cégnél dolgozik Pekingben. Munkatársainak ad
borkóstolásórákat. Korábban Franciaországban tanult és három éve
vesz órákat Yixiangguojiban. Nagyon elégedett a kurzussal és a tanáraival is. Külünösen Qi Wen tanárnő
óráit szereti, ő a kedvence. Nagy
tudású, tapasztalt szakembernek tartja. Az órái érdekesek, értékesek és
nagyon szórakoztatóak; nagyon sokat tanult tőle, és ezt a tudást a mindennapjaiban kamatoztatja. Olyan
diák is akad, akit csak a személyes
érdeklődése hozott az akadémiára.
Niu Shanshan például Ausztráliában
jár egyetemre. A terve az, hogy ott
marad dolgozni. A bor számára csak
hobbi.
„Vendéglátóipari és szálloda szakon
tanulok, ami egy kicsit kapcsolódik
ugyan a borhoz is, de az egyetememen nem kaptam rendszeres
borászati oktatást. Azért jöttem
Yixiangguojiba tanulni, mert nagyon szeretem a bort, és a jövőben
sommelier-ként vagy borértő kereskedőként szeretnék elhelyezkedni” –
tette hozzá.
Wang Ben

Qi Wen oktatónő

Képzés az intézetben

Néha Wen Han is előadást
tart a diákoknak
E-mall:hun@cri.com.cn
http://hungarian.cri.cn
Tel:+86(10)6889 2124
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Parasztmunkásból milliomos

— Egy miao nemzetiségű lány álma
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A dél-kínai Guizhout a rejtőző
hegyek tartományának tartják.
A hegyek között megbújó, a
miao nemzetiség által lakott
Xijiang falu számára a 2008as év azért volt különleges,
mert az akkor megrendezett
3 . Tu r i s z t i k a i Fe j l e s z té s i
Konferenciának ez a falu adott
otthont. A hegyi falu korábban
kizárólag a mezőgazdaságra
támaszkodott, azonban ez a
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t u r i z m u s n a k kö s z ö n h e tő e n
mára megváltozott. Érintetlen
miao kultúrájának köszönhetően
Xijiang országszerte ismertté
vált.
X i j i a n g a v i l á g l e g n a g yo b b
m i a o n e m z e t i s é g i fa l u j a . A
települést körülölelő hegységet
Leigongnak, azaz Mennydörgő
i s t e n n e k h ív j á k . A f a l u b a n
közel 1300 család lakik, az
összlakossága megközelíti a

hatezret. A falu kapuja alatt futó
út a falu főutcája, a hegygerincen
lévő kaputól pedig az egész
falura rálátni. Itt helyezkednek el
a különleges nemzetiségi konyha
remekeit kínáló éttermek is.
Wei Tongxian a Xijiang falut is
magába foglaló Leishan járás
szóvivője. Elmondta, hogy a
turizmus fejlesztése gazdagabbá
tette a falut, konkrét példákról
beszélve pedig Anong asszony

történetét említette, akinek étterme a főutca
mentén áll. Anong éttermének éves forgalma mára
meghaladja az 5 millió jüant. Bár Anong nem
szívesen árulta el, hogy évente mennyi nyereséget
termel étterme, de azt elmondta, hogy csak az
alkalmazottak fizetése meghaladja az egymillió
jüant.
Ki gondolt volna Anong sikereire, amikor még
migráns munkásként egy sanghaji gyárban
dolgozott? Anong nap mint nap csomagolta az
élelmiszereket az egyik gyárban, hogy a hónap
végére 2 ezer jüant küldhessen haza.
„Amikor férjhez mentem ebbe a faluba, nem is
tudtam, hogy mennyire szegény a férjem családja.
Miután összeházasodtunk, az utcán találkoztam
az itteni nénikkel, ők azt mondták nekem, hogy
jaj, de szegény lány vagyok, ilyen jó lány létemre
milyen szegény a férjem, se pénze, se birtoka, hogy
teremtjük majd elő a napi betevőnket? Ezt hallva
nagyon kétségbeestem.”
Nem szokatlan a miao kisebbség között, hogy
egymást alig ismerő emberek összeházasodjanak.
A n o n g m é g a z o n a n a p o n h o z z á m e n t Ya n g
Jianzhonghoz, hogy megismerkedtek. Azelőtt
egyáltalán nem ismerték egymást, sőt családjaik is
külön falvakban élnek. Anong őszintén elmondta,
hogy megbánta házasságát. Azonban ezt is túlélte,
máig együtt élnek, és már egy 17 éves fiú és egy 11
hónapos lány szülei.
„’95-ben házasodtunk össze, ’96-ban született
a fiam, és ’97-ben mentünk Sanghajba munkát
vállalni. Azért hagytuk el a falut, hagytam itt a
fiamat, mert amikor őt a hátamra kötöttem, és
úgy árultam fánkot az utcán, véletlenül megláttam
a volt osztálytársaimat. Annyira szégyelltem
magam, hogy nem mertem köszönni nekik, fel se
néztem. Akkoriban nem vágytam pénzre, csak arra,
hogy ha az ismerőseim közül valaki házasodik,
és a többiek egy-két méter szövetet vagy egykét kiló rizst ajándékoznak neki, akkor én is
ajándékozhassak annyit, csak ez volt a kívánságom.
Elhatároztam, hogy kemény munkával, igyekezettel
és küzdelemmel változtatok életemen.”
Ebből kiindulva kétéves fiát édesanyjára bízta,
férjével pedig felkerekedtek, hogy Sanghajban
dolgozzanak. Ketten havonta 2000 jüant tudtak
félretenni, így négy év után hazatérhettek falujukba.
Anong elmondta, hogy a városban állandóan csak
arra gondolt, hogy minél hamarabb elegendő
pénzzel hazatérhessenek.
„Mindig azt gondoltam, hogy minél korábban
fejezhetem be a városi munkát és mehetek haza,
annál jobb. Az volt az álmom, hogy hazatérek, a
faluban csinálok valamit és közben a fiamra is

Üzleti utca a faluban

Anong éttermének bejárata
E-mall:hun@cri.com.cn
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magam tudok vigyázni.”
Négy éven át tartott, míg elegendő pénzt tudtak
félretenni. Először a férje, Yang utazott haza.
Xijiangban vásárolt egy darab földet, melyre egy
házat építtetett, magához vette a fiát, és ezután
Anong is hazatért. Azonban a ház és az utazás
elvitte összes megtakarításukat.
Yang elmondta, boltot nyitottak, hogy abból tartsák
el magukat.
„Valamiből meg kell élni, a gyereket fel kell nevelni,
így nyitottunk egy boltot, és mellette üveget és
papírt gyűjtöttünk, hogy azt a gyűjtőhelyen leadjuk.”
Akkoriban már néha betért a faluba néhány
hátizsákos turista, főleg külföldiek. Anong
észrevette, hogy a miao nemzetiségi kézműves
termékek, így például a viasszal festett szövet
nagyon tetszett a külföldi turistáknak, és a
szemközti bolt, ami ezeket árulta, jóval nagyobb
forgalomra tett szert, bár nem minden nap akadt
vevő.
Anong eladta saját boltját, kölcsönkért még 2 ezer

42

Kínai Nemzetközi Rádió
Shijingshanlu Str.16A
BEIJING 100040 CHINA

jüant, és egy hasonló boltot nyitott. A nyereséget
lassan visszaforgatva saját háza második emeleti
szobáit átalakíttatta és kiadta, így a kis bolt mellett
még az emeletes vendéglő is nyereséget termelt
számára.
A 2008-as turisztikai fejlesztési konferenciát
követően robbanásszerűen növekedett a falut
felkereső turisták száma. Anong eladta házát, és
egy sokkal jobb helyen vett egy új háromemeletes
házat. Saját pénze mellett még 50 ezer jüanes
bankhitelt vett fel, és beindította jelenlegi éttermét,
ami azóta is nagyon sikeres.
A konferencia hatására nemcsak Anong, hanem a
faluban egyre többen vettek részt a turizmusban.
A helyi kormányzat a kedvezményes hitelek
mellett az adókulcsokat is nagyon leszorította, így
támogatva a falusiak üzletét. Wei Tongxian szóvivő
ezzel kapcsolatban elmondta:
„Majdnem az összes adóterhet eltöröltük, mert
azt szeretnénk, hogy minél gyorsabban fejlődjön a
falu.”

Anong már régen visszafizette hitelét, néhány
éven belül a saját étterme mellett egyik rokonával
közösen egy hotelt is elkezdett működtetni.
Végre megvalósította álmát, és ezen felül sok
falubélinek is megélhetést biztosított. Zhu Jingzhen
Anong éttermének egyik szakácsnője, ő készíti
a hideg fogásokat. Már négy éve dolgozik Anong
éttermében, pedig az éttermekben általában
gyakran cserélődik a személyzet. Zhu Jingzhen
elmondta, hogy szülei már idősek, gyermeke
még nagyon kicsi, így nem szívesen költözne
nagyvárosba munkát vállalni. Az étterem közel
fekszik otthonához, motorral csupán tíz percre, az
állás pedig stabil és jó a fizetés.
„Általában az október elsejei nemzeti ünnep után
sokkal kevesebb turista érkezik, ilyenkor a többi
étterem szabadságra küldi a dolgozóit, persze fizetés nélkül. Azonban hozzánk egész évben jönnek a
vendégek, és amikor kevés a vendég, akkor is mindenki itt maradhat teljes fizetéssel. Emellett főnökünk, Anong olyan kedvesen bánik velünk, mintha

testvérei lennénk.”
Wei Tongxian is elmondta, hogy a turisztikai
fejlesztés előtt a mezőgazdaság nem tudta emelni a
helyiek életszínvonalát, így a fiatalok elvándoroltak
nagyobb városokban dolgozni, hátrahagyva az
időseket és a gyerekeket. A turizmus azonban
megfordította a trendet, a fiatalok visszatértek,
mert a turizmusnak hála itthon jobban boldogulnak.
Igazából Anong se gondolta volna néhány évvel
ezelőtt, hogy így felvirágzik faluja. Elmondta:
„Amikor hazatértem Sanghajból, a kátyús úton
csak nagyon lassan tudtunk jönni. Miután láttam
a nagyvárosok útjait, nagyon elkeserítettek az
itthoni utak, nem is reménykedtem abban, hogy
nekünk is szép, széles, sima útjaink lehetnének,
amin szépen és gyorsan mehetnek az autók.
Ez mégis megtörtént, a turisztikai konferencia
után újjáépítették az utakat, a faluban modern
infrastruktúrát építettek ki, és ez nemcsak a
turisták, hanem a mi kényelmünket is szolgálja.”
Zhao Jing
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Az én váram

– Interjú Tongwancheng
népi idegenvezetőjével

Ma Junwang
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„Időszámításunk szerint 407-ben Helian Bobo
vált a hunok vezérévé. Tonwancheng várának
építéséhez 413-ban százezer munkást rendelt
ki. Hat év alatt el is készült a vár. Az ide látogatóknak általában a számukra ismeretlen Daxia
királyság történelme tetszik a leginkább. A hunoktól örökölt nagy kulturális kincs már 1600
éves múltra tekinthet vissza. Én főleg a hely
történelmével ismertetem meg a látogatókat.”
Mindezt Ma Junwang mondta, aki önkéntes
idegenvezetőként dolgozik Tongwancheng váránál, a vár múltjával és kultúrájával ismerteti
meg a turistákat. Ma csupán öt perc sétára lakik a vártól Baichenzi, azaz Fehérvár faluban.
A falu Tongwanchengről kapta a nevét, hiszen
a vár másik neve is Fehérvár. Ma mindig az
imént hallott sorokkal kezdi idegenvezetését a
vár körül.
Az egyszerűen csak Fehérvárként is emlegetett
Tongwancheng a közép-kínai Shanxi tartomány északi részén magasodik, itt volt a hunok
Kínán belüli birodalmának utolsó fővárosa.
Helian Bobo sanjü építtette 413-ban, mint a
Daxia királyságának fővárosa, majd az Északi
Wei-, Sui-, Tang- és Song-dinasztiák alatt is
használták, azonban a Yuan dinasztia korában elhagyták a várat. Még ma is állnak egyes
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részei az egykori hatalmas várnak, azonban a
természeti erők 1600 évnyi pusztító munkája
nagyon erősen látszik rajtuk. Ennek ellenére
még ma is impozáns látványt nyújtanak, és
minden látogató képzeletét magukkal ragadják.
A romokból kimagasodik a vár délnyugati, legjobban védett sarka, és az onnan kiinduló várfalon látszik 8-9 nagy lyuk. Ezeket yaodongnak
hívják a helyiek, amelyek egykor lakóhelyükként szolgáltak. Ma Junwang a yaodongok felé
mutatva elmondta, hogy az egyikben született
és nőtt fel ő maga is.
„A yaodong lyuk volt az otthonom, nemcsak én,
hanem az apám, nagyapám és az ő apja is itt
éltek. Én már a negyedik, itt született és felnőtt
generációhoz tartozom. Mára a várrom védelme érdekében ezeket a yaodong lyukakat már
lezárták, a korábban ott élőket pedig Fehérvár
faluba költöztették.”
Ma Junwang 1949-ben született, idén 65 éves.
Elmondása szerint dédnagyapja a Qing dinasztia idején a háborúk és járványok elől vándorolt ide. Azt látta, hogy ezen a helyen nincs kormányzat, viszont gazdag legelők és megfelelő
vízforrások találhatók itt. Úgy döntött, hogy itt
telepszik le.
„Nem volt itt kormány, a várfal nyílásaiba pedig be lehetett költözni, semmit sem kellett
fizetni. A környékén jól nőtt a fű, így ha vett az
ember néhány juhot és marhát, már meg tudott
élni belőlük.”
Ez a régen magára hagyott vár lassan újra
benépesült. Ma Junwang elmondta, hogy az
ország felszabadításakor és a kulturális forradalom közepette a térségben csak két család
élt, a Gao és az ő családja, a Ma család. Mára a
legkorábban ideérkezett Ma család több száz
leszármazottja él itt.
„ A mi családunk érkezet t a legkorábban
Tongwancheng várához, amikor a dédnagyapám idejött. A felszabadítás idején a faluban
csak kb. kétszázan laktak, de mára csak a mi
családunk is kétszáz háztartást számlál.”
Azonban az itt élők közül senki sem ismerte
Fehérvár történetét, egészen addig, amíg a

Peking Egyetem történész professzora, Hou Renzhi ide nem
látogatott. Csak Hou professzor
vizsgálata után derült fény arra,
hogy ez a vár a hunok 1600 évvel
ezelőtti fővárosa, hivatalos nevén Tongwancheng. Ezt követően
egymás után látogatottak ide és
folytattak ásatásokat a régészek
és más szakértők.
„Arra emlékszem, hogy a legkorábban ide látogató kutatócsapat
a tartományi Régészeti Kutatóintézettől jött. Akkoriban huszonéves volt am, és nég y-öt másik
falubélivel együtt fejenként napi
két jüanért mentünk a dombokra
dolgozni, segíteni. Elég széles lapáttal ástunk lassú ütemben, kb.
2-3 méteres mélységre ástunk, és
mindennap több mint tíz gödröt
tudtunk kiásni.”
Ekkor ébredt rá Ma úr is, hogy
milyen régi történelme van szülőhelyének, a vár múltjának megismerése pedig lassan élete fontos
részévé vált.
„Nagyon szeretem a vár történelmét. Nem sokat jártam iskolába,
viszont a történelmet szeretem,
szeretek róla olvasni és mások
elbeszéléseit hallgatni. Gyakran
kaptam anyagokat a helyi történelemről, amiket mind el is olvastam.”
A ’80-as években vették műemlékvédelem alá Tongwancheng várát
és környékét, így az itt élőknek,
köztük Ma úrnak, el kellett hagyniuk lakóhelyüket.
„Ha az á llam védi, ak kor nem
mondhatjuk, hogy mi nem költözünk ki. Igaz, nem mindenkinek
könny ű szü lőhelyét elhag y ni.
Azóta már több mint 30 év telt el,
már megszoktam a dolgot.”
Ma úr generációja számára
Tongwancheng valóságos vidámpark volt. Mint elmondta, minden
fennmaradt romra felmászt ak
már. Ugyanakkor Tongwancheng
szent hely is azok számára, akik
próbálják feltárni a hunok múltját, egykori virágzó kultúrájukat.
Bár a várból ki kellett költöznie,

azonban lélekben továbbra is a vár
falai között él Ma úr. Ma Junwang
saját maga is tanulmányozta a vár
történelmét az idelátogató kutatócsoportok segítségével. Emellett
Ma úr igazi mesemondó stílusban
tudja átadni tudását a látogatóknak.
„Szeretik a történeteimet hallgatni. A kutatók is hozzám fordultak
ezek kel kapcsolatban. Például
ennek a dombnak Lófej a neve, én
mondtam el nekik, hogy miért is,
és azóta ők is így hívják.”
Elmondható, hogy Ma urat sorsa
Tongwangchenghez köti, nyilván
mert itt született, azonban az már
az ő választása volt, hogy a vár
történelmével foglalkozzon. Mint
amatőr idegenvezető, Ma úr egy
kis pénzt is tudott keresni. Bár az
idegenvezetésért nem kér pénzt,
de a turisták, miután meghallgatták történeteit, szívesen vásárolnak a Ma úr által a vár történelméről írt füzetecskéből.
„ A z ös s z e g y űj t öt t a ny a gok at
rendeztem össze. Ezekből, valamint az őseinktől örökölt mesék
alapján ír t am meg köny vemet
Tongwancheng rövid ismertetése
címmel. A látogatóknak, turistáknak is az ebben szereplő dolgokból
szemezgetek.”
Ma úr elmondta, hog y ő nem a
helyi kulturális intézet alkalmazot tja, ő inkább népi önkéntes
idegenvezetőként tekint magára.
Az idelátogatók azonban hírneve
miatt csak őt akarják hallani. Ma
úr elmondta, hogy már idős, ezért
nem nagyon tud a szántóföldön
dolgozni, a várnál viszont még
hasznossá tudja tenni magát. A
turisták mindegyike általában 3050 jüant fizet az idegenvezetésért,
illetve a könyvéből is sokan vásárolnak, így Ma úr nem keres ros�szul.
„Engem keresnek a turisták, lehet,
hogy azért, mert több hagyományt
és mesét ismerek. Az ünnepnapokon naponta 2-300 jüant tudok
keresni, hétköznapokon viszont
sokkal kevesebbet.”

Ma úr többször is hangsúlyozta,
hogy könyve nem hivatalos kiadvány, hanem ő maga másoltatta
és ő tűzte össze őket, azonban a
könyv így is nagyon tetszik a turistáknak. Első alkalommal 2000
példányt csináltatott, ami nagyon
hamar elfogyott. A következő kiadásokkal együtt már több mint
tízezer példányban fogyott Ma úr
könyve.
„A turisták megvették és hazavit ték, elmondták, hog y Ma úr
érdekeseket mondot t, amikről
korábban soha sem hallottak, így
csaknem mindenki vett egy-egy
példányt.”
Nagy hírneve miatt néhány idegenvezető szakos diák is ellátogatott
Ma úrhoz, hogy tanuljanak tőle.
Saját g yermekeit azonban nem
sikerült rávenni, hogy folytassák
munkáját. Mivel mindig a környéken sétálgat, így ha nem dolgozik,
akkor önkéntes őrző-védő feladatokat vállal.
„Őszintén mondom, hog y
Tongwanchenget mindenképpen
meg kell védeni. Ma is volt egy fiatalember, hiába volt mellette egy
tiltó tábla, mégis felmászott a várfalra. Kiabáltam neki, hogy jöjjön
le, mert veszélyes. Meghallotta és
le is mászott.”
Ma úr ugyan csak parasztember,
de a falubéliek civil embernek hívják őt. A tudományhoz való hozzájárulása történelmi jelentőséggel
bír.
„ Sok a n a z t mondjá k , hog y sikeres vag yok . De én csa k eg y
népi idegenvezető vag yok , ha
jönnek vendégek és szükségük
van rám, akkor elmesélem nekik
Tongwancheng történeteit, csak
ennyi. Mást nem tudok.”
Ma Junwang úr Tong wancheng
tör ténelmének része let t, még
akkor is, ha a vár 1600 éves történelméhez képest az ő élete csak
egy pillanat. Ma úr munkájának
és életének azonban mégis nagy
jelentősége van, mert újból életet
lehelt ebbe az ősi várba.
Zhao Jing
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