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Nagy Mariann

KÍGYÓK VAGY EMBEREK?

Su Tong a kínai identitásról

Az 1963-as születésű Tong Zhonggui, írói nevén Su Tong pályafutását 

a nyolcvanas évek elején kezdte meg, és ma már jelentős életművel ren-

delkezik. Írásai két csoportra oszthatók. Az elsőbe a történeti korok-

ban játszódó művei tartoznak, melyeknek fő sajátossága, hogy a közép-

pontban az egyéni sorsokat találjuk, a történelem személyes vetületét 

tárják tehát elénk. Műveinek másik csoportját a Su Tong saját környe-

zetébe – dél-kínai városokba – ágyazott, a saját élményeivel összefüg-

gésbe hozható mai történetek alkotják.

Su Tong akkor tett szert nemzetközi ismertségre, amikor Zhang 

Yimou, a híres rendező fi lmvászonra adaptálta a Nők egy fedél alatt cí-

men magyar nyelven is megjelent kisregényét (Qiqie chengqun; a fi lm-

változat címe: A vörös lámpások, Da hong denglong gaogao gua). Magyarul 

elérhető még Káró dáma (Hongtao Q) című novellája, illetve Így éltem 

császár koromban (Wo de diwang shengya) című regénye.1

Gyökérkeresés és avantgárd

Su Tong a kínai irodalom avantgárd irányzatának (xianfeng pai) egyik 

legnevesebb képviselője. A kínai avantgárd dél-amerikai és európai 

szerzők – többek között García Márquez, Borges és Calvino – min-

táját követve alakult ki a nyolcvanas évek második felétől kezdve. Az 

avantgárd szerzők művei a valóságot elsősorban egyéni észleletek komp-

lex rendszereként mutatják be; nagy hangsúlyt kap tehát az az elgon-

dolás, amely szerint a valóság szubjektív élmény, és épp annyira lehetet-

len az objektív értelmezése, mint a történelemnek. Nem véletlen ennek 

a gondolatnak a felbukkanása a nyolcvanas évek Kínájában.

1 Nők egy fedél alatt. Mai kínai kisregények, vál., ford. Zombory Klára, Európa, Budapest, 
2003, 7–94; Kiss Marcell fordításában lásd Huszadik századi kínai novellák, szerk. 
Kalmár Éva, Noran, Budapest, 2008, 417–427; Szu Tung, Így éltem császár koromban, 
angolból fordította Juhász Viktor, Ulpius-ház, Budapest, 2007.

Az 1966 és 1976 között zajló kulturális forradalom értékpusztítása 

mély sebeket hagyott a kínai társadalomban. Az ezt a korszakot meg-

élő vagy ebben felnövő nemzedékek gondolkodására óhatatlanul nagy 

hatással volt a tíz éven keresztül sulykolt, a korábbi hagyományok ellen 

irányuló erőszakos propaganda. A Mao elnök halála (1976) után meg-

hirdetett, Deng Xiaoping nevéhez fűződő „reform és nyitás” politika 

általános enyhülést hozott a nyolcvanas évekre, és a művészek is újból 

bizonyos mértékű teret kaptak a kibontakozáshoz. A kulturális rombo-

lás hatásai azonban egészen mélyre elértek, így a legfőbb megoldandó 

probléma az volt, hogy milyen gondolati alapokra helyezkedve folytat-

hatják avagy kezdhetik újra a kulturális építkezést.

A szintén a nyolcvanas években megjelenő „gyökérkeresők irodal-

ma” (xungen wenxue) szerint ez az alap a hagyományokban keresendő. 

A kínai gondolkodás, szellemiség közös részét a kulturális örökség, 

a régmúltból eredő értékrend adják. Az ezekhez a gyökerekhez történő 

visszakapcsolódás nyújthatná tehát a táptalajt a hagyományok tovább-

fejlesztéséhez mind az irodalomban, mind a társadalomban. A gyö-

kérkeresők irodalma technikai szempontból sokat vesz át a nyitásnak 

köszönhetően nagy mennyiségben elérhetővé vált nyugati irodalom-

ból, de témájában, szellemiségében kínai marad.

Az avantgárd szerzők azonban nem értenek egyet a gyökérkeresők 

által közvetített idealisztikus nemzeti képpel. A közös élmény számuk-

ra a közös identitásválság élménye, a hagyományos gondolkodás refe-

renciáitól megfosztott egyén útkeresése, sodródása. Ebben az élmény-

ben pedig maga a valóság is relativizálódik, az egyén kapaszkodók nél-

kül marad, saját percepciói és magyarázatai határozzák meg a világát. 

Nagyon lesarkítva tehát: ami közös, az a közös hiánya.

Repülő kígyók

2002-ben megjelent Miért tudnak repülni a kígyók? (She weishenme hui 

fei) című regényében Su Tong a mai kínai társadalom alsó rétegeibe 

kalauzolja az olvasót. A felvonultatott szereplőkön keresztül jól meg-

fi gyelhetővé válik, hogy milyen értékek, értékrendek mentén kapcsoló-

dik össze a közösség, illetve ezzel párhuzamosan milyen gondolatok, 

elvárások, ideálok alapján alakul ki az egyéni identitás.

A regény egy nem nevesített dél-kínai nagyvárosban játszódik. A tör-

ténet 2000 júniusában kezdődik, és szilveszter éjszakáig tart. A város-
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ban lázas készülődés zajlik az új évezred első évének fogadására. A va-

sútállomás előtti téren felépített toronyóra a terv szerint kétezer-egy-

szer fog kongatni az újév tiszteletére; a szerkezet azonban sajnos tel-

jesen kiszámíthatatlanul működik, hol késik, hol siet, hiába javítják 

meg újra és újra, nem tűnik valószínűnek, hogy a szilveszteri attrakció 

zökkenőmentesen zajlik majd.

A narrátor a város egyik mikroközösségébe vezeti be az olvasót. 

A vasútállomás környékéről származó és itt dolgozó emberek valaha 

mind egy szomszédságban laktak, az állomás mögötti sikátorokban, 

melyeket azóta majdnem teljesen ledózeroltak már a modern városfej-

lesztés jegyében, az egykori lakókat pedig beköltöztették a város más 

részeibe – vagyis beolvadtak a város többi lakója közé. Az elbeszélő 

bennfentes tagja ennek a közegnek; bár nem szereplője az események-

nek, mégis mindenről értesül, és a szereplőket is mind ismerőseiként 

mutatja be az olvasónak.

A történet egy kívülálló megjelenésével kezdődik. Egy szőkére fes-

tett hajú fi atal nő érkezik vonattal a városba, és az állomással szemben 

lévő szállóban vesz ki szobát. A külsejével nagy feltűnést keltő nő az 

érdeklődés középpontjába kerül az állomás környékén; mindenki azt 

találgatja, hogy vajon ki lehet és miért jött. Aranyhajú Lányként emle-

getik. Megjelenésével egybeesik egy különös szállítmány érkezése is: az 

egyik vonaton egy hatalmas ládából több száz élő kígyó bukkan elő, és 

lepi el a várost. Eközben egy Keyuan nevű negyvenes férfi  – egykor 

a környék nehézfi úja – azzal szembesül, hogy a munka, amelyre fi atalkori 

cimborája felvette az újonnan alapított cégéhez, nem más, mint adós-

ságbehajtás, a legelső kuncsaft pedig egy másik ifj úkori barátja, a tel-

jesen eladósodott Liang Jian. Keyuan igyekszik teljesíteni a feladatot, 

de képtelen bántani Liang Jiant, aki végül maga vet véget mindennek: 

leugrik a toronyóráról.

Mint közben kiderül, Aranyhajú Lány eredetileg azért jött a vá-

rosba, hogy egy rendezővel találkozzon, aki reklámfi lmszerepet aján-

lott neki. Mikor rájön, hogy az egész átverés volt, más munkát próbál 

találni, de nemigen akadnak lehetőségei. Eljut odáig, hogy prostitú-

cióra is hajlandó lenne. Erre mégsem kerül sor, és elhagyja a várost. 

Xiu Hong, a mindenki által jó embernek tartott szállodai alkalmazott 

megőrül. Az egyetlen szereplő Leng Yan, Liang Jian özvegye, aki foly-

tatni tudja az életet a városban, méghozzá úgy, hogy megtanul kígyók-

kal táncolni. Azt végül nem tudjuk meg, hogy kongat-e a toronyóra két-

ezer-egyszer szilveszter éjjelén, mert a regény végén Su Tong a rendőr-

ség elől menekülő Keyuannel együtt az olvasót is felülteti egy Pekingbe 

tartó vonatra.

Közösség és tömeg

A közeg, amelyben a regény játszódik, a társadalom alsó rétege. A főbb 

szereplők – Aranyhajú Lány kivételével – mind a negyvenes éveikben 

járnak, életük szövevényes kapcsolatban áll, hiszen fi atalkoruktól kezd-

ve ismerik egymást. Az állomás környéki emberek közösségén belül 

láthatóan gyorsan híre megy mindennek, mindenki sokat tud minden-

kiről, mindenki bennfentes, még a legintimebb részletek is kitudódnak. 

Mindenhol fi gyelő szempárok leskelődnek, semmi nem marad rejtve. 

A zárt ajtó előtt hallgatóznak a kollégák a szállóban, mikor Leng Yan 

és a szeretője vitáznak egy szobában. A zárt ajtó előtt hallgatózik Xiu 

Hong, amikor Aranyhajú Lány telefonon keresi a rendezőt, aki mun-

kával kecsegtette. Kíváncsi szemek és fülek mindenütt.

Amikor valami mégis rejtve marad, azt kipótolják. Amíg nem derül 

ki Aranyhajú Lány jöttének oka, a szálló dolgozói találgatásokba bo-

csátkoznak: talán a szerelméhez jött, talán a szeretőjéhez, talán kitartott 

nő, talán prostituált. Amikor Leng Yan, aki eredetileg a szálló recep-

ciósa volt, munkát kap az elegáns kígyó-étteremben, azt kezdik terjesz-

teni róla, hogy lefeküdt az étterem tulajdonosával az állás miatt. A leg-

rosszabbat feltételezik, majd a feltételezéseik alapján elítélik a másikat.

A tágabb értelemben vett közeg, a tömeg szintén fontos szerepet tölt 

be a regényben. A tömeg rengeteg fi gyelő szempár és hallgatózó fül, de 

a megfi gyelésnél, ha nem muszáj, nem tesznek többet. Nem avatkoz-

nak közbe, nem segítenek, részvétlenül bámészkodnak csupán. Vagy 

taposnak. Amikor a kígyók szétszélednek a téren, az emberek vadász-

ni kezdenek rájuk, tapossák, ütik őket. A gyerekeket is biztatják, hogy 

öljenek. Különösen drámaivá színezi a jelenetet, hogy miközben az em-

berek a kígyókat gyilkolják, az elbeszélő azokat emberekhez hasonlítja.

Amikor Aranyhajú Lány a fürdőben megijed egy kígyótól, és mez-

telenül kirohan a szálló folyosójára, a sikoltozásra a folyosóra szalad-

nak a többi szobából is, de senki sem lép közbe, csak bámulják a csu-

pasz nőt.

Amikor Liang Jian arra készül, hogy leugorjon a toronyóráról, az 

emberek összeverődnek a téren, mert azt hiszik, ejtőernyős mutatvány-

ra készül; senki sem próbálja megállítani, bár hamar észreveszik, hogy 
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nincs nála ernyő. Amikor temetése során a gyásznép elől elállja az utat 

egy csoport idegen férfi , akik a családján akarják behajtani Liang Jian 

adósságát, Keyuan az egyetlen, aki szembeszáll velük. Amikor az ösz-

szeszólalkozás verekedésbe torkollik, a gyászolók közül senki sem avat-

kozik közbe, Keyuant így annyira megverik, hogy kórházba kerül.

Az újévi sorsjegyek kihúzásakor, amikor a téren összegyűlt tömeg-

ben lökdösődés alakul ki, majd kitör a pánik, többeket halálra tapos-

nak. Xiu Hong is rátapos egy nőre, mire pedig kiér a tömegből, azt 

veszi észre, hogy több helyen elszakították a ruháját, letépték róla még 

a melltartóját is, és félig lemeztelenítve áll az utcán. Ekkor elkéri egy 

idegen férfi  esőköpenyét, de a férfi  nem akarja odaadni neki; azzal uta-

sítja el, hogy vegyen egyet magának. Xiu Hong ezt az epizódot köve-

tően őrül meg.

Amikor szilveszterkor a félholtra vert Őrült Dalin az utcán fekszik 

vérző fejjel, az emberek először hívnák a mentőket és a rendőrséget, de 

miután Dalin kiabálni kezd velük, inkább sorsára hagyják. A kígyó-

étterem tulajdonosa is úgy dönt, jobb, ha nem hív mentőt vagy rendőrt, 

mert a sziréna hangja megzavarná az ünnepi hangulatot, ezért inkább 

az állomás kihelyezett őrségére telefonál be, mert ahogyan az elbeszélő 

mondja: „mindannyian tudjuk, az állomás kihelyezett őrségének rend-

őrei biciklivel járnak megoldani a problémákat”.

A közeg tehát fi gyel, hallgatózik, pletykálkodik – és ítélkezik. Az 

ítéletek, bélyegek ragadványnevek formájában is megjelennek. Arany-

hajú Lány valódi nevét tulajdonképpen nem is tudja senki. Keyuan 

gúnyneve Harminc Másodperc, mert kiszivárog róla, hogy ennyi ideig 

tart az erekciója. Leng Yant Álruhás Ringyó néven emlegetik a háta 

mögött, mert azt beszélik róla, hogy több férfi val is viszonyt folytat egy-

szerre. Xiu Hong is kap egyfajta gúnynevet, ő ugyanis a szálló fürdőjé-

ben szándékosan széthúzott függönynél zuhanyozik, az érkező vonato-

kon utazók szeme láttára. Miután egy alkalommal a kedvenc éjszakai 

rádióműsorának vezetője meglátja őt a vonatról, egyedül Xiu Hong tud-

ja, hogy ő az a nő, akit a rádiós Női Szatír néven említ az aznap esti mű-

sorában. Ennek hallatán mérgében az utcára dobja a rádiókészülékét.

Harminc másodperc

A regény főszereplőjéről, Keyuanről Su Tong részletgazdag képet tár 

elénk: egészen a gyermekkoráig visszatekint, és bizonyos fokig elemzi 

személyiségfejlődése hátterét. Keyuan a gyerekkorát az állomás mögötti 

sikátorokban töltötte, itt lakott a családjával egy pácolthús-bolt fölötti 

húsz négyzetméteres lakásban. A lakás két szobából állt, az egyikben 

Keyuan és a szülei, a másikban pedig Keyuan nővére élt a férjével és két 

gyermekükkel. A szűkös kis otthon közvetlenül a vasúti sínek mellett 

helyezkedett el, így Keyuan kedvenc elfoglaltságává vált, hogy az ab-

lakban állva a vonatokat nézte.

Mint azt a narrátor kifejti, a vonatok szorosan összekapcsolódtak 

a környéken élők szexuális életével. A sikátor lakói számára ugyanis a 

vonatok minden egyéb neszt elnyomó zaja biztosította szexuális aktu-

saik intimitását. Ugyanakkor az intimitás valójában csak a felszínen 

volt meg, hiszen mindenki tisztában volt vele, mi történt a zárt ajtók 

mögött, miközben elhaladt egy-egy vonat.

A házban, ahol Keyuanék laktak, nem volt áram, így a család söté-

tedéskor azonnal aludni tért, hiszen nem volt mit tenni a sötétben. En-

nek okán pedig a serdülő fi ú éjszakáinak csendjét a vonatzaj és a szom-

széd szobából átszűrődő neszek töltötték meg, s a szexualitás és a vona-

tok olyannyira szétválaszthatatlanná váltak számára, hogy végül már 

csak annyi ideig került izgalomba, amíg egy vonat elzakatolt az abla-

kuk előtt – harminc másodpercig.

A regény szereplőinek közegében a szexuális vágyak és ezek kielé-

gítése a férfi asság fontos elemei. Az öngyilkosságot elkövető Liang Jiant 

példás férfi nak tekintik, egyrészt vonzó külseje miatt – őt Szépfi úként 

emlegetik –, másrészt pedig mert törzsvendége a sikátorok „hajmosó 

szalonjainak”, melyek valójában bordélyházak. Keyuan maga is rend-

szeresen jár „hajat mosatni”, de ez nem igazán több látszatkeltésnél: 

igyekszik megfelelni a környezete elvárásai által meghatározott férfi -

szerepnek.

A szexualitás mellett a másik terület, ahol Keyuannek bizonyítania 

kellene, a közösségen belül betöltött pozíció. Ennek két vetülete van: 

az első, hogy mások szemében mennyire számít meghatározó, fontos 

személynek, a második pedig, hogy anyagi szempontból hová sorol-

ható a környezetében élőkhöz képest.

 Keyuanről senki sincs jó véleménnyel. Mindenki tudja róla, hogy 

régebben az állomás körüli sikátorok fi ataljaiból összeverődött banda 

– összetartozásuk jele egy kígyót ábrázoló tetoválás – tagjaként sok ve-

rekedésben vett részt, sőt még azt is rebesgetik, hogy embert ölt. Emiatt 

rossz ember hírében áll, és bizonyos mértékig elítélik a tetteiért. Mégis 

a közösség egyenrangú tagja marad, az emberek ugyanúgy szóba ele-
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gyednek vele, láthatóan nincs komoly következménye korábbi rossz 

cselekedeteinek. Ez kitűnik akkor is, amikor – bár mindenki számára 

egyértelmű, hogy Keyuant legalábbis közvetett módon felelősség ter-

heli a férfi  haláláért – épp őt bízzák meg Liang Jian temetésének meg-

szervezésével.

Az egyetlen ember, aki rosszalja ezt, Liang Jian özvegye, Leng Yan. 

Ő valóban hibáztatja Keyuant, míg Keyuan épp a nőt tartja hibásnak, 

mivel az nem adott kölcsön a férjének, hogy törleszthesse az adósságait. 

A temetésen vitába is szállnak egymással, de amikor váratlanul meg-

jelennek az ismeretlen adósságbehajtók, és Keyuant megverik, Leng 

Yan az, aki segítséget hív, míg a többi ember tétlenül fi gyel. Vagyis, bár 

Leng Yan a regény egy másik pontján azt mondja Keyuanről, hogy „azt 

hiszi ugyan magáról, hogy ő aztán valaki, de mások levegőnek nézik”, 

ő nem nézi levegőnek, és a segítségére siet a bajban – miközben a férjét 

valóban cserbenhagyta, mert nem tudta megbocsátani Liang Jian ki-

csapongásait (a férfi  szerencsejátékra és nőkre költötte a pénzt, amivel 

tartozik).

Azt látjuk, hogy Keyuan igyekszik felépíteni a kemény, sérthetet-

len, veszélyes férfi  képét, de ez a kép a regény végére teljesen széthullik. 

Aranyhajú Lánnyal való kapcsolatából kiderül, hogy a látszattal ellen-

tétben Keyuan igenis sérülékeny. A bordélyházakban tanúsított maga-

biztosságának nyoma sincs akkor, amikor Aranyhajú Lányt próbálja 

rábírni, hogy beszélgessen vele. Végül jobb híján a már „bevált” mód-

szert alkalmazza: pénzt kínál a lánynak a beszélgetésért. Csakhogy az 

összeg, amit ajánl, túl nagy értéket képvisel a lány szemében – a hely-

zet a visszájára fordul, és az addig az őt prostitúció vádjával illetőket 

mélységesen elítélő Aranyhajú Lány a testét adná Keyuannek a pén-

zért cserébe. A férfi  mélységesen zavarban van, majd végül színt vall: 

„Beteg vagyok”.

Széthullás

Míg Keyuan képtelen megfelelni a férfi asság testi kritériumának, a lány 

a saját értékét csak a testében látja. Amint megjelenik a városban, azt 

kezdik el latolgatni vele kapcsolatban, hogy vajon volt-e plasztikai mű-

téte. Sokan különféle fi lmsztárokhoz hasonlítják, és ő maga is azon 

igyekszik, hogy minél inkább hasonlítson az egyik kínai fi lmcsillaghoz 

– az álma ugyanis, hogy ő maga is azzá váljon. Ehhez jelentene ugró-

deszkát a reklámfi lmszerep, ami miatt idejött.

A lány története azonban szintén a felépíteni vágyott identitás szét-

hullása. Érkezésekor még feltűnően csinos, és rendkívül határozott, 

büszke nő benyomását kelti. Ahogy telik az idő, és egyre világosabbá 

válik számára saját helyzetének kilátástalansága, először szépsége kezd 

fakulni, majd lassanként büszkeségét is feladja. Először hajlandó levet-

kőzni Keyuan főnöke és a cég többi alkalmazottja előtt, mert azt ígérik, 

hogy ha megteszi, felveszik titkárnőnek. Ezután elmegy dolgozni az 

egyik „hajmosó szalonba”, és bár amikor kuncsaftja akad – aki nem más, 

mint Keyuan –, inkább elfut, de végül mégis ő maga kínálja fel magát 

Keyuannek, pedig a férfi  nem kéri erre. A lány ezután – feltehetően 

prostitúcióból származó pénzből – tényleg kés alá fekszik, hogy olyan 

orrot csináltasson magának, mint az egyik kínai hírességé, de a műtét 

rosszul sikerül, így az arca egészen torzzá válik. Ekkor egy kígyós száj-

maszk mögé bújva Aranyhajú Lány örökre elhagyja a várost.

Keyuannek sem marad más választása, mint vonatra szállni, mert 

egy verekedés során halálosan megsebesíti azt az Őrült Dalint, akinek ő 

az adósa. Adóssága nem anyagi jellegű: megígéri a teljesen elszegénye-

dett férfi nak, hogy munkát szerez neki a cégnél, ahol dolgozik, mivel 

azonban saját pozíciója sem biztos a munkahelyén, végül mégsem tesz 

említést Dalinról a főnökének. A férfi  számon kéri Keyuantől az ígére-

tét, és vitájuk verekedésbe torkollik – Keyuan pedig előhúzza azt a ka-

lapácsot a zsebéből, amivel az élő kígyókat szokta leütni, hogy meg  egye 

őket nyersen az adósok előtt, akiket meg kell félemlítenie. A kalapács-

csal csak ez alkalommal sújt le emberre. Ezután elmenekül a városból.

Az elbeszélő, aki maga is a bemutatott közösség tagjaként jelenik 

meg az olvasó előtt, nem igazán kommentálja az eseményeket; olyan 

benyomást kelt, mintha egyszerűen továbbítaná az általa látottakat és 

hallottakat, anélkül, hogy azokról önálló ítéletet alkotna. Gyakran az 

sem derül ki, hogy mennyire hiteles egy-egy adat, amit valamelyik sze-

replőről közöl.

Liang Jian és Leng Yan házasságáról például egy köztük zajló pár-

beszédből tudjuk meg, hogy az gyakorlatilag lezárult: bár papíron még 

nem váltak el, már régóta nem élnek együtt. A környezetükben is min-

denki tud arról, hogy Liang Jian a bordélyházak visszajáró vendége, 

így kettejük kölcsönös elhidegülésén senki sem csodálkozik. Ugyanak-

kor amint az asszonyt hírbe hozzák egy másik férfi val, az eset általá-

nos megbotránkozást vált ki; innentől kezdve kapnak szárnyra a Leng 

Yant egyre rosszabb színben feltüntető pletykák, melyek egészen odáig 

vezetnek, hogy a nőt már mindenki nyíltan Álruhás Ringyónak nevezi.
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A narrátor azonban nem minden esetben segíti az olvasót abban, 

hogy megítélje, vajon mennyi igaz a pletykákból, bizonyos események-

ről ugyanis csak közvetett módon tudósít. Így a szereplők egyértelmű 

megítélése nem könnyű feladat: nem tudható, hogy Leng Yan valóban 

több viszonyt folytat-e párhuzamosan, hogy Keyuan ölt-e embert, hogy 

Aranyhajú Lány tényleg prostituálttá válik-e.

Felmerül a kérdés: vajon számítanak-e ezek a részletek? A regény 

világában úgy tűnik, hogy kevés jelentőségük van. A szereplőket nem 

veti ki magából a közegük, még akkor sem, ha adott esetben könnyű-

vérű nőnek vagy gyilkosnak tartják őket. A közösség megítélése tehát 

következmény nélküli. Csakhogy Keyuan és Aranyhajú Lány elhagyják 

ezt a közeget, és Xiu Hong sem képes rá, hogy ebben a közegben éljen 

tovább – megőrül. A regényben megjelenő társadalomkritika konklú-

ziója szerint tehát az egyén identitásának felépítéséhez a közösség 

nem ad támpontokat. A közös ítéletek nem mérvadóak, tévútra visz-

nek. Az egyénnek magának kell referenciákat kialakítania, magának 

kell meghatároznia az értékrendjét, mert közös értékrend valójában nem 

létezik. Az egyetlen közösen elismert érték a pénz, mint ahogy arra 

Őrült Dalin rámutat: „Ti, akiknek van pénzetek, szerettek élni, ti, akik-

nek van pénzetek, féltek a haláltól, én viszont nem félek tőle!”

Az ebben a közegben élni képes Leng Yan alkalmazkodik, beta-

gozódik. Viszolyog a kígyóktól, de képes velük táncolni, mert így tud 

előbbre jutni, így tud magasabb pozícióba kerülni, és többet keresni. 

A kígyóktól való undorát úgy győzi le, hogy a kígyót embernek képzeli. 

A kígyók között is lehet tehát élni, ha embernek látjuk őket.

Csibra Zsuzsanna

A KORTÁRS KÍNAI KÖLTÉSZETRŐL: 
ZHAI YONGMING VERSEI

A kínai költészet legjelentősebb alkotásairól már a 19–20. századi 

műfordítások révén tudomást szerezhettek az európai olvasók. A nagy 

nyugati nyelveken tolmácsolt versek először válogatásokban, antoló-

giákban jutottak el a közönséghez, majd teljes versgyűjtemények is 

hozzáférhetővé váltak az érdeklődők számára. Az európai orien ta-

lizmus nem titkolt csodálattal tekintett a kínai kultúra hagyományait 

őrző klasszikus irodalmi szövegekre, amelyek mind nyelvi kifejezés-

tárukat, mind művelődéstörténeti vonatkozásaikat tekintve a kínai 

civilizáció felfoghatatlan gazdagságát bizonyították.

A kínai kultúra megismerésére és megértésére irányuló nyugati 

törekvések az utóbbi évtizedekben egyre erősödni látszanak. Azokat 

a motivációkat láthatjuk újraéledni, mint amelyek egy évszázaddal ez-

előtt a nyugati–keleti kereskedelmi kapcsolatok megélénkülése után a 

kínai világ társadalmi-politikai működéselvének tanulmányozásától 

a kínai irodalom és művészet tolmácsolásáig vezettek.

Ma is érteni és értelmezni szeretnénk azokat a jelrendszereket, ame-

lyek a modern kínai társadalom és kultúra termékeiként hozzáférhető-

nek tűnnek számunkra. Lényeges különbséget jelenthet ugyanakkor, 

hogy a kortárs irodalom és művészet olyan, korábban ismeretlen mé-

diumokon keresztül jut el hozzánk, amelyek áthidalják a nemzet- és 

országhatárokat, és lehetőséget teremtenek a nyelvi korlátok leküz-

désére. A kínai kultúra iránt érdeklődők a legkülönbözőbb, jórészt 

idegen nyelvű forrásokból tájékozódhatnak a kínai irodalomról, for-

dításokat olvashatnak a kortárs irodalom és költészet köréből, magyar 

nyelven azonban ez idáig nemigen foglalkozott műfordítás vagy ismer-

tető tanulmány a mai kínai költészettel. Ezt a hiányt igyekszünk most 

pótolni.

*

A klasszikus kínai költeményeket a kínai irodalmi szöveghagyomány 

legnagyobb presztízsű műveiként tartjuk számon. A versírás a kalli-

gráfi a és a festészet mellett a régi Kína írástudói számára mindennapos 

tevékenység volt, mely a műfaji kötöttségek keretein belül teret engedett 



<<
  /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




