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Kína és a kínaiak a magyar sajtóban,
1945–2000*

China and the Chinese in Hungarian Press,
1945–2000

The image of China and the Chinese people in the Hungarian press, 1945–2000
How is China represented in the Hungarian press before and after 1989? How are the
Chinese people depicted in the same periods? Newspaper articles will be analyzed by using
qualitative methodology focusing on the major discourses that characterize each period. 

The most important findings are that before 1989 China is represented either as a
friend or an enemy depending on the current political situation of the time – mainly its
relationship to the Soviet Union. The Chinese people do not appear almost ever in any
article. Besides China being a political friend or enemy, sometimes tribute is paid to the
country in reports written by ambassadors or some political delegation members visiting
the country. They all admire the exoticism of the place. The political changes of 1989 gen-
erate a completely new image. It is not the country any more that is represented but the
people who come to live and work in the new Hungary. Two opposing images develop
over the time: the loveable but naïve Chinese stranger and the menacing criminal
stranger. The latter embodies all the fear that we feel as a result of the opening of the bor-
ders. Now we are exposed to the world, to the sometimes fearful effects of globalization.
These strangers appear even scarier to us since in their media representation they are
most of the time de-contextualized, the reader is not given any information or explanation
as to their origin, the reasons why they have come, etc. The wider context of the Chinese
economic and political transformation is not accounted for nor is globalzation. 

A „kínai-kép” a magyar sajtóban a kínai–magyar hivatalos kapcsolatok függvénye, leg-
alábbis a rendszerváltásig egészen biztosan. 1989-ben a határok megnyitása eredménye-
ként a kínai kereskedõk által megjelenik a globalizáció egyik ágense testközelben. Kik is
valójában ezek az „idegen” kínaiak a mai Magyarországon? Van-e valami kapcsolatuk
azokhoz a kínaiakhoz és ahhoz a Kína-képhez, amit a korábbi évtizedekben a hivatalos
kínai–magyar kapcsolatok határoztak meg, és amelyek a magyar és kínai külpolitika pro-
duktumai voltak? Ezeket a kérdéseket vizsgáljuk meg a rendszerváltás elõtti és utáni saj-
tóban megjelent cikkek kvalitatív elemzésének segítségével.1
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* A kutatás az NKFP 5/0084/2002. sz. program keretében készült.
1 A kvalitatív elemzés során az adatbázisban szereplõ cikkeket kategorizáljuk tartalmuk

szerint, így képet kapunk arról, hogy milyen fõ tematikák jellemeznek egy-egy idõszakot,
vagy más szóval milyen tematikus csomópontok rajzolódnak ki a különbözõ korokban a ku-
tatás tárgyával, adott esetben a kínaikkal és Kínával kapcsolatban. Ezek a csomópontok vagy
sûrûsödések jelzik, hogy mi is az adott idõszak fõ diskurzusa pl. egy társadalmi csoportról,
egy etnikumról, a külföldiekrõl stb. Atanulmányban ezeket a csomópontokat egy-egy jellem-
zõ cikkbõl kiemelt részlettel illusztráljuk. Az ilyen módszerrel készült elemzések konklúzió-
jaként pedig azt kell megvizsgálni, hogy ezek a jellemzõ diskurzusok milyen viszonyban áll-
nak egymással, hogyan, milyen logika szerint alakulhatnak ki, vagy tûnhetnek el.



Barát vagy ellenség? – Kína-kép az ötvenes évektõl
a rendszerváltásig 

Az ’50-es években a kínai–magyar viszonyt a népek barátsága, a szocialista blokk meg-
bonthatatlan (!) egysége jellemzi.2 A külpolitikai kapcsolatok is ennek a politikának a je-
gyében szervezõdnek egészen az 1956-os forradalomig. 1956 januárjában Csu Te marsall
látogatásakor a Szabad Föld hasábjain a következõ szalagcím és cikk jelenik meg: „A fel-
szabadult Kína nélkül nem lehet dönteni a nemzetközi politika egyetlen fontos kérdésérõl
sem. A Kínai Népköztársaság külpolitikájának tengelyében a Szovjetunióval és a szocia-
lista tábor többi országával való õszinte barátság áll.”3 Néhány hónappal késõbb, az
’56-os forradalmi sajtó a következõkrõl számol be: „A Kínai Népköztársaság kormánya
elítélte a Szovjetunió fegyveres beavatkozását a magyar forradalom ügyébe.”4 Ennek
hátterében az akkor már feszült szovjet–kínai kapcsolatok állnak, és egyes értelmezések
szerint Kína törekedhetett arra, hogy „a Szovjetunió ellenében is nagyobb tekintélyre te-
gyen szert a szocialista táborban.”5 Az eseményekhez azonban hozzátartozik, hogy bár a
korabeli lapok még november 3-án is a forradalom kínai támogatásáról beszéltek, a való-
ságban „a KKP politikai bizottsága a magyar eseményekkel kapcsolatos álláspont kiala-
kításáról már október 31-én délelõttõl megszakításokkal másnap hajnali fél 2-ig (azaz
magyar idõ szerint 31-én az esti órákig) folyó tárgyalásokat követõen – tehát még a no-
vember 1-jei Nagy-bejelentés elõtt – felszólította a Moszkvából már hazafelé készülõdõ
Liu Sao-csit, hogy azonnal jelezze: Kína ellenzi a kivonulást. … „a Szovjetunió történel-
mi bûnt követne el, ha hagyná, hogy Magyarország kiszakadjon a szocialista országok
táborából.”6

Aforradalom leverése után töretlenül él tovább a népek egysége jegyében virágzó kínai–
magyar barátság.7 Acikkek nyelvezete, a hanghordozás megegyezik az 1956. október elõt-
tivel, ékes bizonyítékát adva a konszolidációs idõszakot általánosan jellemzõ politikai, tár-
sadalmi amnéziának, nem beszélve arról az „apróságról”, hogy Kína álláspontja a forrada-
lommal kapcsolatban (a SZU beavatkozásának elítélése), ugyancsak a feledés homályába
vész. 

Az újságok hasábjain, ha elvétve is, de képet kapunk Kínáról más aspektusból is, elsõ-
sorban az ott szolgálatot teljesítõ kultúrattaséktól és követektõl, illetve egyéb küldöttsé-
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2 Errõl szól a „Dunának Jang-cenek egy a hangja” címû írás is: „A lenini úton járók ba-
rátsága ércnél maradandóbb alkotásokat emel korunkban, mert e barátság örök.” (Mûvelt
Nép 1956. január 22.) Számos konkrét esemény támasztja alá ezt a patetikus hangvételt: „A
Kultúrkapcsolatok Intézete (…) a magyar nép ajándékaként magyar iparmûvészeti és nép-
mûvészeti tárgyakat adott át Hao De-cin-nek, a Kínai Népköztársaság magyarországi
nagykövetének.” (Magyar Nemzet 1956. február 15. 5. p.) Vagy: „A Jászberényi Aprító-
gépgyár kollektívája a Kínai Népköztársaság részére flotációs berendezéseket készít, ame-
lyet március végén kell átadniok a megrendelõnek.” (Szabad Nép 1956. március 8. 1. p.) 

3 Szabad Föld 1956. január 22. 
4 Szabad Nép 1956. november 3. 1. p.
5 HVG 1999. október 23. 
6 HVG 1999. október 23. 
7 Erre példa a következõ cikkrészlet is: „azért is hálával gondolunk a hatalmas Kínai

Népköztársaságra, mert az októberi súlyos napokban és utána is testvéri segítséget nyúj-
tott népünknek.” Magyar Nemzet 1957. október 1.



gek beszámolóiból. Az egzotikum kiemelése, az álmélkodás mindig közös elem ezekben
az írásokban.8

A ’60-as, ’70-es évek politikai fordulata elõtt – Szovjetunió és Kína eltávolodása – a
Népszabadság 1963-ban még közli a magyar–kínai barátsági szerzõdés évfordulóján ki-
adott közleményt.9 Az 1964-ben már egészen másként fest a dolog, kevesebb mint egy év
leforgása alatt Kína barátból ellenséggé válik.10

A ’70-es évek vége, ’80-as évek eleje újabb változást hozott a kínai–magyar kapcsola-
tokban. „Az 1978-as pekingi fordulat után Kínában megnõtt az érdeklõdés a magyar gaz-
dasági reformok iránt. A két ország kapcsolatai javulni kezdtek.” (Polonyi, 1998). Ezt az
újabb, de tartalmában megváltozott baráti periódust a magyar sajtó is élénken figyelemmel
kísérte.11 Már nem elsõsorban a szocialista blokk politikai és ideológiai Kínája a cikkek tár-
gya, hanem az új világrend felé nyitó ország, akinek nem ideológiája, hanem racionális ér-
dekei egyeznek meg a mieinkkel. 

Rendszerváltás után…

A rendszerváltás újfent beleszól a Kína és Magyarország közti viszonyba: „A két ország
kapcsolatai javulni kezdtek, ezt azonban megszakították a Mennyei Béke terén történtek,
illetve a magyar rendszerváltás eseményei.” (Polonyi, 1998) Ugyanakkor megindul a kí-
nai migráció az új demokratikus államok irányába. Magyarország fontos célországgá vá-
lik a kínai kereskedõk számára számos ok miatt, többek között mivel „a Magyarországra
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8 „Mi a magunk ezernéhány-éves történelmével meg sem tudjuk érteni, mi az, ami-
kor egy nép öt-hat-hétezer éves írott hagyomány távlataiban él. A mûveltségnek, az ízlés-
nek, a bölcsességnek és emberségnek gazdagsága tárul fel ott elõttünk. (…)” Szabad
Föld 1957. január 27. 10. p.

9 „Négy évvel ezelõtt, 1959. május 6-án kötötték meg a Magyar Népköztársaság és a
Kínai Népköztársaság közötti barátsági és együttmûködési szerzõdést. (…) Bizton el-
mondhatjuk, hogy hazánk egész dolgozó népe mély rokonszenvvel kíséri a kínai nép hõ-
sies munkáját. (…) Magyarország népe és kormánya szilárdan kitart ama álláspontja
mellett, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetében állítsák helyre az egyetlen Kína (…)
jogait.” Népszabadság 1963. május 5. 3. p.

10 „A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának a vezetõi szíves-örömest szóno-
kolnak a világforradalom érdekeirõl, a népek felszabadító harcáról, de ezzel csak álcáz-
ni akarják magukat a világközvélemény, a kommunisták elõtt, leleplezni akarják fõ stra-
tégiai irányvonalukat, amely a kommunista és a nemzetközi felszabadító mozgalmat bár-
mi áron alá akarja rendelni a kínai vezetõség nagyhatalmi, szûkkeblû, egoista érdekei-
nek. A kínai vezetõk ezért szegik meg durván a proletár internacionalizmus elveit. Ezért
szabják át és ferdítik el a marxista-leninista tanítást is. Ezért veszik fel fegyverzetükbe a
kispolgári nacionalizmus legrosszabb hagyományait, a leglelkiismeretlenebb demagógi-
át és rágalmazást.” Népszabadság, 1964. április 7. In: Nemes Pál: A kínai vezetõk külpo-
litikájáról, Budapest, Kossuth Kiadó 1976.

11 A közeledést jelzi Vu Hszüe-csien kínai külügyminiszter magyarországi látogatása
is: „Kölcsönösen tájékoztattuk egymást országaink belsõ helyzetérõl, különösen a gazda-
sági reform terén szerzett tapasztalatokról. (…) Mindkét ország fejleszteni akarja szoci-
alista gazdaságát. Mindkettõnek szüksége van tartósan békés környezetre.” Népszabad-
ság, 1986. június 6. 2. p.



érkezõ kínai úttörõk a kilencvenes évek legelején úgy találták, hogy ott a politika olyan
nyitott, hogy bármibe belekezdhetsz, amibe akarsz.’” (Nyíri, 1998) A korábban csak a
külkapcsolatokra és a felszínes rácsodálkozó utazódelegáció tudósításokra szorítkozó kí-
nai-kép egyszeriben sokszínûvé, komplexszé válik, ahogy a kapcsolatok is sûrûsödnek. 

A„kínai világrendszer globalizációjának” (Nyíri, 1998) kulcseleme a gazdaság átalaku-
lása és különösképpen a kínai külkereskedelem. Ennek a folyamatnak az elsõ állomását a
’70-es évekbeli gazdasági és politikai reformok jelentették: „Az ún. tengerentúli kínaiak
szerepének legutóbbi átértékelésére a »nyitás és reformok« politikájának meghirdetése-
kor került sor, amikor az 1978-as alkotmány a kínai nemzet részeként a nem kínai állam-
polgárságú külföldön élõ kínaiak törvényes jogainak és érdekeinek védelmét is felvállal-
ta.” (Mészáros, 1998) Ennek a politikának a folytatásaként értelmezhetõ az is, hogy: „Pe-
king és a kínai diaszpóra közötti kapcsolatok 1984 óta indultak rohamosan javulásnak,
amikor a kínai kommunista kormány célul tûzte ki a tengerentúli kínai tõke odavonzását.”
(Nyíri, 1996) A ’90-es évekre ez a politika már jelentõs eredményeket mutathatott fel.
Elemzõk megjegyzik, hogy például a „Kínai Népköztársaságban 1993-ig befektetett
negyvennégy milliárd dollár (ennek csaknem fele 1992–1993-ban érkezett) nyolcvan szá-
zaléka a kínai diaszpórától származott.” (Nyíri, 1996) A diaszpórára alapuló külgazdasá-
gi kapcsolatoknak az alábbi jellemzõit említhetjük: „Akereskedelmi hálózatban nagy sze-
repe volt annak, hogy ki melyik tartományából származik az óhazának”; „a jó kapcsola-
tok kiépítése a helyi kormánytisztviselõkkel” ugyancsak fontos tényezõ. „Ezek maguk is
szívesen fektetnek be (…) jelentõs nagyságú, állami cégektõl vagy korrupcióból szárma-
zó tõkét külföldön. (…) Egyfajta öninvesztrõl van szó, (…) a kínai gazdaság tulajdonkép-
peni privatizációs mechanizmusa. (…) Az állami származású tõke a magyarországi kínai
cégek mögött is gyakran jelen van, nagyobb mértékben, mint a diaszpórából (…) szárma-
zó.” (Nyíri, 1996) 

Mi az, amit mindebbõl megtudhatunk a sajtó alapján? A kínai gazdasággal és fõként a
gazdasági átalakulással kapcsolatban megjelennek ugyan cikkek,12 azonban ennek a gaz-
dasági csodának a megjelenítése során a szerzõk sokszor a korrupciót, a gazdasági ver-
seny törvényeinek megszegését hangsúlyozzák.13 Nem igazán derül ki az olvasó számá-
ra – legalábbis a véletlenszerûen kiválasztott minta alapján ez a következtetés szûrhetõ
le, ami nem zárja ki, hogy elvétve lehetnek ezzel a problematikával foglalkozó egyes cik-
kek –, hogy hogyan kapcsolódik a velünk élõ és bennünket a rendszerváltás óta ruházati
cikkekkel és olcsó büfékkel ellátó kínaiak tevékenysége a Kínán belüli gazdasági és po-
litikai folyamatokhoz. Továbbá az is homályban marad, hogy milyen módon kapcsolódik
össze a magyarországi kínai kereskedõk megjelenése, itteni tevékenysége a világban fo-
lyó egyéb gazdasági folyamatokkal, milyen tágabb összefüggésben értelmezhetõ a „kí-
naiak Magyarországon” jelenség. 

356

A
M

AG
YA

RO
RS

ZÁ
G

I B
EV

ÁN
D

O
RL

ÁS
 O

K
AI

 É
S 

K
Ö

VE
TK

EZ
M

ÉN
YE

I (
VÁ

N
D

O
RL

ÁS
, G

LO
BA

LI
ZÁ

C
IÓ

 É
S 

BE
IL

LE
SZ

K
ED

ÉS
)

12 Pl.: „júliusban a pekingi kormány meghirdette a „motorizációs nagy ugrást” HVG
1994. december 9. 37–38. p. vagy: „Nagy sietséggel vásárolták a kínai tulajdonú cégek
részvényeit az utóbbi idõkben a befektetõk a hongkongi tõzsdén.” HVG 1996. március 5.
36–37. p.

13 Pl. „A világ legnépesebb állama és legnagyobb gazdasági hatalma feszült egymás-
nak, amikor Washington kereskedelmi szankciókat helyezett kilátásba Kína ellen. (…)
Washington azt nehezményezi, hogy Kína déli különleges gazdasági övezeteiben – fittyet
hányva a szerzõi jogokra – nagyipari módon hamisítják az amerikai hang- és képhordo-
zókat, könyveket, kiadványokat és szoftvereket.” HVG 1995. február 11. 27–31. p.



Érdemes ezek után megvizsgálni, hogy milyen képet sugall a sajtó a kontextusból ki-
ragadott Magyarországon élõ kínaiakról. A ’90-es évek elejét feltûnõen uralta a kínai eg-
zotikum iránti érdeklõdés. A különféle kínai gyógymódok, a „feng-sui tan” (térrendezés
kínai módra), stb. kifogyhatatlan forrásként szolgáltak a rendszerváltástól megtört és
meggyötört magyar ember testi és lelki épülésére, és tarthatott számot lankadatlan érdek-
lõdésre. Ez a kitüntetõ figyelem valószínûleg nem csökkent az évek során, csak kezdtek
ezek a bulvártémák a háttérbe szorulni az egyéb, kínaiakat érintõ kérdésekkel szemben. 

Tovább boncolgatván a „kínaiak Magyarországon” tematikát azt találjuk, hogy két
szélsõséges idegenkép rajzolódik ki, egyrészrõl a kedves, naiv és továbbra is egzotikus
idegen, másrészrõl a félelmetes, bûnözõ idegen. 

A Nõk Lapja riportere a józsefvárosi kínai piacot járja végig, és próbál a kínai árusok-
kal beszédbe elegyedni, róluk, tõlük megtudni valamit az életükrõl. Riportját az interjú-
alanyok beszámolóin túl a következõ megjegyzésekkel színesíti: „A kínai fekete haja
selymesen ragyog. Megannyi ébenszínû üstök végig a sátorsoron. És egyformán néma
szájak.” 14 Ebbe az idegen világba hatol be a riporter, bár nem megy egykönnyen a dolog: 

„– Ismeri a szilvát? – mosolygok, hogy megnyugodjék végre. 
– Sí-vá – mozdítja száját szóra. – Szí-vá …
– Finom gyümölcs. Emlékeztet a szeme formájára, amely gyönyörû. 
Érti. Nem igaz, hogy a kínai arc nem árul el érzelmeket. A hölgy megsimogat a tekin-

tetével, és kibuggyanó nyelvét foga közé szorítva próbálgatja: 
– Szí-vá, szí-lvaá.”15

Az idegenség oldására a riporter megjegyzi, hogy „a két nép szokja egymást. Talán azért
is, mert a régi kínai nemzetiségek között akadt egy hun is.”16 Úgy tûnik, az idegent csak
akkor tudjuk elfogadni, bármennyire is kedves, ártatlan, esendõ és szép, ha valami kö-
zünk azért mégiscsak van hozzá. Az lehetetlen, hogy valakit úgy fogadjunk el, hogy leg-
alább ezer évre visszamenõleg ne találjunk valami közös õst!

A fenti kedves, már-már szeretni való idegent megjelenítõ cikkek elenyészõ számban
jelennek meg a második, bûnözõ idegenképhez képest, amikor a kínaiak illegalitása, bû-
nözõi és maffiózó tevékenysége áll a középpontban. Ilyen cikk jelent a Népszabadság
címoldalán, (amely ellen egyébként a kínai magyar újságok nyílt, tiltakozó levelet tettek
közzé): „húszezer kínai él ma jogellenesen Magyarországon” és „illegális kereskedelem-
mel közel harminc milliárd forint kárt okoznak a költségvetésnek (…) legalább négy je-
lentõsebb triád” mûködik, és „valószínû, hogy nem egy boltot, kínai éttermet a triádok lé-
tesítettek.” (Nyíri, 1998). A nyájas olvasó rettegve figyeli az újabb és újabb híreket és tu-
dósításokat a körülötte élõ kínaiak skrupulus tevékenységeirõl: „Hétfõn másfélezer kínai
támadt a feloszlatásukra kirendelt rendõrökre a budapesti józsefvárosi piacon...”17 – így
az egyik cikk elsõ mondata. (Bár késõbb kiderül, hogy nem is õk kezdték, hanem az õrzõ-
védõ kft. emberei bántalmaztak egy kínai asszonyt, mégis az hangsúlyozódik, hogy itt ám
a kínaiak voltak a rossz fiúk. Erre utal egyébként már a cikk címe is: „Verekedõ kínaiak”.) 

A kedélyeket tovább borzolják az ilyen jellegû hírek: „Budapesten, a VIII. kerületi
Losonczy tér 2. egyik második emeleti lakásában vérbe fagyva találtak rá egy 29 éves kí-
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nai nõre.”18, vagy a „miképp szökhetett ki a repülõtér tranzitvárójából öt kínai állampol-
gár”.19 Az meg már valószínûleg végképp betesz a kedves olvasónak, amikor azt hallja,
hogy „nemcsak a magyar rendõrök, hanem a hazánkban tartózkodó FBI-szakértõk is fel-
készültek a kínai holdújév idején megszokott kínai le- és elszámolásos bûncselek-
ményekre.”20 Alap ugyan közli a hivatalos magyar álláspontot ezzel kapcsolatban, amit az
ORFK ezredese nyilatkozik, miszerint: „A hazánkban legálisan …tartózkodó csaknem
tízezer kínai állampolgár többségének nincs baja a hatóságokkal.”21 A lap mégis úgy vé-
li, hogy „Magyarországon összesen körülbelül 20 ezer kínai él.”22 Az újságírás legele-
mibb szabályait figyelmen kívül hagyva ez utóbbi adat forrásáról csak ennyit közöl ve-
lünk a cikk szerzõje: „egy másik információ szerint”23. Az újságíró tehát a hivatalossal
szemben a feltételezhetõen szóbeszédre alapozott információt tartja megbízhatóbbnak, és
egy egészen elrettentõ képet fest arról, ami a hatóságok szerint nincs, akik azt állítják,
hogy „nincs maffia jellegû kínai bûnözés.”24 Megtudjuk, hogy „bár még Magyarorszá-
gon nem alakították ki az »amerikai mintájú« kolóniákat, városnegyedeket, kifejezetten
zárt közösségekben, saját törvényeik szerint élnek. Saját ünnepeiket helyezik elõtérbe, sa-
ját hatáskörükben rendezik az õket ért sérelmeket. Bûncselekményeikre jellemzõ – leg-
alábbis európai szemmel nézve – a kegyetlenség, a brutalitás. Ritkán használnak lõfegy-
vert, általában szamurájkarddal, húsvágó bárddal, illetve más szúró- és vágóeszközzel
rendezik le vitás dolgaikat. (…) A leszámolásos bûncselekményekre jellemzõ a vérfürdõ.
(…) Volt már több olyan eset is, amikor a ravaszkodó adósnak – szó szerint – a fejébe ke-
rült a félrevezetõ akció. Az árulókkal kíméletlenek, legtöbb esetben nemcsak a fejüket vág-
ják le – majd azt a lábukhoz helyezik –, hanem a családjukat is kiirtják.”25 És hogy ne le-
gyenek kétségeink afelõl, hogy nem a Mickey Rourke fõszereplésével készült „Asárkány
éve” címû látványos hollywoodi film szinopszisával van dolgunk, a szerzõ még hozzáte-
szi: „Példa erre (a kivégzésre) a fõvárosban a két évvel ezelõtti, Izabella utcai véres leszá-
molás, amikor a lakbért beszedõ tulajdonos értesítette a rendõrséget, hogy a nála lakó kí-
nai család összekaszabolva fekszik szerteszét a lakásban, ahol minden vérben úszik.”26

Természetesen magyarázattal is szolgál szerzõnk mindezen borzalmakra: „Mivel az euró-
pai embernek lehetetlen észrevétlenül a kínaiak közelébe férkõzniük, s a nyomozók sem
tudnak a közösségeikbe beépülni, így a kínai bûnözõk elleni harc egészen más taktikát
igényel.”27 De erre már ott vannak az FBI szakértõi és a Kínából érkezõ rendõrségi szak-
értõ. 

A kínai–idegen konstituálása tehát erõteljesen uralja a sajtó megközelítését, annak el-
lenére, hogy, mint azt egy szakértõ megállapította: „valószínû, hogy a magyarországi kí-
nai üzlet importra és nagy- és kiskereskedelemre alapuló fejlõdése fontos szerepet töltött
be abban, hogy a kínai kolónia nem a Chinatown-építés, hanem az integráció és akkul-
turáció útján indult el.” (Nyíri, 1996) 
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A kínai-kép szerves részét képezi a migráció kérdése: „nincs hivatalos adat még becs-
lés formájában sem, hogy mennyien távoznak Kínából illegálisan, esetleg hamis útlevél-
lel, hamis vízummal”,28 ugyanakkor „a magyar belügyminisztérium nyilvánvalóan ren-
delkezik az adatokkal, hogy idén hány kínai állampolgárt kellett kiutasítani hazánkból il-
legális belépésért, határátlépési kísérletért, vízum lejárta utáni túltartózkodásért, netán
egyéb bûncselekményért.”29 Ez a beállítás megerõsíti azt a régebbi félelmet, amit már ko-
rábbi lapszámokban is láthattunk, hogy a kínaiak elözönlenek bennünket, sokkal többen
vannak itt, mint azt a hivatalos adatok alapján állítják, sokuk illegálisan tartózkodik ha-
zánkban, a hatóságok pedig nem hozzák nyilvánosságra a kínaiakkal kapcsolatos adatai-
kat, félrevezetik a lakosságot, bagatellizálják a „kínai veszélyt”. Acikkben továbbá az áll,
hogy „az utóbbi két évtizedben Kínából 320 ezren mentek tanulni (…) a nagyvilág 103
országába. (…) közel kétharmaduk külföldön maradt, egyelõre. (…) A probléma nem is
ebbõl adódik, hanem az illegális úton szerencsét próbálók seregébõl. A feltételezések sze-
rint sajátos üzletággá nõtte ki magát az embercsempészet az utóbbi években.”30 Ami iga-
zán tanulságos számunkra az az, hogy a migráció kérdése és az illegális bevándorlás
problematikája összemosódik, és ez még a figyelmes olvasóban is zavart okozhat. Mind-
ez, ismerve az egész évtizeden végighúzódó kínai-kép jellemzõit, könnyen arra vihet bár-
kit, hogy az utcájában áruló kínai boltosokat vagy a kedvenc kínai étterme tulajdonosát is
potenciális bûnözõnek tekintse. 

Összegzés 

A rendszerváltás elõtti évtizedek kínai- és Kína-képét a nagyhatalmi politika eseményei
határozták meg, a szocialista blokkon belüli barát- és ellenségképzés aktuálisan érvényes
eseményei. A kedves olvasó ennek alapján egyik évben a barát, másik évben az ellenség
megtestesülését láthatta Kínában. Ezek a diskurzusbeli sûrûsödési pontok egymással te-
hát ellentétes viszonyban állnak. A barát–ellenség kínaija a rendszerváltással azonban
hirtelen idegenné válik, amikor a kínai ember átlépi az országhatárt és letelepedni, keres-
kedni, élni szeretne ebben a társadalomban. A kínaiak megtestesítik a globális kihívást az
ország számára, azért elsõsorban õk, mert õk a legnagyobb számú és legjelentõsebb
migráns kisebbség az országban. A rendszerváltás másnapján érkeztek és paradox módon
magyarországi megtelepedésük elsõsorban annak köszönhetõ, hogy ezt az országot talál-
ták a régióban gazdasági és politikai szempontból a legstabilabb országnak, ugyanakkor
jelenlétükkel a magyar társadalom számára meghozták mindazt az instabilitást, amit a
hermetikusan zárt határokkal szemben a nyitott, a globalizáció hatásainak kitett helyzet
jelent. Ezt a félelmet láthatjuk megtestesülni a kontextusból kiragadott bûnözõ idegen
képében, amit a kedves, egzotikus idegen csak kevéssé tud ellensúlyozni.

* * *
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