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Bella József

Újév Kínában
Mint annyi minden, a kínai újév

sem azonos a miáltalunk ünnepelt
újévvel, sem időpontban, sem pedig
jellegben. Kínában az újév ez évben
február 14-re esett. Már az előző na-
pokban is szinte lehetetlen volt közle-
kedni az amúgy is zsúfolt városban, az
autók egymást érték. A félórás út 13-
án, pénteken, közel két órára nyúlt az
utakat elárasztó autók kovászában. Te-
herkocsikon, taxikban, kerékpárokon
hozták-vitték a nagy, kerek cserépbe
ültetett narancsfákat, ami hasonló sze-
repet tölt be, mint nálunk a fenyőfa.
Szép látvány az üdezölt cserjén a ren-
geteg apró narancs. Megvásárlása is
legalább olyan körülményes. Az árak a
vásárlás helyétől és idejétől függően
különbözőek. Mindenki várja az utolsó
pillanatot, amikor már valamivel ol-
csóbb. Általában kétféle cserjét árusí-
tanak: az egyik apróbb narancscserje, a
neve „SZEI-KWAJ-KAT", az ára 10-
20 yüan, a másik a nálunk is ismert
mandarin törpe változata, az ára 8—15
yüan. Úgy haladtunk gyalogtempóban
a város központja felé, mint egy lassú
körmenet. Szorosan zártuk a kocsi ab-
lakait, mert ilyen forgalomban az
amúgy is furcsa, édeskés levegő telítő-
dik kipufogógázzal és borzasztó bűz-
zel. A gépkocsik
kürtkoncertje mellé
besegítettek a szór-
ványos petárdaropo-
gások. Ez már az
újév kezdetét jelez-
te. A petárdák
hosszú füzérekbe
vannak kötve, és
percekig tartó rop-
pant ricsajt csapnak.
Ugyanilyen petárda-
füzért akasztanak az
ajtó fölé, amikor az
esküvő napján az if-
jú pár belép a lakás-
ba. Ez az eszeve-
szett ropogás hiva-
tott a gonosz elűzé-
sére, de használják a
kínaiak szüle-

tésnapon és minden olyan alkalomkor,
ha örömre van okuk.

A centrum felé közelítve még las-
súbbá vált a haladás, mert gyakran
keresztezték utunkat az átkelőknél
összetorlódott kerékpárfolyamok.
Ahol a lakásom felé vezető út, a Tao-
Kam-Lo belefut a főútba, lehetetlen
volt befordulni, ugyanis ott a BaiYun
Hotel, a Friendship. Szinte falszerű
tömeg tolongott, vonszolódott, mint
egy nagy amőba. Kiszálltam a kocsi-
ból, a tömeg pillanatokon belül beszip-
pantott Itt sietni lehetetlen, idegesked-
ni teljesen hiábavaló, ezért én ezt úgy
oldom meg - mivel általában sietnék,
és eléggé ideges természetű is vagyok
-, hogy egyszerűen kikapcsolok, másra
gondolok. Szerencsére ez az útszakasz
nem túl hosszú, de így is elöntött hol a
hideg, hol a meleg veríték, mire a
lakásomig jutottam. Ez az a néhány
nap, amikor nem tanácsos kimozdulni
otthonról. Ilyenkor vannak a nagy csa-
ládi, baráti látogatások, mindenki jön-
megy, nyüzsög, vásárol. Az éttermek,
büfék dugig tömve lármázó, szürcsö-
lő, csámcsogó, vihogó kínaival.

A cipőgyár, ahol dolgozom, a múlt
évben szintén leállt tíz napra. Nyolcfős
csoporttal, egy kis Toyota mikrobusz-
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szál Hainan szigetére mentem. Kan-
tonban ekkor elég hideg, esős idő volt,
a hőmérséklet 10-12 fokig süllyedt,
ami Dél-Kínában szokatlanul hideg.
Valóban kellemetlen ez az időszak,
mivel a lakások fűthetetlenek, a nyílá-
szárók hézagosak, a levegő nyirkos,
amitől a ruhák és az ágyneműk örökös
nedvességérzetet keltenek. Nincs egy
hely, ahol az ember kissé felmeleged-
hetne. Tavaly beszereztem egy hősu-
gárzót, és azt a szobát, ahol alszom,
teljesen leszigeteltem, azaz a két ablak
és az ajtó hézagait az otthonról hozott
öntapadós szivaccsal kitöltöttem. így
van egy melegedőhelyiségem, de kell
is, mert a gyárban is örökös a huzat
Annyira, hogy ha rá akarok gyújtani, és
nem takarom el a lángot, elfújja a
légáramlat

Szóval Hainan! A sziget egészen
lent van délen, Kína legdélibb pontja
alatt Az út is csodálatos volt, de amit
Hainan nyújtott, az lenyűgöző. A szá-
razföldről a szigetre hajón keltünk át,
egy rámpán behajtottunk a hajótestbe,
kb. 25-30 különféle autó közé. Innen
fel lehetett menni a fedélzetre egy kis
„szélkúrára". Az út kb. két és fél óra
volt A kikötőből egyenesen szállás
után néztünk, mivel már késő este, 11

óra lehetett. A szál-
loda nem volt vala-
mi fényes, de a
hosszú út után jóle-
sett a pihenés. Más-
nap korán reggel
indultunk tovább.
Lakatlan, vagy csak
éppen lakott terüle-
teken, erdőkön, he-
gyeken keresztül
haladtunk a legkö-
zelebbi város vagy
falu felé. Eredetileg
körbe akartunk
menni a szigeten,
de ez több okból
sem sikerült. A kí-
naiak nagyon sze-
retnek enni, és ez
rengeteg időbe te-
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lik. Aki nem volt még kínai étterem-
ben, annak sejtelme sem lehet egy-egy
reggeliről, ebédről, nem beszélve a va-
csoráról. Ez esetben a helyzetet még
súlyosbította, hogy a cég adott némi
plusz pénzt, így amikor rendelésre ke-
rült a sor, meglódult a fantáziájuk, és
egymás kezéből kapkodva az étlapot
rendeltek mindenfélét: apró csigát,
kagylót, rákot. Mindebből igen nagy
mennyiség kell ahhoz, hogy jóllakja-
nak, és persze sok idő. Én megoldot-
tam volna néhány szendviccsel, amit
óvatosságból tettem is el, ugyanis nem
mindenütt tudtam enni a mocskos ab-
roszok, a gyanús edények miatt így
nemegyszer előfordult, hogy szobám-
ban voltam kénytelen pótolni a kalóri-
át, míg útitársaimat az előbbiek egyál-
talán nem zavarták.

A szigeten rengeteg az állat, sok
helyen láttunk kecskenyájat és bivaly-
csordát. A csordára többnyire gyerekek
vigyáznak, nem egy esetben láttam,
hogy a gyerek a bivaly hátán fekszik és
szundikál vagy olvasgat, míg a csorda
lassan legelészve halad. Ez a póz a
kínai festészet egyik kedvenc témája,
kerámiaszobrokon is megmintázzák.
Itt igazi nyár volt. A hőmérséklet állan-
dó, 32-36 fok, igazi trópus. Utunk
gyakran vitt banán- és kókuszerdőkön
át, nem ültetvényeken, hanem igazi
trópusi erdőkön, ahol az utak csak kita-
posott, lejárt földu-
tak. Láttam néhány
itt élő családot,
bambuszból össze-
tákolt, kókuszpálma
levéllel fedett kuny-
hó az otthonuk. A
ház körül apró ter-
metű malacok és ko-
szos gyerekek, csir-
kékkel vegyesen. A
családfő két fa kö-
zött kifeszített füg-
gőágyon pipázga-
tott, az asszony nagy
füstfelhőbe hajolva
főzött, vagy a tetveit
űzte. Idill. Látva ezt
az élettempót,
eszembe jutott a mi
rohanó, gondoktól
terhes európai vilá-

gunk. Irigylésre méltó ez a nyugalom.
Gauguin tahiti képein ábrázol hasonló
idillt Műkedvelő barátaimmal ne-
megyszer keveredtem vitába Gauguin
alkalmazott színei miatt ilyen kék
nincs - mondtam akkor. De van -
mondom most hiszen itt állok a való-
szerűtlenül kék ég alatt, itt van előttem
a legtürkizebb tenger, ami valaha festő
vásznára kerülhetett

Ez az út egy tengerparti kis faluhoz
vezetett. Egy étteremszerű épület előtt
álltunk meg, ami a faluközpont lehe-
tett, mert az emberek színes forgatagá-
ban alig lehetett mozdulni. Hosszú so-
rokban bazárstandok, mindenféle déli-
gyümölcs, élő- és szárítotthal-árusok,
kagylókból, csigákból készített dísztár-
gyakat és gyönyörű korallképződmé-
nyeket árusító „bennszülöttek". Alig
néhány lépés után lecsaptak ránk a
pénzcserélők és portékájukat erőszako-
san ajánlók, régi pénzeket, rugóskést,
gyöngyöket kínálva. Olyan szoros gyű-
rűbe vontak pillanatokon belül, hogy
levegőt alig kaptam, és hangos hada-
rással kínálta mindegyik a saját porté-
káját Vettem néhány régi pénzt egy
gyűjtő barátom számára, bár társaim
figyelmeztettek, hogy nem mind-
egyik pénz értékes, ugyanis sok eset-
ben ők maguk készítik valamilyen ol-
csó fémből, és savval „öregítik". Az
egyik pénzárus be is mutatta, hogyan
kell ellenőrizni a pénz eredetiségét: az
érmét a mutatóujja hegyére helyezte,
és egy másik pénzzel megpendítette.
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Ha valódi az ezüstpénz, hosszan elha-
ló, csengő hangot ad. Ezek az árusok
többnyire nők. Az volt az érzésem,
hogy nem egyéni árusok voltak, hanem
egy szervezett csoport tagjai. Dél körül
az én fehér bőröm bizony kipirult, azaz
égővörösre változott pádig alig egy-
másfél órát járkáltunk a bazársoron.
Ebben a naptól felhevült állapotban
nagy élvezettel ittuk a kókusztejet
majd utána a kiürült diót kettévágva
kikapartuk a félérett kókusz húsát. Re-
mek üdítő és laktató eledel. Ebéd után
irány a tengerpart A víz kristálytiszta,
áttetsző, kellemes. Órákig úszkáltunk
és sütkéreztünk a homokon. Este egy
igazán szegényes hotelben szálltunk
meg, de kiszívott a nap, a szél, a friss,
sós tengeri levegő, így nem érdekelt
hogy hol, csak pihenni lehessen, habár
égő bőröm miatt legszívesebben a víz-
ben állva aludtam volna.

Másnap átmentünk a környező apró
szigetek egyikére, aminek Majom-szi-
get volt a neve. Maga a sziget egyetlen
hegy, és itt alakítottak ki a turisták
számára néhány pihenőhelyet, néhány
panziót A hegy lábánál hevenyészett
kerítés húzódott, jelezvén, hogy az már
a majmok birodalma. A parttól a bejá-
ratig vezető 2-3 km-es utat egy igen
érdekes járművön tettük meg (hasonló
a mi vidékeinket disznószállításra
használatos kistraktorhoz). Hosszas al-
kudozás a tulajjal és indulás: lejtőn
mint a rakéta, emelkedőnél leugráltunk
és toltuk. Ha porosán és izzadtán is, de

csak megérkeztünk.
A belépőt megvált-
va elindultunk a
hegyre, de bizonyá-
ra a makik ebédszü-
netet tartottak, mert
majd egy órai gya-
loglás után pillan-
tottuk meg az első
aprótermetű maj-
mot, amint kíváncs-
iskodva kuksolt egy
fa ágán. Örömmel
elfogadta a számára
hozott banánt, né-
hány fotó erejéig
még maradt, aztán,
mint akinek lejárt a
műszakja, elillant.
Tódultak a turisták
hangosan kunon-
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gatva, és majom híján nevetgélve fo-
tózták egymást... Ez tényleg majomszi-
get Éjjel érkeztünk utunk utolsó állo-
mására. Itt egy igazán szép hotelben
béreltünk szobát, és töltöttünk el két
napot. Ez egy minden komforttal fel-
szerelt, amerikai érdekeltségű hotel
volt. Éjjel valahonnan előkerültek a
petárdák, és a szobák erkélyéről fényes
csíkokban röppentek fel az újévet kö-
szöntő színes csillagok. Napközben
csend és nyugalom volt, úgy tűnt,
mintha kiszakadtunk volna a világból,
ha csak néhány napra is.

Visszafelé a sziget belsejében ha-
ladtunk, apró falvakon keresztül vitt az
utunk. A településeket többnyire vis-
kószerű, tapasztott bambuszkunyhók
alkották. A tetejüket száraz fűfélével
fedték, némelyik ki is zöldellt. Próbál-
koztam fotózással, de a kínaiak sietve a
kunyhójukba futottak. Láttam a közös
halászatukat, amiben az asszonyoktól a
gyerekekig mindenki részt vett, ha
csak bámészkodóként is. Voltam olyan
faluban is, aminek a jellege hasonló, de
a házak már meszelve voltak. Mint
megtudtam, ezeket a falvakat az állam
finanszírozza, a lakók népművészettel
foglalkoznak, népviseletben járnak, és
várják a turistákat. A szegénység a mi
fogalmaink szerint mérhetetlen. A ki-
kötő felé haladva már vannak normá-
lis, kisvárosszerű települések is.

Hajónk fedélzetéről szomorkásán
nézegettem a szinte kolduló sirályokat,
amint marakodva tovaszállnak egy-
egy szerencsés
társuk nyomá-
ban. Eszembe
jutottak a kan-
toni felüljá-
rókon üldögélő
koldusok, akik-
ről kiderült,
hogy szervezett
csoportokban
lepik el a hida-
kat, a várost, és
nem kell túlsá-
gosan sajnálni
őket Nagy ré-
szük naplopó,
és ügyes trük-
kel csalja ki a
járókelők sajná-
latát és pénzét.

A mi tíz na-

punk ugyan vége felé járt, de ez még
nem jelentette az ünnep végét. Kanton-
ba visszaérve még ropogó petrádák
fogadtak, még tartott az ünnepi hangu-
lat és a tavaszfesztivál. Tudni kell,
hogy Kínában a Holdnaptár szerint
tartják az ünnepeket Ezért volt 1990-
ben januárban, 1991-ben február 14-
15-én az újév. Az év első napján kez-
dődik a TAVASZFESZTIVÁL, és ez
évben tartott március l-ig. Ez az idő-
szak a családi találkozók, a rokonláto-
gatások és az esküvők ideje. Az idén a
tél nem volt hideg és esős, a hőmérsék-
let 22-26 °C volt. Egy-kéJ napra ugyan
- egyik percről a másikra - hűvösre
fordult, de ez ahogy jött, el is ment.
Most március van, és két hete egy szál
ingben járok, napközben már a légkon-
dicionálót is be kell kapcsolni; a kör-
nyező szigeteken 30-32 °C is van.
Számomra azonban a Hainan szigeten
töltött néhány nap az, ami teljes képet
adott az örök nyár világáról. Ez évben
üzleti ügyeim Kantonhoz kötöttek, így
csak három napra tudtam elszakadni a
várostól. Az újév éjjelén megélt „élmé-
nyek" elől menekülve találomra egy
közeli tengerparti kisvárosba mentem.
Ez egy teljesen új város, nem a hagyo-
mányos kínai stílusban épült, tágas te-
rek és utcák teszik levegőssé. A város
történetéhez tartozik, hogy amíg nem
voltak lakóházak, azaz folyt az építke-
zés, a letelepedni vágyók egy nagy,
kiszuperált óceánjáró hajón laktak. A
hajó ma is ott áll a kikötőben, bazár-
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központ és étterem. Egy gyönyörű ho-
telben béreltem szobát, egy éjszakára
370 yüant fizettem. Ez a csillagászati
összeg fedezte mindazt a luxust, amit
ez az építményében is reprezentatív
hotel nyújtott. A szobámból a tengerre
és a mólóra láttam, ahol egy távolból is
hatalmas szobor állt. Másnap közelről
is megnéztem a szobrot, ami egy félig
meztelen, kígyótestben végződő női
szobor volt. A legenda szerint az iste-
nek haragjukban nagy, véget nem érő
esőzést zúdítottak az emberekre. Ez a
félig kígyótestű istennő megszánta az
embereket, és egy hatalmas égi eser-
nyőt tartott föléjük. Ennek emlékére
emelték a szobrot. A város lakói több-
nyire fiatalok, akik számára sok mun-
kalehetőséget nyújtanak a helyi gyá-
rak, köztük japán elektronikai vegyes-
vállalatok, kerékpárgyárak stb. Kígyó-
száj (SÖI-KO) a város neve. Úgy gon-
dolom, ez a jövő kínai városok egyi-
ke, bár teljesen nem mentes az ázsiai
városok jellegétől, de egészen más,
mint pl. Kanton az érintetlen, öreg
negyedeivel.

Még mindig ropognak a petárdák,
még fel-feltűnnek a sárkánymaszkos,
dobokkal táncoló csoportok, még
pompázik a virágfesztivál, de las-
sacskán visszatér az élet a normális
kerékvágásba. Mindenki megy a ma-
ga útján, ki koldulni, ki dolgozni, a

város minden-
kit befogad és
elnyel. Én a
magam részé-
ről készülődök
haza Magyar-
országra, Kar-
cagra. 24-én
indul a gépem
Hongkongból
Bécsbe. Vá-
gyók egy kis
pihenőre, ott-
honi levegőre,
de meg kell
valljam, bele-
szerettem Ázsi-
ába, vonz és le-
nyűgöz rejtel-
meivel, szépsé-
gével.


