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Bella József

Kína... rizspor nélkül
- Első utam 1988 áprilisában volt. Előzménye rövid és pergő. Néhány cipő-

modellt bemutattam Ausztriában, jelenlegi menedzseremnek. A modelleknek si-
kere volt, ezért Kínába küldött, hogy mérjem fel, milyen lehetőségei vannak ott
a cipőgyártásnak. Ezek után azt hiszem mondanom sem kell, hogy suszter vagyok.
No, nem olyan „foltozóvarga", megvannak a szükséges iskoláim, bár ahhoz,
hogy jelenlegi munkámat el tudjam látni, sokat kellett tanulnom idős szakem-
berektől, és különböző gyárakban szereztem tapasztalatokat. Endrődön nőttem
fel, ahol az a mondás járta:„Ha az ember kutyát akar ütni, biztos, hogy susztert
talál". Ez többé-kevésbé igaz is volt abban az időben.

Szóval K í n a . . . Első utam a vártnál is bonyolultabban kezdődött. Az
útvonal: Amszterdam-Athén-Bangkok-Hongkong és Guangzhou /Kanton/. Bár
utaztam már repülőgépen, de ilyen hosszú útvonalon először, ráadásul egyedül,
nyelvtudás nélkül. Feladatom volt Hongkongban egy kínai férfival találkozni,
akinek fényképét csak rövid ideig láttam Ausztriában, indulás előtt. A hongkongi
repülőtérre halálosan fáradtan érkeztem meg, mivel az úton a lenyűgöző látvány
és az izgalom miatt nem tudtam aludni. Első incidensem itt, a repülőtéren történt.
Mivel először jártam itt, jobb ötlet híján követtem a velem egy gépen utazókat,
akik többnyire Hongkongba tartottak. És itt, az egyik ellenőrzőponton fennakad-
tam: a hölgy szerintem még sosem látott magyar útlevelet. Számos kérdésére
csak motyogtam és próbáltam értésére adni, hogy magyar vagyok, miközben
mutogattam a csomagjaim felé, hogy oda szeretnék jutni. „Értetlenségét" látva
több variációját kipróbáltam a HUNGÁRIA szónak: Hungary, Hungarien, Un-
garn, hungry = éhes, és itt követhettem el a végzetes hibát, mert ekkor rendőrt
hívott, aki igen arrogánsán elvezetett. Szerencsére volt nálam egy kis hazai „szí-
verősítő", így izgatottan ugyan, de mégis átvészeltem az első kudarcot. A hiba
végülis ott volt, hogy magyar útlevéllel - lévén az világútlevél - nem mehettem
ki a repülőtérről, ahhoz külön vízum szükséges. Tehát mint tranzitutas, vártam,
amíg a csomagjaimat ellenőrzik. Csak miután megkaptam a jegyem, azaz a
beszállókártyám a Guangzhouba induló gépre, mehettem fel a várócsarnokba,
mely hatalmas, hosszú terem több étkezdével, vásárlópavilonokkal és bárokkal,
na és a millió ember. Kész Bábel, utasok a világ minden részéről, arcok szín-
skálája feketétől a sárgán át a fehérig. Nagyon érdekesek az indiai utazók a
hagyományos, bő száriban és szembetűnő kényelmességükkel, nyugalmukkal.
Én a sörbárhoz menekültem és buzgón iszogattam, mivel a kint uralkodó hőség
miatt, a léghűtés ellenére, bent is szinte elviselhetetlen volt a meleg. Még hátra
volt a találkozás az idegennel. Bíztam a véletlenben és a vak szerencsében, ami
most sem hagyott cserben. Már a beszálláshoz készülődtünk, amikor megpil-
lantottam azt, akit kerestem. A bejáratnál ült és olvasgatott. Nagy megkönnyeb-
bülés volt a találkozás, bár egy szót sem tudtunk váltani, de lévén elég gyors
felfogású, így jelekkel jól megértettük egymást. Az elkövetkező tíz napban ő
volt a kísérőm. Kantonba érkezve gyorsan szobát váltottunk a „Bai Yun" /Fehér
Felhő/ Hotelben. Mivel túl késő volt már, és mögöttem volt 16 ezer km élménye,



Utazás 42

izgalma és fáradtsága, másnap csak reggel 8 órakor mentünk reggelizni. Sze-
rencsémre kísérőm jól ismerte az európai szokásokat: tükörtojást, vajat, kenyeret
rendelt és nem terhelt a hagyományos kínai reggelivel. Ez többnyire vízben
kifőzött tészta, hasonlít a mi levestésztánkhoz (erről majd később). Ezt követően
kimentünk az állítólagos gyárba, ami minden képzeletemet felülmúlta. Egy seb-
tében összeverbuvált csapat volt, természetesen igazgatókkal dúsítva. Ez rend-
kívül fontos Kínában, mert ha létre akarnak valamit hozni, legyen az egy ház,
park, üzem stb., először kerítést kezdenek építeni, vagy kineveznek egy igazgatót.
Az emberek locsogtak, teázgattak és rendkívül kíváncsian figyeltek. Érdekes
lehetett nekik a termetem, méreteim, és főleg a „szőrösségem": közepes hosszú
göndör hajam, fekete-fehér szakállam és elég szőrös alkarom és mellkasom. Ez
Kínában érdekes és új. Első dolgom volt megértetni, hogy mit akarok. Nagyon
izgultam, sikerül-e, hiszen nem akartam leégni Ausztriában. Három különböző
modellből kellett 10-10 párat csináltatnom. Látva bizonytalanságukat, legjobbnak
azt láttam, ha leülök és magam kezdem el a munkát. Jól döntöttem, azonnal
körbekaptak, figyeltek és utasításaimat követve folytatták a munkát. Olyan jól
sikerült, hogy 30-30 párat készítettünk a 10 pár helyett. Első tapasztalatom,
hogy rendkívül ügyes a kezük. Kísérőm - aki a mai napig is nagyon jó barátom
- türelmesen várt és töltögette nekem a sört, amire nagyon nagy szükségem volt,
mert a hőség majdnem elviselhetetlen volt. Egy-két ventillátor keringett csak,
lustán keverve a forró levegőt. Egyszerűen úgy éreztem magam, mint aki ruhástól
zuhanyozott. A gyár a város szélén van, azaz a városhoz hozzáépült falu. Itt az
emberek gazdálkodnak, rengeteg fajta zöldségfélét termesztenek. Nagyon érdekes
a kertművelésük: keskeny, hosszú parcellákra van a föld felosztva, kb. 1,5 m
széles és 20-25 m hosszú. A kiemelkedő termelő sávok között keskeny vízcsa-
tornák vannak, ahonnan locsolnak. Ez a módszer, úgy gondolom, többezer éves.
Egy kőműves fánglihoz hasonló edény hosszú bambusznyélre van felszerelve
és a gazda a csatornában sétálva - melyben kb. térdig érő pocsolyás víz van -
kétoldalra locsolja a vizet. Az öntözés nagyon fontos, mert az esős évszak után
kevés a csapadék. Délután 5 óra körül fejeztem be a munkát és alapos zuhanyozás
után irány a város. Sokan kérdezték már tőlem: milyen Kína? Nos, erre a kérdésre
még mindig csak azt tudom válaszolni, hogy a szélsőségek és a végletek országa.
Vannak olyan hotelek, éttermek, melyek minden képzeletet felülmúló gazdag-
ságról árulkodnak, de elhagyva az éttermeket, a városközpontot, olyan szívszorító
a nyomor, a szegénység és a piszok, ami európai ember számára elképzelhetetlen.
Az utcák keskenyek, a házak egymásba érnek, nyitott csatornákban folyik a
szennyvíz. Mindenütt füst, ugyanis szénnel főznek kis nyitott tűzhelyeken és
nincs kémény. A füst csak úgy kimegy az ablakon vagy az ajtón. Az élet az
utcán zajlik. Számos lakás csak egyszobás és együtt él benne 2-3 generáció.
Egy alkalommal, az autóban várakozva megfigyeltem egy öregasszonyt, aki az
ajtaja előtt guggolva főzött. Valamit elfelejthetett kivinni, mert gyorsan bement
a házba, de nem állt fel, csak úgy guggolva lépkedett, kihozott valamit, beletette
a füstös kis fazékba, kevergette, megízlelte, majd elégedetten felállt. Nem meg-
lepő, ha az utcán csoportosan guggoló embereket látunk, vagy a járda szélén
alvókat, akár napközben is. Éjjel a felüljárók alatt családok alszanak, gyakran
csak úgy a földön; akinek jobban megy, annak jut újságpapír vánkosul vagy
takarónak.



43 Utazás

A vidéki házak, na nem mind, mert vannak - itteni viszonylatban - igazán
szép házak is, többnyire bambusz botokból összetákoltak, hullámpalával fedettek,
oldaluk is hullámpala. Berendezésük nem sok, szekrény ugyanis nem kell, mert
nincs ruha, asztal nem kell, mert kézben tartott csészékből esznek, szék nem
kell, mert guggolnak. Ágy nincs, mert függőhálókat használnak. Ezek a nagyon
szegény családok alkalmi munkákból (útjavítás, mészoltás stb.) tengődnek. A
gyerekek, mert ezeknél a családoknál több gyerek is van, szutykosak, maszatosak,
a kisgyerekek egy szál nadrágja a lábuk között nyitott, így könnyedén végzik
el a dolgukat és mosni sem kell. A gyerekek szállítása is évezredes módon, a
mama hátán szokás. Egy alkalommal láttam, hogyan kapja hátára a gyereket a
mama: két kezét keresztbe téve nyúl a gyerek kezéért és hirtelen mozdulattal
földobja a hátára. A gyerek valahogy megpördül a levegőben és máris a helyén
van. Azután átköti valamilyen terítőszerű alkalmatossággal és megy a dolgára.
Láttam már munka, aratás vagy öntözés közben is ilyen módon hurcolt gyereket.
Rizst évente kétszer aratnak, tavasszal és november körül. A földművelést még
többnyire hagyományosan, bivallyal végzik. Az eke hasonló a faekéhez. A rizs-
földek nem túl nagyok, a hegyoldalakban lépcsőzetesen, egymás fölött helyez-
kednek el. Hogy a víz hogy nem szökik el az alacsonyabb részekre, nem tudom,
bár valószínű, hogy a talaj vízzáró képessége miatt. Aratáskor mozgósulnak a
családok, kézzel, sarlószerű alkalmatossággal vágják és kévézik a rizst. A cséplést
lábbal hajtott kis cséplővel végzik. Vidéken minden háznál van rizsszántó platz,
ami jobb módúaknái ki van betonozva. A rizs hosszú, vékony szemű, más mint
az itthoni. Többnyire párolt zöldségfélével, esetleg - számomra bizonytalan ere-
detű - valamilyen hússal. Az első időszakban, a gyár működésének kezdetén,
nem akarván megsérteni őket, én is az üzemben ebédeltem. Körülbelül egy hétig
minden nap ettem, azaz megpróbáltan enni. Nem részletezem, de rendkívül ne-
hezemre esett. Ezért azzal az ürüggyel, hogy diétáznom kell, magam készítette
szárazkoszton élek. A diéta sajnos később igaz lett, egy jól sikerült epeműtét
után. Az üzemi ebéd minden nap ugyanaz, csak a zöldségféle változik. Gyakran
fogyasztják, úgy tudom a lótuszvirág víz alatti csíráját, de éttermekben lehet
enni tojással és hagymaszár ízű növénnyel kevert rizst, ami nem túl rossz. Azért
írtam, hogy a hús kétes eredetű, mert egy alkalommal az étterem vezetője, ahol
vacsorázni szándékoztunk, tiszteletünkre bemutatta a választékot. Erre a célra
egy hosszú, kerekekre szerelt fakkos ketrec szolgált, benne a kínálat: róka, macs-
ka, majom, teknősbéka, béka, rák, kígyó stb. így nem csoda, ha nem szívesen
fogyasztottam húst, ha nem láttam miből készült. Később megtudtam, hogy a
kutyát is szívesen fogyasztják. Direkt étkezési célra tartott fekete vagy inkább
kék nyelvű kutyák vannak. Egyik városnéző utamon láttam megkopasztott, meg-
sütött kiskutyát díszelegni az egyik utcai sütöde ablakában. Ugyan ezen a napon
két asszony alkudozott 3-4 döglött kutyabébire, amit valószínű a megölt anya-
kutya hasában találtak utcai kutyaölés során. Egy nap lakásomra ballagva az
amúgy is mindig népes kis utcában csődületre lettem figyelmes. Közelebb érve
láttam, hogy néhány fiatalember az egyik ház esőlefolyó csatornájára egy kutyát
akasztott fel a nyakánál, és az egyik egy bottal ütötte a fejét. A szerencsétlen
állat úgy ordított, sírt, hogy a szívem összeszorult, a gyomrom görcsberándult.
Szerencsére gyorsan hazaértem, és irány a mosdókagyló. Az utcákon egyébként
nemigen lehet látni szabadon sétáló, gazdátlan kutyát.
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1988 végén két hónapig feleségem is velem volt. Mondanom sem kell, hogy
hasonló dolgok láttán néhányszor rosszul lett. Egy alkalommal nagy társaság
díszvendégei voltunk. Amikor nagy megkönnyebbülésünkre azt hittük, hogy túl
vagyunk a nehezén (6-8 féle kínai specialitáson), jött a meglepetés: a „boldogság
madara". Az apró madarak (valószínű verebek) vékony csíkokra szeletelt bur-
gonyából rakott fészekben ültek, szép barnáspirosra sülve. Jobban szemügyre
véve láttuk, hogy felbontásnak nyoma sincs az egészben sütött madarakon. Nejem
egyértelműen elzárkózott a fogyasztásuktól, így az áldozat én lettem. A fészek
jó volt! Figyeltem, hogy kell fogyasztani a „csemegét". Vendéglátóm kézzel
nyúlt az egyik kismadárért, bekapta és csak a fejét tette a tányérra vissza. Kö-
vettem a példáját, szinte rágás nélkül lenyeltem... és gyorsan sört rá. Vendéglátóm
ekkor kezdte kiköpködni a csontokat. Ezzel a művelettel én már elkéstem, de
szerencsére nem okozott gondot a „falánkságom".

A kínaiak rendszerint 10-12-en egy nagy kerek asztalt körbe ülve étkeznek,
melynek közepén forgatható üveglap szolgál a kívánt fogás elérésére. Evés után
az asztal olyan, mint a csatatér: a csontokat, kagylóhéjakat kiköpködik csak úgy
az abroszra, kezüket szintén az abroszba törlik, a teát, sört kilocsolják - számomra
meghökkentő volt. Evés közben csámcsognak, beszélnek, böfögnek, ami ún.
"jobb körökben" is természetes.

Barátommal a tíz nap alatt végigjártuk az összes hotelt. Nagy élmény volt
számomra a Kína Hotelben játszó Fülöp-szigeti zenészek muzsikája. A sziget
lakói alacsonyak, bőrük nem sárgásbarna és a szemük sem ferde metszésű. Orruk,
arcuk többnyire széles, jellegzetesen ázsiai.

Ez a Kínában töltött tíz nap nagyon kimerített, fáradtan indultam vissza Auszt-
riába. A modellek jól sikerültek, így bíztam benne, hogy ezt az utat még számos
fogja követni. Ez igaz is lett; eddig öt alkalommal voltam kint, 2-3 hónapos
időszakokra. 1989-ben 235 napot töltöttem Kínában. A gyár működik, sőt ma
már exportra termel. Rengeteg munkám fekszik benne, nagyon sok nehézség
árán sikerült az elképzeléseket megvalósítani. A munkám modelltervezésből,
technológiák betanításából, üzemszervezésből és folyamatos gyártásellenőrzésből
áll. Napi tíz órát dolgozom, egy-egy óra az út, így munkanapokon ritkán csinálok
programot. Hétvégeken általában kószálok a városban, régi templomokat keresek
fel.

Az első időszak rendkívül nehéz volt. Mire másodszor visszajöttem, az a kis
csapat, akivel eredményesen dolgoztam együtt, már nem volt a gyárban, vala-
miben nem tudtak megegyezni a felső vezetéssel. Egy részükkel később talál-
koztam egy másik cipőgyárban. Három hétig volt egy kínai tolmácsom, egy
nagyon kedves, rendkívül művelt, idős férfi, Chai Pong Fei. Ez az úr Pekingben
él, a Kínai Rádió magyar nyelvű tudósítójaként dolgozik. A három hét alatt
nagyon megkedveltem. Magyarországon járt egyetemre az '50-es években, sokat
mesélt egyetemi éveiről, és az azt követő hazatéréséről. Mesélt a Mao Ce-tung
uralkodása alatti évek keserveiről, a kényszermunkáról, a kulturális forradalom
idejéről. Sokat segített a munkámban, már-már úgy tűnt, ő lesz a legjobb tanít-
ványom. Három hét után megtudtam, hogy ezt a munkát ingyen, társadalmi
szolgáltatásként végzi. Szintén ebben az évben találkoztam egy pekingi üzlet-
emberrel, aki családjával együtt húsz évig élt Magyarországon. A lánya most
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egyetemista, Budapesten tanul. Egy kiállításon találkoztunk, este együtt vacso-
ráztunk. Kiderült, hogy jól ismeri öreg barátomat és gyakran találkoznak. És
milyen kicsi a világ: egyik nap munka után bevásárolni indultam, amikor mel-
lettem magyar szavakat véltem hallani. Már 2-3 m-rel túlhaladtam - egyszerűen
hihetetlennek tűnt -, amikor visszaléptem és örömmel üdvözöltem honfitársaimat:
Toldi Miklóst és lányát. Mint kiderült, ő is ebben a városban dolgozik, egy
hajógyárban. A MAHART-tól van kint családjával együtt, már két éve. Azóta
gyakran találkozunk. Tőle tudom, hogy egy olajfinomítóban szintén dolgozik
néhány magyar, és az egyetemen is tanul két fiú. Velük sajnos még nem sikerült
összefutnom.

Egy jól felszerelt, európai módon berendezett lakásban lakom, hétvégén ta-
karítok, mosok, vasalok. Aki próbálta a hasonló, önellátó életformát, annak van
némi fogalma arról, milyen időrabló tevékenység a házimunka, a főzésről nem
is beszélve. Szerencsére tudok és szeretek is főzni. Osztrák barátaim, munka-
társaim kinttartózkodásukkor nagy elismeréssel kóstolgatják a magyaros ízeket.
Először, tapasztalat híján, nem hoztunk ki fűszereket, ezért még paprikás krumplit
sem tudtunk főzni, azaz egyszer megpróbáltuk kínai fűszerekkel, de sem az íze,
sem a színe nem hasonlított az akkor már nagyon kívánt hazai ételre. Feleségem
sajnos ebben az időszakban volt kint, de ketten is elég nehezen boldogultunk a
konyhában. Másik nehézséget a pénz okozott, ugyanis kétféle pénz van forga-
lomban: a külföldiek számára a „fec"-nek nevezett jüan és a helyi lakosok által
használt jüan. Egy fec. feketepiaci ára 1,5-1,6 rmb. jüan, amit csak később tudtam
meg. Eleinte nem mertem cserélni, ugyanis a külföldiek számára forgalomban
lévő pénzt kérték tőlünk. Tapasztalat és nyelvtudás hiányában mindenütt fec.
jüannal fizettünk, ezért nagyon nehezen jöttünk ki a pénzünkből. Mostmár én
is cserélek pénzt és ugyanúgy tudok bárhol vásárolni, igaz közben elég jól meg-
tanultam angolul teljesen egyedül, magnó és könyv segítségével, így bármilyen
téren jobban boldogulok. Ha netán vásárláskor nem akarják a kínai pénzt elfo-
gadni tőlem, könnyedén el tudom mondani, hogy sajnálom, itt élek, itt dolgozom
és csak ilyen pénzem van. Kivéve a taxisokat, velük nem vitatkozom, mivel a
közlekedés borzasztó és taxival a város legtávolabbi pontja is csak 10-12 jüan.
A városban nagyon sok az autó, rendkívül zajosak, okkal, ok nélkül dudálnak.
Látszólag közlekedési szabályok nélkül zajlik a forgalom az utakon, ennek el-
lenére nincs sok baleset. Az autóutak mellett, azokkal azonos szélességű kerék-
párutak vannak, mivel a fő közlekedési eszköz a kerékpár. Sokszor láttam, hogy
egész család utazik egy kerékpáron, amin pl. hátsófék nincs. A kerékpárosok is
nagyon zajosak, állandóan szól a csengő. Egy-két ütközéstől eltekintve, amit
hangos kiabálás és heves mutogatás követ, nem sok a baleset, ami első látásra
szinte hihetetlen, tekintve az össze-vissza kavargó biciklis tömeget. A külső uta-
kon sok a rendőr, a közlekedési lámpákat csak mostanában kezdik alkalmazni.
Az autók nem minden esetben vannak kivilágítva és az irányjelzőt sem hasz-
nálják. A gépkocsivezetőm mellett gyakran kapok szívdobogást, amikor közéhajt
a kerékpárosoknak vagy éppen az autósok között manőverezik. Európai ember
számára ez a nyüzsgő, zajos világ nagyon szokatlan látvány. Ennél még érde-
kesebbek a vásárlóutcák. Amit az ember el tud képzelni, minden kapható: ren-
geteg a hal, rák, béka, teknősbéka, kígyó, csigák, kagylók, ketrecekben róka,
macska, kutya. Ez mind eladó, és mind fogyasztásra kínált élelem; ami mozog,
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mindent megesznek. Gyakran látok spárgára fűzött verebekkel hazaballagó em-
bereket, vagy hónuk alatt madzaggal átkötött békával hazaigyekvőket. Az átlag-
fizetések nagyon alacsonyak, havi 2-300 jüan, a napi átlagkereset 10 jüan (csak
példaként: 1 doboz Marlboro cigaretta ára 5,40 jüan). Ideges kínaival nem ta-
lálkoztam. A gyárban elfigyelem az embereket, ha tehetik elszundikálnak néhány
percre, minden átmenet nélkül készek az alvásra. Valószínű a hőség az oka.
Tapasztalatom, hogy a kínai ember nagyon kíváncsi és fecsegő, általában vidá-
mak, játékosak. A férfiak 35-40 éves korukig fiúsak, ezt a kort meghaladva
kezdenek férfiasodni. A nők szintén kislányosak eddig a korig, de később hirtelen
öregszenek. A férfiak és a nők között fizikai erőbeli különbség nincs, legalábbis
ezen a vidéken. Találkoztam északi emberekkel, akik többnyire magasabbak,
erősebb testalkatúak. Dél-Kína éghajlata szubtrópusi. Idős tolmácsomtól tudom,
hogy szívesen jönnek ide Kanton provinciába más tartományokból is, hiszen ez
a többihez képest elég gazdag vidék és jókat lehet enni. Számukra az evés
mindennap örömteli esemény. Ebéd közeledtével a gyárban hangos „szikfan"
kiáltásokkal rohanják meg az étkezőkocsit és csámcsogás, szürcsölés közepette
eszik a mindennapi rizst, a „fan"-t. Ebből ered a „szikfan". Reggelire kifőtt
tésztát, ,,szikmin"-t esznek. A külvárosban gyakran látni meztelen vagy éppen
csak rongyokba öltözött, elvadult alakokat, akik többnyire nem épelméjűek. Va-
lószínű csak az eső mossa meg őket időnként, a por, a kosz rá van tapadva
izzadt testükre, a hajuk vörösesbarna (a talaj ezen a vidéken ugyanis vörösesbarna
színű). Ezeket az embereket senki sem gondozza, ezért a szemeteskukákból
szedik össze a létfenntartásukhoz szükséges élelmet, habár a kínaiak nem sok
mindent dobnak ki, ami még ehető. Gyakran lesnek rám kukázók, amikor viszem
le a szemetet: nagy kincs az üres kólás, sörös doboz, a száraz kenyér. Sok család
szervezetten űzi ezt a tevékenységet, és ez minden bevételük. Jó kereseti lehetőség
egy kerékpár pumpával kiülni az út szélére és várni, kinek van szüksége "szol-
gáltatásukra". A tehetősebbek megtoldják gumiragasztással, külsőhúzogatással.
Nagyon sok az utcai vándor cipőjavító és esemyős. Egymást érik az utcai ki-
főzdék, az utcai kenyérárusok. A főtt kenyér zsemle nagyságú, fehér rizskenyér,
amit forró vízben kifőznek és gyékénykosárban, gőz fölött tárolnak és árusítanak.
A sertéshús szállítása és árusítása is rendhagyó; motorkerékpáron vagy biciklin
minden csomagolás nélkül viszik a félbevágott disznót, aminek egy-egy része
súrolja a földet, majd rögtönzött, öszetákolt asztalon gyorsan feldarabolják és
kimérik. Ez általában a reggeli órák eseménye. Ha az árus túl drágán adta a
portékát, az emberek csak ott lézengenék, de nem vásárolnak. Tudják, hogy
később kénytelen engedni az árból, hiszen a meleg miatt nem tud mit kezdeni
a feldarabolt hússal. A szenet háromkerekű targoncán (triciklin) szállítják. Az
árus hangos "jam-muj-man" kiáltások közepette rója az utcákat. A szén formába
préselt porszén lehet a közepén két lyukkal, ami a tűzhelyben való égést segíti
elő. Az egyik lakás konyhájába az utcáról jól be lehet látni: a falak feketék a
füsttől, őszintén szólva nem szívesen lennék vacsoravendég. Kínai jellegzetesség
az erkélyről kinyúló bambuszrúd, amin a mosott ruhák száradnak. Erkélyemről
látom reggelenként a mosakodási szokásokat: egy erre a célra rendszeresített
törülközőfélét benedvesítenek és azzal dörzsölik az arcukat, nyakukat, majd a
család apraja-nagyja tornázik. Van egy sajátos kínai testedzés, ami inkább tánchoz
hasonlít. Elmondásuk szerint nagyon hatékony frissítő és pihentető. Nem ritka,
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hogy az utcán egyedül vagy csoportosan végzik ezt az érdekes sportot, nagyon
lassú mozdulatokkal, szabályos koreográfia alapján. Ha csoportosan végzik par-
kokban vagy tereken, van egy vezető és a többiek őt utánozzák, illetve követik.
Elég mulatságos látvány, mint egy lassított film, miközben körülöttük zajlik,
nyüzsög az élet.

Csodálatos élményt jelentett számomra egy balett-előadás, ami Kína egyesü-
lésének történetét dolgozta fel. Érdekes volt számomra, hogy a darab kezdete
előtt hangszórón át ismertették a cselekményt pekingi (madarin) nyelven, ezt
azonban nem minden kínai érti, ezért kivetítették a szöveget, ugyanis az írás
egységes. Volt tolmácsomtól tudom, hogy közel 200 nyelvjárás van Kínában,
az utóbbi években kezdték hivatalos nyelvként bevezetni a pekingi nyelvet. A
tv és a rádió is ezt használja, de a filmek felirata helyileg van elkészítve. Ta-
pasztalatom, hiszen mindennap látom a gyárban, hogy a kínai ember nagyon
szeret beszélni. Például egy műszaki megbeszélés, ami itthon 1-1,5 óra és min-
denki siet a munkaterületére, itt az egész napot igénybe veszi. Ennek okát én
a nyelv bonyolultságában és nem elég hatékony kifejezőerejében láttam. Amikor
ezt idős barátomnak felvetettem, kissé megsértődve azt válaszolta, hogy a kínai
nyelv egy nagyon régi nyelv, éppen ezért lassú. Nincsenek megfelelő szavak,
kifejezések egyes új anyagokra, technnikai dolgokra. A hosszadalmasság másik
oka türelmük és kíváncsiságuk, nagyon szeretik körbejárni a dolgokat, és sze-
rintem ezért a lényeg elsikkad.

Nagyon érdekes a hagyományos népi muzsika. Volt alkalmam látni egy park-
ban muzsikáló, kb. 6-8 fős népi zenekart, akik különböző fúvós, húros hang-
szereken, dobon játszottak. Szívesen figyeltem volna őket tovább, de barátom
- akivel első kínai utam alkalmával Hongkongban kellett találkoznom - sürgetett.
Barátságunk azóta is töretlen, minden kinttartózkodásom alkalmával találkozunk
és együtt töltünk néhány napot. Legutóbb meghívott családjához; Cungshanban,
Pongfan provinciában, Kantontól kb. 100 km-re élnek. Nagyon kellemes hétvégét
töltöttem velük, egy kétszintes házban élnek. Egy három éves kisfiúk van, aki
imádja, de az egész család szívesen fogyasztja a magyar szalámit. Péterrel (Péter
Cheng Xiau Hong) délelőtt bejártuk a környékbeli régi templomokat, közben
nagyon sokat fényképeztem. Otthon ebédeltünk halat, gombát, rizst. A megle-
petést estére tartogatták, amikoris Péter egyik ismerőséhez, egy családhoz men-
tünk vacsorára. A menü megdöbbentett: kígyóleves, majd kígyóhús kétféle vál-
tozatban, zöldségfélével vegyítve. Megkóstolva kellemesen csalódtam, bár a hi-
deg futkosott a hátamon. A házigazda megkínált rizspálinkában oldott kígyóe-
pével, aminek a hagyomány szerint nagyon nagy az általános gyógyhatása, az
íze viszont borzasztó. Sűrű köszönések közepette távoztunk, amitől bevallom,
kicsit megkönnyebbültem. Péter otthon tűzijátékot rendezett, amire közeli roko-
nokat, barátokat is meghívott. Csodálatos látványban volt részünk. Egy nagyon
szép és modern hotelben töltöttem az éjszakát. Reggelre telefonébresztőt kértem,
majd mélyen elaludtam. Telefoncsörgésre ébredtem, a kagylót felvéve azonban
senki sem szólt bele. Arra gondoltam, hogy az ügyeletet tartó beszél angolul,
így felkeltem, lezuhanyoztam és felöltözve vártam a reggelre megbeszélt gép-
kocsit. Már a harmadik cigarettát szívtam, amikor megnéztem az órámat, éjjel
1 óra volt. Kicsit bosszankodtam ugyan, de nagyon jót aludtam reggelig. Ez a
nap is városnézéssel, fotózással telt, kipróbáltam a riksát - kicsit szokatlan volt
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az emberi erővel mozgatott „taxi", de élveztem a városnézést. Péter barátom
ugyanannak az osztrák cégnek az alkalmazottja, mint amelyiknek én, üzletkötő.
Sokat utazik Hongkongba, Pekingbe, Shanghaiba, Manilára. Felesége shanghai-i
lány, nagyban különbözik a kantoni típustól: bőre fehér, de termete, arcformája
is egész más. A húga (hage) is velük él, úgy vélem, ő segít a háztartásban.

Péterrel sokat beszélgettünk a júniusi pekingi, shanghai-i eseményekről. Abban
az időszakban is Kínában tartózkodtam, de az eseményekről otthonról, a felesé-
gemtől értesültem, mivel Kantonban semmit nem észleltünk. Számos hotelben
a hongkongi tv kábeleit a rendőrség elvágta, hogy ne legyen információ. A
városban nagy rizses zsákokat cipelő embereket lehetett látni, majd amikor meg-
történt a „lövetés", az egyetemisták szolidaritási körmenetet szerveztek. Jóval
később láttam a tv-ben egy borzalmas riportfilmet, aminek kegyetlenségét nem
akarom részletezni. Azóta látszólag helyreállt a rend, bár úgy vélem, nem vég-
legesen. Az események hatására nagyon megcsappant az idegenforgalom; a ho-
telek, kávéházak kongtak az ürességtől. Szingapúri vendéglős barátomtól tudom,
milyen gyenge évet jelentett üzleti szempontból. Az események ideje alatt nem
találkoztam más külföldivel, szeptemberben már lehetett látni néhány csoportot,
többnyire amerikaiakat. Pekingben és Shanghaiban az üzemek sokáig nem dol-
goztak, nem tudtak anyagot beszerezni, de fizetni sem. Na, de hagyjuk a politikát.

Még 1988 decemberében feleségemmel együtt hajókiránduláson vettünk részt
a Dél-Kínai-tengeren és nem messze Makaótól, egy szigeten táboroztunk le mun-
katársainkkal együtt. December 4-én még fürdeni, úszni lehetett a tengerben,
kagylót gyűjtöttünk, nyárson csirkét sütöttünk. A hajóút során találkoztunk „hid-
roplánokkal" és olyan öreg tengeri vitorlással is, amilyeneket csak kalandfilme-
ken lehet találni. A távolban felsejlett egy kivilágított, hófehér szobor, mint meg-
tudtuk, a tengerbe veszett gyöngyhalászok emlékét őrzi. Igazán romantikus, fe-
lejthetetlen élményben volt részünk.


