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Ismerjük meg egymást jobban, teremtsünk együtt 
boldog jövőt!

Mindenképpen nagyon jó hír, hogy a Külügyi Szemle kínai különszámot jelen-
tet meg. Igen nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy felkértek rá, írjam meg e 
szám bevezetőjét. Bár még nem tudom, hogy a magyar kutatók milyen képet 

festenek majd Kínáról, miként értékelik a kínai–magyar kapcsolatokat, de hiszek a sok-
színűség vonzerejében: a különböző szempontú olvasatok, az őszinte párbeszéd bizo-
nyosan elősegítik majd, hogy a bölcsesség szikrája kipattanjon, ezáltal a kínai és a ma-
gyar fél mindenképpen jobban megismerhesse egymást, közelebb kerüljön egymáshoz.

Amióta három évvel ezelőtt Magyarországra érkeztem, nyilvánvaló jeleit tapasz-
talom annak, hogy a magyar emberek egyre nagyobb figyelemmel fordulnak Kína 
felé, és ez nagy örömömre szolgál. A kínai kormány több mint 30 éve nagy erővel 
hajtja végre a reformok és nyitás politikáját; egyáltalán nem túlzó kifejezés azt mon-
danunk, hogy Kínában „eget-földet rengető” változások mennek végbe, sőt ez meg-
lehetősen objektív, helytálló megállapítás. Ha mást nem is említünk, elég csak egy 
egyszerű számadattal illusztrálnunk, milyen hatalmas változások zajlanak Kínában: 
ezen évek alatt 250 millió kínai ember szabadult meg a nyomor kínjaitól, s indulhatott 
el a tisztes gyarapodás útján. Az ország erejének jelentős növekedése révén egyszer-
smind Kína nemzetközi tekintélye is egyre növekszik; elég csak annyit mondanunk, 
hogy sok megaláztatást elszenvedett országunk most teljesen önállóan lehet ott a világ 
nemzeteinek sorában. Van, aki úgy véli, simán és akadálytalanul tettük meg ezt az 
utat. De e történelmi szakasz tanújaként el akarom mondani, hogy a kínai nép sem-
miképpen sem könnyen jutott a mai sikerekhez, sokkal nagyobb erőfeszítéseket tett, 
sokkal nagyobb árat fizetett érte, mintsem gondolnánk: az örömkiáltások és a mosoly 
mögött sok a verejték és a könny, a haza iránti megszállott odaadás és az önzetlen 
áldozatkészség. Kína területe hatalmas, lakóinak száma óriási, hosszú történelmi 
múlttal, gazdag kultúrával rendelkezik; ebben a tekintetben nincs a világon még egy 
ország, amely hozzá hasonló – az emberiség történelmében mind a mai napig nem 
láthattunk példát arra, hogy egy ország hasonló változáson ment volna keresztül, ha-
sonlóan sikeres programot hajtott volna végre. Ezért Kína a modernizálása során csak 
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meríthetett mások tapasztalatából, nem másolhatott kész mintákat. Ezen évek alatt két-
ségtelenül hol egyik lábunk merült mélyebbre, hol a másik: menet közben tanultunk, 
reagáltunk az előzményekre, megpróbáltuk kutatás és újat teremtés által kitaposni a 
saját országunk számára legalkalmasabb utat. Természetesen büszkék vagyunk mind-
erre, de eközben megőrizzük józanságunkat: tudjuk, Kína még most is fejlődő ország, 
a fejlett országoktól még nagyon távol van. Nem felejtettük el, hogy továbbra is fennáll 
a gazdagok és a szegények közötti egyenlőtlenség, az egyes területek fejlettsége kö-
zött is meglehetősen nagy a távolság. 135 millió kínai napi 1 dollárnál kevesebből él 
meg, ruházkodásuk és étkezésük megoldatlan. 2010-ben Kínában az egy főre eső GDP 
nem érte el a 4500 dollárt, ezzel a világ országainak sorában csak mintegy a századik 
helyen állt. Különösen fontos, hogy a mai, pillanatról pillanatra változó nemzetközi 
helyzetben Kína nem törődhet csak saját magával: nem hagyhatja figyelmen kívül az 
egyre élesebb kihívásokat, szembe kell néznie velük. Képzeletünkben az előttünk álló 
út minden bizonnyal rázós és egyenetlen, tüskés bozóttal teli. Mindazonáltal Kína táv-
latait illetően továbbra is bizakodóak vagyunk, mivel 1 milliárd 300 millió szorgalmas 
és bölcs kínai ember szembe mer szállni bármilyen nehézséggel és akadállyal. Másként 
szólva: Kína nem fordulhat vissza, a jövőben is töretlenül halad tovább a békés fejlődés 
útján; bármi történjék is, semmiképp sem feledkezik meg kitűzött céljáról, vagyis arról, 
hogy népünk jobban éljen és nagy megbecsülésnek örvendhessen.

A kínai–magyar kapcsolatokat illetően is hasonlóképpen optimista vagyok, s ennek 
igen egyszerű oka van: az egészséges, stabil, hosszantartó kétoldalú kapcsolatok össz-
hangban állnak a két nép érdekeivel, és ebben konszenzus van a két ország kormánya 
között. 2009 októberében, nem sokkal azután, hogy Budapestre érkeztem, abban a sze-
rencsében volt részem, hogy személyesen jelen lehettem a kínai–magyar diplomáciai 
kapcsolatok 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. Hatvan esztendő a 
kínai hagyományos időszámítás szerint egy körfordulat, akkor újra kezdődik és meg-
újul minden. A több mint fél évszázados változó események közepette a kínai–magyar 
kapcsolatok kiállták a próbát. Igaz, hogy voltak olykor kilengések, egészében véve 
azonban kitartóan haladtunk előre, és jelenleg új kezdet áll előttünk: a két fél magas 
rangú vezetőinek kölcsönös látogatásai egyre gyakoribbak; Kína Magyarország Eu-
rópán kívüli első számú kereskedelmi partnere; az egyre nagyobb reális erővel ren-
delkező kínai pénzügyi szervezetek Magyarországra érkeznek, bővítési és fejlesztési 
lehetőségeket keresve. A két ország kapcsolata és együttműködése az oktatás, technika 
és a tudomány, kultúra, egészségügy, sport, turizmus terén szintén egyre mélyül. De 
a helyzet kényszerít, nem állhatunk meg: a kínai és a magyar félnek egyaránt további 
közös erőfeszítéseket kell tennie, hogy a két ország kapcsolatainak további fejlesztésébe 
új életerőt öntsön, minél több belső tartalommal töltse meg e kapcsolatokat. Minden 
feltétel adott, hogy ezt megtehessük. Először is, a két fél kész a közös tárgyalási alapok 
megtalálására, a különbségek fenntartása mellett. A kínai kultúra veleje, hogy „sokra 
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tartja a békességet”, „együtt, de nem azonos módon”, azt mondják: „az arany valóban 
drága kincs, de a békesség annál is többet ér”. A magyarság is hagyományosan hasonló 
elveket vall; ha a két fél ezekben az elvekben találkozik, akkor megvalósulhat a kölcsö-
nös tisztelet, és annak alapján igyekezettel és a bizalom erősítésével előre lendíthetjük 
a kétoldalú kapcsolatokat, maximalizálhatjuk a két ország népeinek érdekeit. Továbbá 
mindkét fél számára fontos az állam fejlesztése. A kínai és a magyar fél, ki-ki a maga 
reális feltételeiből kiindulva, különböző fejlesztési modellt, különböző stratégiát vá-
lasztott, de ez nem lehet akadálya a gazdasági és kereskedelmi, műszaki-tudományos 
és egyéb területeken a kapcsolatok erősítésének, hanem épp ellenkezőleg: mivel a cél 
azonos, hasonló irányba haladunk, aktívan feltárhatjuk az együttműködés területeit 
és rejtett tartalékait, törekedhetünk az egymást kiegészítő lehetőségek kiaknázására, 
a mindkét fél számára előnyt jelentő együttműködésre. Harmadrészt, mindannyian 
a kölcsönös megértésre törekszünk: mivel a két fél között földrajzi, történelmi, kultu-
rális és egyéb tekintetben különbségek állnak fenn, személyes kapcsolattartásra van 
szükség, gyakoribb találkozásokra. Személyes benyomások és tapasztalatok, egymás 
viszonylag teljes körű, objektív megismerése által a két fél közötti kapcsolatok tovább-
fejlesztését a közvéleményben szilárd alapokra helyezhetjük.

Nagyon örülök, és igen megtisztelőnek tartom, hogy magyarországi nagyköveti 
megbízatásom ideje alatt azt láthattam, hogy a kínai–magyar kapcsolatok biztos lép-
tekkel haladnak előre, napról napra magasabb hőfokra emelkednek. A jövőbe tekintve 
hiszem, hogy ha a két fél közös szándékkal és együttes erővel törekszik rá, a kínai–ma-
gyar kapcsolatok perspektívája még gyönyörűbb, a barátság már kitaposott útja egyre 
szélesebb lesz.
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