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BÁRDI LÁSZLÓ—KRISZTIÁN BÉLA 

Kulturális híd – kínaiak képzése Pécsett 
A magyar-kínai, a kínai-magyar kapcsolatok történetileg a távoli időbe nyúlnak 
vissza. A magyar társadalom mindig érdeklődéssel fordult a távoli Kelet felé. A múlt 
században számos magyar élt és dolgozott Kínában, közte különböző hányatott sorsú 
szerzetesrendek és szerzetesek.1 Többen Pécsről indultak, a ferencesek és a jezsuiták 
rendjéből egyaránt kerültek a távol-keletre, ahol viszontagságos körülmények között 
alkottak és hoztak létre maradandó értékeket. A magyar missziók munkája a két világ-
háború közti időszakban szinte teljesen megszűnt. A két ország között hivatalos diplo-
máciai kapcsolat nem volt, a kereskedelmet néhány vállalkozó magánügyletei jelentették, 
társadalmi kapcsolatoknak nem lehetett esélye a nagy távolság és a háborúk következtében. 
Az önálló magyar missziók alig egy évtizeden át léteztek Kínában. 1949. után min-
den magyar misszionárius Kína elhagyására kényszerült, Magyarországon 1950-ben 
gyakorlatilag felszámolták a szerzetesrendeket. 

A kínai missziókban szolgálók története a pécsi Pius Gimnázium történetében is 
számon tartott. Csak kiragadva néhányukat a kínai missziókban munkálkodók közül: 
Cser László (annakidején érdeklődést kiváltó Kínát bemutató kiállítással lepte meg a 
pécsieket), ott dolgozott Papilla Lajos (1913–2000) szerzetes, nagypalli születésű 
volt Sebes (Schreiber) József. A ferences missziósok között találjuk Nagymányoki 
Gilbertet (Guth Péter, 1914–1988, Nagymányok) aki a pasaréti kínai missziós iroda 
vezetője volt,2 Károlyi Bernátot (1892–1954) aki 1925-től vett részt a kínai misszió 
munkájában. Megjegyezzük, hogy a kínai keresztény (és más missziók) kevéssé 
eredményesek, (kivéve, amikor a hittérítést összekapcsolták a gyógyítással és a taní-
tással), mert a hagyományos keleti vallások és helyi kultúrák befolyása igen erős. 

A magyar-kínai kapcsolatok alakulásában több fordulópont követhető. A közel-
múltban Medgyessy Péter 2003. évi, majd Gyurcsány Ferenc 2007-es kínai látogatá-
sa, a magyar bemutatkozás jelenlegi sokirányú dinamikája további távlatokat jelent. 

A kínai és pécsi felsőoktatási kapcsolatok lehetőségeiről tárgyalt Pécsett Zushou 
Zhu kínai nagykövet.3 „A kínaiaknak hídfőállás vagyunk” – nyilatkozta a pekingi 
magyar nagykövet4 majd ezt erősítette meg Szili Katalin az országgyűlés elnöke Vu 
Pung-kuó (Wu Bangguo) a kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottsága elnöké-
nek.5 Hasonlóan nyilatkoztak más hazai szakemberek és politikusok. Az Európai 

                                                        
1 A magyar jezsuiták kínai missziójának történetéről lásd Vámos Péter (2003): Magyar jezsuita 
misszió Kínában. Akadémiai, Budapest, kitűnő munkáját. 
2 Nevéhez fűződik 1945 után egyik műve kapcsán a Ferenciek temploma belső galériáján rendezett 
kis bemutató, amelyen Kelet katolikus egyházművészete című munkáját ismerhették meg (Feren-
ces Missziók. Budapest. 1948)  
3 Kína diákokat küldene (Népszabadság tudósítója). 2003. december 19-én (pénteken) a kínai 
nagykövet Pécsett tárgyalt. Sajtótájékoztató. Jelenleg 100 kínai diák tanul állami ösztöndíjjal 
Magyarországon (Hollandiában négyezren vannak). Angol nyelvű kurzusok iránt érdeklődnek. 
Népszabadság. 2003. december 20. p. 18. 
4 Hu Hintao kínai államelnök látogatása Magyarországon. Népszabadság. 2004. június 9. p.4.  
5 Hídszerep hazánknak. Magyar Nemzet. 2007. május 24. p.9.  
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Unió Kínával kapcsolatos irányelvei6 a kapcsolatok erősítését ajánlják, amelyre 
Magyarország többek között a kulturális évad megrendezésével és a külkapcsolatok 
dinamizálásával válaszol.7 

Az eseménydús kapcsolatok mellett azonban érdemes felidézni néhány mozza-
natot, amely Pécs8 illetve a pécsi felsőoktatás már évtizedekkel előbb megvalósított 
kínai-magyar kapcsolatait őrzik. 

A Magyar Népköztársaság csaknem azonnal a Kínai Népköztársaság megalaku-
lása után, 1949. október 6-án ismerte el a KNK-t, (ezt a fontos diplomáciai lépést az 
USA csak harminc évvel később tette meg!), majd ezt követően gyakorlatilag évente 
kötött gazdasági-külkereskedelmi, valamint kulturális együttműködési szerződést, s 
ez utóbbiak a kölcsönös oktatás, képzés feladatait is tartalmazták. Ennek alapján 
több magyar és kínai fiatal került egymás egyetemeire, a növekvő számú hallgató 
később – máig – eredményesen alakítja országaink kapcsolatait. 

Az egyes vagy kiscsoportos képzések helyett fogalmazódott meg évfolyami kép-
zés megteremtésének lehetősége kínai hallgatók számára. A lehetőség adott volt, a 
kínai hallgatók magyarországi képzésének ügye körültekintő és lassú tárgyalások 
alapján jött létre. A hazai oktatási intézmények a feladatba nem szívesen kapcsolód-
tak be.9 Részben a feladat újszerűsége, a tananyaggal kapcsolatos fenntartások, rész-
ben a hallgatókkal történő foglalkozás nehézsége tűntek fel akadálynak. Az 1976-
ban majd 1980-ban történt tájékozódás után a fordulópont 1984-ben történt.10 Az 
eseményről Bárdi László, Baranya megyei akkori oktatásigazgatásának egyik veze-
tője, így emlékezik vissza:11 

„A Janus Pannonius Tudományegyetem mindig ismert volt vállalkozó hajlandó-
ságáról. Amikor 1984-ben egy kínai-magyar államközi megbeszélésen újólag felme-
rült kínai diákok magyarországi képzése, az akkor Művelődési Minisztérium – a mai 
Oktatási Minisztérium elődje, a köz- és felsőoktatás hazai főhatósága – minden 
egyetemen ismét tájékozódott, ki fogadna részképzésre magyar szakos kínai egyete-
mistákat? 

                                                        
6 Az Európai Unió új Kína-politikájának elvi alapjai: Commission of the European Communities: 
Towards a New Asia Strategy, Brussels, 1994. ill. A Long Term Policy for China-Europe Relati-
ons, Brussels, 1995. 
7 Gyurcsány Pekingben megnyitotta kultúránk évadát. Népszabadság. 2007. szeptember 3. p.1, 8. 
8 Pécsett az első népi Kínával kapcsolatos kiállítás (térkép és könyv) 1951 áprilisában volt (a 
Fogaras utcai Pártházban). Az olvasómozgalom keretében feldolgozásra került Konsztantin 
Szimonov: A harcoló Kína (Szikra. Budapest. 1950.) című műve. Az olvasómozgalomban előirt 
könyvről a hazai előírások mellett még a külföldön megjelenő Hazai Figyelő (Szerk.: Csicsery 
Rónai István) is hírt adott (1951. február 15. I. évf.2. p.9.)  
9 A helyzet ma sem könnyebb, mert a felsőoktatásban, 2007-ben kezdeményezett vizsgálatra, 
miszerint mely felsőoktatási intézmény képes külföldi hallgatók fogadására, épp a kínaiakkal 
szemben fogalmazódott meg az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség felhívása, amely rosszalja 
a bevándorlási lehetőség bővítését és különösen azt, hogy a hallgatók fogadásával „a bevándorlás 
természetes mértékét meghaladó migráció mesterséges előidézése” történik. Varga Dóra (2007): A 
kínaiaktól tartanak az ifjú kereszténydemokratát. Külföldi hallgatókat hív az oktatási tárca. Nép-
szabadság. augusztus 8. 3. továbbá: Gyurcsány kínai diákokat hiv. hazánkba. Magyar Nemzet. 
2007. szeptember 5. p.3, 7..  
10 Bárdi László dr.: Kínai egyetemi hallgatók részképzése Pécsett. Kézirat. Pécs. 2003. A FEEFI 
történeti kiadványába. Bárdi László korábban a Baranya Megyei Tanács VB. Művelődési Osztá-
lyának helyettes vezetőjeként kezdeményezője és folyamatos gondozója volt a kínai és más idegen 
nyelvű képzéseknek.  
11 A továbbiakban kiegészítéseinkkel ezt az anyagot vesszük figyelembe, vö. Bárdi László dr. 
Visszaemlékezés a kínai hallgatók Baranya megyei képzéséről. Kézirat. Pécs. 2003. 
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A tájékozódásra adott vélemények erősen megoszlottak. Az igenlő választ első-
sorban a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemtől várták, ahol régtől foglal-
koztak ázsiai nyelvekkel és ázsiai hallgatóik is voltak. A szűkös körülmények között 
működő, anyagi gondokkal és állandó zsúfoltsággal küzdő egyetem végezetül nem 
vállalkozott az érdekesnek tűnő feladatra. Az ELTE az ötvenes évek elején már fog-
lalkozott kínai hallgatókkal. A volt kínai ösztöndíjas hallgatók közül többen diplo-
mataként dolgoztak a magyar-kínai barátság megerősítéséért. Az ELTE magyar sza-
kán végzett többek között a pekingi Idegen Nyelvek és Kultúrák egyetemének ké-
sőbbi tanszékvezető tanára, Gu Zong Ying is. Nagykövetek, sőt miniszterhelyettes is 
került ki közülük. A körülmények jellemzésére megemlíthető, hogy az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karán működő Kínai Tanszék akkori öt évfolyamán összesen négy 
hallgató tanult, közülük egy Kárpátaljáról érkezett. 

Hosszas egyeztetések után a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanár-
képző Kara vállalta, hogy több tanéves részképzést és hozzá kapcsolódóan kollégi-
umi elszállásolást nyújt a pekingi Idegen Nyelvek Egyeteme – mai nevén Idegen 
Nyelvek és Kultúrák Egyeteme – magyar szakos hallgatóinak”.12 

Az igényes feladat elvállalásában jelentős szerepe volt a mai FEEFI és jogelődje, 
a Közművelődési Szakcsoportból később Közművelődési Tanszékké átalakult egy-
ség vezetőjének, Koltai Dénesnek bátorító, a kezdeményezést támogató és közvetlen 
intézkedésekben is részvevő magatartásának. A budapesti hozzájárulást és a helyi 
intézményi vállalást elfogadva, a kínai-magyar államszerződés alapján az 1986/87. 
tanévben a tavaszi szemesztert Pécsett kezdte meg a pekingi egyetem tizennégy 
magyar szakos hallgatója”.13 

A magyar felsőoktatás történetében az első eset volt, hogy egy külföldi egyetem 
egy teljes évfolyamát többéves részképzésre hazánkba küldte.14 

A neveléstörténeti esemény kínai részvevői: 
− a fiúk: Chen Xin, Huio Qinyu, Ji Xiaogang, Liang Caide, Wang Chao, Wang 

Hongliang, Wang Kaiyu és Zhu Xuanzhong, 
− a lányok: Fu Yahong, Ge Siying, Liu Yuyan, Sun Anlin, Wang Lijuan és Zhang 

Yue a Kínában kezdett képzésük befejezéseként érkeztek a részképzésre. 
Kísérő tanáruk Gu Zong Ying adjunktus, később egyetemi docens majd tanszék-

vezető-helyettes volt, aki a magyar nyelv nagyszerű felkészültségű tanáraként az 
itteni oktatásba is tevékenyen bekapcsolódott. 

Közösen a multikulturalitásért 
A pécsi képzés nem csupán a magyar nyelv alapos elsajátítására irányult. A diákok 
megalapozott szókinccsel, szabatos nyelvhasználattal érkeztek. Széleskörű tantárgyi 
kínálat alapján ismerkedtek meg a magyar irodalom, történelem, néprajz. oktatás-
ügy, művelődés, kultúra problémáival, de az időszerű közgazdasági, szociológiai és 
társadalomtudományi ismeretekkel is. Alkalom nyílt vállalatok – így a bányavállala-
tok és mezőgazdasági szervezetek – megismerésére. A város kulturális intézményeit 
a gyakorlati munkába történő bekapcsolódáson ismerhették meg. 

                                                        
12 Bárdi László dr. Visszaemlékezés a kínai hallgatók Baranya megyei képzéséről. Kézirat. Pécs. 
2003. 
13 Kínai hallgatók a Tanárképző Karon (Bozsik László). Dunántúli Napló. 1987. március 23. 4. p. 
14 Útmutató és tanterv a kínai népművelőszakos hallgatók képzéséhez. Öszeállitotta dr. Koltai 
Dénes és a Munkaközösség. Pécs. 1985. 
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A képzést Neményi Kázmér fogta össze. Az oktatásban közreműködött 
Andrásfalvy Bertalan, Bányai Sándor, Bárdi László, Horányi Özséb, Szépe György, 
Váróczi Zsuzsa. A későbbi szemeszterekben más karok, közte a Közgazdaságtudo-
mányi Kar oktatói is részt vettek, többek között Golobics Pál. A képzésben messze-
menő gondossággal vett részt Koltai Dénes és Krisztián Béla.15 Erre azért volt szük-
ség, mert a hallgatók az egyetemi tanórák mellett a helybeli és vidéki vállalatokat 
(Pécsett a két bányavállalatot), az oktatási és közművelődési intézményeket, kulturá-
lis rendezvényeket is meglátogatták. 

A kínai egyetemi hallgatók tartós pécsi jelenléte élénk közéleti érdeklődést vál-
tott ki. Annakidején Magyarországon gyakorlatilag csak ők képviselték Kínát. A 
helyi sajtó és rádió ismételten hírt adott tanulmányaikról, mindennapjaikról. Ez sike-
resen pótolta a hazai kapcsolatok alakulásának nehézkességét. Valósággal közös, 
családi ünnepséget csaptak, amikor néhány hét elteltével – az egyik leány – megkap-
ta első hazai levelét. A postabontás öröme állandó volt, csak egy alkalommal ha-
gyott alább, amikor az egyik fiú édesanyjának váratlan haláláról érkezett szomorú 
hír. Az is közös örömnek számított, amikor egyikük édesapjának – egy európai kon-
ferencia alkalmát felhasználva – sikerült Pécsre ellátogatnia, hisz a hallgatók a kép-
zés ideje alatt nem utazhattak haza. A szorgalmas hallgatók a nyári szünetet pénzke-
resettel egybekötött alkalmi munkára és hazai, valamint külföldi kirándulásokra 
fordították. 

A Jakabhegyi úti kollégium élete színesebbé vált. Kollégiumi esteket rendeztek, 
főztek, fotokiállításokat szerveztek. A kínai ételek sok vendéget – hallgatót, oktatót 
– vonzottak. A kínai hallgatók egy-egy szabad estéjükön még a pécsi Vadásztanyán 
is felléptek, gazdagítva az egyre több érdeklődő és vendég találkozóit. Zenés-dalos 
műsoraikkal kedvelt meghívottjai voltak a város diáktalálkozóinak. Az egyetem 
hallgatóival jó kapcsolataik voltak, az egyik hallgató itt megismert magyar leánnyal 
kötött házasságot. Népszerűségüket az is növelte, hogy nehezen azonosítható nevük 
mellett magyar keresztnevet kaptak, amit még mostanában, évtizedek multán is 
büszkén használnak. 

A félévi és év végi vizsgaalkalmakkor, egyéb megmérettetéseken egyértelmű 
képet kaphattunk szorgalmukról, a feleletek és dolgozataik alapján pedig a magyar 
nyelvben és a szakmai ismeretekben való egyre alaposabb tájékozottságukról. Önál-
ló kutatómunkába kezdtek, Bárdi László kezdeményezésére közös kulturális emlé-
keket, a két nép olyan tudósait kutatták fel, akik valamilyen módon hozzájárultak a 
két ország kölcsönös megismeréshez. Egyik ilyen dolgozat volt pl. a Magyar Lajos-
ról (1891–1940) készült pályamunka. 

Kína magyarországi nagykövetsége kiemelt figyelmet fordított a Pécsett tanuló 
kínai hallgatókra. Többször meglátogatták őket, érdeklődtek tanulmányaikról, ismé-
telten megerősítették, hogy a pécsi egyetem eszményien beváltotta a képzéshez fű-
zött előzetes reményeiket. A kínai Oktatási Minisztérium hasonló elismeréssel érté-
kelte az itt folyó képzést. 

Az 1988/1989-es tanév őszi szemesztere a szakdolgozatok elkészítésének idő-
szaka volt. A témaválasztás rendkívül széles kört ölelt fel – a hazai lakodalmas szo-
kásoktól a magyar külkereskedelmen át az aktuális oktatási reformkísérletekig és a 
kínai szokások bemutatásáig. Ebben nagy segítséget nyújtottak az oktatók és kari 
meg a központi könyvtár. 

                                                        
15 Azidőben a Mecseki Szénbányák munkatársa. 
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A kínai belpolitikai események azonban beleszóltak a sikeres képzésbe. A kínai 
kormányzat politikai okokból sürgette a hallgatók hazatérését, kezdeményezte a 
részképzésnek a tervezettnél néhány héttel korábbi lezárását. Az előírt vizsgák után 
a magyar diplomákat a Kínai nagykövetség akkori kulturális vezetői, Xie Zhonglian 
és Luo Sudong első titkárok jelenlétében vehették át a kínai hallgatók. Ugyanekkor 
vette át Gu Zong Ying professzor a magyar Oktatási Minisztérium Kiváló Munkáért 
kitüntetését. A három legjobb hallgató – Chen Xin, Ji Xiaogang és Wang Hongliang 
– a JPTE emlékérmét és oklevelét kapta. 

A kínai hallgatók 1989 januárjában távoztak Pécsről. Elutazásukkor sokan bú-
csúztatták őket. Az elhangzott „viszontlátásra!” bizonytalanul szállt a levegőbe, 
tényleges újratalálkozásokra csak évek multán kerülhetett sor. A kínai hallgatók 
számára a Janus Pannonius Tudományegyetem második egyetemükké, Magyaror-
szág második hazájukká vált. A képzés színvonalát bizonyítja, hogy valamennyien 
helytálltak a különböző munkaterületeken, diplomájuk konvertibilis értékű volt. 

Van, aki diplomáciai szolgálatban képviseli hazáját: Liang Caide a külügyi szol-
gálat valamennyi lépcsőjét bejárta: Kína magyarországi Nagykövetségének: attasé-
jaként kezdte, majd harmad- másod- és első titkár lett. Jelenlegi visszatérésével 
pedig politikai tanácsosként a nagykövet helyetteseként dolgozik a magyar-kínai 
kapcsolatok folyamatos erősítésén. Sun Anlin hazánkban lett sajtóattasé, majd követ-
ségi másodtitkár, jelenleg a Kínai Külügyminisztérium magyar-szakértő munkatársa. 
Wang Hongliang más ázsiai állomáshelyeken lett diplomata. A kínai Tudományos 
Akadémia legfiatalabb doktoraként Chen Xin a magyarországi rendszerváltás szakér-
tője, jelenleg a Rába Rt. kínai vezérképviselője. Vállalkozói sikereket ért el Wang 
Kaiyu Magyarországon, magyar feleséggel. Hazánkban kezdte sikeres vállalkozását 
majd Kínában, folytatta Fu Yahong. Üzleti sikereket mondhat magának Zhu 
Xuanzhong Kínában, Wang Lujian az USA-ban, Hui Qinyu Németországban, Liu 
Yuyan Kanadában. Újabb egyetemi diplomát szerzett az Egyesült Államokban Ji 
Xiaogang, s ennek birtokában amerikai állampolgárságot kapott, mint az egyik leg-
nagyobb elektronikai vállalat kiemelt besorolású programfejlesztője. Többen van-
nak, akik folyamatosan részt vesznek a pekingi nagykövetség és kereskedelmi kiren-
deltség magyar tolmácsolási feladataiban, így korábban Wang Lijuan sőt Gu Zong 
Ying professzor, mint főtolmács. 

A kínai diákok máig számon tartják a pécsi egyetemről érkezetteket. Állandó és 
kölcsönös kapcsolatot tartanak fenn Bárdi Lászlóval, s mindig értékes szakmai taná-
csokkal, engedélyekkel segítik a kínai kutatómunkáját, meleg szeretettel emlékezve 
a Pécsett töltött időre. A Pécsi Tudományegyetem, illetve a FEEFI által szervezett 
kínai szakmai utazások alkalmával, 1997-ben és 1998-ban különös örömmel talál-
koztak egykori oktatóikkal. 

A kínai nyelvű középiskolai képzés kísérlete 
Már a nyolcvanas években érzékelni lehetett, hogy a kínai reform, a nyitás politikája 
olyan erőt jelent, aminek meghatározó következménye a dinamikus fejlődés. Ezt 
felismerve, a kínai-magyar együttműködést segítő nyelvismeretben is tudatos előre-
lépést terveztünk. Az egyetem és a megyei oktatásigazgatás javaslatára Pécs városa 
Nevelési Központja jelezte fogadókészségét és vezette be a kínai nyelv fakultatív 
oktatását. A kínai nyelvoktatás első oktatója a kínai egyetemistákat kísérő tanár, Gu 
Zong Ying lett. Gu Zong Ying hazautazását követően Bányai Sándor, a Tanárképző 
Kar lektorátusának kínai nyelvtanára folytatta az oktatást. 
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A pécsi kezdeményezés országos hírű lett. Gu Zong Ying professzor kitűnő 
módszerrel, játékos formában vezette be tanulóit a kínai nyelv rejtelmeibe. Példás 
felkészültsége nagymértékben hozzájárult a kínai nyelvvel rokonszenvezők tábora 
kialakulásában. A kínai képzésre távolból is jelentkeztek. Egy tanuló, Bányász Edit 
Nyíregyházáról érkezett, ő lett Magyarország első, kínai nyelvből is érettségizett 
diákja. Jó nyelvtudása birtokában az ELTE Kínai Nyelvi Tanszékére került, azt siker-
rel elvégezte, később tudományos fokozatot szerezve a magyar Kína-kutatás terüle-
tének és a nemzetközi kulturális kapcsolatoknak egyik motorja lett. 

A kínai nyelvű középiskolai oktatás részben anyagi okok, részben a kislétszámú 
jelentkező miatt rövidesen abbamaradt. Mindez mára a hazai neveléstörténet fontos 
része, de nem csupán a múlt. A Pécsett folytatott kínai képzésnek van egy mindmáig 
élő hatása. 

A közelmúltban jelent meg az Európai Unió Bizottságának stratégiai jelentőségű 
dokumentuma az EU új Ázsia-politikájáról. Ez megállapítja, hogy a világ leggyor-
sabban fejlődő térsége Ázsia és azon belül Kína várhatóan átveszi a világgazdaság 
vezető szerepét. Az egymásközti kapcsolatokat teljesen új alapokra szükséges he-
lyezni, az eseti ügyletek helyébe a folyamatosan létező együttműködést kell megte-
remteni. Ennek egyik elengedhetetlen alapja a keleti civilizáció, gondolkodásmód 
intézményes megismerése/megismertetése. Ennek hiányában reménytelen, egyszerű-
en illúzió a sokoldalú kulturális, gazdasági/tudományos/műszaki együttműködésre 
törekedni. A legendásan emlegetett „Kelet-Nyugat” szakadék áthidalása nemcsak a 
nyelvnek, hanem, sőt elsősorban a meghatározó kulturális háttérnek az ismeretét 
igényli. 

Kínai ismeretek az egyetemi kurzusokban 
Erre a jövőformáló társadalmi kihívásra, az egyik legnagyobb jelentőségű távlatra 
reagálva vezette be a FEEFI vezetése – személy szerint Koltai Dénes és Krisztián 
Béla kezdeményezésére Bárdi László alkotó közreműködésével– a korábbi pécsi 
majd kínai tapasztalatok és kapcsolatok alapján a keleti civilizáció és kapcsolatrend-
szere megismerésének alapozó tantárgyait. 

Először a budapesti és a kecskeméti képzési központok levelező oktatási prog-
ramjába került be a keleti civilizációkat megalapozó „Keleti vallások és eszmerend-
szerek” oktatása. Az oktatáshoz tankönyv és szöveggyűjtemény készült.16 

A dinamikus multikulturalitás szellemében bővült az ilyen tantárgyak köre. A 
nappali tagozatokon a „Kína és világ” majd a „Kína és az Európai Unió” illetve 
„Kína gazdasága” és „A világcivilizációk és Kína”, az „Európai és kínai civilizációs 
műveltség” című kurzusok a nappali hallgatók felkészítését szélesebb perspektívá-
ban a jövő feladataira történő megfelelésben kívánják szolgálni.17 A kínai ismeretek 
nagy érdeklődést keltettek. A nappali tagozatos hallgatók témaválasztását az érdek-
lődés, az „ismeretlen”, de szükséges ismeretek megszerzése indukálja. A kurzusok 
hírét és népszerűségét mutatja be a Fórum, amikor az év eleji beiratkozásnál történt 
tömeges tantárgyi jelentkezéseket illusztrálta. Eszerint: 

„A keleti (arc) művészet mestere. Krisztián Béla: Kína és a világ. Kína kicsit 
más (persze nem ferde) szemmel. Azt már tudjuk, hogy Kína hamarosan a világ egyik 

                                                        
16 Bárdi László: A keleti vallások. A JPTE FEEFI és a TANORG Budapest kiadásában. Budapest. 
1997. Új és átdolgozott kiadása: Bárdi László: A keleti világvallások története és eszmevilága. 
JPTE. TTK. Földrajzi Intézet. Ázsia Központ. Pécs. 1999. Keleti kiskönyvtár 1. 
17 Bárdi László-Krisztián Béla: Kínai tárgyú tantárgyak oktatása a PTE-n. Kézirat. 2004. 



 Kulturális híd – kínaiak képzése Pécsett 

 97 

vezető gazdasági hatalmává válik, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem száraz 
adathalmaz, hanem valódi élet. Ez az, amit megismerhetünk a kurzus során. Szinte 
kedvet kapunk, hogy azonnal lóra/gépre pattanjunk, és személyesen győződjünk meg 
a hallottakról. Az előadást a tanár úr személyes élményeiről szóló történetek színesí-
tik. Az ajánlott irodalom további ismerteteket ad. Felvehető műveltségiként is. Mi-
ért? Mert remek sztorikat hallhatsz. Miért ne? Mert nem fogsz megtanulni kínaiul. 
Óra típusa: Előadás. Bejutás: kisebb könyökharc árán, és előjegyzés során sikerül-
het. Techinfo: HUM1262, MUK1105.” 18 

 

A hallgatók beszámolóiból, évfolyam-dolgozataiból és szakdolgozataiból követ-
hetőek az érdeklődés irányai, amelyek rendkívül szerteágazóak. A jelentkezettek 
nagy száma egyben az érdeklődés sokirányúságát is mutatja, ezzel bizonyítva a Kína 
iránt állandósult érdeklődést és a tanultak hasznosítására irányuló törekvést. 

Koltai Dénes intézetigazgató együttműködésével több kínai kapcsolat alapozó-
dott meg. Így Tóth József rektor kezdeményezésére a kilencvenes évek második 
felében létre jött a PTE Ázsia Központja.19 Országszerte az a vélemény, hogy a PTE 
illetve a FEEFI innovációs problémaérzékenysége és megoldásai előretekintő, kon-
cepciózus lépések, amelyek a jelen sikerei és a jövőben kamatozódnak a kínai-
magyar kapcsolatok körében. Ez a képzés egyik alapja volt azoknak a kölcsönös 
kezdeményezéseknek, amelyekkel a pécsi egyetem, illetve a Kar új együttműködési 
szerződést kötött a Pekingi Idegen Nyelvek Egyetemével és vesz részt a kínai kultú-
ra folyamatos közvetítésében. 

A kínai főiskolások pécsi részképzése óta két évtized telt el. Nincs hónap, hogy 
a volt hallgatók valamelyike ne jelentkezne. Kínai kutatóutjain Bárdi László gyakran 
találkozik velük, s nem csökken érdeklődésük volt intézményük, tanáraik iránt. Sze-
retettel írnak és beszélnek az itt eltöltött időről. Az első magyarországi teljes évfo-
lyamra kiterjedő részképzés neveléstörténeti esemény, amelynek eredményessége 
erősíti a folyamatosan bővülő kapcsolatokat. 

 
 
 

                                                        
18 Vadászatra fel! 2004. 2. Fórum. p.4. 
19 Sajtótájékoztató a JPTE Ázsia Központ létrehozásáról. 1999. szeptember 6-án. Pécs, Morik 
Café, Jókai tér.  


