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Kiss Henriett

KÍNAI ÉLMÉNYEK

2006 júliusában egy magyar gyermekdelegáció tagjaiként jászberényi gyerekek
és feln tt kísér ik jártak Kínában. A gyermekcsoport kínai utazását a Soong Ching
Ling Alapítvány (Budapest), és a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány (Budapest)
szervezte.

A Soong Ching Ling Alapítvány elnöke, Udvari Gábor újságíró az 1980-as években
a Süni újság f szerkeszt jeként járt el ször Kínában. Azonnal elvarázsolta az ország,
az si kultúra. A látogatás megváltozatta az életét. Újságírói munkája mellett elkezdett
kapcsolatokat építeni az ázsiai ország és hazánk között. Megalapította a Soong
Ching Ling Alapítványt. Több nagysiker  útikönyvet írt Kínáról. 17 éve gyerekcsere-
programokat is szervez: magyar gyerekeket utaztat Kínába, kínai gyerekeket fogad
Magyarországon. A hosszú évek alatt több száz magyar és kínai gyerek ismerkedhe-
tett meg így a másik fél országával. A gyerekek nemcsak egy számukra ismeretlen,
távoli ország történelmével, életével ismerkednek meg egy-egy ilyen utazás során,
hanem hazájuk kultúrájából is ízelít t adnak: fiatal el adók, énekesek, hangszeresek,
táncosok a gyerekdelegációk tagjai.

A Soong Ching Ling Alapítvány és társalapítványa, a hat évvel ezel tt alapított
Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány (elnöke Kartali Zsuzsanna) nemcsak gyer-
mekeket utaztat Kínába, hanem feln tteket is. Magyar óvón k látogattak óvodákat
és tartottak bemutató foglalkozásokat Sanghajban. Magyar szülészek-n gyógyá-
szok pedig megfigyel ként vehettek részt szüléseken és operációkon.

A két alapítvány Magyarországon is jelent s tevékenységet fejt ki: országszerte
kiállításokkal, el adásokkal egybekötött Kína-napokat tartanak. Budapesten, az
Újpalotai Közösségi Házban a Panda Klub foglalkozásai keretében Kínáról szóló
el adásokat és kisfilmeket hallgathatnak, nézhetnek meg az érdekl d k. A Soong
Ching Ling Alapítványnak Pécsett, Gy rött és Martf n már kihelyezett tagozata is
m ködik. A jöv ben szeretnének Jászberényben is létrehozni egy alapítványi
részleget.

2005-ben a Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítványának kuratóriumi tagja, Pozso-
nyi Lajosné révén a jászberényi alapítvány is megismerkedett a budapesti alapítvá-
nyok tevékenységével. A budapesti és a jászberényi alapítványok között rövid id
alatt jó kapcsolat alakult ki. Ennek köszönhet en 2005 augusztusában Cs. Nagyné
Turi Márta, a Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítványa elnökének vezetésével már
Kínai-Magyar Gyermek és Ifjúsági Találkozót szerveztek Jászberényben, ahol a
Magyarországon vendégesked  kínai gyerekcsoport tagjai léptek fel jászberényi
gyerekekkel közösen.

A Soong Ching Ling Alapítvány és a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány
minden évben pályázatot ír ki tehetséges, valamilyen m vészeti ágban kiemelked
tudású, 10-16 éves diákok számára. A pályázatot benyújtó gyerekek m sorszámait
szakmai zs ri értékeli. A zs ri dönti el, hogy a következ  évben a nagyszámú
jelentkez k közül kik képviselhetik Magyarországot Kínában. 2005 szén négy jászbe-
rényi fiatal is fellépett azon a KI-MIT-TUD?- on, ahol a 2006-os utazásra választották
ki a gyerekeket. Balogh Katalin m dalokat és népdalfeldolgozásokat, Szerencsés
Martina népdalokat énekelt, Hegyi Ádám és Pozsonyi Mariann társastáncokat muta-
tott be. Mindannyian kiválóan szerepeltek a megmérettetésen, így bekerültek az
utazók közé. A sikeres megmérettetés után újabb komoly feladat következett: a
Jászberényi Ifjú Muzsikusok Alapítvány vezet sége több hónapos munkájának
köszönhet en sikerült pályázatok és támogatók útján összegy jteni a gyerekek
utazásához szükséges összeget.

A budapesti alapítványok szervezésében ebben az évben három magyar gyerek-
csoport utazhatott Kínába. Az els  csoport Sanghajjal és környékével ismerkedhe-
tett meg. A másik két csoport úti célja Peking volt. A jászberényi gyerekek és fel-
n tt kísér ik, Pozsonyi Lajosné és Farkasné Sz ke Tünde zenetanárn , a Jászberényi
Ifjú Muzsikusok Alapítványának kuratóriumi tagja egy húszf s delegációval július
5-én indultak útnak. A delegáció vezet je Udvari Gábor volt. A jászberényieken kí-
vül paksi, nagykátai és budapesti gyerekek vágtak neki a nagy útnak felkészít
tanáraikkal együtt. A csoporttal utazott orvos is. Ayoub George doktor úrnak, sze-
rencsére, nem akadt dolga a 10 nap alatt. Jómagam a jászberényi alapítvány révén,
a csoport tolmácsaként jutottam el Kínába.

A hosszú, kilencórás repül út után, 6-án hajnalban érkeztünk meg a kínai
f városba. A délel ttöt városnézéssel töltöttük. Kínai vendéglátóink, a Kínai Soong
Ching Ling Alapítvány munkatársai a Tian’anmen térre vittek el bennünket. Kivételes
szerencsében volt részünk: a hosszan kígyózó sorok ellenére, rövid várakozás után,
bejutottunk Mao Cetung mauzóleumába, s t, felmehettünk az emeletre is, ahol az
egyik, Mao emlékére berendezett kiállítást is megtekinthettük. Kínai idegenvezet nk
elmondta, hogy életében  is el ször járt az emeleti részen, addig sohasem sikerült
bejutnia. A fest i szépség  Beihai Parkban ebédeltünk, majd vonatra ültünk és
elutaztunk Shandong tartomány f városába, Jinanba, ahol a csoport az els  alka-
lommal megrendezett Nemzetközi Gyermekfesztivál és Gyermekkiállításon vett részt.
Érkezésünkkor Shandong Tartomány Külföldi Kínaiak Szövetségének vezet i dísz-
vacsorát adtak a tiszteletünkre. Ez volt az els  alkalom, amikor pálcikával kellett en-
nünk. Kínai vendéglátóink többször megjegyezték, hogy milyen ügyesen bánunk a
számunkra idegen ev eszközzel. Ha id nként el is ejtettünk valamilyen ételt, az sem
volt gond, hiszen Kínában a pecsétes asztalterít  azt jelzi a házigazdának, hogy a
vendégnek ízlett az étel.
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7-én délel tt tartották a fesztivál megnyitó ünnepségét. 16 országból (többek
között Ausztráliából, Japánból, Dél-Koreából, Indonéziából, Oroszországból, Ukraj-
nából, Németországból, Finnországból, az Amerikai Egyesült Államokból) érkeztek
gyermekcsoportok Jinanba. A fesztivál programjai mellett nagyszabású gyermek-
kiállítást is szerveztek a házigazdák. A hivatalos megnyitó után nemcsak a kiállítás
megtekintésére volt lehet ség, de a gyerekek ki is próbálhatták a különböz , érde-
kesebbnél érdekesebb játékokat. Délután a Baimai forrásparkba látogattunk el. Jinan
és környéke számtalan forrásáról nevezetes, a parkban mi is megcsodálhattuk a
feltör  forrásokat. A délután hátralev  részében fát ültettek a gyerekek. A fesztivál
szervez i ezzel a programmal a Föld, az erd k, valamint tágabb értelemben a környezet
védelmének fontosságára kívánták felhívni a figyelmet. Este, a fesztivál résztvev i
számára rendezett díszvacsorán, a különböz  országokból érkez  csoportok is bemu-
tatkoztak egy-egy m sorszámmal. A nemzetközi közönség Marton Anna, Tóth
Klaudia (Nagykáta) és Juhász András (Budapest) nagyszer  néptánc el adásában
gyönyörködhetett. A táncot Marton Gábor Sándorné nagykátai tanárn  tanította
be a gyerekeknek. Szép példája volt ez az együttm ködésnek: a nagykátai lányok és
a budapesti fiú saját m sorszámmal kerültek be az utazó keretbe, de miután a februári
felkészít  táborban megtudták, hogy azonos csoportban utaznak, a tanárn  javas-
latára közös m sorszámmal is készültek a kínai bemutatkozásra. Ezt láthatta aznap
este a közönség.

8-án délel tt érdekes bemutatókat láttunk. El ször hihetetlen hajlékonyságú és
ügyesség  akrobaták m sorát élvezhettük, majd repül modellez k mutatták be, mit
tudnak a gépeik. A bemutató végén a repül gépekb l leeresztették a fesztiválon
résztvev  országok zászlóit. A fesztivál emlékére pedig, szintén a résztvev  országok
zászlóival, kínai bélyegsorozatot adtak ki. Délután a Baotu forráshoz és a Wulong
tóhoz kirándultunk. Ezt követ en ismét bemutatókon vettünk részt. Hallottunk egy
kis ízelít t a pekingi opera m fajából, betekintést nyertünk a kínai harcm vészetbe,
teaszertartáson kóstolgattuk a kínai teát és ismerkedtünk a teázási szokásokkal,
valamint a kínai írás karaktereit is megmutatták nekünk.  Este gálam sorban léptek
fel a gyerekek. A magyar csoportot ezúttal a paksi tangóharmonikások, Komáromi
Anna, Kiss Balázs, Kovács István és Pataki Ádám képviselték. Tanárn jük, Papp
Olga magyar népdalokat választott a m sorukba.

9-én, a fesztivál zárónapján két iskolába látogattunk el. A délel ttöt a Jinani 13.
számú iskolában töltöttük. Érkezésünkkor az iskola tanulóinak díszsorfala fogadott
bennünket. Az igazgató úr köszönt je után lehet ség nyílt néhány kínai gyerekjáték
kipróbálására az iskola udvarán, majd körbevezettek bennünket az iskolában. Jártunk
a könyvtárban, az olvasóteremben, a rajzteremben, a számítógép teremben. Az
iskolalátogatás programjában szerepelt egy egyórás kulturális m sor is. A fesztiválon
résztvev  országok közül Ausztrália, az Egyesült Államok és Magyarország
küldöttsége látogatott el ebbe az iskolába, így a helyi tanulókkal együtt ezek az

országok adták a m sort. A kínai gyerekek el adásában akrobatikus m sort, kínai
táncokat és dalokat, hangszeres számokat láttunk-hallottunk. A gyerekek magas
színvonalon adták el  m sorszámaikat. Az ausztrál gyermekcsoport egy hazafias
dalt („Mi mindnyájan ausztrálok vagyunk”) énekelt, a kaliforniai Sacramentóból
érkez  fiúk rappeltek. A magyar delegáció képviseletében Szerencsés Martina
(Jászberény) népdalokat énekelt, szép sikerrel. Délután Shandong tartomány
legkiválóbb iskolájába, a Kísérleti Középiskolába látogattunk el. A kísérleti jelz  az
iskola nevében arra utal, hogy új módszerek alkalmazásával próbálják a tanárok a
diákok tanulását minél hatékonyabbá tenni. Az iskola nemcsak eredményeit tekintve
figyelemre méltó (az iskola udvarán áll egy emlékoszlop, amelyre azoknak a diákoknak
a neve kerül, akik országos és nemzetközi megmérettetéseken érnek el kiváló
eredményeket), de tanulói létszáma sem mindennapi: 5500 diák jár ide. A magas
szint  oktatás igényeihez igazodva elképeszt en modern az iskola felszereltsége, a
nagy tanulói létszámból kifolyólag pedig mindenb l sok van. Az els  emeleten még
csodálkoztunk, amikor egy hosszú folyosón végigsétálva jobbra-balra biológia
laborokat láttunk. A következ  emeleten, ahol a fizika laborok kaptak helyet, még
mindig csodálkoztunk. A számítógéptermek emeletén már mindez “természetesnek”
t nt. Az iskolában többek között megtekintettük az iskola saját televízió stúdióját
is. Igen, az iskola saját televízió stúdióját. A m sorokat a gyerekek itt a legmodernebb
technika segítségével készítik és sugározzák. Magyarországon nemhogy a diákújság-
írók, de a nagyok, a hivatásosok sem dolgozhatnak ilyen technikával és ilyen körül-
mények között. Az iskolalátogatás utolsó programja itt is egy közös bemutató volt.
A kínai tanulók itt is kiváló produkciókat mutattak be, de a magyar gyerekek is
szépen szerepeltek. A csoport minden tagja fellépett. Els ként Tar Milán (Budapest)
b vészkedett, majd a nagykátai lányok, Marton Anna és Tóth Klaudia táncoltak.
A következ  magyar m sorszámot a paksi tangóharmonikások, Komáromi Anna,
Kiss Balázs, Kovács István és Pataki Ádám mutatták be. Juhász András (Budapest)
itt eredeti m sorszámával szerepelt, szólót táncolt. Kovács Nadin (Budapest), a
nyolcéves kis balerina mindenhol elvarázsolta a kínaiakat. Így volt ez itt is. Hegyi
Ádám és Pozsonyi Mariann (Jászberény) latin táncaikkal fokozták a bemutató hangu-
latát. Szerencsés Martina (Jászberény) énekét hallgatva a magyar népdal, népzene
csodálatos világából kaphattak ízelít t a kínai vendéglátók.  Balogh Katalin (Jászbe-
rény) is a magyar zenetörténet kincsestárából válogatva állította össze kínai m sorát:
Kodály Zoltán két népdalfeldolgozását énekelte. A fesztivál utolsó napján, este
gálam sorral búcsúztak a szervez k. Ebben a m sorban f ként kínai produkciókat
láttunk. A külföldi résztvev ket a német gyerekek (menüettet táncoltak Mozart ze-
néjére), az orosz fiatalok (népdalt énekeltek) és a dél-koreai kisfiúk (üt hangszereken
játszottak tradicionális zenét) képviselték. A fesztivál minden rendezvényén, így itt
is megfigyelhettük, hogy mennyire gyerekközpontúan gondolkodnak a kínaiak.
Csak egy példát említek: a feln tt m sorközl k mellett mindig ott láttuk a gyermek
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bemondókat is, akik nagyon bájosan és ügyesen konferálták a m sorszámokat. A
gálam sorban a közönség (legalábbis az európai közönség) leleményességére is
szükség volt, ha az angol nyelv  nyomtatott programból ki szerette volna találni a
következ  m sorszámot. A Vonós Kórus Csoport: A szél dala címmel jelzett
produkciójáról nem hiszem, hogy sokan el re megmondták volna, hogy
Mendelssohn Auf Flügeln des Gesanges (magyar fordításban A dalnak lenge
szárnyán) cím  dalát fogják hallani. A “feladvány” megfejtése csak az els  hangok
után sikerült. A gálam sor után került sor annak a vízi er m nek a felavatására és
üzembe helyezésére, amelybe a különböz  országok gyermekcsoportjai is hoztak
hazájukból vizet. Az er m ben így már magyar víz is folyik.

10-én kirándulással telt a napunk. El ször Konfuciusz palotáját jártuk körbe, majd
Kína hét szent hegye közül a Tai hegyre jutottunk fel. Este elköszöntünk jinani
vendéglátóinktól, és vonattal visszautaztunk Pekingbe.

11-én kora reggel érkeztünk vissza a f városba. Délel tt az Ég Templomának
megtekintésével kezdtük el az ismerkedést Peking nevezetességeivel. Délután újabb
nagyszabású emlékhelyre jutottunk el: a Tiltott Város mindenkit leny gözött.
Miközben a látványosságokkal ismerkedtünk, azt is megtapasztalhattuk, hogy Pe-
king már az olimpia lázában ég. A készül dés részeként a nagy történelmi m emlékeket
egyt l-egyig felújítják 2008-ig. Már most több részt lezártak ezekben az épület-
komplexumokban.

12-én a Nagy Falat készültünk megmászni. Pekingb l több útvonalon, különböz
helyeken érhet  el a Nagy Fal. Mi a badalingi részt láttuk. Kínai kísér ink elmondták,
hogy az autóutat, amelyen eljutottunk oda, akkor építették, amikor a korábbi amerikai
elnök, George Bush Kínában járt. A Nagy Falnál természetesen mindenki vásárolt
igazolást arról, hogy megmászta a Falat. Többen teveháton, kínai ruhában fényké-
peztették le magukat. Délután újra Pekingben voltunk. Az utolsó nagy m emlék,
amit megnéztünk, a Nyári Palota volt. Csoportvezet nk, Udvari Gábor révén min-
denhol szakavatott idegenvezetésben volt részünk. Nemcsak a m emlékekr l tud-
tunk meg nagyon sokat Gábortól, hanem az ország mai helyzetér l, az emberek
mindennapi életér l is. Kivételes élményben volt részünk, hogy Kína egyik legki-
válóbb magyar szakért jével utazhattunk együtt.

13-án vásárlással telt a napunk. Peking híres bevásárló utcájában, a Wangfujing-
on kezdtünk. Ebédid ben megszakítottuk a vásárlást, ugyanis eljött a búcsú ideje.
A Kínai Soong Ching Ling Alapítvány vezet i pazar búcsúebédet adtak a tisztele-
tünkre. A f  fogás a híres pekingi kacsa volt, amit, a gyerekek tanúsíthatják, szabá-
lyosan, 108 szeletre vágott fel a szakács. A délutáni vásárlást követ en már csoma-
golni kellett. Vacsora után az utolsó út a repül térre vezetett.

A csoport felejthetetlen élményekkel utazott haza. Természetesen mindaz, ami itt
megírásra kerülhetett, csak töredéke azoknak az élményeknek, amelyeket Kínában
átélhettünk. Abban azonban mindenki egyetért, hogy bármikor szívesen visszamenne
Kínába, hogy még többet megismerhessen az ötezer éves, si kultúrából.

Kovács J. Béla

DARJAL – AZ OSZÉTEK KULTURÁLIS
FOLYÓIRATA

A jászok legközelebbi vér szerinti rokonai, az iráni nyelv  oszétek a Kaukázus
közepén élnek, a jászokkal együtt a legendás hír  szkíták, szarmaták és alánok
egyenes utódai. El deik a görögök és a rómaiak után talán az egyik leggazdagabb
anyagi és szellemi kultúrát alkották meg a maguk korában a földön.

A Darjal cím  folyóirat Észak-Oszétia – Alánia Köztársaság f városában, Vlagyi-
kavkázban jelenik meg. Amikor az ország kinyilvánította a függetlenségét, 1991-
ben folyóiratot alapítottak, hogy az oszétek irodalmi folyóiratainak a hagyományait
folytassa.  Orosz nyelv  folyóirat, Oszétia, az Észak-Kaukázus, Oroszország, a közeli
és távolabbi külföld írói és költ i publikálnak benne. A szépirodalom mellett
irodalomkritikai, publicisztikai írások, a jelenkor nemzeti, társadalmi, vallási és erkölcsi
problámáit tárgyaló különféle tanulmányok jelennek meg itt.

1996-tól a tervezett négy számhoz a fiatal írókat, m vészeket és publicistákat
bemutató ötödik szám is társult.

2004-t l a folyóiratnak évi 6 száma jelenik meg rendszeresen. A lapnak egy
nyomtatott és egy internetes online változata is létezik (http://www.darial-online.ru).

A folyóirat f szerkeszt je Ruszlán Hadzibatirovics Totrov író és m fordító, az
elektronikus verziót O. E. Totrova szerkeszti. A szerkeszt ségi tanács 9 tagú.

A folyóirat a Darjal-szorosról kapta nevét, amely 1250 m. magasan fekv  hágó a
Kaukázusban, a Kazbek keleti lábánál. A Terek jobb partján a Nagy Sándor idejében
épített grúz hadiút vezet Tbiliszib l Vlagyikavkázon és a kabardok földjén keresztül
Mozdokba.

A Darjal az oszétek számára éppen annyira legendás szimbólum, mint Verecke a
magyaroknak. Vadregényes környezet: függ leges, hatalmas sziklafalak, melyek
közé felülr l csak az ég keskeny szalagja világít be, a Terek zúgó hullámai pedig
egyes helyeken a hegy lábát nyaldossák.

A monda szerint itt lakott Darjal királyn , akir l a szorost elnevezték. A valóságban
pedig: a Darjal óperzsául kaput jelent, Dar-i-Al(án) ‘alán kapu’. Plinius szerint itt
volt a Kaukázus átjárója, kapuja. Északról a sztyeppei nomád népek ezen, és a Kaspi-
tenger partján található Derbenti-kapun keresztül tudtak eljutni Kis-Ázsiába, a
Kakázuson túl lakók szintúgy. A Darjal a rajta átvezet  kereskedelmi útvonalon
keresztül azonban nemcsak távoli országokat kötött össze, hanem kapuként, a Kau-
kázus áthatolhatatlan gerincének lezárásával, akár százszoros túler vel szemben is vé-
delmül szolgálhatott. A szoros neve összeforrt az alánok és az oszétek történelmével.
Amikor az 1238–1239-es mongol lerohanás következtében az alánok nagy része a
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problámáit tárgyaló különféle tanulmányok jelennek meg itt.

1996-tól a tervezett négy számhoz a fiatal írókat, m vészeket és publicistákat
bemutató ötödik szám is társult.

2004-t l a folyóiratnak évi 6 száma jelenik meg rendszeresen. A lapnak egy
nyomtatott és egy internetes online változata is létezik (http://www.darial-online.ru).

A folyóirat f szerkeszt je Ruszlán Hadzibatirovics Totrov író és m fordító, az
elektronikus verziót O. E. Totrova szerkeszti. A szerkeszt ségi tanács 9 tagú.

A folyóirat a Darjal-szorosról kapta nevét, amely 1250 m. magasan fekv  hágó a
Kaukázusban, a Kazbek keleti lábánál. A Terek jobb partján a Nagy Sándor idejében
épített grúz hadiút vezet Tbiliszib l Vlagyikavkázon és a kabardok földjén keresztül
Mozdokba.

A Darjal az oszétek számára éppen annyira legendás szimbólum, mint Verecke a
magyaroknak. Vadregényes környezet: függ leges, hatalmas sziklafalak, melyek
közé felülr l csak az ég keskeny szalagja világít be, a Terek zúgó hullámai pedig
egyes helyeken a hegy lábát nyaldossák.

A monda szerint itt lakott Darjal királyn , akir l a szorost elnevezték. A valóságban
pedig: a Darjal óperzsául kaput jelent, Dar-i-Al(án) ‘alán kapu’. Plinius szerint itt
volt a Kaukázus átjárója, kapuja. Északról a sztyeppei nomád népek ezen, és a Kaspi-
tenger partján található Derbenti-kapun keresztül tudtak eljutni Kis-Ázsiába, a
Kakázuson túl lakók szintúgy. A Darjal a rajta átvezet  kereskedelmi útvonalon
keresztül azonban nemcsak távoli országokat kötött össze, hanem kapuként, a Kau-
kázus áthatolhatatlan gerincének lezárásával, akár százszoros túler vel szemben is vé-
delmül szolgálhatott. A szoros neve összeforrt az alánok és az oszétek történelmével.
Amikor az 1238–1239-es mongol lerohanás következtében az alánok nagy része a




