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A kínai űrprogram segítségével az egész világ egy újabb kínai szóval ismerkedik meg. Ez a szó a „tiangong”, a jelentése pedig
az, hogy „égi palota”. Szép és titokzatos elnevezése ez az első kínai űrlaboratóriumnak, az első kínai űrmodulnak, mini űrállomásnak. A kínai irodalomban sokat írtak arról, hogy a leghatalmasabb erejű istenek az égi palotában laknak. A kínai Tiangong–1
elnevezésű űrlaboratóriumot 2011. szeptember 29-én lőtték fel a kínai Jiuquan űrközpontból. A Tiangong–1 a kínai űrlaboratórium-program részét képezi.
Tervek szerint az elkövetkező 2 évben Kína egymás után három
űrhajót, a Shenzhou–8, Shenzhou–9 és Shenzhou-10 űrhajókat
lövi fel az űrbe, hogy összekapcsolódjanak a Tiangong–1
űrmodullal.
A Tiangong-1 fellövése a kínai űrlaboratórium-program első szakaszát jelenti. A henger alakú műhold 8,5 tonnás, fő funkciója a
Shenzhou emberszállító űrszondával történő csatlakozás teljesítése.
Zhou Jianping, a Kínai Emberszállító Program főmérnöke
elmondta, hogy a Tiangong–1 űrmodul és a Shenzhou– 8
űrszonda összekapcsolódása lesz a program első űrdokkolása.
A kínai űrprogram második részének két fontos célja van.
Az elsőt már teljesítették, bizonyára mindenki jól emlékszik
rá: ki kellett lépni az űrhajóból az űrbe, és ezt a Shenzhou–7
legénysége sikeresen meg is valósította. A második cél
teljesítése ennél jóval nehezebb lesz: végre kell hajtani az
űrszondák összekapcsolódását. Ez ugyanis elengedhetetlenül
szükséges az állandó űrállomás kiépítéséhez.
A Tiangong–1 űrmodul két fő részből áll, kísérleti-irányítási kabinból és üzemeltető kabinból. Az űrhajósok ez utóbbiban élnek
majd, itt minden létfeltételt megteremtettek számukra. A másik
kabin laboratóriumként működik, ott végzik az űrhajósok a teszteket.
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Szakértők szerint az űrhajósok üzemeltető kabinja, azaz űrbeli
életük helyszíne 15 négyzetméteres lesz. A kabinban sok szekrény
található, amelyekben berendezések és élelmiszerek vannak. Tulajdonképpen a lehetőségekhez mérten a lehető legkellemesebb
környezetet nyújtja az űrhajósok számára.
Az űrben történő dokkolás az űrkutatás egyik technikailag legnehezebb része. Az összekapcsolódás azt jelenti, hogy két vagy
több űrszonda egy időben érkezik ugyanarra a helyre, majd az
összekapcsolódás után egyetlen nagyobb űrszondává, űrállomássá válnak. Az űrben történő összekapcsolódás az emberszállító
űrtechnológia három legfontosabb részének egyike. Jelenleg csak
az Egyesült Államok és Oroszország rendelkezik az elvégzéséhez
szükséges bonyolult technológiával. Kína számára hatalmas próba
lesz a Tiangong–1 űrmodul és a Shenzhou–8 űrhajó összekapcsolódása. Ha ez sikerül, akkor az űrállomás felépítésének egyik
legfontosabb alapfeltétele fog teljesülni.

Zhou Jianping, a Kínai Emberszállító Program főmérnöke szerint a Tiangong–1 két évig kering majd Föld körüli pályáján. Ez
idő alatt három összekapcsolódást hajtanak végre az űrhajósok és a földi irányítók. A Tiangong–1 űrmodulnak nemcsak
az összekapcsolódást kell sikeresen megoldania, hanem az
összekapcsolt elemeknek űrállomásként is kell funkcionálniuk,
tehát az összekapcsolt részek teljes területén kell majd élni és
dolgozni az űrhajósoknak
Bár a kínai emberszállító űrtechnológia fejlesztése már 20
évvel ezelőtt megkezdődött, egymás után 6 kínai űrhajó járt
az űrben, emellett kínai űrhajós az űrszondából kilépve tett
már űrsétát is, azonban a Tiangong–1 űrmodullal tervezett
kísérletek minden eddiginél bonyolultabbak, ráadásul
jelentőségük is felbecsülhetetlen.
A kínai emberszállító program minden újabb szakaszában
számtalan technológiai problémát kellett megoldani. Minden
szakasz egyúttal mérföldkő volt a kínai űrhajózás történetében.

A Shenzhou–5 emberszállító űrhajóval sikerült kínai kozmonautát
felküldeni az űrbe. A Shenzhou–7 űrhajóból lépett ki az első kínai
űrhajós az űrbe. Több mint 200 technológiai újítást használtak fel
a Shenzhou elnevezésű űrhajókban.
A Tiangong–1 űrmodul fellövéséhez is számtalan problémát kellett megoldani. Az űrközpontban mindent átvizsgáltak, mindennek a minőségét ellenőrizték.
Az 1990-es években döntött a kínai kormány az emberszállító
program kidolgozása és végrehajtása mellett. Ehhez három lépésből álló tervet dolgozott ki. A Tiangong–1 fellövése a második
lépés fontos része. Ha sikeres lesz a tervezett összekapcsolódás, akkor a kínai űrhajósok a jövőben hosszabb ideig is az űrben maradhatnak és dolgozhatnak.
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A Tiangong –1 elnevezésű műhold a kínai űrlaboratórium egyik részét képezi.
A műhold fő része körülbelül 8,5 tonnás, a fő funkciója a Shenzhou emberszállító űrszondával történő csatlakozás teljesítése.
A Tiangong –1 olyan szerepet játszik,
mint egy kisméretű űrlaboratórium.
Az élettartamát két évre tervezték. A
Tiangong –1 fellövése után Kína egymást
követően fel fogja bocsátani az űrbe a
Shenzhou – 8-as, 9-es és 10-es űrhajókat
is, amelyek mind összekapcsolódnak a
Tiangong –1 űrlaboratóriummal.
A kínai űrkutatás történetében a Tiangong-1 a legnagyobb és legnehezebb
űrszonda. A henger alakú űrmodul
8,5 tonnás, magassága 10,4 méter,
a legnagyobb átmérője pedig 3,3 5
méter. Ha belépünk az űrszondába,
láthatjuk, hogy az egész két részre oszlik
– a kísérleti-irányítási kabinra és az
üzemeltető kabinra.
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A kísérleti kabin elülső végén helyezkedik
el a dokkoló egység, valamint a méréseket és a kommunikációt végző berendezések, amelyek lehetővé teszik
az űrhajókkal történő csatlakozást. Az
asztronauták orvosi és más tudományos
http://hungarian.cri.cn

kísérleteinek végrehajtásoz szükséges alapanyagokat és eszközöket
is ide készítették be.
Az üzemeltető kabin feladata az űrszonda működési feltételeinek
biztosítása. Az itteni zárt térben dolgoznak és élnek majd az
űrhajósok. A Föld körül történő keringés közben ez az üzemkabin
szolgáltatja a megfelelő hőmérsékletet, gondoskodik a megfelelő
nedvességtartalomról és oxigénről.
A Tiangong –1 legfontosabb funkciója az űrhajókkal tör ténő
összekapcsolódás teljesítése. Ezért itt találjuk a dokkoló egységeket,
mégpedig az űrmodul mindkét végén egyet-egyet. A dokkoló, a mérő
és kommunikációs berendezések kulcsfontosságú szerepet töltenek
be a Tiangong –1 és az űrhajók összekapcsolódásában.
Az űrhajósok a kísérleti kabinban egy 15 négyzetméteres zárt
térben fognak dolgozni. A körülöttük lévő szekrények tele vannak
berendezésekkel, itt található a műszerfal, a kísérleti tárgyak,
továbbá a létfenntartáshoz szükséges eszközök és anyagok. Miután
az űrszonda Föld körüli pályára állt, természetesen a Földdel
párhuzamosan fog keringeni az űrben. A kabin belső falai különböző
színűek, a súlytalanság állapotában így jelölték a tervezők az
irányokat. A világoskék szín jelenti a mennyezetet, a narancssárga
pedig a padlót.
A kísérleti kabinban egy időben két űrhajós dolgozhat vagy pihenhet.
Az űrmodulban található két különálló hálófülke is az asztronauták
kényelmére. Mindkét hálófülke 1,3 köbméteres, úgyhogy még egy 1,8
méteres űrhajós is kényelmesen elfér benne.
http://hungarian.cri.cn
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Az Amerikai Geológiai Kutatóhivatal (USGS) honlapján a
minap közzétett jelentés szerint a dél-afgán Helmand tartományban a Khan Neshin kialudt tűzhányó alatt rendkívül jelentős ritkaföldfémbányát találtak, amelynek értéke az előzetes becslések szerint 83 milliárd dollárt is érhet. Az Egyesült
Államok kapcsán megszoktuk a megdöbbentő híreket, mint
amilyen ez a mostani is, de a hír közzététele megérdemli a
megfigyelők alapos elemzését.

ismert Pass-hegységgel (USA, Kalifornia) és Bayan Obóval
(Kína, Belső-Mongólia) veheti fel a versenyt a könnyű ritkaföldfém-tartalék szempontjából. A kutatást az amerikai
Védelmi Minisztérium „üzletért és stabilitásért felelős” különleges akciócsoportja támogatta pénzügyileg.

Regina Dubey, az akciócsoport vezetője arról tájékoztatott,
hogy Afganisztán jelentős fémtartalékának nemzetközi fölismerése alapján az USGS munkája segít az ország gazdaAz amerikai USGS tulajdonképpen 2007-ben már elvégezte ságának megélénkülésében.
az előzetes felmérést az afganisztáni fém erőforrásokról. Az
akkori jelentés nyomán a közép-ázsiai ország déli része va- Marc Grossman, az Egyesült Államok afgánisztáni és palószínűleg másfél millió tonna ritkaföldfém-tartalékot rejt. Ám kisztáni ügyekért felelős megbízottja azt nyilatkozta, hogy
ez a legutóbbi hír alátámasztja, hogy egyedül a Khan Neshin országa támogatja az afgán kormánynak az adott erőforrátűzhányó alatt mintegy egymillió tonna ritkaföldfém található. sok feltárására tett erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok tőkét
Az USGS portálján található hír szerint az adott övezet rop- fektet be Afganisztánban a helyiek boldogságért és a térség
pant bőséges ittrium, cérium és neodímium elemekben. A konjunktúrájáért. Mindezt felelősségteljes magatartással, az
0,74 négyzetkilométeren fekvő terület szakmailag a világon átláthatóság és fenntartható fejlődés elveivel összhangban
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teszi.
Az amerikai kormány a bányatartalék kutatásával
az afgán népért és a helyi gazdaság fejlődéséért
vállalta az amerikaiak életének elvesztését a tálibok által is támadott területeken? A kérdés megválaszolása előtt körvonalakban fel kell sorolnunk
néhány dolgot a ritkaföldfém és az afgán nép
„boldogsága” kapcsán.
Közismert, hogy a ritkaföldfém stratégiai erőforrásnak minősül, különösen a fejlett országokban.
Segítségével nagy erősségű mágnest, csúcstechnológiai fegyvert, különleges fémötvözetet, akkumulátort állíthatnak elő. Jelenleg a Kína által termelt ritkaföldfém összvolumene évente 124,8 ezer
tonna, ez a világ termelésének 95%-át teszi ki. A
kínai tartalék mennyisége viszont csak 36,52%-át
teszi ki a világ tartalékainak.
De vissza Afganisztánba. Az amerikai nyilatkozatban említett Helmand tartomány a tálibok által
ellenőrzött területek közé tartozik. Ez az egyik
legforrongóbb hely, amely ellen gyakran indítanak
katonai támadásokat az amerikaiak.
Korábban még nem kezdtek meg feltárni ilyen
gazdag erőforrásokat Afganisztánban, mert az
ország biztonsági helyzete visszatartotta a nemzetközi befektetőket. Manapság a polgárháború
lett Afganisztán gazdaságfejlesztésének legjelentősebb akadálya. A világhírű RIO-NOVO bányafeltárási társaság elnök-vezérigazgatója, David
Bettie korábban ezt mondta: „Egy csoportot küldünk oda, és utána fölhívjuk a feleségüket, hogy
meggyilkolták a férjüket? Azt már nem!”
Ami az afgán népet illeti, talán sokkal komolyabb
helyzetbe kerülnek az országfejlesztésnél. A nagy
értékű vagyon megtalálása valószínűleg nem űzi
el a tálibokat, hanem éppen hogy határozottabbak
és szilárdabbak lesznek a további küzdelemben.
Természetesen nekik is érdekük az erőforrások
kisajátítása, így előre borítékolható a harcok elmérgesedése. Az ártatlan afgánok pedig továbbra
is csak szenvednének...

http://hungarian.cri.cn
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iparágazatok már 1700-nál is több munkahelyet teremtettek a helyieknek. Yuan Dapeng is szokott munkát vállalni a bányánál, egy napra 50 jüanos bérért.
Ahogy a falu többi lakója, Yuan sem ismeri fel a ritkaföldfémet, azt se tudja, hogy milyen hasznos az a nagy
szélturbináknál, a mobiltelefonoknál és sok más modern
terméknél. Az azonban szemet szúrt neki, hogy a kitermelés mennyire károsítja a falu környezetét.
Yuan Dapeng saját szántóföldjéről rálát a Huangsha foA ritkaföldfémek teljesen megváltoztatták Yuan Dapeng

lyóra, mely kettészeli a falut. A víz színe világoszöld az

életét. Yuan egy kis faluban él, melynek neve összefo-

ammónia és a nitrogén miatt, a folyó két partján pedig

nódik a ritkaföldfémekkel. Szerinte nehéz megmondani,

feltorlódik a zagy. Yuan elmondta, hogy a bánya megnyi-

hogy szerencsét, vagy katasztrófát hoztak a ritkaföldfé-

tása előtt a folyó vizével öntözték a szántóföldeket. Ak-

mek lakóhelyének.

koriban tiszta volt a víz, halak és rákok éltek benne, ez
a kép mára azonban teljesen eltűnt. Nem csak a folyó, a

A 63 éves földműves, Yuan Dapeng Jiangxi tartomány

kutak is szennyezettek a faluban, az itteniek a szomszéd

Longnan járása alá tartozó Huangsha nevű faluban él.

faluból hordják az ivóvizet. De mi lesz a szántófölddel?

A hely rendkívül gazdag az oxónium típusú ritkaföldfém-

Yuan Dapeng válasza szerint csak az eső segít. 2010-

ben, így „Kína ritkaföldfém-járásának” is szokták hívni.

ben Yuan 4,8 mu (1 mu 666,67 négyzetméter) nagyságú

Huangshában a ritkaföldfémek feltárása és a ráépülő

szántóföldjének a folyóhoz közel eső részén egyáltalán
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nem tudott aratni, de a belsőbb részeken is kevés volt
a termés. A paraszt elmondása szerint korábban négy
mázsát is elérhetett földjének termése, s egy évben
kétszer lehetett aratni. Most már csak egyszer lehet, a
maximális hozam pedig mindössze 2,5 mázsa.
A vízszennyezés megoldásán már dolgozik Longnan
j á r á s ko r m á ny z at a, tö b b m i nt 5 0 m i l l i ó j ü a n o s
befektetéssel elindította szennyvízkezelési projektjét,
egy szennyvíztisztító telepet is létesített, mely kezeli a
bányával összeköttetésben lévő négy folyó vizét. Yuan
Dapeng is látja a Huangsha vízminőségének javulását,
de még nem mer a folyóból öntözni.
A ritkaföldfémbányáknál keletkezett egyre több és nagyobb környezetvédelmi gondra a kínai kormány is figyelmet fordít. A Kínai Környezetvédelmi Minisztérium
új szabályt dolgozott ki a ritkaföldfémipar szennyező
anyagainak kezelését illetően. Az új szabályozás 2011.
október 1-jén lépett érvénybe.
A ritkaföldfémek gazdasági funkcióját ismerve Yuan
Dapeng és szomszédai nem kívánják a bánya teljes
bezárását, de bíznak a környezet jobb védelmében és a
táj szépségének megóvásában.

http://hungarian.cri.cn
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Qizheng Tibeti
Gyógyszerészet
Alapítva
Legfőbb termékük
Legmagasabb
elnyert díj
A cég szelleme

Sikeresen betört a piacra, így Kínában neves tibeti gyógyszereket
forgalmazó céggé vált.
1993
Qizheng fájdalomcsillapító tapasz
Első díj a 26. Genfi Nemzetközi Találmányi Kiállításon
Megállja a helyét az átlagos és a nehéz problémákban is.

Idén a Kínai Országos Népi Gyűlés és a Kínai Népi
Politikai Tanácskozó Testület üléseinek előestéjén
Pekingbe érkezett a Qizheng vezérigazgatója, Lei Jufang,
hogy cégét képviselje a Népi Kongresszuson. Ez az
58 éves nő egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy tipikus
gazdag és hatalommal bíró ember. Egy kabátkában és
egy lenge nadrágban jelent meg, őszes tincsei szabadon
tekeregtek. Napbarnított bőre érdes volt, mint egy tibeti
anyókának. Egy embere azonban közölte újságírónkkal,
hogy Lei Jufang valójában nem tibeti, viszont mind
Tibettel, mind a tibeti gyógyszerészettel a sors szorosan
köti őt össze.
Ez a régimódi vágású asszony királynő a saját maga által
felépített tibeti gyógyszerbirodalomban.
A „királynő” elnevezést csak mi adtuk neki, ő biztos nem
menne bele, hogy így hívják, aki ismeri őt, tudja, hogy
visszafogott, majdhogynem félénk ember. Mikor interjút
adott nekünk, fotósunk olyan pózt állított be neki, melyen
tibeti gyógyszert tart a kezében, erre Lei Jufang elnevette
magát. Titkárnője, Feng Ping megjegyezte: „Ez a tartás
olyan vehemens!” Aztán nevetve magyarázta: „Lei munkás mindig természetes, és önmagát adja, még soha nem
fotózkodott így.”
Bizony, Feng Ping „munkás”-nak nevezte a főnökét. Aztán
amikor a Qizheng Gyógyszerészet Tibetben és Gansuban
lévő gyárába látogattam el, láttam, hogy valóban boldogboldogtalan „Lei munkás”-nak nevezi őt.
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Kiderült, hogy ennek oka a tanulmányaiban és korábbi
munkásságában rejlik. Lei Jufang 1953 januárjában született, és a Xi’ani Jiaotong Egyetem vákuumfizika szakán
végzett. Eleinte a Kínai Tudományos Akadémia lanzhoui
modern fizikai kutatóközpontjában volt magas beosztású
mérnök, a lanzhoui ipari szennyezéscsökkentés technológiai központjának volt vezetője. Mivel munkás-, parasztés katonaegyetemen diplomázott, könnyen átvészelte a
technológiai akadályokat, elképesztő eredményeket ért el.
Viszont épp mikor a csúcson volt, hatalmas kudarc érte a
cégalapítás terén, ezért Tibetbe ment. Itt rögtön rátalált a
tibeti gyógyszerészetre, és ettől kezdve ezen a szakterületen folytatta munkásságát.
Miután a Qizheng Tibeti Gyógyszerészet 2009. augusztus 28-án kis és közepes részvényeket bocsátott ki, Lei
Jufang a Gansu Qizheng Ipari Vállalat Kft. és a Tibeti
Yuthog Kulturális Fejlesztés Kft.-n keresztül közvetve hozzájutott a Qizheng részvények 81,63%-ához, melynek a
2009. szeptember 2-i záróár alapján piaci értéke elérte a
6,4 milliárd jüant.

Lei Jufang a szülőfalujában, a Gansu tartománybeli Lintao
járásban járt általános iskolába és gimnáziumba; ebben
az időszakban nem történt semmi különös, csak annyit
említenénk meg, hogy végig jó tanuló volt. Ekkoriban tört
ki a kulturális forradalom, és egy kisebb természeti csapás
is lesújtott rájuk, így miután befejezte a középiskolát,
hazatért szülőfalujába és magántanárként állt munkába.
Mivel szülei mindketten parasztok voltak, szegénységben
nevelkedett fel, végül munkás-, paraszt- és katonai
ajánlással bejutott az egyetemre. Az egyetemen titokban
tanulmányozta a Curie-házaspár élettörténetét. Arra a
következtetésre jutott, hogy ilyen kutatásokkal sok értékes
eredményt lehet elérni. Ettől fogva próbált eltávolodni a
politikától, de végül életében a fontosabb változásoknak
szinte mindnek köze lett hozzá.
Miután lediplomázott, a Kínai Tudományos Akadémia
lanzhoui modern fizika kutatóközpontjában dolgozott. A
kutatóközpontnak a 7611-es projektet osztották ki – azaz
létrehozni egy nehézion-gyorsítót. Lei Jufangot és egyetemi osztálytársait különböző részlegekbe osztották be,
hogy mind ezen a projekten dolgozzanak. „Nagyon izgatottak voltunk, merész álmokat dédelgettünk, mind azt hittük, hogy valami nagy dolgot teremtünk.”
Akkoriban a „vákuumos felületkezelés technológiája” csak a
külföldieket foglalkoztatta, Kína még nem tudott volna vele
mit kezdeni. Egy szakértő megpróbálta külföldről behozni a
technológiát bemutató készüléket, de mivel működése titkosítva volt, a szerkezetet nem engedték át a vámon, csak egy
használati utasítást sikerült bevinnie az országba. Ez a használati utasítás sok kézen ment át, majd végül Lei Jufanghoz
került. Lei Jufang szabadjára engedte fantáziáját, az egyetlen
tervrajz tanulmányozásával próbálta meg létrehozni az eredeti gépet. Valójában még új volt a szakmában, így félt, hogy
ha elrontja, ki fogják gúnyolni a többiek, ezért a kísérleteket
titokban csinálta. Körülbelül egy év múlva egyszer csak sikerült. Lei Jufang egy csapásra híressé vált, számos elismerést, díjat gyűjtött be, és elő is léptették.
Viszont mivel még az egyetemen eldöntötte, hogy eltávolodik a politikai élettől, inkább meglepő módon úgy döntött,
hogy hátat fordítva a mindenféle díjnak és előléptetésnek,
saját lábára áll, és céget alapít. „Akkoriban 50 jüan volt a
fizetésem, de aztán kaptam több mint 10000 jüan ösztöndíjat a Tudományos Akadémiától. Miután szétosztogattam,
maradt belőle 3000 jüan, amit a cégalapításba fektettem.”
Abban az időben sokat ért még az a 3000 jüan. Lei Jufang
négy társa segítségével létrehozott az ipari szennyezés
csökkentésére egy kutatóközpontot, hogy előmozdítsák a
környezet tisztításának technológiáját.

De mindig a legértelmesebb emberek esnek bele az
„idealizmus” hibájába: Lei Jufang úgy vélte, ha együtt
dolgoznak, akkor egyenlően osztják szét a részvényeket,
és később ez okozta a vállalkozás vesztét.
Öt év alatt milliós bevételei lettek a cégnek. Mikor a jövőbeli
fejlesztésekről és irányzatokról tanácskoztak, néhány alapító
tag között komoly nézeteltérés alakult ki. Mivel a részvények
arányosan voltak elosztva, öt részvénytulajdonos nem
tudott megegyezni az üzleti stratégiát illetően. A névleges
vezérigazgató asszony, Lei Jufang teljesen elvesztette a
beleszólás jogát, és a vállalkozás épp, mikor már kezdett
működni, egy csapásra tönkrement.
Évekkel később Lei Jufang így foglalta össze a történteket:
„Egy vállalkozásban amennyi részvénye van valakinek,
annyi joga van nyilatkozni. Ha mindenki túl sokat szólhat
bele a dolgok menetébe, nehezebb egybehangzó döntést
hozni. Bármint teszünk, kockázatos; amint el van döntve,
hogy merre tovább, egyenesen arra kell haladni.”
Végül nem volt más választásuk, feloszlottak. A cég
bevételeit igazságosan elosztották, majd mindenki ment
tovább a maga útján. „Még nem voltak lelkileg felkészülve;
az ember életében sok a változás, és akárhogy is
szeretne, nem menekülhet előlük.” Lei Jufang teljesen
össze volt zavarodva: „Teljes szívemből jót akartam nekik,
miért nem tudták ezt megérteni?”
Minél többet törte ezen a fejét, annál kevésbé értette.
„Emlékszem, mikor megalapítottuk a céget, és először
bevételhez jutot tunk, mondtam nekik, vigyék el a
családjukat Qingdaóba kikapcsolódni. Pedig az én
szüleim voltak a legidősebbek, de eszembe sem jutott,
hogy én vigyem el őket utazgatni. Mindig eszembe jutott,
ha valamelyikük gyermeke a születésnapját ünnepelte,
de ők nem gondoltak rá, hogy az én fiamnak is volt
születésnapja.”
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Lei Jufang végül eljutott Tibetbe.
Erről egy beosztottja így vélekedett:
„Lei Jufangban mély nyomokat hagyott leghőbb álmának szertefoszlása, így Tibetbe ment, hogy keserűséggel teli szíve vigaszt leljen.”
Ez 1992-ben volt. Mikor Tibetbe érkezett, egy darabig még nem találta helyét, még mindig szenvedett.
Egy vallástanár ezt mondta neki:
„A problémák és konfliktusok önmagunktól származnak, nem másoktól.” Erre Lei Jufang ezt mondta:
„Ez nem igaz, mások okozzák, ők
nem hittem nekem, és sehogy sem
tudtam őket meggyőzni.”
Mikor visszagondolt arra az évre,
önkéntelenül felnevetett.
1993-ban még nem volt kiépítve
a Potala-palota előtti tér, egy park
volt ott egy kis hegytetővel, ahol
volt egy teázó. Lei Jufang gyakran
járt ide, itt teázgatott és beszélgetett a vallástanárral.
A tanár mesélt neki egy történetet:
„Egy ember elindult otthonról, egy
messzi helyre akart eljutni. Ment,
mendegélt, egyszer csak az utat tövisek lepték el. Mitévő legyen, menjen tovább, forduljon vissza, vagy
húzogassa ki a töviseket?”
Lei Jufang így válaszolt: „Ha az
összes tövist kihúzogatja, megsértheti a kezét, és sok időbe is telik.
De vissza se mehet... akkor viszont
mit tegyen?”
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A tanár elárulta: „A tövisek onnan
nőttek ki. Ha van egy célod, minden
akadályon át kell küzdened magad.
Tekerd be a lábfejed egy marhabőr
darabkába, és a tövisek nem fogják
felsérteni a lábad. Minek kéne kihúzni azokat a töviseket?”
A vallás hirtelen megvilágosodást
hozott Lei Jufangnak. Gansuban,
főleg a déli részén sok buddhizmussal foglalkozó tanárral tartotta a
kapcsolatot, és mivel a tibeti buddhizmus elkülöníthetetlenül szoros
kapcsolatban áll a gyógyászattal,
Lei Jufang sok tibeti orvoslással és
gyógyszerészettel foglalkozó szakembert ismert meg.
Egyszer elment egy kolostorba,
hogy részt vegyen egy imán, de
annyit kellett rá várnia, hogy közben ellátogatott a mellette álló tibeti
kórházba. Látta a várakozó betegeket, többnyire súlyos reumás ízületi
gyulladással jöttek.
Az egyik beteget nagyon megsajnálta, minden vagyonát kezelésekre
költötte, nem hitt semmiben sem,
amit mások mondtak neki. De egyszer egy betegtársa mondta neki,
hogy Gansuban van egy egész jó
tibeti gyógyászati központ, és mivel
nem volt más választása, eljött ide.
„Amikor láttam őket, ez az ember
már második alkalommal volt itt.
Az első kezelése után egy darabig
nem tapasztalt semmi szemmel látható javulást, ezek után úgy vélte,
hogy a tibeti orvoslásnak is csak a

híre nagy. Viszont két-három hónap
múltán egyre inkább ki tudott egyenesedni járás közben. Majd egyik
reggel felkelt, és az eddig merev
keze újra hajlékonnyá vált. Rögtön
mentek a kórházba kivizsgáltatni,
az eredmény pozitív változást mutatott ki. Aztán eljöttek újra a tibeti
kórházba, hogy folytassa a kezelést.”
Ez a történet mély nyomokat hagyott Lei Jufangban. Látta, hogy
a hely rendkívül gazdag a tibeti
orvoslás gyógyeszközeiben. Van
zúzódásokra külsőleg alkalmazható szer, reumás fájdalmakat
csillapító készítmény, de az ilyen
folyékony gyógyszereken kívül van
még merülőfürdő, tapasz, kenőcs
és meleg borogatás is. De ezek a
fajta gyógyítási módszerek a mai
társadalomban már egy kicsit körülményesek. A technikából adódó nehézségek ösztönösen elgondoltatták Lei Jufangot. Ha modernizáljuk
a tibeti gyógyászat technológiáját,
vajon piacképessé válik? Lei Jufang
ekkor kezdett el foglalkozni a tibeti
orvoslással.
Sorsából adódóan Lei Jufang sok
szakértőt ismert meg a tibeti gyógyászat terén. Köztük volt például
Jampa Thinley, Könchok Gyaltsen,
Karma Chumpe, Li Zhancai és sokan mások. A tibeti régióban a helyi
orvoslás területén tevékenykedők
nagy többsége gyakorló buddhista,
az emberek szemében kegyelmesek és jóságosak, segítik és gyó-

gyítják a népet, nagy tiszteletnek örvendenek.
1993-ban Lei Jufang bejegyeztette és megalapította a
Qizheng céget. A tibeti gyógyászatban gyakran használatos „fekete pakolást” nem volt könnyű tartósítani, de a
vákuumot alkalmazó fagyasztva szárítás technológiájával
sikerült elérni, hogy a gyógyszer hosszú ideig megőrizze
hatékonyságát, és szállítása is egyszerűbbé vált. Még
abban az évben kifejlesztették a legelső terméket, a
Qizheng gyulladás- és fájdalomcsillapító tapaszt.

ügyvezető állandóan kis füzetecskéket küldözgetett Lei
Jufangnak, mondta, hogy a páciensek írták tele köszönő
üzenetekkel. „Eleinte azt hittem, hogy ő maga írta ezeket
a sorokat, hogy engem bátorítson, így megkértem, hogy
legközelebb ne bontsa ki a leveleket, hagyja meg nekem.
Elmentem, és láttam, jó pár levelekkel teli zsák sorakozott
az irodában, és a levelek sem egy helyről jöttek, a

Mikor piacra dobták az új produktumot, még nem volt
semmiféle marketingstratégiájuk, csak annyit tehettek,
hogy ingyenes termékmintákat osztogattak. A Ba Yi kosárlabdacsapat épp Lanzhouban edzett, és a sérült játékosoknak adtak a tapaszból. Az eredmény feltűnően pozitív volt. Később a csapat közbenjárásával Lei Jufangék
terméke eljutott a Kínai Országos Sportszövetség sportolóihoz is.
Akkoriban Lei Ju Fang mindig a sportszövetség vendégházának szuterénjében szállt meg. Mivel alagsorban van,
viszonylag olcsó, napi 30-40 jüanbe került. Általában 5-6
napig volt ott, beszélt a csapatorvossal és az edzővel is,
és a játékosok elkezdték használni a Qizheng gyógyszert.
Ahhoz képest, amit eredetileg használtak, Lei Jufang terméke sokkal hatékonyabbnak mutatkozott: nem csupán
a fájdalmat szüntette meg, de a gyulladást is megakadályozta.
Miután a tapasz elnyerte a sportolók tetszését, rengeteg
bajnok írt alá szerződést a Qizhenggel. A termék nem
volt még kereskedelmi forgalomban, de Li Xiaoshuang, Li
Dashuang, Mo Huilan, Guo Jingjing, Xiong Ni és sok más
sportoló is igényt tartott a készítményre.
Mikor már sokan ismerték a terméket, az egyik edző ezzel viccelődött: „Régebben a Jianli Bao főnöke is ebben
a lakásban lakott, és amikor piacra dobták a termékeiket,
nagy sikert arattak vele. Ennek a helynek biztos jó a fengshuija, nektek is biztosan össze fog jönni!”
A sportolókon kívül még másoknak is adtak a termékmintából. A Lanzhoui Katonai Kórház neves ortopédusához,
Ge Baofenghez is eljutott egy minta, és rendkívül jónak
találta a készítményt. Szerinte ennek a terméknek van jövője, és népszerűsíteni kéne szélesebb körökben.
Egy másik történet is fűződik a Qizhenghez. A cég más
tartományokba is küldött a termékmintából. A legtöbbet
Shaanxi tartomány falvaiba küldték. Elég volt a helyi
egészségügyi központnak felírnia egy igazolást, hogy az
illetőnek reumás panaszai, húzódásos vagy ízületi fájdalmai vannak, és rögtön küldtek neki egy dobozzal. Volt
egy időszak, amikor a cég Shaanxiban lévő irodájából az

Lei Jufang
betűtípus is más volt. 85%-uk dicsérő levél volt, még
olyan is akadt, amelyikben vers formájában mondtak köszönetet, meg amiben pénzt küldtek, hogy szeretnének
még a termékből. Ekkor jöttem rá, hogy a népnek szüksége van jó gyógyszerekre.”
Így ment tovább a termék népszerűsítése, már több tízezer tapaszt kiküldtek, és a cég szemmel láthatóan a
csőd felé tartott, nem bírta már a terhet. Sokan mondták,
hogy Lei Jufang megőrült, ez túl kockázatos. De még régen, mikor Lei Jufang a „Qizheng” nevet adta a cégnek,
írt mellé egy rövidke lábjegyzetet. A tibeti gyógyszer sikerének útja - „Harcolj szokványos módon, és arass szokatlan győzelmet.” A cég már szemmel láthatóan nem bírta
volna tovább, de a sportolók elismerése és az emberek
egymás között való terjesztése meghozta gyümölcsét,
hirtelen beindult az üzlet. Minden egy nap leforgása alatt
történt, odasereglett a média, ezt követően pedig megrendelések tucatjai jöttek mindenfelől. Az alkalmazottak
folyamatosan túlóráztak, alig bírták tartani a termelés ütemét, párszor le is kellett állni a gyártással.
A Qizheng rohamos fejlődésének köszönhetően Lei
Jufang teljesen lázba jött. De mivel már okoztak neki
csalódást, hamar magához tért. „A tibeti orvoslás alapja
a tibeti kultúra. Csak akkor fejlődhetünk tovább a tibeti
gyógyászat terén, ha kellőképpen tiszteljük és elfogadjuk
ezt a kultúrát és filozófiát.” Ennek és a gyors fejlődésnek
köszönhetően a Qizheng a következő elnevezést kapta:
„Jót cselekszik és másoknak kedvez, helyes utat járó,
tisztességes cég”.
http://hungarian.cri.cn
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Riporterünknek van egy jó barátja, aki a Qinghai tartománybeli Gönlung Jampaling kolostorban láma. Egyszer mondta,
hogy a kolostor Tseten Rinpochéje mindig is szeretett volna építtetni egy tibeti gyógyítóközpontot a nép számára. Végül
a Qizheng Tibeti Gyógyszergyár igazgatójának támogatásával megvalósult az álma.
Lei-t is megkértem, hogy támassza alá a történteket. Lei Jufang ezt mondta: „Li Tanár úr (Tseten Rinpochére utal)
alapvetően rinpocse volt, csak a kulturális forradalom alatt kiűzték a kolostorból, majd később egy tibeti kórházban
kapott állást, ahol a tibeti orvoslás híres szakértőjévé vált, főleg a gyógyfürdők terén. A gyógyközpont létrehozta után
alapítványunk ebbe a projektbe fog befektetni.”

Feng Ping riporterünk kérdésére válaszolva elmondta,
hogy Tibet egész területén tevékenykednek olyan
befektetők, akik Qizhenghez hasonlóan, elsősorban az
oktatás és a gyógyítás terén végeznek befektetéseket, és
ezzel nemcsak gazdasági hasznot hajtanak, hanem sokat
tesznek a tibeti gyógyászat megőrzéséért is.
Tibetnek egyik különlegessége, hogy a tibeti orvoslás
o k t a t á s a ú g y m ű kö d i k , m i n t a t a n t r á k á t a d á s a ,
szájhagyomány útján terjed és a diákok szóról szóra
sajátítják el az anyagot. Ehhez meg kell teremteni a
megfelelő kulturális atmoszférát. A Qizheng Tibeti
Gyógyszergyár már négy tibeti orvoslást oktató iskolába
ruházott be, közülük legkiemelkedőbb a Gönpo Milin
Yuthog Tibeti Orvoslás Iskolája. Ez az iskola a Milin
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járásbeli Nanyigouban épült. A tibeti or voslás híres
nagymestere, a „gyógyszerek királyának” is nevezett Yuthog
Yönten Gönpo itt kezdte meg tanítói munkásságát, jelentős
előrehaladást hozva a tibeti orvoslás oktatásának terén. Az
iskola a legjobb tibeti orvosokat kérte fel, hogy tanítsanak,
a diákok többnyire szegény családokból kerültek ki. Az
oktatási módszer teljes mértékben követi a történelmi
hagyományokat: reggel ötkor kelnek, öttől hétig mormolják
a szútrákat, héttől kilencig reggeliznek és tornáznak, majd
kilenctől délig vannak a tanórák. A diákok szőnyegeken
ülnek keresztbe tett lábbal, és olvassák a tananyagot.
Délután gyógynövényeket szednek a tanár kíséretében, vagy
betegeket gyógyítanak.
Lei Jufang ezt mondta: „Eredetileg az volt a terv, hogy kiválasztunk néhány szegény családból jött gyermeket, a cég biztosít nekik élelmet és szállást, és taníttatja is őket, majd miután elvégezték az iskolát, ellátja őket tízezer jüan értékben
gyógyszerekkel, orvosi segédeszközökkel, például hagyományos akupunktúrás tűkkel, amivel majd visszamehetnek
saját falujukba, és gyógyíthatják a helyi betegeket. De nem
gondoltuk volna, hogy öt-hat év elteltével a húsz-egynéhány
diák, akik elvégezték az iskolát, mind kitűnő, neves tibeti orvossá válnak. Így az iskola hírneve egyre csak nő, naponta
több mint száz beteg keres fel bennünket, ami néhány hagyományos kórház forgalmát is meghaladja.”
Ez az iskola, melyről Lei Jufang ilyen lelkesen mesélt, felkeltette újságírónk kíváncsiságát is, és külön kérésére ott tölthetett egy egész napot, hogy betekintést nyerjen a tradicionális
tibeti gyógyászat oktatásába, és belekóstoljon a tibeti orvoslás módszereibe. Most tegyük félre egy kicsit Lei Jufangot,
és lássuk, mik is történtek az iskolában.
Az iskola oktatója, Songre Gengxie (a továbbiakban Songre
tanár úr) tekintete jóságos, füle hosszú, mint Buddhának.
Songre tanár úr már kiskorában kolostorba vonult, a buddhizmus tanainak szentelte életét, és közben elsajátította az
orvoslás fortélyait, valamint beleásta magát a tibeti kultúrába.
Tizennégy évig tanult tibeti orvoslást a szakma nagymesterétől, dr. Gyaltzentől.
„Aznap este egy tanterem melletti szobácskában aludtam,
szőnyegen, ahogy a tibetiek. Másnap reggel 6.20-kor az ablakon beszűrődő léptek neszére ébredtem. A diákok voltak,
akkok jöttek órára. 6.30-kor pedig meditáció hangja ütötte
meg a fülem.” Mikor újságírónk a tanterembe ért, Songre tanár úr már a pódiumon ült.
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A pódium valójában inkább oltárra hasonlított. Az emelvényen
egy négyszögletes asztal állt, melyre arany és fehér hadagok
voltak gondosan ráterítve. A pódium felett egy aranyszínű
ernyő lógott, jobb és bal oldalon pedig egy-egy tanka volt
felakasztva. A falakon körös-körül az emberi testet szemléltető
képek , akupunktúrás pontokat ábrázoló és egyéb orvosi
célokat szolgáló rajzok voltak.
Egy hagyományos iskolától eltérően a diákok mind egy
szálig egy nagy szőnyegen ültek, előttük a négyszögletes
kis asztalkájukon pedig szent iratok és tankönyvek feküdtek.
Tibetben hidegek a reggelek és az esték, így a diákok
magukra borítanak egy köpeny formájú pamutruhát, keresztbe
tett lábakkal ülnek, és elégedetten olvassák a „Sibu Yidian”-t,
azaz a „Négy orvosi klasszikus”-t. A tanulók még elmondták
riporterünknek, hogy az órákra járáson és a meditáláson kívül
a tanár úr néha elviszi őket gyógyfüveket szedni, amit utána
szét is válogatnak.
Látszik, hogy ez az iskola rögtön felkeltette az emberek
figyelmét. A znap délután már sok beteg vár ta Songre
doktor urat, mind messziről jöttek, mert jó hírét hallották az
orvosnak. „A legmélyebb benyomást az tette bennem, hogy
mikor megjelent Songre doktor úr, a páciensek egytől egyik
meghajoltak és üdvözölték őt, mély tiszteletüket fejezve ki
iránta. Ilyen kifejezést kevés helyi arcán lehetett látni. Ez is azt
bizonyítja, hogy a tibeti medicina és vallás elválaszthatatlanok
egymástól, ilyen hosszú idő alatt sem lehetett őket gyökerestül
megváltoztatni.”
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Ezután újságírónk abban a kitüntetésben részesült, hogy szemtanúja lehetett a legendás moxaterápiának,
mely által valóban beigazolódott a kezelés hatékonysága. Az éppen kezelt beteget Luobu Zhanduinak hívták, a földön guggolt, és egy parázstartó üstben vasrudat forrósított. Miután a vasrúd egy része felizzott,
Songre tanár úr odajött, és Luobu Zhandui tarkóján és nyakán kiválasztott három akupunktúrás pontot.
Ezután valami iszonyatos dolog történt: Songre tanár úr fogta a vasrudat, és az izzó felét beleégette az
akupunktúrás pontokba. Ahogy az izzó vasrúd hozzáért a bőrhöz, sziszegő hangot hallatott, és füstölni
kezdett. Loubu Zhandui ajkába harapva tűrte a terápiát, két kezével eltakarta arcát, szörnyen szenvedett.
Miután ezzel végeztek, Songre tanár úr benyálazta a hüvelykujját, majd rányomta az akupunktúrás pontokra, és eközben szútrákat mormolt. Ezután szólt pár szót asszisztensének, és elment. Luobu Zhandui összetette két kezét, és köszönetet mondott. Pár perc múlva elégedetten és izgatottan egy hadagot nyújtott
át Songre tanár úrnak köszönetképpen.
Riporterünk tátott szájjal és remegő végtagokkal nézte végig ezt az egész procedúrát. Úgy tartják, hogy
az ilyen kegyetlen gyógyítási módszerek jó hatással vannak a meghűléses betegségekre és a szédülésre,
ráadásul már a hetedik századtól kezdve alkalmazzák őket.
Este hét órakor elérkezett a vacsora ideje. Mivel rengeteg volt a páciens, Songre tanár úr késve érkezett.
Újságírónk észrevette, hogy a diákok mind sorban állnak a menza ajtaja előtt, csak tanárukat várják.
Miután elfoglaltuk a helyünket Songre tanár úrral egy asztalnál, kihoztak egy nagy adag baozit, egy tál
hideg tésztát, és mindenkinek egy-egy tál paradicsomos-tojásos levest. Songre tanár úr meditálni kezdett,
s csak ezután látott hozzá a vacsorához. És a diákok csak ebben a pillanatban kezdtek beseregleni az
ebédlőbe. Először az önkéntes irodai munkát végző diplomások, majd az éltanulók kerültek sorra – a
sorban állásnak és az ételosztásnak is megvolt a maga szigorú rendje. Egy Basang nevű asszisztens
mondta újságírónknak, hogy a tanár úr evés közben elvárja, hogy csend legyen.
Mivel még sok beteg várakozott az orvosra, Songre tanár úr hamarabb távozott. Amint felállt az asztaltól,
a diákok mintegy parancsszóra egyszerre felemelkedtek, megvárták, míg tanáruk elhagyja a menzát, és
csak ekkor ültek vissza helyükre. Vacsora után sem széledtek szét, együtt mormolták a szútrákat. Hangjuk
messze csengett, gyönyörűen hangzott.
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A világhírű kínai író, Lu Xun novelláinak új magyar fordításaiból összeállított
kötet bemutatója szeptember 13-án volt Budapesten. A könyv az író 130.
születésnapjára jelent meg.
Mao Sou-fu elmondta: három elbeszélést már korábban lefordítottak, a többit, amelyeknek a fordítása hiányos volt, Galla Endre tanítványai fejezték be.
Mao, aki például Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét fordította kínai
nyelvre, emlékeztetett: Galla Endre nevéhez fűződik Lu Xun munkásságának
magyarországi megismertetése, ő közölte például az első tudományos munkát a nagy kínai alkotóról.
Gao Jian, Kína budapesti nagykövete, Szentmartoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, valamint több tucatnyi hivatalos személy jelent meg az
eseményen.
Mao Sou-fu
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A fordító kiemelte: Lu Xun volt az első kínai irodalmár,
aki komoly figyelmet fordított a kelet-európai irodalomra,
különösen egyik kedvencére, Petőfi Sándorra. Kitért
arra is, hogy a kínai alkotó biztatására készültek el olyan
magyar művek fordításai is, mint a Paj Mang által átültetett
Szabadság, szerelem , amely máig a kínai alapműveltség
része. Li Csiang (Li Qiang), Csöcsiang (Zhejiang) tartomány
delegációjának vezetője beszédében megemlékezett a
kínai és a magyar nép régi barátságáról, amelyet szerinte
a kötethez hasonló kulturális vállalkozásokkal lehet tovább
erősíteni.
Szentmártoni János, a Magyar Írszövetség elnöke úgy
vélekedett, hogy a Lu Xun-elbeszéléskötet megjelenése
irodalomtörténeti esemény, valamint felhívta a hallgatóság
figyelmét arra, hogy az alkotónak köszönhető, hogy a magyar irodalom ismertté válhatott Kínában.
A kínai irodalmár 1881-ben született Csou Su-zsen (Zhou
Shuren) néven, Lu Xun az egyik leggyakrabban használt
írói álneve volt. 1902-ben utazott Japánba tanulni, itt irányult figyelme a kelet-európai irodalom felé. Eredetileg orvosnak készült, végül mégis az irodalom mellett kötelezte el
magát. 1909-ben tért vissza Kínába, előbb tanított, majd az
Oktatási Minisztériumban dolgozott. 1918-ban jelent meg
első elbeszélése. Ezt olyan művek követték, mint az Egy
őrült naplója , az Orvosság , a Kung Jicsi vagy az A Q hiteles
története .
A kínai irodalomtörténet máig egyik legnagyobb alkotójaként, a modern novellairodalom megújítójaként tartja
számon az 56 évesen elhunyt Lu Xunt. Magyar nyelven
Galla Endre révén jelentek meg művei, ő fordította az
Irodalom, forradalom, társadalom című esszégyűjteményt
és a Hajnali virágok alkonyi csokorban t.
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Lu Xun (1881-1936) az egyik legnagyobb 20. századi irodalmár, gondolkodó, forradalmár és pedagógus volt Kínában. 1881. szeptember 25-én született elszegényedett feudális családban. 1902-ben ösztöndíjasként a tokiói
Hongwen Akadémiára járt, majd 1904-ben átiratkozott a Sendai Egészségügyi Iskolába, ahol orvostudományt tanult. Később irodalommal kezdett foglalkozni, hogy változtasson a kínai nemzet közönyösség jellemezte szellemiségén.
Lu Xun 1902-ben, már Japánban jutott hozzá Petőfi Sándor műveihez. Egy 1933-ban megjelent esszéjében így
emlékezett erre vissza: „Éppen 30 esztendővel ezelőtt lett Petőfi a kedvencem”. Ebben az időszakban japán nyelven tanulmányozta a Meidzsi-reform bevezetése óta japánra fordított nyugati irodalmi műveket, köztük Petőfi műveit is. Petőfi Sándornak az idegen agresszió és a feudális elnyomás ellen, a nemzeti függetlenségért és a haza
felszabadításáért folytatott harca, a költő elszántsága és bátorsága minden bizonnyal hozzájárult a fiatal Lu Xun
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szenvedélyes hazafiasságának és ellenálló szellemének kialakulásához.
Lu Xun és Petőfi között szellemileg és lelkileg is számos párhuzam fedezhető fel. Lu Xun egész életében
szerette Petőfit, cikkeiben, tanulmányaiban gyakran
említette Petőfi iránti tiszteletét, és vitézként, hazafias
költőként dicsőítette a költőt. 1908-ban a Henan című
folyóiratban jelent meg Lu Xun A romantikus költészet
ereje című tanulmánya. Ebben először mutatta be Petőfit és alkotásait a kínai olvasóknak. Ismertette Petőfi
életrajzát, valamint csodálatos, fantasztikus verseit és
lírai műveit. Öt versét fordította le kínaira. Lefordította
több magyar író tanulmányát Petőfi verseiről és lírai
alkotásairól. Mindez azt mutatja, hogy Lu Xun mélységesen szerette Petőfit. Ezenkívül ösztönzést és segítséget is nyújtott azoknak a kínai fiataloknak, akiknek
megtetszettek Petőfi versei, köztük Bai Mangnak (19091931) is.
Bai Mang bensőséges kapcsolatban állt Lu Xunnel.
Mindketten szenvedélyesen érdeklődtek a magyar forradalmár költő iránt. Annak idején Lu Xun egy folyóirat
szerkesztője volt, Bai Mang pedig tanulmányokat és
cikkeket írt a folyóiratnak, így ismerkedtek össze. Lu
Xun szerette Bai Mangot, mint forradalmi költőt, és az
éveken át gyűjtött Petőfi-versekkel ajándékozta meg,
hogy abból minél többet fordítson kínaira.

A romantikus költészet ereje című tanulmányában Lu Xun a legismertebb európai romantikus költők egyikének nevezte Petőfit. Lu
Xun szerint a kínai klasszikus irodalomból éppen az olyan merész,
lázadó szellem hiányzott, mint amilyent Petőfi képviselt. Lu Xun
tisztán látta az irodalom szerepét az emberek életének,
eszméinek és szellemének megváltoztatásában és
átalakításában. Úgy vélte, hogy a költők jelleme erősen hathat az emberek lelkére, és
megváltoztathatja a felszínen nyugodt, de
valójában romlott társadalmat, továbbá
ösztönzést adhat a jóindulat szellemének kibontakoztatásához. Lu
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Xun olyan irodalmat szeretett,
amelyet a szembenállás szelleme jellemez. Annak idején
Kínában nem volt ilyen irodalom, ezért Lu Xun a külföldi
alkotásokhoz fordult.
Lu Xun azt remélte, hogy Kínában is születnek szellemi
harcosok, ugyanis úgy gondolta,
hogy fel kell szabadítani az emberek
egyéniségét. Áttekintette a 19. századi
Európa anyagi civilizációját, és felismerte azokat a károkat, amelyeket
Kína szenvedett, amiért retrográd
vezetői csak az erős, hatalmas,
szilárd nyugati hadihajók és
lövegek iránt tápláltak érdeklődést. Elemezte
azokat a hibákat
is, amelyeket
az alkotmányjogi
berend e z kedés
rends ze rét megreformálni
kívánó kínai
megújulás hívei
követtek el. Mindezek
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alapján megállapította, hogy „az anyagi
erők nem lendíthetik fel eléggé az országot.” A nép csak akkor szabadulhat meg a rabságból, a régi feudális
szellemi, ideológiai megkötöttségtől,
országa csak akkor válhat erőssé, ha
egyéniséggel, méltósággal, függetlenséggel, önállósággal és öntudattal rendelkezik. Figyelembe véve Kína ideológiai
és szellemi átalakulásának sürgősségét, Lu
Xun azon fáradozott, hogy megismertesse a
haladó nyugati irodalmi alkotásokat a kínai
néppel. Minden erővel próbálta tudatosítani a vitézség és a bátorság szellemének
fontosságát a kínai emberekben. Ennek során a Petőfi által képviselt,
másoktól eltérő különleges
szellemet a 20. század
új eszméjének tartot t a, hi s ze n
Kínában
szükség
volt az
ilyen harcos szellemű személyiségekre.
Pe t ő f i e s zméi ösztönzést
jelentettek Lu Xun
számára. A feudális
megkötöttséggel, az elnyo-

mással és leigázással történő szembeszállás, a függetlenségre és a felszabadulásra vágyakozás volt a fiatal
Lu Xun eszmei törekvése. Szenvedélyes hazafiként Lu
Xunnek nagyon tetszettek a harci szellemmel teli Petőfi-versek, többek között a Nemzeti dal. A forradalmi

Petőfi Sándor esszéi is hasonlóak politikai tárgyú verseihez: fegyverként irányulnak az ellenségre. Lu Xun
gunyoros és szatirikus esszéi is hasonló szellemben
bírálják a feudális etikát és civilizációt, támadják a társadalom beteges lelkét, az emberek gyengeségeit és

szenvedéllyel áthatott Petőfi-versek fellelkesítették Lu
Xunt, aki ugyanakkor azt is látta, hogy Petőfi lírai versei
is kiemelkedő irodalmi alkotások, amelyeket a kötetlenség, a fantasztikum, a szenvedélyesség jellemez. Petőfi Nemzeti dalát a magyar Marseillaise-nek nevezte,
amely kiválóan tükrözi írójának hazafiasságát. A versben található „Rabok legyünk vagy szabadok?” kérdés
a vers megírása idején a magyar nép előtt álló alapvető
kérdés volt, amire Petőfi megadta a választ: „rabok
tovább nem leszünk!” Ezzel forradalomra szólított fel,
megmutatva, hogy a megalkuvás és kompromisszum
nem járható út.

negatív beállítottságát, leleplezik az imperializmus kegyetlen agresszióját. Petőfi esszéi közvetlen hatással
voltak Lu Xun esszéinek megszületésére.
„A remény a lét függvénye. A lét reményt hoz. A remény
pedig fényességet.” – írta Lu Xun, aki orvosi szakmáját
abbahagyva életét az irodalmi alkotásnak szentelte,
hogy irodalommal mentse meg a kínai nemzetet. Elindította az Újjáéledés című folyóiratot, amelyben a külföldi
irodalomból jelentetett meg fordításokat. Azt remélte,
hogy az új irodalmi mozgalomhoz Petőfi Sándorhoz hasonló harcos szellemiségű emberek csatlakoznak.
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A magyar fiatalt egy életre elvarázsolták a repülők, mikor 9 évesen
megtette első repülőútját Kínába.
Amikor Rácz Olivér először lépett egy kereskedelmi repülőgép fedélzetére, hogy 9 évesen Kínába jusson, már megalapozott álma volt a
repülés.
„A szüleim szerint, az első dolog, amit valaha is mondtam, mielőtt
akár azt mondtam volna, hogy anya és apa, az volt hogy »Ott repül
a helikopter!«. Ekkor már majdnem 3 éves voltam, és a szüleim
kezdtek aggódni amiatt, hogy nem beszéltem. A repülőgépek már
nagyon kis korom óta egyértelműen vonzottak.”
A fiatal Rácz Olivér fent említett első repülése 1991-ben volt, és bár
a magyar származású, Pekingben élő repülésoktató azóta már nagyon sok repülőgép fedélzetén volt, az a nap még mindig élénken él
benne 20 évvel később is.
„Abban az időben a pilótakabinban tett látogatás meglehetősen általánosnak volt tekinthető, és én be is jutottam egy klasszikus műszaki
felszereltségű, sok-sok műszerrel, háromfős legénységgel és egy
fedélzeti mérnöki állomással rendelkező Boeing–747-200 pilótafülkéjébe” - mondja.

„Attól a pillanattól kezdve, ha nem fel- vagy leszálló repülőgépeket rajzoltam, akkor épületeket és utcákat - madártávlatból.”
Ez nem meglepő, ha valaki meglátogatja Olivér társadalmi hálózati oldalait. Miközben barátainak nagyrészt egyegy híres nevezetesség – például az Eiffel-torony, vagy a
Tian'anmen téren Mao Ce-tung portréja előtt készült képek
láthatók, Rácz Olivér fotói többnyire az utazásait örökítik meg
madártávlatból. Az egyik képen az USA-beli Florida felett
készült Fort Pierce-ről, amit egy felhőn keresztül látunk, zivatar közben. Egy másik képén az Oregon-béli Crooked River
megragadó kék kanyarulatai látszanak 7000 méteres magasságból. Egy harmadikon pedig a napfény csillan fel a tundra
jegén valahol Nunavut fölött, a kanadai sarkvidéken.
„Az életem a repülés körül forog” – írja Olivér a saját oldalán
a Couch Surfing.com honlapon. „Mindig egy csomó új dolgot
lehet tanulni, és a repülésről soha nem lehet eleget tudni.”
Rácz Olivér ugyanezt Kínával kapcsolatban is el tudná mondani.
„Egész kis koromban jöttem először Kínába” – mondja. „Nem
az én ötletem volt, de nem volt ellenemre.”
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Édesapja a magyar nagykövetségen szolgált katonai attaséként. Olivér szülei úgy döntöttek, hogy jót fog tenni a fiuknak,
ha belemerül a kínai kultúrába, aki azonnal egy kínai általános iskolában találta magát.
„Tetszett,” - mondja. „A nyelv elsajátítása nem volt olyan nagy
probléma számomra. Inkább a tanítás eltérő módszerét volt
nehezebb befogadni. A diákokat nem nevelik kreatív gondolkodásra és az összefüggések meglátására”.
A rajzóra alatt - emlékszik – „azok a diákok kapták a legjobb
osztályzatot, akik az adott képet a legpontosabban le tudták
másolni. Amikor pedig verseket olvastunk, a könyvben található versértelmezést kellett megtanulnunk, de nem bátorítottak bennünket, hogy saját magunk is próbáljunk meg a vers
önálló elemzésén gondolkodni.”
Két magolással töltött év után, Olivért a pakisztáni nagykövetség által működtetett iskolába helyezték át, több ok miatt.
„A nővérem már ott volt,” – mondja. „Valamint a pakisztáni
iskola stílusában brit tantervet követő intézmény volt, ami
- európaiként - hozzám közelebb állt. Ráadásul a szüleim
úgy döntöttek, hogy már megszereztem némi alapvető kínai
nyelvtudást, és most itt volt az ideje, hogy angolul tanuljak.”

A család 1995-ben visszatért Magyarországra, de Olivérnek
nem volt elég Kínából.
„Ez elég furcsa, de először is sokkal nehezebbnek találtam a
hazaköltözést, mint a Kínába jövetelt” - mondja. " Amikor újra
otthon voltam, úgy találtam, hogy nem igazán tudok beilleszkedni sehová többé. Én mindig a különböző kultúrákról és az
utazásról szerettem volna beszélni, de ez nem volt sem érdekes, sem pedig fontos a többi gyerek számára.”
Tehát amikor az édesapját újra visszahelyezték Kínába,
2001-ben, közvetlenül azután, hogy Olivér befejezte a középiskolát, ő szívesen jött vissza Pekingbe a szüleivel.
„Ezúttal a választás az enyém volt” – mondja. „Szép emlékeim voltak Kínáról, és mindenképpen meg akartam tanulni a
kínai nyelvet jobban, úgyhogy logikus dolog volt számomra
a visszatérés.” Olivért felvették a Pekingi Nyelvi és Kulturális
Egyetemre.
„Az egyetemi oktatási módszer jobb volt, mint amire az általános iskola kapcsán emlékeztem. Valamint ott jobban hozzá
vannak szokva a külföldi diákokhoz is” – mondja Olivér.
De mindeközben a repülésről szőtt álmai megmaradtak.
„Mielőtt visszaköltöztünk volna Magyarországra 1995-ben,
találkoztam az új katonai attaséval, aki édesapámat követte
Pekingben” – mondja. „Ő vitorlázórepülőzött fiatal korában.
Azt javasolta, hogy kezdjek el vitorlázórepülőzni odahaza, ha
tényleg érdekel a repülés.”
Olivér valóban be is iratkozott vitorlázórepülőzni 14 évesen,
és első önálló repülésére pont 15. születésnapján került sor azaz „az első napon, amikor legálisan kivitelezhető volt!”
Tinédzserként csatlakozott repülő klubhoz, de csak vitorlázó repülőn repült. „Aggasztott a sztereotípia -, hogy valami
supermannek kell lenned ahhoz, hogy pilóta lehess” - emlékszik vissza. „Meg zseninek kell lenned matematikából és a
fizikából.”
De 2005-ben, egy másik pilótafülkében tett látogatás a Pekingből hazafelé vezető úton meggyőzte arról, hogy a repülés
lesz a hivatása.
„A 10 órás útból három órát a pilótafülkében töltöttem, beszélgettem a pilótákkal, akik azt mondták, hogy csak magamra
hallgassak, amikor arról van szó, mit akarok. Ők ébresztettek
rá, hogy talán én is lehetek pilóta - Legalább meg kellett próbálnom.”
Egy évvel később, Olivér repülőgépes oktatáson volt az
Egyesült Államokban, és onnan a dolgok szinte maguktól
szárnyra kaptak.

képzési engedéllyel, Olivér leendő kínai pilótákat oktat.
„Angolul kellene tanítanunk” – mondja Olivér. De a pilóták
utáni kereslet gyorsabban növekszik, mint ahogy annak eleget lehet tenni, és Olivér néha szükségesnek tartja, hogy
használja az elmúlt két évtizedben tanult kínai nyelvismeretét.
„Nehéz megmagyarázni az aerodinamikát egy olyan nyelven,
amit valaki nem ért” - mondja. „Amikor a levegőben vagy,
nincs túl sok idő arra, hogy állandóan fordítani lehessen.”
A nyelvi akadály olyan kihívás, melynek leküzdésén a Kínai
Polgári Repülési Igazgatóság keményen dolgozik, és az angol nyelv elsajátítása központi kérdés a jövő pilótáinak szempontjából.
Most Olivér azt reméli, hogy egy kínai légitársaságnál helyezkedhet el első tisztként, mely az első lépés ahhoz, hogy kapitány lehessen.
Továbbá, a madártávlat iránti „kisebb megszállottságon” kívül
kedveli a fényképezést és Kína biciklivel való felfedezését is.
Több mint 20 kínai tartományt látogatott már meg, és sokat
biciklin is átszelt. Ezek közé tartozik egy 2004-es útja, mely
Dequinből indult, közel a Yunnan tartomány északi részén
levő Tibeti Autonóm Régióhoz, Guizhou tartománytól délre.
„Guizhouban ragadtam szakadó esőben négy napra, amikor
az utat elmosta a víz” - mondja. „Meglehetősen félreeső vidék, és nagyon jól éreztem magam a falusiak között az utam
során. A külföldiek annyira szokatlan látványnak minősülnek
arrafelé, hogy az emberek szinte harcoltak azért, hogy elszállásolhassanak. A vendégszeretetük csodálatos volt.”
„Sokkal többet láthatunk a világból, ha megállunk, és időt
töltünk olyan helyeken is, ahol a busz csak áthalad” – mondja
Olivér.
Most egy 10 napos kerékpáros túrát tervez, melyre jövőre kerülne sor Szecsuan tartományból, keresztül Gansu tartomány
deli részén, majd tovább, a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területre.
Eddig még csak 9000 méteres magasból látta Kína ezen nyugati részeit.

A kínai utazók több időt töltenek úton, mint amennyit a
célország meglátogatásával. Ám ez változik. A fiatalabb
generáció általában két országot választ – ám ennél
többet látogat meg /Mikko Rautio – a Finnair kínai fő
képviselője/

Miután felvértezte magát mind kereskedelmi, mind repülési
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A PEKINGI NEMZETKÖZI

DESIGNHÉT

2011. október 13-án este rendezték a 2011.
évi Pekingi Designhét díjadási ünnepségét.
A Tiananmen tér melleti előadóteremmel,
a pekingi olimpiai játékok lángjával és a
Vízkockával együtt tíz designmunka kapott
klasszikus tervezésidíjat.
A díjazott munkák az elmúlt fél évszázadban
készültek. Egyebek között díjat kapott a
Zhang Kaiji kiváló kínai építészmérnök
ált al ter vezet t T iananmen tér mellet i
előadóterem. Az ünnepségen a klasszikus
tervezési díjak mellett még átadtak több
mint 40, az emberek életével és a gazdaság
fejlődésével kapcsolatos tervezési díjat.

A média képviselői is jelen voltak a nagy eseményen.
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A szinkrontolmácsok öt nyelven tolmácsolták az elhangzottakat.

A Pekingi Nemzetközi Designhét része, a Peking
Designfórum a parlament Aranycsarnokában.

Nagy munkában a szervezők a színpad mellett.

Kenya Hara japán tervező, a világhírű MUJI márka művészeti
igazgatója előadásának címe: „Tervezés a tervezésben”.

A „kínai ipartervezés apja”, a Tsinghua Egyetem professzora, Liu Guanzhong volt az egyetlen kínai előadó.

Olaszországból, Nagy-Britanniából, Finnországból, DélKoreából és Japánból is érkeztek világhírű tervezők.

Figyelmes külföldi vendégek a fórumon, egyikük le is rajzolta elképzeléseit.
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Ez már a tizedik év, hogy a Zhangbei
n ev ű k i svá r o s b a n m e g r e n d e z i k a
Zhangbei Sztyeppei Zenei Fesztivált,
amelyet a helyi kormányzat és a Music
Space című magazin közösen hoztak
tető alá. Ezen a fesztiválon a fiatalok a
pusztán, a természet lágy ölén élvezhetik a rockzenét.
A Music Space Kína legrangosabb
zenei magazinja. A Zhangbei Sztyeppei Zenei Fesztiválról szóló szerződés
ünnepélyes aláírásának ceremóniáját
2010. május 26-án délelőtt tartották a
pekingi Xizhimen Hotelben. A zhangbei
kormány zat képviselői és a Music
Space című magazin alkalmazottjai is
részt vettek az eseményen. A szerződés szerint az elkövetkező tíz év mindegyikében megrendezik a fesztivált.
Ebben az időszakban a zhangbei kor-

mányzat és a Music Space közös erőfeszítéseket tesz arra, hogy a rockzene
segítségével népszerűsítsék Zhangbei
természeti szépségét. Az első Zhangbei
Sztyeppei Zenei Fesztivált 2010. augusztus 7. és 9. között már sikeresen
megtartották.
A Bashang térség történetében fontos
szerepet játszó kisvárostól északra a
Belső-Mongólia Autonóm Terület, délre
pedig Peking és Tiencsin városok fekszenek. A település területe 4185 négyzetkilométer, lélekszáma 370 ezer fő.
A Zhangbei Sztyeppei Zenei Fesztivál
nemzetközi zenei fesztivál, ahol számos sztárzenekar lép fel, és a legmagasabb színvonalú színpadtechnikai
berendezéseket használják. Ez Kína
legnagyobb szabású nyári zenei fesz-

tiválja. A fesztiválnak nincs környezeti
és területi korlátja, így minden előadási
formát felvonultathatnak. Nagyméretű
színpadokat építenek, ahol számos
művész tud együtt játszani. A fesztivál
vadonatúj szórakozási lehetőségeket
nyújt a közönségnek, és szerte az országból rengeteg lelkes, zenét szerető
fiatalt vonz. Nagy hangsúlyt helyeznek
a környezetvédelemre is.
A népszerű fesztivál megmutatta, hogy
a kínai fiatalok szeretik a természetben,
így például a sztyeppén megrendezett
kulturális rendezvényeket. Már sokan
ismerik a MIDI Zenei Fesztivált és a
Modern Sky Zenei Fesztivált, de ezeket népes nagyvárosokban tartják. A
Zhangbei Sztyeppei Zenei Fesztivál különlegessége az, hogy a természetben
van.

A pekingi zenei fesztiválok
Bár külföldön már több mint 40 éves történelme van a zenei fesztiváloknak, Kínában csak az utóbbi években jelentek
meg a kulturális kínálat sorában. A késői kezdet után azonban a kínai fiatalok szenvedélyesen vetették bele magukat a
zenei fesztiválok világába, ahol a helyes életviteli és környezetvédelmi magatartásról is láthatnak előadásokat. 1990.
február 17-én és 18-án a pekingi Fővárosi Stadionban rendezték meg a „A ’90-es évek modern zenei fesztiválja”
elnevezésű eseményt, amely a kínai rockzene első igazi fesztiválja volt. Összesen hat rockzenekar, a Tangchao, a
Huxi, a Yanjingshe, a Baobeixiongdi, az 1989 és az ADO lépett színpadra. Ezt követően fejlődésnek indultak a kínai
fesztiválok, szinte évente tűntek fel új rendezvények Kína-szerte. 2002. május 1-jén rendezték meg első alkalommal a
háromnapos Midi Zenei Fesztivált (Midi Music Festival) Pekingben, amelyen 52 zenekar játszott. A közönség lelkesen
üdvözölte a fesztivált, mondván, hogy „ez a kínai Woodstock!” Mivel nem üzleti alapon szervezték, nem volt belépőjegy, kevés volt a probléma is. Sok zenekedvelő jár a már évente Pekingben megrendezésre kerülő „Midire”.
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A Changyang Zenei Fesztivál a MUSIC FUNHILL
Changyang nemzetközi zenei márka alá tartozik. A zenei
fesztivál minden évben a Changyang-félsziget folyóparton elterülő parkjában kerül megrendezésére. A tervek
szerint az elkövetkező tíz év során mindig ugyanitt tartják
meg a fesztivált, amelynek a célja az, hogy új alternatívát
kínáljanak a közönségnek a szabadtéri zenei fesztiválok
világában.
A mai Kínában a zenei fesztiválok a fiatal rajongók
miatt dinamikusan fejődnek a városokban. A Midi
és a Strawberr y zenei fesztiválok a legrégebbiek,
népszerűségük máig töretlen. A Changyang zenei
fesztivált 2010-ben hozták létre. Először próbálkoztak
a szabadtéri rockzenei fesztiválok és a világzenei
fesztiválok kritériumainak egyaránt megfelelni. Az első
alkalommal több mint száz sztárzenekar adott elő több
mint tízezer rajongó előtt. A zenei fesztivál világszínvonalú
előadásokat produkált. A rendkívül élvezetes fesztivál
segítségével a kínai zenei fesztiválok magasabb szintre
jutottak, a Changyang zenei fesztivál a modern élet egy
újabb szegmensét is kinyitja a fiatalok számára.
A MUSIC FUNHILL márkájú zenei fesztivált első alkalommal 2010. szeptember 21-e és 23-a között rendezték
meg a folyóparti parkban. Ez Kínában az őszközép ünnep
időszaka volt, emiatt az ország minden részéről eljöttek
a legjobb zenekarok, többek között Ian Brown, Zero 7,
Mr Hudson zenekarok, valamint híres énekesek és énekesnők, például Qi Qin, Xie Tianxiao, Zhang Chu, Wang
Ruolin és mások.

A fesztivál helyszíne 500 ezer négyzetméternyi szabad
térség, amely négy részből áll, mindegyik középpontjában
egy színpaddal. A színpadok a következő neveket kapták:
Napraforgó, Pitypang, Rózsa és Százszorszép. A zenei
fesztivál jelszavai a környezetvédelem, közösség és szabadság. Meg kell említeni, hogy a Changyang zenei fesztivál megrendezése volt az első próba, hogy Kína a világ
zöld zenei fesztiváljai kritériumainak megfelelő zenei fesztivált bonyolítson le. A világban a zöld zenei fesztiválok
kritériumait a német Zöld Zenevilág (Green Music World)
szövetség állapította meg annak érdekében, hogy a zenei fesztiválokon keresztül, a zene erejét felhasználva az
emberek figyelmét felhívják a környezetvédelem és a Föld
védelmének fontosságára. A szövetség által megállapított
kritériumok már széles körben követésre találtak Európában és az Egyesült Államokban. Kínában a Changyang
zenei fesztivál volt az első ilyen alapon szervezett fesztivál, ezért is mondható el, hogy a Changyang új ablakot
nyitott a zenei fesztiválok világában.
A Changyang zenei fesztivál keretében szerveztek egy
játékot is, amelynek értelmében a fesztivál szervezői és
a Sina honlapján működő mikroblog rovat felhívást tett
közzé, hogy mindenki fényképezzen le bármi olyasmit,
amit Pekingre jellemző dolognak, tárgynak, jelenségnek
stb. tart. Töltsék fel a képeket az internetre, és majd a
fesztiválon egy nagy vászonra kivetítik ezeket a fotókat.
A fesztivál közönsége így nemcsak zenei, hanem
vizuális élményben is részesül. A „pekingi” témában még
formatervezési kiállítást, valamint pólótervezési versenyt
is rendeztek.
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A Midi Modern Zenei Fesztivál különlegessége, hogy a részt vevő zenekarok minden megkötöttség
nélkül mutathatják be tudásukat. A fesztivált tíz évvel ezelőtt rendezték meg először, s ma már a
leghíresebb zenei fesztivál Kínában a modern zene területén. Az évente megrendezett eseményen
néhány tíz bel- és külföldi zenekar vesz részt, akiket az ország minden részéről érkezett fanatikus
rajongók tízezrei hallgatnak. Több mint száz tömegtájékoztatási eszköz is nagy figyelemmel kíséri a
fesztivált.
Azt lehet tehát mondani, hogy a Midi Modern Zenei Fesztivál a legnagyobb zenei fesztivál
egész Kínában, sem a látogatók száma, sem a népszerűség alapján nincs olyan fesztivál, amely
megelőzné a Midit. A részt vevő zenekarok tiszteletdíj nélkül mutatják be saját szerzeményeiket.
Naponta 14 órától éjszakába nyúlóan váltják egymást a zenekarok. A fesztivál látogatóinak száma
minden nap meghaladja a tízezret. A rajongók szerint a kínai Midi Modern Zenei Fesztivál amolyan
kínai Woodstock.
A modern zene megszámlálhatatlan műfaja közül sok hallható a Midin is: blues, dzsessz, rock and
roll, pop, latin, country, funk, fusion, heavy metal, rock metal, hardcore, elektronikus zene, gothic
metal, világzene és még nagyon sok más is.
Az első Midi Modern Zenei Fesztivált 2000 júliusában rendezték meg a híres pekingi Xidan téren.
Akkor még hét napon keresztül szólt a rockzene, felpezsdítve a pekingi, illetve a kínai zenei életet. A
2010-es Midi Modern Zenei Fesztivált május 1. és 4. között tartották a pekingi Haidian parkban.
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A Strawberr y Zenei Fesztivált
2009-ben indította el a Modern
Sky nevű kínai hanglemezkiadó,
akik a Modern Sky elnevezésű
fesztivál szervezésével szereztek korábban tapasztalatot. A
Strawberry Zenei Fesztiválon a
Modern Sky Fesztiválhoz képest
nagyobb a zenei változatosság, a
rajongók pedig azt mondják, hogy
a Strawberry Zenei Fesztivál sokkal tavasziasabb, romantikusabb.
Shen Lihui, a Modern Sky kiadó

alapító elnöke elmondta, hogy az
idei zenei fesztivál több rekordot
állíthat fel a hazai zenei fesztivá-

lok területén.
A 2 010 - e s S t r aw b e r r y Ze ne i
Fesztivált május 1. és 3. között
tartották a Tongzhou kerületben
t a l á l h a t ó Yu n h e p a r k b a n . A
fesztivál három színpadán
különböző stílusokat mutattak be,
amint azt a színpadok elnevezése
is jelzi, ugyanis Eper, Szerelem,
illetve Elektronikus zene a három
színpad neve. Külföldről az idén
már Magyarországon is fellépett
neves Deerhoof együttes volt a
legismer tebb zenekar. A kínai
előadók hosszú sorából érdemes
megemlíteni Zhang Chu, Joanna
Wang (Wang Ruolin), Cao Fang,
Lao Lang, Zhou Yunpeng és Xiao
Juan nevét, illetve néhányat a
fesztivál rockegyüttesei közül:
Reestablishing The Rights Of
Statues (más néven Re-TROS),
Sound Fragment, Pet Conspiracy,
Brain Failure. Sokak szerint a

New York-i Arm and Legs zenekar
nagysiker ű előadása volt a
Strawberry Zenei Fesztivál egyik
csúcspontja.
A fesztivál rendezői szerint a
strawberry nemcsak földiepret
jelent, hanem egy különleges
életszemléletet is. A szervezők
a fesztivál elnevezésével arra
utaltak, hogy az embereknek
élvezniük kell a zenét és az életet,
mert a zene tavaszi hangulatokat
és a szerelem érzését hozhatja
e l a fe s z t i vá l o n m e g j e l e nte k
számára.
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A dél-kínai Guangxi Zhuang Autonóm
Területen Hezhou városban és agglomerációjában szokás, hogy a falu peremén
bordalok éneklésével köszöntik az odaérkező vendégeket. Amikor a vendégek
elköszönnek, a házigazdák búcsúdalokat
énekelnek. A különböző pillangó-népdalok
a yao nemzeti kisebbség hőskölteményeiként generációról generációra szállnak
Hezhou városban és környékén.
Tang Yufen, a Hezhoui Ének- és Táncegyüttes helyettes vezetője és férje,
Liao Chunsheng már több mint 30 éve
foglalkozik a pillangó-népdal műfajával.
2009 májusától az eredeti pillangó-dalok
összegyűjtésén, feldolgozásán, komponálásán és előadásán dolgoznak a Hezhou
városnak alárendelt Yao Nemzetiségi Autonóm Prefektúrában. Boldog hangulatú
jeleneteket ábrázolnak, például azt, hogy
a múlt század ötvenes és hatvanas éveiben a yao nemzetiségiek a vásárokban
mindig vidáman daloltak. Liao Chunsheng
kiemelte: „Az emberek a népdalok bemutatásával szórakoztatják önmagukat,
kifejezve érzéseiket. Boldognak érzik magukat , amikor dalolnak. Annak idején bármelyik községi vásáron lehetett élvezni az
énekeket.”
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A pillangó daltípus jellegzetes yao nemzetiségi népdalművészet. A han nyelv, azaz a kínai hivatalos köznyelv egyik tájszólásán adják elő a pillangó-dalokat. A dalszövegekben gyakran
előfordulnak a „hu di die”, a „die di die”, és a „huang di feng”
szavak, amelyek a mondatszerkezetben segédszóként szerepelnek. Ezek a szavak pillangót vagy méhet jelentenek. Innen származik a népdal neve. Ezek a népdalok olyan szépen
csendülnek fel, hogy az a hallgatókban a pillangó szárnyának
csapkodását idézi fel.
A dalszövegben tehát sokszor ismétlődnek a „hu di die” és
a „die di die” szavak. Ez éppen a pillangó népdalműfaj sajátossága. A dalok hangzása hasonlít a pillangók, illetve a
méhek szárnyukkal adott hangjára. Így a pillangó-népdalok
különlölegesen kellemes érzéseket kelthetnek a közönségben.

A pillangó-népdal a yao nemzeti kisebbség népdalainak egyik válfaja, amelyet vallási szertartások, esküvők, gyászszertartások, ünnepek, vendégfogadások és más rendezvények alkalmából
szoktak előadni. Ennél a kisebbségnél a legények és a lányok dalokkal szokták kifejezni szerelmüket egymás iránt. Az idők során a pillangónépdalok megörökítették, megőrizték a yao
kisebbség mindennapi életét, termelőmunkáját,
néprajzi emlékeit és értékeit. Ezért kulturális
hőskölteményként emlegetik a pillangó-dalműfajt. A barátság ápolása, a munka magasztalása
és a szerelemre való vágy a yao kisebbség lelkivilága gazdag tartalmának fontos része.
A modern civilizáció hatására a pillangó-dalok
is lassan feledésbe merülnek. Erről szólva Tang
Yufeng sajnálattal jelentette ki:
„Korábban nemzedékről nemzedékre hagyományozták a népdalokat. Ma ez már a múlté.
Egyre kevesebben tudják a dalokat. Az idősek,

tehát a negyven év fölöttiek tudják
énekelni a népdalokat, a fiatalok
azonban nem.”
M iut án 20 0 9 - ben a pillangó népdal felkerült a kínai szellemi
kulturális örökségek jegyzékébe,
A házastársak, Liao Chunshen
és Tang Yufen megalakította a
Hezhoui Pillangó-népdalegyüttest.
Akkoriban négy leány alkotta az
együttest, ők adták elő a pillangódalokat. Manapság az együttes
gyakran fellép Hezhou városban
és a környékbeli megyékben és
községekben. Többször részt vettek a Guangxi Zhuang Autonóm
Terület versenyein. Ma a pillangónépdal megőrzése és továbbfejlesztése a házaspár legfőbb
törekvése.
Liao Chunsheng és Tang Yufen

s z abad idejében a diákok kal
együtt gyakran utaznak el különböző vidékekre, hogy összegyűjtsék az eredeti népdalokat az idős
népművészektől. Az összegyűjtött
anyagokat feldolgozás után diákjaik adják elő. Így gazdagítják a
pillangó-népdal műfaját.
Ahhoz, hogy még jobban megjeleníthessék a népdalok eredeti
hangulatát, Tang Yufen és diákjai
megtanulták a helyi nyelvjárást.
Ezzel kapcsolatban Liu Yan fiatal
művésznő leszögezte:
„ Akkor érzem magam a
legjobban, ha a látogatók velem
együt t énekelnek. Rendkívüli
élvezet számomra, ha hallom a
méhek zümmögéséhez hasonló
pillangó-dalokat. A mai slágerek
éneklésénél nincs ilyen kellemes

tapasztalatom.”
„Ha felhő van az Égen, az színezi
a világot. Ha a Földön van a yao
kisebbség, az mindig szeretetet hoz.
A szeretet magában hordoz za a z
igazi érzelmeket. A nemzetiség rokoni
köteléke örökké megmarad.” Ez egy
dalszöveg részlete, egy megható dal,
amely a yao kisebbség szülőföldjét
ábrázolja. A dal tükrözi őszinte, tiszta,
természetes érzelmeiket, reményeiket
és a szép élet utáni vágyukat.
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A dél-kínai Hainan tartományban él egy „li”-nek nevezett népcsoport. Ehhez az etnikai csoporthoz fűződik a lijin brokát készítésének módszere, és ezt az eljárást mind a mai napig őrzik. Ezért is nevezik a brokátot a li kisebbség élő kulturális kövületének.

Történelmi feljegyzések szerint több mint
3000 évvel ezelőtt a li népcsoport őseinek
asszonyai körében népszerű volt egy szép,
nemes növény, a jibei. Ennek a rostjaiból
készítik a lijin brokátot. Ez Kína legősibb textilféleségeinek egyike. A lijin brokát világos,
élénk színekben készül. Madár-, állat-, virág-,
fű-, ember- és egyéb motívumokkal dekorálják, mégpedig az elnagyolás, a felnagyítás és
a romantika stilizált eszközeivel. A brokátból
szoknyát, különféle felsőruhákat, fejkendőket,
nyakkendőket, díszszalagokat és sok minden
mást készítenek.
A lijin brokát készítésének technológiája még ma is rejt titkokat, amelyeket nem sikerült megfejteni. A Gansu tartományból való Shi Haiying az iparművészeti technikákkal foglalkozik. Már több
éve tanulmányozza a li népcsoport körében a lijin brokátművesség technikáját. Ennek ellenére
még nem sikerült megfejtenie a sárkánymintájú brokátféle készítésének titkát. Ezért is tekint
nagy tisztelettel a li asszonyokra.
„Milyen ügyesek és tehetségesek voltak a li
kisebbség őseinek nőtagjai! Mindmáig nem
sikerült megfejteni a sárkánymintájú brokátfajta készítésének titkát. Ez a brokát igen vastag, de nem rugalmas. A ma gyártott brokát
meg sem közelíti ezt a minőséget” - szögezte
le a szakértő.
A li népcsoport asszonyai által feltalált brokátművesség már több ezer éve száll nemzedékről nemzedékre. A nők még ma is az
egykori szövőszéken készítik a színpompás
brokátot. A Wuzhishani Brokátvállalat igazgatója, Lu Shaohui így nyilatkozott.
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„Dolgozóink anélkül, hogy azt előre lerajzolnák, tehát csak a képzeletükben létező minta
alapján gyártják a termékeinket. Ez a klasszikus kézművesség. A nálunk dolgozó, Apo nevű
asszony már 80 éves, és fiatalkora óta ezzel a mesterséggel foglalkozik. Tanítványai is nálunk dolgoznak.”
A lijin brokát előállítására a Hainanon termő gyapotot, kendert és a gyapjúfa (más néven:
bolyfa, ceibafa) termését használják nyersanyagként. Először vékony bambuszlapocskák segítségével tilolják a több napon át áztatott kendert. Utána üstben kell megfőzni a pozdorjává
tört kendert. Megszárítása után fonják. Ezekből fonalakból készítik a brokáttermékeket.
A li kisebbség szívesen használja a náluk termő fákat, fűféléket, virágokat és egyéb növényeket. Az összegyűjtött vadnövények levéből sokféle festéket készítenek. Az így előállított
festékekkel fonalakat festenek meg. A kék és a zöld színű festéket rendszerint a növények
leveleiből vonják ki. A sárga, a lila és a piros színű festékeket pedig a virágok, a gyümölcsök
és más termések levéből. Erről szólva Huang Xueqiong, a Hainani Brokátvállalat szakembere a következőket mondta.
„Az üstben megfőtt kenderből, a gyapjúfa terméséből és más fakérgekből előállított fonalak
színtartóak, nem fakulnak ki olyan könnyen. Amennyiben sötétfekete színű fonalakat kívánunk készíteni, megfelelő ideig egy bizonyos fajta földbe kell temetni a megfestett fonalakat.
Az így feldolgozott fonalak nem fakulnak meg.”
A lijin brokát készítésénél a fonás, a szövés és a festés mellett a hímzésről is érdemes szót
ejteni, amely lehet egyoldalú és kétoldalú. A kétoldalú hímzés a legkiemelkedőbb. Shi Haiying
szerint ez igazi nemzeti kincs.
„A helyi kétoldalú hímzés rendkívül híres. Ma alig négyen-öten értenek ehhez a stílushoz,
mely egyedülálló az országban. Kínában csak Hainan tartomány Baoting térségében őrzik
ennek hagyományát.”
A lijin brokátnak rendszerint a fekete és a barna az alapszíne. Zöld, kék, piros, fekete, sárga
és más színekkel is dekorálják a brokáttermékeket. Több mint 160 féle mintával, egyenes és
párhuzamos vonalakkal, négyszögletes, háromszögű és más geometriai formákkal díszítik a
lijin brokátot.
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Az ősi Kínában minden központi alföldi tájegységnek
megvolt a maga szent hegye. Az öt szent hegy elhelyezkedésük és nevük szerint a következő: a Tai-hegy a keleti
szent hegy 1524 méteres tengerszint feletti magassággal;
a mai Hunan tartományban emelkedik 1290 méter magasságig a Heng-hegy, a Dél szent hegye; a nyugati szent
magaslat a Hua-hegy (Shaanxi tartomány) a maga 2154,9
méter tengerszint feletti magasságával; a szent hegyek
közül az északi a második legmagasabb (csúcsa 2017
méteren van), ez a Shanxi tartománybeli Heng-hegy; a
központi szent hegy pedig az 1440 méteres Song-hegy a
mai Henan tartományban.
Az öt szentként számon tartott hegy közül a Tai-hegy az
első, melyet „a mennyek alatti első hegy”-ként is emlegetnek. A mai Shandong tartomány közepén emelkedik
Kína keleti részén, nem véletlenül nevezik a „keleti szent
hegynek”. A hegy igazán bővelkedik a Ming- és a Qingdinasztia korának pompás emlékeiben. Az ősi időkben
úgy tartották, hogy ez az istenek hegye. Azon kevés
magaslatok egyike volt, melyen a régi császárok nagyszabású áldozati ceremóniákat tartottak. Számos császár látogatott el ide, ahol nem mellesleg a buddhizmus
és a taoizmus is virágzott. Ezek a történelmi látogatások
számtalan kulturális emléket hagytak ránk szobrok, templomok, feliratok formájában. Az egymást váltó dinasztiák
előkelőségei is gyakorta járultak a Tai-hegyhez hódolni a
költészet művészetének. Aki rálép a Tai-hegy lépcsőire,
az a kínai történelem egyik legmélyrehatóbb fejezetén
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jár. A legideálisabb időpont a hegy felkeresésére
március 11. A legteljesebb élmény négy látványosság
függvénye: a napfelkelte, a „felhők jádetengere”, a naplemente csillogása, valamint a Sárga-folyó „arany partja”
adják a Tai-hegy lényegét.
A nyugati szent hegy, a Hua a Shaanxi tartományban található Huayin közigazgatási határain belül magasodik a
táj fölé, mintegy 120 kilométerre a tartományi székhelytől,
Xi’antól. A hegytestből öt fő csúcs emelkedik ki (a központi, a keleti, a nyugati, az északi és a déli csúcs). Messziről
nézve ez az öt magaslat együtt egy lótuszvirágra emlékeztet, mely kínaiul „lian hua”, innen a hegy elnevezése
is – Hua. Úgy is hívják, hogy a „legfurcsább és leggöröngyösebb hegy az Ég alatt”. A régi időkben rengeteg méltóság zarándokolt ide, a Hua-hegyre áldozatot bemutatni,
a leghíresebb látogatók Qing Shi Huang császár, a Handinasztia Wu császára, valamint a Tang-dinasztia korából
Wu Zetian császárnő és Xuanzong császár voltak. A Huahegy ugyanakkor a taoizmus egyik fellegvára is több mint
20 templomával. A Tang-dinasztia két költőóriása, Li Paj
(Li Bai) és Tu Fu (Du Fu) több mint ezer, a Hua-hegyhez
kapcsolódó művet írt. A hegyet április 10-én a legajánlottabb felkeresni. A régi holdnaptár szerinti harmadik hónap
15. napján ugyanis már napkeltétől nagyszabású ünnepségek veszik kezdetüket a templomokban. A Huán mind a
négy évszak lenyűgöző tud lenni, ezekre a hegy kapcsán
gyakorta hivatkoznak úgy, hogy „havas”, „felhős”, „esős”
és „ködös”.

A déli Heng-hegy a Hunan tar tományban található
Hengyang város Nanyue kerületéhez tartozik. A másik
négy szent hegyhez viszonyítva kedvező éghajlatának
köszönhetően a Heng-hegyen mély erdőket és büszke
bambuszosokat találhatunk. Egész éven át zöldell, ezért
méltán kapta a „Dél nagy hegye” megtisztelő elnevezést.
Itt teremnek a Tang-dinasztia messze földön híres
teafüvei, a felhő- és a köd-tea.
Az északi Heng-hegyet az öt kínai szent hegy közül a másodiknak tartják – természetesen az Ég alatt. 10 kilométerre fekszik a Shanxi tartománybeli Hunyuan megyétől,
62 kilométerre Datongtól. A második Qing-császár uralkodása után a törvénykezést áthelyezték Shanxi tartományba. A történelem folyamán számos uralkodó érkezett erre
a helyre, hogy itt adományozzon különféle címeket, így
például Qing Shi Huang császár, a Han-dinasztia Wu
császára, a Tang-dinasztia korából Taizong és Xuanzong
császár, vagy akár a Song-házból Zhenzong császár.
Ming Taizu császár is felkereste a hegyet, hogy megtapasztalja annak isteni voltát. A Heng-hegy aztán nemcsak
a császárokat, de a taoizmust is szívesen (be)fogadta.
Úgy tartják, hogy Zhang Guolao, a legendás taosita bölcs
is itt gyakorolta szigorúan puritán életét a halhatatlanság
elérése érdekében. A hegy környékén csak úgy sorakoznak a nem mindennapi természeti látványosságok, köztük
találjuk a „Keserű és az Édes forrásokat” félúton a csúcs
felé. A két forrás mindössze egy méterre van egymástól,
vízminőségük azonban mérföldekre. Az egyik vize hűvös
és édes, a másik ellenben ihatatlanul keserű.

rületén. Az UNESCO 2004. február 13-án nemzetközi
geológiai parkká nyilvánította a hegyet hullámzó lankái
és valószínűtlenül meredek csúcsai miatt. A lenyűgöző
természeti táj mellett azonban úton-útfélen történelmi,
kulturális látványosságok is tarkítják a képet. A Songhegy Saolin-kolostora például messze földön híres. Természetesen ennél a szent hegynél is sok-sok király és
császár mutatott be áldozatokat, sőt a Songnál található
a legtöbb történelmi jelentőségű hely az öt kínai szent
hegy közül. Tanúi lehetünk Kína sok évezredes történelmének a környéken, hiszen megtalálhatók itt a yangshaói
és a longshani kultúrák örökségei, a „Három császár és
az öt király” korának emlékei, de a Xia-dinasztia fővárosa,
Yangcheng is itt terült el.
A régi c sászárok hit ték, hogy az öt szent hegyet
halhat at lanok lak ják, így miut án trónra ker ültek,
rendszeresen uralkodói látogatásokat tettek a szent
helyeken, és komoly áldozatokat mutattak be. Ez az öt
hegy tehát nem csupán híres magaslatnak számít, hanem
óriási történelmi és kulturális jelentőséggel is bír.

A központi Song-hegy Henan tartományban található,
Dengfeng városának északnyugati közigazgatási te-
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A Dongpo-hús a délkelet-kínai Hangzhou város egyik közismert étele, amelyet 2,5
cm-es kockákra vágott sertésdagadóból készítenek. Ez a fogás félig húsos, félig
zsíros, rizsboros aromájú.

Hozzávalók.
1,5 kg sertésdagadó
100 ml szójaszósz
100 gramm porcukor
200 ml rizsbor
(helyette használhatunk száraz Sherryt)
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1
2
3
4

Wokban forró vízben rövid ideig főzzük a dagadót míg össze nem esik.

--------------------------------------------------------------

Vágjuk 2,5 cm-es kockákra az összeesett dagadót.

--------------------------------------------------------------

Helyezzük az újhagymát és a gyömbért a kerámiaedény aljára.
--------------------------------------------------------------

Utána egymás után rakjuk a 2,5 cm-es húskockákat a zöldhagyma- és
gyömbérágyra úgy, hogy a húskockák bőrükkel lefelé legyenek.
--------------------------------------------------------------

5
6
7

Öntsük az edénybe a 200 ml rizsbort és a 100 ml szójaszószt, majd szórjuk
meg a húskockákat a 100 gramm porcukorral.
--------------------------------------------------------------

Először nagy lángon forraljuk fel, majd takarékon két órán át főzzük.
--------------------------------------------------------------

Vegyük ki a két órán át főtt húskockákat az edényből, és tegyük egy fedeles
csészébe. Egy nagyobb párolófazékban 25 percig pároljuk a fedeles csészébe helyezett húsdarabokat. Persze a párolófazékba megfelelő mennyiségű vizet kell önteni. Ezt követően melegen tálaljuk.

Ehhez a fogáshoz egy történet is fűződik. A 960 és
1279 között fennállt Song-dinasztia korában a császári
udvarházban magas beosztásban dolgozó Su Dongpót
visszavonulása után áthelyezték a délkelet-kínai
Hangzhou város élére. Itt a város polgármestereként
sok jót tett az emberekért. Egyik érdeme az volt, hogy
az ő vezetésével az iszap kikotrásával megtisztították
a város nyugati részén fekvő eliszaposodott Nyugatitavat, amelynek par t vidéke mindmáig gyönyör ű
tur istalát ványosság. A városlakók rengeteg
ser téshúst, rizsbor t és pálinkát vittek ajándékba

polgármesterük rezidenciájához, ezzel fejezve ki
hálájukat, tiszteletüket. A polgármesternek sehogy
sem sikerült visszautasítania a városlakók ajándékait.
Ezért azt az utasítást adta, hogy a hangzhouiak szája
íze szerint, tehát a szülőföldjükön, azaz Szecsuanban
megszokott módon készítették el a fent említett ételt,
és ezt szétosztották az iszapkotrásban résztvevőknek.
Később a helyiek is e szerint készítették el ezt a fogást,
és a polgármester keresztnevét adták a finomságnak.
Nemsokára az egész országban elterjedt a Dongpohús.
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Az észak-kínai Shanxi tartományban igen népszerű a búzalisztből készülő,
késsel aprított tészta.

A nyers tészta elkészítése és főzése:
A receptet pontosan betartva gyúrjuk be a tésztamasszát. Ez azt jelenti, hogy nagyon oda kell figyelnünk a búzaliszt és a víz helyes arányára. Rendszerint 6 dl vízhez 50 dkg búzaliszt jár. A massza összegyúrása után takarjuk
le nedves vászonnal, és fél órán át hagyjuk pihenni, majd gyúrjuk tovább egészen addig, amíg a massza egyenletessé, puhává és fényessé nem válik, különben metéléskor rá fog tapadni a késre, vagy elszakadhat.
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A tapasztalt kínai szakácsok a bal karjukra szokták fektetni a
tésztamasszát, és ezt egy különleges, ívelt késsel közel 19 centiméteres vékony csíkokra aprítják közvetlenül a wokba, amelyben már forr a víz. Egyenletes legyen a csapások erőssége, így
a tésztacsíkok úgy követik majd egymást, mintha az egész egy
összefüggő vastag fehér kötél lenne. Egy jó szakács percenként
kétszáz vágással dolgozik.
Az ízt adó leveses mártást, a főtt szójababot és az ecetet hozzáadva vékony csíkokra szabdalt uborkával, metélőhagyma
virágával, zöldbabcsírával, szétpasszírozott fokhagymával és
csípős fűszerpaprikával ízesítve tálaljuk.
A leves állagú mártás sokféle lehet, így például népszerű a
paradicsomos mártás, a húsos mártás, a birkahúsleveses
mártás, a fafülgombás-tojásos mártás.

Így készül a húsos mártás:
Hozzávalók:
20 dkg főtt, feldarabolt sertésdagadó
50 dkg tojás
2 dkg sárga liliom
1 dkg fafülgomba
20 dkg darabokra vágott szójababsajt (tofu)
10 dkg bambuszrügy
5 szárított rák
1,5 dkg apróra vágott gyömbér
2 dkg sertészsír
2 gramm bors
10 dkg zöldbabcsíra
2 dkg szójaszósz
MSG ízfokozó
egy kevés szezámolaj
őrölt fehér bors
búza erjesztésével készülő pépes mártás
megfelelő mennyiségű vízzel elkevert keményítő
5 dkg csíkokra vágott újhagyma
3 gerezd fokhagyma

Elkészítés:
1. Megtisztítjuk és darabokra vágjuk a vízbe
áztatott sárga liliomot és fafülgombát, majd
félretesszük ezeket. Megtisztítjuk a zöldbabcsírát, lapos darabokra vágjuk a főtt sertésdagadót, és forró vízbe áztatjuk a szárított
rákokat, majd félretesszük.

2. Sertéscsontlevest öntünk a wokba. Forrás után a csontleves
felszínéről lefölözzük a habos részt, majd hozzáadjuk a fent
említett hozzávalókat. Összedolgozzuk a vízzel pépessé kevert
keményítővel és tojással. Rövid ideig forraljuk, hagyjuk, hogy párat
rottyanjon, végül hozzáöntünk pár csepp szezámolajat, és már el
is készült a leveses-húsos mártás.
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Konfuciusz és tanítványai egy alkalommal Chenguo és Caiguo törzsi államok elhagyatott
határvidékén rekedtek, és kénytelenek voltak szerény körülmények között meghúzni magukat.
Az élelem, amelyet magukkal vittek, hamar elfogyott. Hét napon át mezei növényeken éltek,
még gabonájuk sem volt, de nem tudtak mit tenni, sehova nem tudtak menni.
Szerencséjükre egyik társuk, Konfuciusz tanítványa, Zigong titokban poggyászával együtt
át tudott vágni az ostromgyűrűn, és cserével némi rizshez jutott. Konfuciusz nagyon örült a
rizsnek, és két tanítványát, Yanhuit és Zilut az új szerzemény elkészítésére utasította. Zilu
észrevette, hogy Yanhui a főzés közben az edényből kézzel kivett egy kis rizst, és azt meg is
ette. Zilu rosszallta társa tettét, és Konfuciuszhoz fordult. „Mester! Lehetséges az, hogy egy
nemes és jóindulatú ember megváltozzon a nehéz helyzet közepette?”
Konfuciusz meglepetten válaszolt. „Hogy lehetne nemes ember az, aki feladja
nemesi elveit!”
„A Mester szerint megváltozhat egy olyan ember, mint Yanhui?” – folytatta Zilu.
„Nem, ő nem tehetett ilyen rosszat” – válaszolta Konfuciusz.
Zilu úgy érezte, itt az idő, hogy elmondja mesterének, hogy mit látott. Konfuciusz erre így
válaszolt. „Nemes embernek hiszem Yanhuit. Amit mondtál, minden bizonnyal igaz, de biztos
oka volt arra, hogy azt tegye, amit tett. Hadd kérdezzem meg őt is!”
Konfuciusz magához hívatta Yanhuit, aki így magyarázta a történteket. „Éppen halott
édesapám jutott az eszembe. Ha tiszta a rizs, akkor egy kicsit áldozni szoktam belőle apámra
emlékezve. De a rizs nem volt jó, mert egy kis kosz volt benne, amit ki is vettem. Azért ettem
meg, mert az étel eldobása szerencsétlenséget hoz.”
Konfuciusz felkiáltott. „Nem ma tanultam meg bízni Yanhuiban!”
Konfuciusz a többi tanítványához fordult, és így szólt. „A szemünknek hiszünk, de
van úgy, hogy még a szemünknek sem szabad feltétel nélkül hinnünk. Az ember
belsőjének megismerése a fontos. De néha még ez sem elég. Tanítványaim,
tudjátok, nem egyszerű dolog egy embert megismerni!”

44

http://hungarian.cri.cn

A konfuciánusok azt hirdetik, hogy a hitelességre és a
megbízhatóságra kell építeni az emberek közötti kapcsolatokat.
Őszinte hozzáállással kell kezelnünk egymást, tiszteletet
kell mutatnunk és meg kell ismernünk a másikat, bíznunk
kell egymásban. Ok nélkül ne gyanakodjunk másokra. Ez
alapvető a kiváló emberi kapcsolatok kiépítéséhez. Többször
is előfordulhat, hogy megfigyeléseink és hallásunk is cserben
hagy. Még jobban meg kell ismernünk és tisztelnünk kell
egymást azért, hogy még jobban bízhassunk másokban.
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Egyszer Konfuciusz tanítványaival együtt megtekintette a Zhou-dinasztia (i. e. 1046 – i. e. 256) udvarházi templomát.
Meglátott ott egy különleges, furcsa edényt, s a mellette tartózkodó templomi őrnél érdeklődött, hogy mire szolgált az
az edény.
„Ezt az edényt az uralkodók trónszéke mellett helyezték el, és arra szolgált, hogy az uralkodók tartózkodjanak az
önhittségtől” – ismertette az őr.
Konfuciusz megjegyezte: „Milyen szerencse, hogy láthatom ezt az edényt!”
A tanítványok mind értetlenül nézték mesterük elragadtatott arckifejezését. Ezt látván Konfuciusz azt mondta, hogy
hozzanak vizet, és töltsék az edénybe. A tanítványok engedelmeskedtek mesterük parancsának. Az edény meg sem
mozdult, függőlegesen állt egészen addig, amíg félig öntötték vízzel. Amint azonban a víz megtöltötte az edényt, az
mindjárt megdőlt, a víz pedig mind kifolyt belőle.
Ennek láttán Konfuciusz sajnálattal megállapította: „Ugyanaz történt az edénnyel is, mint ami az önelégült emberrel
szokott történni!”
Zigong tanítvány megkérte mesterét, hogy magyarázza meg nekik az önteltségről szóló tanítást.
„Ha valami túl sok, az csökkeni fog” – szögezte le Konfuciusz.
„Hogyan kell értelmezni, hogy ha valami túl sok, az csökkeni fog?” – kérdezte Zigong.
Konfuciusz válasza: „Minden vissza fog esni, ha már elérte a legnagyobb mértékű virágzását. Amikor az ember a
legjobban örül, akkor várható, hogy valami bánatos, fájdalmas dolog történik vele. A nap is lefelé megy, ha már felért a
zenitre. A telihold után az egyre inkább fogyó hold ideje következik. Ezért a leleményes, furfangos, értelmes embernek
mindig tanulságként kell tekintenie az ostobák cselekedeteire, hibáira és gyengeségeire. Az érdemes embernek
engedményekkel kell fenntartania nemes tulajdonságait. A roppant bátor embernek félelemmel kell megőriznie
egyéniségét. Az igen gazdag embernek szerénységgel és minden dicsekvéstől való mentességgel kell megőriznie
önmagát. Ez az úgynevezett önmérséklet és önsérelem.”
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A konfuciánus iskola a szerénységet az ember egyik nemes etikai tulajdonságának tekintette. Az
emberek közötti kapcsolatok kezelése terén is ez volt a konfucianizmus követendő elve. Ez az elv
mások megbecsülését és a róluk való gondoskodást tükrözi. Egyben az ember önmagához való
szigorúságát és felfelé törekvő szellemét mutatja, elősegítheti az ember önfejlesztését és a harmonikus emberi kapcsolatok kialakulását. A későbbi korok ezzel kapcsolatban megállapították: „A szerénység előnyöket hoz, az önteltség azonban károkat.”

Zigong, más néven Duanmu Ci Konfuciusz tanítványa volt. Jól tudott vitatkozni. Néha Konfuciusz
sem tudta meggyőzni a vitaüléseken, ezért nagy figyelemmel kísérte ezt a tanítványát. Egyszer a
Qi fejedelemség egyik minisztere, név szerint Tian Chang lázadásra készülődött, és támadást akart
indítani Lu fejedelemség ellen. Ez nagy aggodalmat váltott ki Konfuciuszból, aki valamelyik tanítványát kívánta elküldeni az esetleges háborús katasztrófa megakadályozására. Zilu, Zizhang, Zishi és
más diákjai önként jelentkeztek. De Konfuciusz nem fogadta el ajánlkozásukat. Amint Zigong fordult
tanárához, Konfuciusz azonnal engedett a kérésének. A kiküldetése során Zigong, kiváló nyelvi kifejezőképességével élve sikeresen elhárította a küszöbön álló háború veszélyét. Később Zigong Lu állam főminisztere lett. Családja nagyon meggazdagodott.
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