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Major Kornélia

VALÓRA VÁLT ÁLOM?

A jelen mint jövő három kínai 
tudományos-fantasztikus regényben

A kínai tudományos-fantasztikus irodalom egyre nagyobb kritikai fi -

gyelmet kap az utóbbi években. Erőteljes jelenléte a kortárs kínai iro-

dalomban annál is inkább feltűnő, mivel a 20. században két rövid 

időszaktól eltekintve sci-fi  gyakorlatilag nem létezett Kínában. Ponto-

sabban fogalmazva, sci-fi t az 1950–1960-as években didaktikus gyerek-

irodalomként lehetett csak művelni. A kulturális forradalmat követő 

enyhülés időszakában 1978-tól megjelentek felnőtt tudományos-fan-

tasztikus regények is, de a műfaj 1983-ban a kommunista párt „spiri-

tuális szennyezés” elleni kampányának egyik célpontjává vált, s műve-

lőit elhallgattatták.

Lassú változás az 1990-es években kezdődött, majd az ezredfordu-

lótól kezdve felgyorsult: az interneten publikálni kezdő, hamar népsze-

rűvé váló kínai sci-fi  szerzők (Liu Cixin, Han Song és társaik) mára 

Kína legismertebb írói közé tartoznak, s különösen a fi atalok körében 

hatalmas a rajongótáboruk. Műveik tematikailag igen változatosak: 

a nemzeti sorskérdések, az emberiség jövője, a tudományos-technikai 

fejlődés hatásai és határai, a közelmúlt történelmének át- és újraértel-

mezése egyaránt foglalkoztatják őket, s gyakorlatilag a sci-fi  összes 

alfajában alkotnak. A kortárs kínai sci-fi  írók társadalmilag és politi-

kailag meglehetősen öntudatosak, kritikájukat a tudományról szóló 

diskurzusba csomagolják: „a technológia hatalmáról, illetve a hatalom 

technológiájáról”1 szóló történetekbe. A tudományos-fantasztikus iro-

dalom eszközeivel úgy jelenítik meg Kínát, hogy a tudományos utópia 

folyton átvált disztópiába, a nemzeti büszkeségbe folyton kétség és 

aggodalom keveredik. Kétségeiket olyan képekkel fejezik ki, mint az 

agyátültetés után folyamatosan növekvő test, amelyet saját hatalmas 

súlya öl meg, vagy a soha meg nem álló, a végtelenbe rohanó szuper 

expresszvonat, amelyen az ott ragadt emberekből emberevő fajok fej-

lődnek ki. Az emberevés motívuma a 20. századi kínai irodalom egyik 

1 Lásd Song Mingwei, Preface, Renditions 2012, 9.

visszatérő toposza, amely a kínai kultúra önpusztító voltának allegó-

riája. Feltűnik több kortárs szerző (például Yu Hua és Mo Yan) művei-

ben is, de legnevezetesebb alkalmazója Lu Xun (1881–1936) volt, akit 

a kínaiak a modern kínai irodalom atyjának tartanak.

*

A modern kínai irodalom, melynek létrejöttét az 1910-es évek végére 

szokás tenni, a realizmus jegyében született; a realista stílustól, amely 

legkésőbb az 1940-es évektől követendő normává vált, a 20. század vé-

géig nem tudott elszakadni. Az irodalmi kánonba az ettől eltérő stílusú 

művek nem kerülhettek be, az irodalmi köztudat megfeledkezett ró-

luk. Lu Xunt egy olyan kultúrpolitika tette a korszak jelképévé, amely-

nek irodalmi eszménye a szocialista realizmus volt. Ez nemcsak annak 

fényében ironikus, hogy Lu Xun élete során folyamatosan harcolt min-

denféle dogmatizmus ellen, hanem életművének ismeretében is: egyál-

talán nem állt tőle távol a szürrealizmus, de a líraiság és a melankólia 

sem. És ami ennek a tanulmánynak a szempontjából még fontosabb: 

Lu Xun az elsők között volt, akik a tudományos-fantasztikus irodal-

mat Kínában népszerűsítették. Összesen hét tudományos-fantasztikus 

művet fordított kínaira, többek között két Verne-regényt is.

A tudományos-fantasztikus irodalom első virágzása Kínában nagy-

jából a 20. század első évtizedére tehető; mint tematika teljesen új je-

lenség volt, de támaszkodhatott a klasszikus kínai fantasztikus hagyo-

mányra. A régi kínai irodalmi művekben bőven találunk fantasztikus 

és természetfeletti elemeket, ilyenekkel vannak tele például a Zhuangzi 

(Kr. e. 3–4. század), a Shanhaijing (Kr. e. 3. század), a zhiguaiok (3–4. 

század), a Tang-kori (618–907) chuanqi történetek és Pu Songling 

(1640–1715) furcsa históriái. Ezek a művek a fantasztikumra vagy a 

transzcendentális élményre épülnek, az általuk ábrázolt világhoz a tu-

dománynak és a technikai fejlődésnek semmi köze nincs.2

A régi kínai fantasztikus művek másik szembetűnő jellegzetessége, 

hogy nincs bennük szó a jövőről, sőt az egész régi kínai irodalomban 

2 Például a Shanhaijing (Hegyek és tengerek könyve), amely a szó szoros értelmében nem 
szépirodalmi mű, inkább mitikus földrajzi katalógus, említést tesz az Egykarúak orszá-
gáról, ahol az embereknek egy karjuk és három szemük van. Egy 4. századi kommentár 
(Guo Pu) ehhez azt is hozzáteszi, hogy az egykarúak építettek egy repülő kocsit, és Tang 
király (Shang Tang, Kr. e. 17. sz.) idején ellátogattak Kínába is. A repülés, a repülő gé-
pezetek motívuma más klasszikus kínai irodalmi művekben is felbukkan. Nyilvánvaló 
azonban, hogy a csodás eszköz csupán ötlet, a cselekmény nem ezekből bontakozik ki, 
a tudománynak a társadalomra semmi hatása nincs, tehát a sci-fi hez semmi közük.
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nemigen találunk a jövőt felvázoló víziókat. Időutazás egy utópikus világba 

előfordul például a Taohuayuan ji (A Barackvirág-forrás története) című 

műben (5. század), de ott a főszereplő a múltba kerül. A hagyományos 

kínai ciklikus idő- és történelemszemléletben nincs fejlődés, a jövő nem 

lényeges, hiszen az már „előre elrendezett”. A múlt viszont annál fon-

tosabb: az írók előszeretettel hivatkoznak neves elődökre, régvolt ese-

ményekre, hogy magukat hitelesítsék, mondanivalójukat legitimálják.3

*

Lu Xun 1903-ban fordította kínaira Verne Utazás a Holdba című regé-

nyét. A fordításhoz mellékelt előszavában a következőket írta: „[a tu-

dományos irodalom4 képes] megtörni a régi babonákat, tökéletesíteni 

a gondolkodást, és terjeszteni a műveltséget, ezek azon dolgok, amelyek 

[az ország és a nép] erejét adják! […] Ha a kínai tömegeket a fejlődés 

útjára akarjuk vezetni, [a fordítást] a tudományos regényekkel kell kez-

deni.”5 Ebben a rövid idézetben szerepel két kifejezés, melyek megha-

tározták a 19–20. század fordulójának értelmiségi közgondolkodását: 

tudomány és fejlődés. Kína akkori válságos helyzetéből a haladó szelle-

mű értelmiség reformok azonnali bevezetésével próbált kiutat találni. 

Az alkotmányos reformok kudarca után (1898)6 kénytelenek voltak be-

látni, hogy törekvéseikhez a társadalom szélesebb rétegeit kell meg-

nyerniük. De ahhoz, hogy meggyőzzék az embereket, vonzó perspektí-

vát kellett kínálniuk: egy dicsőséges jövőt vázoltak fel, amelyben Kína 

újra erős és hatalmas, sőt a világ vezető nagyhatalma. A szép jövő eléré-

séhez pedig alkalmas eszközt találtak a tudományban és a techniká-

ban: úgy vélték, ezek fejlődése az egész társadalom fejlődését magával 

hozza, általános jólétet és virágzást garantál. A fejlődés kulcsát tehát 

a tudomány művelésében látták.7 Igen ám, de az üzenetet valahogy el 

3 A témáról bővebben: Wang Xiaoming, From petitions to fi ction. Visions of the future 
propageted in early moden China = Translation and creation, szerk. David Pollard, Ben-
jamins, Amsterdam–Philadelphia, 1998, 43–56; Henry Y. H. Zhao, A fearful symmetry: 
the novel of the future in twentieth-century China, BSOAS 66. (2003), 456–471.

4 A ma használatos kehuan (tudományos-fantasztikus) kifejezés csak az 1950-es 
években terjedt el.

5 Lu Xun, Yueqiu lüxing bianyan [Utazás a holdba, Előszó] = Lu Xun Quanji, X., Renmin 
Chubanshe, Beijing, 1987, 152.

6 A mandzsu származású utolsó császári dinasztia, a Qing-dinasztia hanyatlását felgyorsítot-
ta a nyugati hatalmak egyre erőszakosabb terjeszkedése Kínában. A császárság képtelen 
volt a behatolást megállítani, s közben belső polgárháborúk is gyengítették az országot, 
amely a 19. század végére általános politikai, gazdasági és társadalmi válságba süllyedt.

7 A Nyugat technikai színvonala, a tudományos ismeretek és elképzelések igen nagy 
hatást tettek a kínai értelmiségre. A nyugati tudományosságot nagyrészt fordításból 

is kellett juttatni a tömegekhez. Az akkoriban fejlődésnek induló kí-

nai sajtó tele volt reformpropagandával, de ahogy Lu Xun az említett 

előszóban megállapította, a tudomány önmagában unalmas és száraz, 

megfelelően be kell csomagolni, hogy hatása legyen: „a tudomány le-

gyen a lánc-, az irodalom pedig vetülékfonal [amelyek így együtt ad-

ják ki a szövetet]”.8 Követendő példát és mintát pedig a nyugati tudo-

mányos-fantasztikus irodalomban találtak.

A 19. század végi reformmozgalom legnagyobb hatású személyisé-

ge Liang Qichao (1873–1924) volt. Nemcsak politikusként, de újság-

íróként és irodalomszervezőként is jelentős tevékenységet végzett. Az 

elsők között fordult a szépirodalom felé.9 1902-ben irodalmi folyóiratot 

alapított nézetei népszerűsítésére. A folyóiratban folytatásokban kö-

zölni kezdett három regényt, kettő közülük fordítás volt. Az egyik 

Verne Nemo kapitány című műve (az első kínai Verne-fordítás), a másik 

Camille Flammarion A világ vége című apokaliptikus regénye volt.10 

A harmadik a saját műve volt, amelynek Az új Kína jövője címet adta. 

Ez a regény jelentette a kínai tudományos-fantasztikus irodalom kez-

detét. Az ezt követő szűk húsz esztendőben több mint nyolcvan, a tá-

gan értelmezett tudományos-fantasztikus műfajba sorolható irodalmi 

művet adtak ki Kínában: eredeti regényeket és elbeszéléseket, valamint 

nyugati művek fordításait. Az eredeti művek szinte mindegyike köz-

vetve vagy közvetlenül a nemzet sorsával foglalkozik. Verne, akinek 

a 20. század első két évtizedében tizenkilenc regényét fordították le kí-

naira (nagyrészt japánból), igen nagy hatást gyakorolt a kínaiak fantá-

ziájára: sorban születtek a holdutazásról, a hőlégballonnal vagy tenger-

alattjárón tett utazásról szóló történetek. A korai kínai sci-fi  legjelleg-

ismerték meg: a kor fordításirodalma messze nem csak művelődéstörténeti jelentőségű. 
1900 előtt főként műszaki és természettudományos műveket, 1900 után pedig nagyrészt 
társadalomtudományi és szépirodalmi műveket ültettek át kínaira. A legnagyobb hatást 
a darwini fejlődéselmélet, illetve a szociáldarwinizmus tette, melyet ugyan a kínaiak 
némiképp felületesen értelmeztek, de a fejlődés fogalmát innen ismerték meg. A jövővel 
kapcsolatban egészen új perspektíva, új lehetőségek tárultak fel előttük. Elképzelései-
ket a tudományban való feltétlen hit, az optimizmus jellemezte. A pozitivista felfogás, 
amely a 19. sz. második felében a nyugati tudományszemléletben uralkodott, más okból 
és más formában ugyan, de a kínai értelmiségre is jellemző volt.

8 Lu, I. m., 151–152.
9 Az irodalomról úgy gondolta, hogy annak politikai célokat kell szolgálnia, s a politikai 

regény a legmegfelelőbb eszköz a nép felvilágosítására és nevelésére. Liang Qichao, 
Yiyin zhengzhi xiaoshuo xu [Bevezető a politikai regények fordítása és kiadása elé], Qing 
yi bao 1, 1898; Liang Qichao, Lun xiaoshuo yu qunzhi zhi guanxi [A regény és a töme-
gek kormányzásának kapcsolatáról] = Xin xiaoshuo, XC, 1902.

10 La fi n du monde, 1894.
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zetesebb témája mégis a jövőnek – Kína dicsőséges jövőjének – a fel-

vázolása, körülbelül harminc ilyen regény vagy elbeszélés ismert.11 

A művek egy része álnéven jelent meg, szerzőik kiléte ismeretlen. Töb-

bet a kor neves reformer-írástudói (politikusai) írtak, de volt a szerzők 

között néhány professzionális író is, tudós vagy kutató azonban egy sem.

A 20. század eleji kínai tudományos-fantasztikus regények elsősor-

ban politikai célokat szolgáltak, céljuk nem a gyönyörködtetés, hanem 

a felvilágosítás és a mozgósítás volt. A jövő idealizált képének megraj-

zolásakor a szerzők saját politikai és társadalmi reformelképzeléseiket, 

egy alapvetően optimista menetrendet dramatizáltak. Szigorúbb kriti-

kai megközelítésben ezek a művek inkább a spekulatív irodalom körébe 

sorolhatók, mivel rendszerint jövőbeli utópiákat vázolnak fel. Érdekes 

és nem véletlen, hogy nagyon sok mű címében szerepel az új vagy a meg-

újít szó, mint például az említett Az új Kína jövője, vagy az Új Kína és 

az Új kor, melyekről a későbbiekben lesz szó. Ezeknek az utópiáknak az 

az ideológiai kiindulópontjuk, hogy Kínában pozitív változások, egy 

általános megújulás zajlik le, amelynek kulcsa és gerjesztője a tudomá-

nyos fejlődés. A művekben a magas tudományos-technikai színvonal 

a nemzeti büszkeség tárgya, a ragyogó jövő záloga. A szerzők egyfajta 

etikai dimenziót is adtak elképzeléseiknek: a tudomány (a spirituális 

erények) gyakorlása anyagi jólétet eredményez, a spirituális és materiá-

lis tökéletesedés egymást föltételezik.12 Ez a magyarázata annak, hogy 

a korai kínai utópiák kivétel nélkül mind nagyon optimisták a jövőt 

illetően. Ugyanakkor árnyalja az optimizmusról alkotott képet, hogy a 

regények nagy része befejezetlen maradt. Ennek csak egyik oka lehet 

az írói kvalitások hiánya. A másik egy mélyebben rejtőző ok, amelyre 

hamarosan visszatérek.

*

Az új Kína jövője című regényben Liang Qichao bevallottan az iroda-

lomról vallott meglehetősen haszonelvű nézeteit akarta a gyakorlatba 

ültetni. Koncepciójának problémájával azonban alighanem maga is tisz-

tában volt, mivel rögtön az előszóban mentegetőzött: „ha [egy regény-

ben] politikai véleményt akarunk kifejteni, vagy a nemzet politikáját 

11 Lásd Helena Heroldová, Glass submarines and electric balloons: creating scientifi c and 
technical vocabulary in Chinese science fi ction = Mapping meanings, szerk. M. Lakner – 
N. Viltinghof, Brill, Leiden, 2004, 538; Zhao, I. m., 457.

12 Lásd David D. Wang, Fin-de-siècle splendor: repressed modernities of late Qing fi ction, 
1848–1911, Stanford UP, Stanford, 1997, 252–313.

akarjuk megvitatni, akkor az a regény szükségképpen kissé különbözni 

fog egy átlagos regénytől. Művemben gyakran idézek törvényeket, sza-

bályokat, beszédeket, esszéket, ezek hosszúak és fárasztóak, egyáltalán 

nem érdekesek”.13 Az, hogy ennek ellenére belefogott az írásba, mutat-

ja, hogy Liang, a változások egyik fő teoretikusa lényegében a hagyo-

mányos konfuciánus írástudó legfőbb kötelességét és erényét gyakorolja: 

tollával az országot szolgálja.

A regény első fejezetében a narrátor elmondja, hogy 1962. január 

elsején volt a kínai alkotmányos reformok ötvenedik évfordulója, s a 

jubileumi ünnepségeken a nagyhatalmak legfőbb közjogi méltóságai 

(köztük a magyar államfő és neje) vettek részt. Az ünnepségekkel egy 

időben rendezték Nanjingban a Nemzetközi Békekonferenciát, ahol 

a világ országai éppen egy békeszerződés feltételeit tárgyalták meg. 

Shanghaiban ugyanekkor világkiállítást rendeztek, de nem egy meg-

szokott termékkiállítást, hanem a tudományok és vallások seregszem-

léjét, amelyen a világ minden részéből több ezer tudós, illetve több 

tízezer egyetemista gyűlt össze. Ezen tartottak egy nagyszabású kon-

ferenciát, melyen az ország történelmének, gazdaságának és kultúrájá-

nak fejlődését akarták bemutatni az összegyűlt külföldieknek. A kon-

ferencián a díszbeszédet Konfuciusz leszármazottja, Kong Hongdao 

tartotta, melynek témája az elmúlt hatvan év története volt, a reform-

mozgalom kezdetétől a reformok bevezetésén át egészen a jelenig (vagyis 

az 1902–1962 közötti időszakról van szó). A regény a továbbiakban 

ezt a retrospektív történeti áttekintést közli.

Már a rövid bevezető is nagyon beszédes: kiderül, hogy a szerző 

a jövő hatalmas Kínáját nagyjából a korabeli nyugati nagyhatalmak 

mintájára képzeli el, amely ugyanakkor szervesen épít saját konfuciá-

nus hagyományaira. Ennek jelképe, hogy éppen Konfuciusz leszárma-

zottja tartja a díszbeszédet, aki korábban az alkotmányos reformok 

egyik előkészítője volt, most pedig a nép nevelését célul kitűző Oktatási 

Társaság elnöke. Kína tudományos nagyhatalom, a világ legkiválóbb 

egyetemeivel, ahova özönlenek a külföldi kutatók és diákok. A dísz-

előadás hat fejlődési korszakot különböztet meg, de a szerző a regény-

ben csak az első, az előkészítő korszak végéig jutott (vagyis a regény 

megírásának idejéig), az ötödik fejezet után a mű befejezetlen maradt. 

A regény vázlatából, amit Liang korábban publikált, kiderül, hogy az 

egyes fejlődési korszakok alapvetően bel- és külpolitikai küzdelmekkel 

13 Liang Qichao, Xin Zhongguo weilai ji [Yokohama, 1902] = Xin xiashuo 1,2,3,7, 1902–
1903, 2.
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telnek, és az utolsó korszak végén a békekonferencia (amellyel egyidő-

ben Kong mester beszéde elhangzik) a fehér és sárga fajok háborúját 

zárja le. Az, hogy az író csak a saját jelenét volt képes megrajzolni, 

illetve hogy a fejlődést, a nagysághoz vezető utat pusztán politikai harc-

ként vázolta, azt mutatja, hogy érvényes és megvalósítható víziója neki 

sem volt a jövőről, csupán vágyálmai a jövőbe kivetítve. Ez egy író ese-

tében még betudható a koncepció hiányának, de Liang Qichao poli-

tikus volt, s ennek fényében egészen más értelmezést kaphat nemcsak 

regényének befejezetlensége, hanem az egész elbukott, sikertelen re-

formmozgalom is. Liang személyiségét és tevékenységét illetően tovább 

árnyalja a képet David Wang észrevétele a befejezett jövő idejű narra-

tíváról: eszerint a regény visszatekintés a jövőből a kezdetekre.14 De 

a kezdet, amire visszatekint, az éppen a jelen, s a jövő, amelyet Liang 

elképzelt, már valahol másutt megvalósult, szintén a jelenben. Ezért 

nem volt képes összekötni a kettőt, sem a regényben, sem az életében.

Befejezetlen regény az ismeretlen szerzőjű Új kor15 (1908) is, amely 

1999-be röpít minket: Kína alkotmányos monarchia, a világ vezető ha-

talma, amelytől minden ország tart. Ez is jövőregény, a szerző azonban 

nem kíván nagyívű történelmi visszatekintést adni a dicsőséges útról; 

azzal sem igen vesződik, hogy az új berendezkedést bemutassa.16 A re-

gény egy világháborút ír le, amelynek révén Kína a fél világra kiterjeszti 

érdekszféráját. A küzdelem a sárga és a fehér faj között folyik (mintha 

Liang elképzeléseit visszahangozná).17 A konfl iktust Kína terjeszkedése 

okozza: a sárga fajok lakta területeken 2000-től mindenütt be akarja 

vezet(tet)ni a kínai időszámítást, a Sárga Császár naptárát.18 Ez sérti 

14 Lásd Wang, I. m.
15 Xin jiyuan. A könyv Biheguan zhuren (A Smaragd lótusz fogadó gazdája) álnéven jelent 

meg (Xiaoshuo Lin, Shanghai).
16 Annyi derül ki, hogy van parlament, vannak tartományi gyűlések, politikai pártok, 

civil szervezetek, a lakosság lélekszáma egymilliárd. Az ország éves költségvetése nagy-
jából 2300 milliárd (yuan?), amelynek egyharmada katonai kiadás, a hadsereg létszáma 
2,5 millió fő, tartalékosokkal együtt 6 millió fő, s a legmodernebb haditechnikát al-
kalmazza.

17 A regényben szerepel a „sárga veszedelem” (huanghuo) kifejezés. Valószínű, hogy Liang 
és a szerző is ismerték e rasszista terminust, mely a korabeli nyugati, különösen az ame-
rikai közbeszédben terjedt, a kínai munkások egyre növekvő mértékű bevándorlása 
láttán. (A félelmet már 1873-ban megfogalmazta H. J. West Th e Chinese Invasion című 
könyve.)

18 A kínai naptár elfogadása a „barbár” vazallus államok részéről évszázadokon át a Kíná-
nak való behódolás jelképes aktusa volt. Ezután Kína a védelme alá vette a behódolt 
államot, amely abban a megtiszteltetésben részesült még, hogy évente elküldhette az 
adóját a császárnak, aki a külföldi uralkodóház egy tagját is túszként vendégül látta. 
A császárkori Kína külkapcsolataiban az egyenrangúság ismeretlen volt.

a fehérek érdekeit, atrocitások érik a sárga faj Nyugaton élő képvise-

lőit, akik Kínához fordulnak védelemért. A császár úgy dönt, hogy had-

sereget küld a megsegítésükre. Az európai hatalmak egyesítik erőiket, 

és szembeszállnak a kínai sereggel. A háború folyik szárazföldön is, 

de leginkább vízen és levegőben. Mindkét fél a legmodernebb hadi-

technikát veti be, a háború eldöntője a felek tudományos és technikai 

színvonala. Amint az egyik fél bevet egy új eszközt, válaszul a másik 

azonnal egy még hatékonyabbat kreál. A kínai hadvezér eredetileg fi -

zikát tanult, bátyja, felesége, mestere mind kiváló természettudósok, 

akik legújabb felfedezéseikkel járulnak hozzá a sikerhez. A regényben 

több tucatnyi eszközzel találkozhatunk, a már az abban a korban is is-

mertektől (torpedónaszádok, tengeralattjárók, hőlégballonok) kezdve 

az olyanokon át, amelyeknek az elve volt ismert (radioaktív por, torpe-

dódetektor) az olyan fegyverekig és módszerekig, amelyeknek sem-

milyen tudományos alapjuk nem volt (vízbontó folyadék, áramelnyelő 

folyadék, földből élelmiszert előállító módszer).

*

A korai kínai sci-fi  regények egyik fő problémája az, hogy inkább fan-

tasztikusak, mint tudományosak: az utóbbi elem ritkán válik a történet 

mozgatórugójává, és a tudományos pontossággal is bajok vannak. Ha 

van egyáltalán, Az új Kína jövőjében az a fantasztikus elem, hogy nem 

tudni, milyen csodás úton érte el nagyhatalmi státusát 1962-re Kína. 

Liang Qichao eredeti szándéka szerint az oktatás magas színvonala és 

a tudományok fejlettsége lett volna ennek a záloga, de ennek kifejtésé-

vel (is) adós maradt. Az Új korban a cselekmény kulcsa és mozgatója 

a találmányok és felfedezések csatája: az újabb és újabb, mind csodásabb 

találmányok és fegyverek bevetése a háborúban. Amikor azonban azt 

olvassuk, hogy az egyiptomi tengeralattjárókat aligátorok húzzák, hogy 

postagalambokat használnak a levelezésre, vagy hogy a titokzatos, egy 

tenger mélyén található városban élő halásznép halászhálókat kifeszít-

ve ejt fogságba egy hadihajót, az az érzésünk, hogy nem is egy magát 

modernnek mutatni szándékozó művet, hanem egy csodás elemekkel 

tűzdelt régi kínai regényt tartunk a kezünkben. Ezt a benyomásunkat 

erősíti az is, hogy több olyan nagyszabású csatajelenet is van a műben, 

amilyeneket például a Három királyság regényes története vagy a Vízpar-

ti történet című klasszikus regényekben olvashatunk (egyébként ezek 

a legelevenebb, legélvezetesebb részek, melyeket a szerző nagy képze-

lőerővel festett meg). A Sárga Császár naptárának bevezetése a szerző 
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részéről nem véletlen anakronizmus. Amikor a 20. század végén a „sár-

ga fajú államokkal” be akarják vezettetni a kínai időszámítást, az a rea-

litások tudatos fi gyelmen kívül hagyásáról tanúskodik: már a 20. század 

elején sem lehetett azokat a módszereket alkalmazni a külkapcsolatok-

ban, amelyek korábban megszokottak voltak, egy évszázaddal később 

pedig valószínűleg még kevésbé. A szerző tehát tudatosan vissza akar-

ja pörgetni az idő kerekét, s a régvolt dicsőséget vetíti a jövőbe. A cím-

mel ellentétben nincs itt új Kína, sem új kor: a Közép Birodalma nyeri 

vissza régi fényét.

Az Új korban a szerző a maga eszközeivel elégtételt vesz az összes 

sérelemért, amit Kína a nyugati hatalmaktól elszenvedett a 19. század 

folyamán. A regényben Kína az európai hatalmakkal vívott háborújá-

ban sorra aratja a győzelmeket, fokozatosan nyomul előre a kínai fel-

ségvizektől Délkelet-Ázsián, az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren 

keresztül föl a Szuezi-csatornáig, útközben minden ország behódol 

neki. Itt sor kerül a döntő ütközetre, ezután szabaddá válik az út a Föld-

közi-tengerre Európa felé. Az európai hatalmak a határaikat fenyegető 

veszély láttán követeket küldenek a kínai hadvezérhez, és békéért kö-

nyörögnek. A békeszerződés tizenkét pontjában megismétlődnek a 19. 

században az európai hatalmak által Kínára kényszerített egyenlőtlen 

szerződések feltételei. Csakhogy ezúttal Kína diktál: kártérítés fi zetése, 

kikötők megnyitása, koncessziós területek átadása, a konfucianizmus 

terjesztésének a joga, kínai csapatok állomásozhatnak Kína befolyási 

övezetében, hadihajói cirkálhatnak a Földközi-tengeren stb. A harc 

azért még nem dőlt el végleg: „A szerződést az európai országok közül 

csak Amerika [sic!] és Oroszország nem voltak hajlandók aláírni, a fe-

hér és sárga faj közötti háború továbbra is fenyeget.” A regény ezzel 

a mondattal félbeszakad, és ki tudja, megismerjük-e a történet végét.

*

A három említett regény közül irodalmilag az Új Kína (1910) a legki-

érleltebb, ez abban is megmutatkozik, hogy az előző kettővel ellentét-

ben befejezett.19 Az utópia narratív keretét egy álom adja. A főhős, Lu 

Yunxiang (egy shanghai-i újságíró) a holdújév éjjelét magányos iddogá-

lással tölti, s mikor másnap felébred, negyvenegy évvel később, 1950-ben 

találja magát. Kína teljesen megváltozott: alkotmányos monarchia, erős 

és gazdag, minden tekintetben a világ vezető hatalma. A hőst barátnője 

19 Lu Shi’e, Xin Zhongguo, Gailiang Xiaoshuo She, Shanghai.

vezeti körbe Shanghaiban, amelyre alig lehet ráismerni.20 A szerző tö-

rekszik arra, hogy részletes és átfogó képet nyújtson a fejlettség össze-

tevőiről, hogy egy hihető, meggyőző utópiát tárjon elénk. Arról sem 

feledkezik meg, hogy felvázolja, milyen út vezet(ett) a jövőbe. Először 

is széles nemzeti összefogással visszafi zetik az államadósságot (népi 

mozgalom indul a pénz összegyűjtésére), a fejlesztésekhez a forrást az 

újonnan felfedezett ásványkincs és a bányák jelentik, a szükséges szak-

emberek pedig a külföldön tanult ösztöndíjas diákok közül kerülnek ki. 

Majd megteremtik a nemzeti ipart (lemásolják a külföldi árukat, eltör-

lik az export-, megemelik az importvámokat, ennek eredményeképpen 

„manapság mindent Kínában gyártanak”), megerősítik a hadsereget (ha-

jógyárakat építenek, hatmillióra emelik a létszámot), végül visszaállít-

ják az ország szuverenitását (megvonják a külföldiek kiváltságait, el-

törlik a koncessziókat, amit a külföldiek a kínai hadifl otta ereje láttán 

kénytelenek elfogadni). Mindezek mellett a kezdetektől fogva fi gyelmet 

fordítanak az oktatásra: iskolákat alapítanak, ahol modern tudományt 

oktatnak; ennek eredményeképpen a külföldi diákok tódulnak Kínába 

tanulni, a kínai tanárok pedig külföldön keresett vendégprofesszorok.

A magas tudományos és technikai színvonalnak köszönhetően na-

gyon kényelmes az élet: elektromos autók, légi taxik és légi biciklik köz-

lekednek, mindenütt vasúthálózat van, a városokban metró. Shanghai 

hatalmas várossá fejlődött, a környékbeli falvakat mind bekebelezte, 

új utak, hidak épültek, s 1928-ban világkiállítást rendeztek. Az embe-

rek udvariasak, nem szemtelenek, nem tolakodnak, erkölcsi színvona-

luk messze a nyugati emberé fölött áll. Azért, hogy elkerüljék a szo-

cialista eszmék térnyerését, a gyártulajdonosok önként lemondanak 

a haszon egy részéről, s azt szétosztják a munkások között. Mindenki 

gazdag, nincs munkanélküliség, se bűnözés, az ajtókon nincs zár. Lu 

a vezetőjével többek között látogatást tesz egy modern szöggyárban, 

találkozik egy halásszal, aki „halkémlelő” segítségével fog halat (a csó-

nakot vízen járó cipőben közelítik meg), elmegy egy százhúszezer férő-

helyes színházba, melyet egy lóversenypálya helyén építettek, részt vesz 

egy hadgyakorlaton, ahol festékes lövedéket használnak, és előadást tart 

egy klubban a régmúlt történelméről, ahol a hallgatók szörnyülködnek 

a múltban uralkodó barbár állapotok hallatán. Végül megbotlik egy kü-

szöbben, felébred, s rájön, hogy mindezt csak álmodta.

20 Ebben a regényben és Az új Kína jövőjében is felismerhető Edward Bellamy Looking 
backward, 2000–1887 (1888, magyarul: Visszapillantás) című művének hatása, melyet 
már 1894-ben lefordítottak kínaira is.
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Az álomban megvalósult utópia összhangban van mindazzal, amit 

a századforduló kínai reformerei felvázoltak, az ő elképzeléseiket, vá-

gyaikat visszhangozza. Sok részletében nagyon hasonlít Liang Qichao 

Az új Kína jövője című regényére. Abban is, hogy a szerző fantáziájá-

nak határt szabott a valóság: ebben az új Kínában a civilizáció fejlett-

ségi szintje a korabeli nyugati államokét nemigen haladja meg (elte-

kintve néhány csodálatos eszköztől, mint a vízen járó cipő, amelynek 

működési elvére nem derül fény). Ugyanakkor a többi utópiával ellen-

tétben egy részletes, átgondolt és kidolgozott víziót tud elénk tárni. 

Avval, hogy az ideális Kínáról szóló elgondolásait egy álomba helyezi, 

a szerzőnek lehetősége nyílik egy kicsit eltávolítania magát saját korá-

tól: a főhős mindenre rácsodálkozhat, folyton összeveti a jelent (az ál-

mot) a múlttal (a valósággal) – vagyis az elképzelt jövőt a kiábrándító 

jelennel. Ezzel a reformpropaganda mellett közvetetten társadalom-

kritikát is gyakorol. Ugyanakkor narratívájának érvényességét meg-

kérdőjelezi az a rengeteg naiv mozzanat (az államadósság visszafi zetése, 

a gyártulajdonosok altruizmusa, az ipar fejlettségét egy tű- és szöggyár 

szemlélteti stb.), amely egy cseppnyi öniróniáról sem tanúskodik. Eb-

ben az új Kínában minden túlságosan idilli. Különösen elgondolkod-

tató az ok, amivel az új Kínában általános fejlettségüket magyarázzák: 

magasabb erkölcsi színvonalon állnak, mint a külföldiek. Csakhogy itt 

a morál nem belülről fakad: gyógyszerrel és terápiával érik el. Két gon-

dolat vetődik fel: a biotechnológia akkori szintjét tekintve a hasonló 

gyógyszerek sikeres alkalmazása a taoisták labdacsaival egyenértékű 

csodát feltételez (ami valószínűtlen öniróniát mutatna: már a jó erkölcs-

höz is csoda kell). Vagy az ötlet komolyan veendő, de ki szeretne olyan 

társadalomban élni, ahol a tetteit és gondolatait gyógyszerekkel mani-

pulálják? Ellentmondásos tehát a kép, ami a regényből kirajzolódik.

*

Láttunk három 20. század eleji utópiát arról, hogy milyen lesz/lehet a 

20. század közepén-végén Kína. A három vízió nagyjából azonos po-

litikai ideológiából táplálkozott, és olykor részleteikben is egyeznek. 

Megegyeznek azonban abban is, hogy a regényekben leírt utópisztikus 

elképzelések érvénytelennek bizonyultak. Már az is beszédes, hogy ket-

tő közülük befejezetlen. A számos anakronisztikus vagy naiv motívum 

az olvasó számára azonnal idézőjelbe teszi, amit olvasott, de narratív 

szerkezetük önmagában is folyamatosan aláássa a szerzők eredeti szán-

dékát. Az új Kína jövője esetében a visszatekintésben a kezdet és a vég 

között űr tátong; az Új korban a legmodernebb haditechnológia és tu-

domány bevetése egy elavult állam- és társadalmi modell restaurálását 

szolgálja. A kép az Új Kína esetében a legellentmondásosabb: nehéz el-

dönteni, kritikája csupán saját korának társadalma ellen irányul, vagy 

esetleg jelzi már az alkotmányos reformerek vízióiból való lassú kiáb-

rándulást. Az álomból való felébredés mozzanatát értelmezhetjük úgy 

is, mint kijózanodást: mindez nem volt egyéb, mint vágyálom.

Az 1920-as évek után a tudományos-fantasztikus műfaj és vele az 

irodalmi utópia szinte teljesen eltűnt a kínai irodalomból, s ami koráb-

ban született, azt is elfelejtették. Ennek egyik oka az 1910-es években 

tapasztalható általános kiábrándulás a politikából, valamint a refor-

mokban való csalódás lehetett, hiszen az áhított szép jövő nem kö-

vetkezett be, de még a pozitív változások sem indultak el. Másrészt 

1917–18-tól radikális paradigmaváltás zajlott le a kínai irodalomban: 

a szépirodalom fő áramlatát a társadalmat realista eszközökkel ábrázo-

ló és vizsgáló művek képviselték. Ebbe nem fértek bele a tudományos 

fantáziák, a valóságtól elrugaszkodó utópiák.21 Végül a 20. század kö-

zepén már nem is volt szükség többé irodalmi utópiára, szerepét a hi-

vatalos ideológia töltötte be, amely az övétől eltérő víziókat egyáltalán 

nem tolerálta.22

A 20. század elején született műveket nemcsak az eltelt egy évszázad 

távlatából érdekes és érdemes újraolvasni, hanem általuk a teljesen új 

alapokról indult kortárs kínai sci-fi  is más megvilágításba kerül. Tudo-

mány és fejlődés még mindig nagyon fontos, de már nem olyan egyér-

telműen pozitív töltetű szavak, mint száz évvel korábban. Evvel párhu-

zamosan, sőt ennek következményeképpen a mai kínai sci-fi  jövőképe 

is jóval kevésbé optimista. Kína megújult, erős és hatalmas (ahogy az 

első nemzedék álmodta), a kortárs kínai sci-fi  írók mégis kételyeket 

fogalmaznak meg jövőjével kapcsolatban. És talán éppen ezért annyira 

vonzók a mai kínai tudományos-fantasztikus szerzők: mert az ideoló-

gia terhét ledobva, saját fantáziájukat követve megannyi különböző, 

mégis egyaránt érvényes víziót fogalmaznak meg a jövőről.

21 Lao She Macskaváros krónikája című regénye (1932, magyarul: ford. Galla Endre, 
Európa, Budapest, 1981) a kivételek közé tartozott, de ez egy szatirikus antiutópia, 
melyet később be is tiltottak.

22 Zhao, I. m., 459–460. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




