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Három éves a Konfuciusz Intézet
孔子学院成立三周年。

2006 Avatás
December 7 – Zhou Zushou nagykövet, Hiller István miniszter, Hao Ping 
a BFSU rektora, Guo Xiaojing Intézetünk igazgatóhelyettese jelenlétében 
Hamar Imre igazgató „riportot készít” a kéttannyelvű iskola diákjaival 

孔子学院挂牌仪式

2006年12月7日 – 中国大使朱祖寿、匈牙利教育和文
化部部长希莱尔·依什特万、北京外国语大学校长郝
平、罗兰大学孔子学院副院长郭晓晶在场，罗兰大学
孔子学院院长郝清新“采访”匈中双语学校的学生们。

2007 Peking
December 11-12 Konfu ciusz Intézetek II. konferenciája. Chen Zili, az Ál-
lamtanács tagja, Zhou Ji oktatási miniszter  és Guo Xiaojing Intézetünk 
igazgatóhelyettese az ELTE Konfuciusz Intézet pavilonjánál.

在北京汇报学院工作

2007年12月11-12日在第二届全球孔子学院大会上，郭
晓晶副院长向国务委员陈至立、教育部部长周济介绍
罗兰大学孔子学院展台。

2008 Látogatás
Jia Qinglin kínai vezető politikus látogatása az ELTÉN 2008 május 9-én. A 
vendéget Intézetünk vezetősége fogadta és tiszteletére gálaműsort rende-
zett az ELTE Dísztermében.

领导人视察学院工作

2008年5月9日，中国政治协商会议主席贾庆林访问罗
兰大学孔子学院。孔子学院特在罗兰大学大礼堂内组
织了一场欢迎演出。
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Kulturális programjaink
2009 / II. félévben

Immár hagyományosnak mondható programjaink 2009. II. félévében is folytatódnak. Filmklubunk minden 
hó első keddjén, három alkalommal: (szept., okt., nov.) jelentkezik, itt művészfilmek kerülnek bemutatásra. Az 
élményen túl a filmek a nyelvgyakorlásnak is vonzó lehetőségei. Közkedvelt Ismerkedés a mai Kínával előadás-
sorozatunk négy este tart elemzést a mai Kína életéből (szept.-dec.), immár csodálatot kiváltó gazdasági-
társadalmi fejlődésének mozgató rugóiról.

Emlékülésen elevenítjük fel Intézetünk három éves múltját (december 7), amely során mások elismertségét 
is sikerült megszereznünk. A kerek évfordulókból erre az időszakra esik a Kínai Népköztársaság és Magyaror-
szág diplomáciai kapcsolatainak 60. évfordulója (október 3), melynek gazdagításában az Intézetünket létrehozó 
két testvéregyetem, az ELTE és a BFSU is hozzájárult csendes, de sikeres munkával: Pekingben magyar szak, 
Budapesten pedig a kínai szak eredményes oktatással képviselte a két nép egymás iránt mutatott kölcsönös 
elismertségét. 

Most is gondolunk a középiskolás fiatalságra, kulturális napokon veszünk részt az ELTE Gyakorlóiskoláiban 
(október eleje), a kínai oktatásban résztvevő szakköreink számára pedig kulturális versenyt rendezünk (nov.13).

Kulturális partnereink ünnepi rendezvényeit (Kulturális Örökség Napjai, Ginkgo) szokásos műsorainkkal 
(teabemutató, kalligráfia, kínai kézműves hagyományok bemutatása) gazdagítjuk. Mi magunk pedig őszi gá-
laműsorunkon Kínából érkező vendégművészeket fogadunk, akik hamisíthatatlan kínai hangulatot hoznak 
Intézetünk életébe.
Nagyközönségünk három kínai kulturális ágazat vonzza leginkább, a taiji (tajcsi) mozgásművészet, a hagyo-
mányos konyhaművészet, és a kínai szépírás művészete. Intézetünk feladata itt elsősorban a hitelesség 
biztosítása, ezért tanfolyamokat szervezünk, ahol autentikus előadók avatatnak be bennünket, az oly sokakat 
érdeklő kínai titkokba.

孔子学院文化活动
2009年第二学期

孔子学院每个月都组织电影俱乐部和以“了解今日中国”为主题的系列讲座。
孔子学院将举办丰富多彩的文化表演，参加多种活动（文化遗产日，银杏日）
展示中国文化，以专业讲座的形式介绍太极拳、中国烹饪和书法艺术。在秋季
的文艺歌舞晚会上，来自中国的艺术家们将做精彩的演出。

值得一提的是，罗兰大学孔子学院已经成立了近三个春秋（12月7日），已经获
得了匈牙利各界的广泛认同。在这个值得庆贺的日子里，适逢中华人民共和国
与匈牙利建交60周年 (10月3日)，罗兰大学和北京外国语大学——这两家联手
共建孔子学院的兄弟院校则为之默默耕耘：设在北京的匈牙利专业与设在布达
佩斯的汉语专业，通过他们桃李满天下的教育硕果，充分表现出两国人民之间
的相互了解与关注。 
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Barackfa-virágzás《桃花灿烂》

Időpont: 2009. szeptember 8. (kedd) 18:00
Helyszín: ELTE-BTK „F” épület, Buzágh terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, magasföldszint)
A filmet kínai nyelven angol felirattal vetítjük!

Az 1970-es években, a Kulturális forradalom alatt Wuhanban 
egymásba szeret két fiatal. Lu Xi (Guo Xiaodong), mivel kettőjük 
családi háttere és szociális helyzete merőben különböző, nem meri 
felfedni érzelmeit a szépséges Xing Zi (Zhou Yun) előtt. Mikor vég-
re összegyűjti a bátorságát, a lány már nem tudja feledni annak 
korábbi vétkeit… Ennek az egyszerű, szívet szorongató ámde 

tragikus szerelmi történetnek alapjául Andersen a beteljesületlen szerelemről szóló A fűzfa alatt című meséje 
szolgált.  ~ A filmet a 16. Koppenhágai Dán Filmfesztivál Andersen-díjjal jutalmazta.

上个世纪70年代， 在文化大革命期间的武汉市，两个年轻人彼此相爱。由于
家庭门第和社会地位的巨大差距，陆粞（郭小东是饰）不敢向星子（ 周韵）
表示自己内心的情感。当他俩终于结成了朋友，女孩已经不能忘记他从前的过
失……这部故事简单、却很揪心的悲剧故事，改编于题为《柳树下的梦》的安
徒生童话。
这部电影在第16界哥本哈根丹麦电影节上获得了安徒生奖！
中文原声，英文字幕！

FILMKLUB A KONFUCIUSZ INTÉZETBEN
Minden hó (kivéve a nyári szünetet) első keddjén este 6 órakor kínai filmet vetítünk Intézetünkben.  
A filmeket a Kínai Népköztársaság Nagykövetsége bocsátja rendelkezésünkre. A filmek kínai nyelvűek, 
többnyire angol felirattal, olykor a felirat kínai, így nyelvtanulásunkat is segíti. 

孔子学院的电影俱乐部

每月的第一个星期二晚6点孔子学院免费放映中国电影。
影片由中国驻匈牙利大使馆提供。
电影为中文对白，英文字幕。为帮助汉语学习，少数电影为中文字幕。
欢迎您的光临！

szeptember 8.
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Sajtótájékoztató a Távol-keleti tanulmányok folyóirat  
első számának megjelenése alkalmából

Időpont: 2009. szeptember 15.
Helyszín: ELTE-BTK „F” épület – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4./F. magasföldszint)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Napjainkban a Távol-Kelet nem csak gazdasági, politikai, 
de kulturális szempontból is egyre inkább a világ figyel-
mének középpontjába kerül. Hazánkban több műhely 
foglalkozik a térséggel, azonban eddig nem jelent meg 
olyan tudományos kiadvány, mely teljes terjedelmét az 
ilyen irányú kutatások bemutatásának szentelné. Eme űr 
betöltésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem Távol-ke-
leti Intézete új, tudományos folyóiratot indított Távol-keleti 
Tanulmányok címmel. 

A kiadvány első számának megjelenése alkalmából a Tá-
vol-keleti Intézet az ELTE Konfuciusz Intézet közreműködé-
sével ünnepélyes sajtótájékoztatót tart.

《远东研究》首刊发行新闻发布会

时间：2009年9月15日
地点：罗兰大学文学院

近些年来，远东的政治、经济和文化领域的发展引起世界范围越来越广泛的关
注。在我们国家，虽然有许多单位开展了不少的研究课题，但迄今为止，尚未
有一本与此相关、内容全面、能够具有指导性的学术出版物问世。罗兰大学远
东研究所最新出版的学术刊物《远东研究》弥补这一空白。

远东研究所将与罗兰大学孔子学院合作，举行《远东研究》首刊发行新闻发布
会。

szeptember 
15.
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Kulturális Örökség Napjai

Időpont: 2009. szeptember 19.
Helyszín: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum (1062 Budapest, Andrássy út 103.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet a Kulturális Örökség Napjai keretében a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múze-
umban várja nagysikerű kalligráfia-programjával a kínai kultúra iránt érdeklődő barátait. A Konfuciusz Inté-
zet kalligráfus mesterének, Yu Zemin művész úrnak a segítségével bárki jól csengő kínai nevet kaphat, melyet 
kalligráfus mesterünkkel meg is festethet, és akár haza is vihet!

A képen: Zhang 
Chunxiang Nagykövet 
mint kalligráfus és fiatal 
csodálója (egy korábbi 
kalligráfiai napon).

张春祥大使为孔子学院活动题词

文化遗产日
霍朴·费伦茨东亚艺术博物馆
时间:2009年9月19日
地点:霍朴·费伦茨东亚艺术博物馆

罗兰大学孔子学院在将于文化遗产日在霍朴·费伦茨东亚艺术博物馆举办中国
书法表演活动,欢迎对中国文化感兴趣的朋友们踊跃参加。孔子学院老师将帮助
每位朋友起一个中文名字，并请书法家用毛笔书写，您可以把这它带回家留作
特别的纪念！

szeptember 
19.
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Csanádi Mária
A globális válság hatása a kínai rendszer átalaku lására  
és ennek térbeli eltérései

Időpont: 2009. szeptember 29 (kedd) 18:00
Helyszín: Intézet, Kodály-terem (1088 Múzeum krt. 4/F, magasföldszint)

Ismerkedés a mai Kínával előadás-sorozat 2009/7
A hosszú éveken keresztül tartó globális növekedés, valamint 
Kína fokozódó beépülése a globális gazdaságba nem csak je-
lentős makrogazdasági növekedést okozott Kínában, hanem 
gazdasági átalakulást is. A kérdés, hogy a globális hanyatlás 
egy immár jelentős mértékben integrálódott ország esetében 
milyen hatással van a gazdaság növekedésére, milyenek ennek 
térbeli eltérései? Hogyan hat a változás a gazdasági szféra to-
vábbi átalakulására, milyen intézményes válaszok születnek a 
negatív hatás ellensúlyozására, milyenek ennek térbeli eltérései, 
és mindez milyen hatással van a politikai alszféra esetleges 
változására?

Csanádi Mária közgazdász, az MTA Közgazdaságtudományi 
Intézetének tudományos tanácsadója

查娜迪·玛利亚：
全球危机对中国体制改革的影响以及地区差别 

持续已久的全球性增长，以及中国对全球性经济逐步增强的加入与渗透，不仅
在中国导致了宏观经济的显著增长，而且还促发了经济体制的变革。问题是，
对这样一个与全球性经济已然结合得十分紧密了的国家来说，全球性的经济衰
退将对中国的经济发展产生什么样的影响。将会造成什么样的地区差别？ 将导
致经济领域方面的进一步变革发生什么样的变化，将会采取什么样政府性措施
以削减所造成的消极影响及其地区差别，这一切还将可能促生什么样的政治变
化？

查娜迪·玛利亚（Csanádi Mária）：经济学家，匈牙利科学院经济科学研究

所学术顾问 



szeptember 
29.
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Ginkgo-Napok

Időpont: 2009. október 2.
Helyszín: Füvészkert (1083 Budapest, Illés u. 25.)

Az ELTE Botanikus Kertje 2009-ben is megrendezi a 
nagysikerű Ginkgo-napokat, melyen természetesen, az 
ELTE Konfuciusz Intézet, mint a kínai kultúra magyar-
országi legfőbb képviselője is jelen lesz. Az érdeklődők 
megtudhatják, hogy mi jellemzi a szépségükről híres 
kínai kerteket, megismerkedhetnek különböző kínai 
gyógynövényekkel és hatásukkal, a kínai teakészítés 
rejtelmeivel, részt vehetnek egy lélekemelő autentikus 
teabemutatón, és természetesen meg is ízlelhetik a Kína 
minden tájáról származó teafüvek főzetének zamatát. 
Hamisítatlan kínai hangulattal várunk mindenkit!

罗兰大学植物园在2009年也将组织广受欢迎的银杏日活动，毫无疑问，罗兰大
学孔子学院作为中国文化在匈牙利的代言人，届时将推出茶艺表演、书法表
演、趣味性讲座等丰富多彩、老少咸宜、充满中国韵味的文化项目，欢迎朋友
们前来参加！

Ginkgo-napok a Füvészkertben

Első ízben a Ginkgo-napokat az ELTE Botanikus Kertje („ Füvészkert”, alapították 1771-ben) 2006. október 6. 
és október 8. közt rendezte meg, abból az alkalomból, hogy páfrányfenyői (Ginkgo biloba) 2006-ban lettek 200 
évesek. Ezzel egy hagyomány indult útjára, s mivel a fa őshazája Kína, a Ginkgo napok kínai kulturális esemény-
nek számítanak. A Konfuciusz Intézet is minden évben saját programmal vesz részt, így 2007-ben és 2008-ban is. 

植物园里的银杏日

首次“银杏日”是罗兰大学植物园（植物园创建于1771年）在2006年10月6日至
8日举办的，那年正值园中的银杏树200岁寿辰。从那年开始形成了传统，由于
银杏树的祖先来自中国，所以“银杏日”也成为了中国文化节。2007年和2008
年，罗兰大学孔子学院每年都带着丰富多彩的文化项目参加“银杏日”活动。

október 2–3.
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Miért érdekes ez a fa? 

Az egyetlen fa, mely a dinoszauruszok világából fennmaradt, Darwin 
„élő kövületnek” nevezte. Kétszáz millió évvel ezelőtt, a Jura-korban 
fejlődött ki, s nagy kiterjedésű erdőket alkotott (kőzetlenyomatai Eu-
rópában és Amerikában is megtalálhatók). A jégkorszakot Kínában, 
a Tien-Mu hegységben élte túl, ez az őshazája, ahonnan buddhista 
és taoista kertekbe került, s így elterjedt egész Távol-Keleten. 1690-
ben Engelbert Kämpfer német katonaorvos Japánból magokat hozott 
európai botanikus kerteknek, s azóta itt is a csodálat tárgya (Goethe 
is verset írt róla „Ginkgo biloba” címen). Hatalmas nagyságát (40 
m magas, 4-5 méter törzsátmérővel) hosszú életkorának köszönhet, 
ezer évnél idősebb példányokat is ismerünk.

银杏树为什么意义特殊？

银杏树是唯一从恐龙时代幸存至今的树种，被达
尔文成为“活化石”。两亿年前，银杏树出现于
侏罗纪，形成了覆盖面广大的原始森林（在欧洲
和美国也可以找到它们的踪迹）。在冰川时代的
中国，银杏树在天目山得以幸存，那里成为它们
的家乡，佛教徒和道教徒又从那里把它们种植到
寺院的花园里，由此传遍整个远东。1690年，德
国军医恩格尔伯特·卡姆普菲尔将它从日本带到
欧洲的植物园里，从那之后它在这里也为人叹为
观止（歌德曾经以《银杏树》为名写过一首诗
歌）。银杏树的伟岸（40米高，树干4-5米粗）
归功于它的长寿，据我们所知，有的银杏树寿命
超过千岁。

Honnan ismerős hazánkban?

Az egyik népszerű Zsolnay ősz készletcsaládot is a Ginkgo jellegzetes legyező alakú levelei díszítik.

在匈牙利哪里常见银杏树？

偌尔纳伊陶瓷的秋季系列，就是选用扇形的银杏叶进行装饰的。
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A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok 60 éve
Konferencia

Időpont: 2009. október 3 (szombat)
Helyszín: Intézet, Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4./F magasföldszint)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2009. október 3-án az ELTE Konfuciusz Intézet konferenciát szervez abból az alkalomból, hogy 60 éve létesített 
egymással diplomáciai kapcsolatot Magyarország és Kína. A konferencián a kétoldalú kapcsolatok különböző 
területeinek – diplomácia, gazdaság, kultúra – szakértői számolnak be a kínai–magyar kapcsolatok múltjáról, 
jelenéről, jövőjének lehetőségeiről, tanulságairól.

庆祝中匈建交60周年研讨会

时间：2009年10月3日
地点：罗兰大学文学院F楼 

为庆祝中匈建交60周年，孔子学院在2009年10月3日将举行研讨会，两国间外
交、经贸、文化等不同领域的专家将就中匈的过去、现状以及未来展开讨论。

Zhu Zushou nagykövet: Kína és Magyarország kapcsolatai
(2006. dec. 21-i előadás az ELTE Konfuciusz Intézetben)

朱祖寿大使：中国与匈牙利关系发展
（2006年12月21日在罗兰大学孔子学院的讲演）

október 3.
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Hosszú menetelésem története 《我的长征》

Időpont: 2009. október 6. (kedd), 18:00
Helyszín: Konfuciusz Intézet, Buzágh-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4./F. magasföldszint)
A belépés ingyenes! A filmváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A filmet kínai nyelven, angol felirattal vetítjük!

Wang Rui (Wang Xingang, Zhong Qiu) családja részese a Hosszú menetelésnek. Apja 
életét veszti egy csatában Xiangnál, de a gyermek Wang Ruit megmenti Mao Zedong 
(Mao Ce-tung). A „Nagy Kormányos” védőszárnyai alatt nő fel Wang Rui, ott van a Dadu-
folyónál történő tűzharcban, közben pedig sorra veszíti el szeretteit. Idős korára visszatér 
a Hosszú menetelés színhelyére, és kérhetetlenül megrohamozzák az emlékek…

王瑞（王心刚，钟秋）一家的长征故事。 父亲在一次战役中
牺牲，但他的孩子王瑞被毛泽东救下。王瑞在“伟大领袖”
的关怀下长大，曾经参加过著名的大渡河战役，与此同时，
相继失去了自己的亲人。老年的王瑞故地重游，回到长征中
战斗过的地方，不胜感慨……

中文原声，英文字幕！

2009 őszén, várhatóan október végén immár ötödik 
számával jelentkezik a Konfuciusz Krónika, mely in-
dulása óta megkétszerezte oldalainak számát. Sok szép 
kép mellett Salát Gergely dr. szerkesztésében közkedvelt 
stílusban ismerkedhetünk meg a kínai kultúra kiapadha-
tatlannak tűnő hagyományos kulturájáról, életképeivel 
segít megismertetni a mai Kína hétköznapjait, beszá-
molóival pedig a Konfuciusz Intézetek immár nyugodtan 
mondható világhálózatáról kapunk híreket.

2009年秋季，《孔子学院通讯》第五期
将于10月末与读者见面，自从创刊之
后，版面已经增多了一倍。邵莱特博士
亲自主编，借助美丽的图片和时尚的风
格向我们展示中国文化中看似遥远的传
统文化，通过生动写实的画面向我们讲
述今日中国的日常生活，并对已经形成

了世界网络的孔子学院进行综合介绍。

október 6.
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Középiskolások kínai kulturális napja

Időpont: 2009. október 9 (péntek)
Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (1088 Trefort u. 8)

Időpont: 2009. október 16 (péntek)
Helyszín: ELTE Radnóti Miklós  Gyakorlóiskola (1146 Cházár András u. 10)

A Konfuciusz Intézet ismét megszervezi nagysikerű kulturális napját a Trefort és a Radnóti Gimnáziumban. Számos 
programmal, az ELTE kínai szakos, ösztöndíjjal Kínában járt hallgatóinak izgalmas úti élménybeszámolóival, kvíz-
játékokkal, értékes nyereményekkel, és eredeti kínai finomságokkal várjuk a világ és a kínai kultúra iránt nyitott 
diákokat! Az érdeklődők belekóstolhatnak a kínai csomózás művészetébe, de az ügyes kezűek, akiket az apró olló 
és a vékony selyempapír találkozásából adódó nehézségek sem rettentenek el, azok szakavatott kínai tanárnőink 
segítségével fedezhetik fel a papírkivágás művészetének minden szépségét. Ha érdekel a kínai kultúra – de akkor 
is, ha még ezelőtt nem is támadt fel benned az érdeklődés – vagy ha csak egyszerűen szeretnél „belekóstolni” a 
kínai világba, akkor itt a helyed!

中学校园里的中国文化日

时间：2009年10月9日，16日。
地点：罗兰大学特列福特·奥古斯顿附属中学和罗兰大学拉德诺蒂·米克洛什
附属中学

孔子学院将在特列福特·奥古斯顿附属中学和罗兰大学拉德诺蒂·米克洛什附
属中学再次举办广受欢迎的中国文化日活动，通过讲座、手工（剪纸与包装
等）、游戏等为对世界与中国文化感兴趣的学生们提供独特体验。

október 
9. és 16.
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Kínai zene- és mozgásművészeti gálaműsor

Időpont: 2009. október 10. (szombat) 
Helyszín: ELTE Jogi kar – Díszterem (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3.)

A Kínából érkező művészek színes műsorral, gazdag népzenei hangzással rendelkező dalokkal, és autentikus 
wushu bemutatóval várják az érdeklődőket! 

A wushu egyfajta harcművészeti mozgáskultúra, amely Kínában nagy népszerűségnek 
örvend. Még az asszonyok és gyermekek is tudják, hogy ez a kínai kultúra egyik 
legragyogóbb öröksége. 

A kínai népzene, melynek a hagyományos kínai hangszerek elengedhetetlen kiegészí-
tői, szintén lelkes fogadtatásban részesül szerte a világban. A guzheng (kínai citera), 
az erhu (kínai kéthúros hegedű) , a pipa (kínai lant) dallamaira felcsendülő sajátos 
hangzású kínai népdalok bűvkörükbe vonják a közönséget, és pár pillanatra elrepítik 
Kína messzi tájaira képzeletünket.

Az ELTE Konfuciusz Intézet meghívásából a Kínából kizárólag ebből az alkalomból hazánkba érkező művészek 
színes, egyedülálló műsorral várják az érdeklődőket.

中国音乐与武术文艺演出

时间：2009年10月10日
地点：罗兰大学法学院礼堂

武术作为一种人体形态文化在中国早已家户喻晓、妇孺皆知，是中华文化的宝
贵遗产。中国民族音乐在世界上独树一帜。来自中国的艺术家将以丰富多彩的
形式演奏、演唱大量极富浓郁民族风格的作品，并将带来原汁原味的武术表
演。

október 10.
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Rácz Lajos:
Vissza a jövőbe – A kínai stratégiai kultúra  
hagyományos és új vonásai

Időpont: 2009. október 27 (kedd) 18:00
Helyszín: Intézet, Kodály-terem (1088 Múzeum krt. 4/F, magasföldszint)

Ismerkedés a mai Kínával előadássorozat 2009/8
A 20. század 90-es éveitől Kínán belül és külföldön is megélénkültek a kínai stratégiai kultúrával kapcsolatos 
kutatások. Ennek a növekvő; érdeklődésnek a hátterében az áll, hogy Kína egy olyan fejlődési pályára tért, ame-

lyen regionális tényezőből globális nagyhatalommá válik, és mind jobban elő térbe kerül 
az a kérdés, hogy Kína felemelkedése veszélyt jelenthet-e a világ biztonságára. A választ 
– a remények szerint – a kínai stratégia kulturális hagyományainak tanulmányozása 
adhatja meg. Ezért vált divattá a nemzeti sajátosságokat mutató „stratégiai gondol-
kodásmód”, „stratégiai kultúra”, „stratégiai elméletek” „stratégiai szemléletmód”, 
„stratégiai fogalmi rendszer”, „stratégiai doktrína” stb. kifejezések használata, amelyek 
ugyan jelentésárnyalataikban különböznek, de lényegükben ugyanazt a törekvést takar-

ják: feltárni a modern kínai stratégia kulturális hagyományokban gyökerező történelmi előzményeit, azok jellegét 
és máig tovagyűrűző hatásait. A kulturális hagyományok meghatározzák a kínai emberek gondolkodását és a 
külvilághoz való viszonyulását, beleértve a háború és béke kérdéseiben vallott álláspontját is. Ez a hagyomány 
markánsan különbözik a Nyugatétól. A különbségek életre kelnek a gazdaságfejlesztési és a külpolitikai stratégiát 
meghatározó döntési modellek nemzeti sajátosságaiban. 

Rácz Lajos nyugalmazott ezredes, biztonságpolitikai szakérő, volt pekingi katonai attasé

拉茨·拉约什：回到未来——中国战略文化的传统与
新特征

从20世纪90年代开始，无论在中国国内还是国外，关于中国战略文化的研究都
变得活跃起来。人们对中国战略文化的兴趣逐渐增大，究其背后的原因是：中
国已经走上了一条如此宽广的发展之路，使之从一个地区性因素变成了一个全
球性强国。中国的崛起是否会对世界安全造成威胁？这个问题日益明晰地摆到
我们面前。我们希望能从对中国战略文化传统的研究之中得到答案。正因如
此，对诸如“战略思维方式”、“战略文化”、“战略理论”、“战略世界
观”、“战略概念体系”、“战略学”等能够体现民族特色的词汇的使用，变
得越来越时髦，虽然这些词汇的意义有着细微的不同，但从本质上讲，它们的
目的都是一个：试图从现代中国的战略文化传统之中，找到根植其中的历史性
前因，及其特征和持续至今的影响力。文化传统决定了中国人的思维和与他们
跟外部世界的关系，包括他们对战争与和平问题的立场。在这一方面，中国人
的传统与西方迥然不同。因此，在经济发展与政治战略的决策方式上有着与众
不同的民族特性。

拉茨·拉约什：退休上校， 国家安全问题专家，曾任匈牙利驻北京大使馆武官。

október 
27.
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Gyengéd érzelem 《暖情》

Időpont: 2009. november 3. (kedd), Kezdés: 18:00
Helyszín: ELTE-BTK „F” épület – Buzágh-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4./F. magasföldszint)

Kínaiul tanulók figyelem! A filmet kínai nyelven, kínai (!) felirattal vetítjük!

„Várj csak Apukám, mire megtelik a perselyem, addigra már itt-
hon is lesz az Anyukám!”

A férjével történő heves vita közepette az édesanya elhagyja a 
családot, és a nagyvárosba megy új életet kezdeni. A hatéves 
Dongdongot megviseli édesanyja hiánya. Édesapjával felkereked-
nek, hogy megkeressék őt...

A Gyengéd Érzelem az Asia-Pacific Filmfesztiválon a legjobb filmnek járó díjat, míg a Karlovy Vary Filmfesztiválon 
a zsűri különdíját nyerte el.

“爸爸，再等一等！等到我的钱罐子满了，妈妈就会回来的！”

在一次与丈夫的争吵之中，母亲弃家出走，到大城市开始了新的生活。六岁的
东东无法忍受没有母亲的日子， 和父亲一起开始寻找……

《暖情》在亚太电影节上获得最佳影片奖，并在卡罗维·瓦利电影节上获得评
委特别奖。

特别提请学习中文的同学们注意！这部电影是中文原声，中文字幕！

november 3.

A művészi papírkivágás hagyománya, csakúgy, mint a papír feltalálása, szorosan Kínához, a 
kínai kultúrához kötődik, és hosszú idő óta az egyik legnépszerűbb és legdivatosabb népművészeti 
formának számít. A hagyomány szerint egykoron különböző emberi vagy állati figurákat vágtak ki a 
papírból, amelyeket aztán a halott őssel együtt eltemettek, esetleg elégettek, hogy azok a túlvilágon 
is segítsék az elhunytat. A Tang-dinasztia (618-907) alatt már megjelentek a papírkivágás művé-
szetének mesterei, akiknek remekműveivel már házakat, falakat, ablakokat, lampionokat is díszítettek. 
a Song-dinasztia idején (960-1279) a papírkészítés fejlődésével a papírkivágás művészete is mind 
kifinomultabb formát öltött. A Ming- (1368-1644) és Qing-dinasztia (1644-1911) idején a nép-
művészetnek ezen ága már olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy a lányoknak – ami a férjhez 
menetelt illette - a papírkivágásban való jártasság szinte feltétel volt.
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Középiskolások kínai kulturális versenye

Időpont: 2009. november 13
Helyszín: Intézet, Kodály-terem (1088 Múzeum krt 4/F, magasföldszint)

Az ELTE Konfuciusz Intézet kínai kulturális versenyt rendez középiskolás hallgatói részére. Itt végre a diákok is 
megcsillogtathatják tudásukat, számot adhatnak a kínai órákon szerzett nyelvi és kulturális ismereteikről!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Szorítsunk együtt a középiskolás diákokért!

中学生中国文化知识竞赛

时间: 2009年11月13日
地点:罗兰大学文学院 F 楼柯达伊礼堂

罗兰大学孔子学院将为中学生们组织一场中国文化知识竞赛。同学们终于可以
有机会展示自己从中文课上获得的语言与文化知识！

欢迎大家踊跃参加，各显其能！

Kínai – Magyar Klub

Időpont: 2009 november 19
Helyszín: …………….

Egy klub a nyelvi határok leküzdésére. Szeretettel várjuk kínaiul tanuló barátainkat egy jó hangulatú délutánra, 
ahol mindenkinek jut ideje kivárni, míg a másik kínaiul elmondja a magáét! És mi a helyzet a helyszínnel?  
Az egyelőre maradjon még a mi titkunk…

中国－匈牙利语言文化“午后茶”

时间：2009年11月19日

欢迎学习中文的朋友们来和我们一起度过一个气氛轻松、别有趣味的午后聚
会，每个人都有机会用中文讲述自己的故事! 至于在什么地方？暂时还是个小
秘密……

详情请登陆孔子学院网页！

november 13.

november 19.



15 www.konfuc iusz in teze t .hu

Gyuris Ferenc: 
A jólét és a szegénység régiói a Középső Biroda lomban

Időpont: 2009. november 24 (kedd) 18:00
Helyszín: Intézet, Kodály-terem (1088 Múzeum krt. 4/F, magasföldszint)

Ismerkedés a mai Kínával előadás-sorozat 2009/9
A Kínai Népköztársaság, melyet a nyugati világ sokáig a globá-
lis periféria elmaradott államának tekintett, az elmúlt évtizedek 
gazdasági eredményeinek fényében immár egy jól szervezett, 
dinamikusan fejlődő ország képét mutatja. A rohamos gazda-
sági növekedés áldásaiból azonban a különböző országrészek 
eltérő mértékben részesülnek; a gazdasági hatékonyság fokozá-
sának célja háttérbe szorította a Mao-korszak területi kiegyen-
lítési szándékát. Adódik a kérdés: hogyan befolyásolta a nyitás 
politikája Kína regionális fejlettségi képét? Melyek voltak és 
melyek ma az ország fejlett és elmaradott térségei? Helyzetük 
mennyiben vezethető vissza természetföldrajzi és a régmúltban 
gyökerező történelmi tényezőkre, illetve a nagypolitika irány-
váltásaira? A térbeli fejlettségi különbségek milyen társadalmi 
feszültségeket gerjeszthetnek, és miként tudja ezeket kezelni az 
állam? Az előadás ezeket a kérdéseket járja körül

Gyuris Ferenc geográfus, az ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék oktatója

久里什·费伦茨：中国的富裕与贫困地区

在相当长时间里，西方世界都将中华人民共和国视为地球上的一个落后国家，
然而，在过去的几十年内中国经济所取得的引人注目的辉煌成就，向世人展示
出一个组织良好、强劲发展的国家形象。一日千里的经济发展也造成了国内日
益严重的贫富分化，由于只图经济效益，使得毛泽东时代实施的地区均衡策略
被排挤出局。随之而来的问题是：改革开放政策将对中国区域性发展造成什么
样的影响？在过去和现在，哪些地区曾是或者现在是中国境内的发达地区和落
后地区？至于中国现状的形成，有着什么样的自然地理因素与根植于历史的客
观因素，以及重要政治方针的改变？地区内的发展差距，将造成什么样的社会
性矛盾？国家如何解决这些矛盾？这个讲座将围绕着这些问题进行分析阐述。

久里什·费伦茨：地理学家，罗兰大学理学院地区科学系教师 

november
24.
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Ünnepi műsor Intézetünk megalapításának  
harmadik évfordulója alkalmából

Időpont: 2009. december 7 (hétfő)
Helyszín: Intézet, Kodály-terem  (1088 Múzeum körút 4./F. I. em. 16, magasföldszint)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2009. december 7-én ünnepli az ELTE Konfuciusz Intézet megalapításának harmadik évfordulóját. A Konfuciusz 
Intézet meghívására, kizárólag erre az alkalomra érkezik Magyarországra a világhírű papírkivágó-művész, Guo 
Xian, hogy megossza Önökkel a hagyományos kínai népművészet ezen ágának titkait!

罗兰大学孔子学院成立三周年庆祝晚会

时间：2009年12月7日
地点：罗兰大学孔子学院

2009年12月7日，我们将举行丰富多彩的文艺演出，庆祝罗兰大学孔子学院成立
三周年。欢迎朋友们届时出席。

Hiller István miniszter és Zhu Zushou nagykövet  
felavatja a Konfuciusz Intézet tábláját.

2007年12月7日，朱祖寿大使与匈牙利教育和文化部 
部长希莱尔·依什特万共同为孔子学院揭牌

december
7.
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Buslig Szonja Andrea
A kínai konyha titkai

Időpont: 2009. december 15 (kedd) 18:00
Helyszín: Intézet, Kodály-terem (1088 Múzeum krt. 4/F, magasföldszint)
Ismerkedés a mai Kínával előadás-sorozat 2009/10

A kínai kultúrában központi szerepet játszik az étkezés: egy jó ebéd vagy vacsora nemcsak 
a táplálkozásról szól, hanem a társadalmi életnek, kapcsolatépítésnek, baráti vagy üzleti 
megbeszéléseknek is alapvető kerete. Kína hatalmas ország, s különböző területei között 
nemcsak kulturális, nyelvi, etnikai különbségek fedezhetőek fel, hanem az egyes helyek 
konyhaművészete is világosan elkülöníthető.. A kínai konyhának nyolc fő ága van, ame-
lyek jelentősen különböznek egymástól, noha mindegyiket jellemzi az alapanyagok és a 
fűszerezés rendkívüli változatossága, a gazdag ízvilág és az elkészítési technikák sokasága. Kínán kívül, hiába 
a sok kínai étterem, nem könnyű autentikus kínai ízekkel találkozni, de mindenképpen megéri felkutatni a jó 
vendéglőket. Az előadás során szó lesz a különböző kínai konyhaművészeti ágakról, a főbb alapanyagokról, a 
sütési-főzési módszerekről, a kínai étkezési kultúráról és az étkezéshez kapcsolódó szokásokról.

Buslig Szonja Andrea sinológus, az ELTE BTK Kínai Tanszék oktatója

宋妮娅：中国烹饪的秘密

吃，在中国文化中扮演着十分重要的角色：美味的午餐或晚餐不仅意味着营养
的摄入，而且还是社会生活、人际关系、朋友聊天和生意谈判的重要形式。中
国是一个幅员辽阔的大国，不同地区之间不仅在文化、语言、伦理方面有着显
著区别，在烹饪艺术领域也迥然不同。中国烹饪共有八大菜系，彼此有着显著
不同，每个菜系都在原料和佐料方面各具特色，味道千变万化，技巧五花八
门。在世界各地，到处都有中餐馆，到处都能尝到中国美味，我们有必要学会
对好餐馆的择选。这个讲座将会介绍各种不同的中国菜系，着重介绍主要原料
和烹饪方法，以及中国饮食文化和与吃有关的民俗习惯。

宋妮娅：汉学家，罗兰大学文学院中文系讲师。

december
15.
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Kulturális tanfolyamaink 2009 őszén

KÍNAI KONYHAMŰVÉSZET

Ha Önt is érdekli a kínai konyhaművészet, de eddig még nem tudta, hogy hova is forduljon ez ügyben, most itt a 
kivételes lehetőség! A Konfuciusz Intézet és a Lucullus Baráti Társaság közös szervezésében Budapest közismerten 
legjobb kínai éttermének tulajdonos-séfje, a szaklapok és étteremkritikusok elismerését is elnyerő Wang Mester 
most Önnel is megosztja a kínai konyha titkait. És, hogy mit kínálunk még? Csak nálunk, a tanfolyamra jelent-
kezők részt vehetnek egy külön a számukra rendezett kínai tésztahajtogató show-n! Ez egy páratlan lehetőség, 
amelyre Magyarországon még nem volt példa. Ezt Ön se hagyja ki!

A tanfolyam indulásának időpontját honlapunkon ismertetjük: www.konfuciuszintezet.hu

假如您对中国烹饪感兴趣，却不知道
向谁求艺的话，这里为您提供了一个
难得的良机！孔子学院和鲁卡洛什友
好协会联合邀请布达佩斯最著名的中
国饭店大厨、获得专业杂志和美食评
论家好评的王师傅向您介绍中国烹饪
的秘密。您还将看到什么？孔子学院
将为报名参加学习班的学员们组织一
次别开生面的拉面表演！这个独一无
二的机会在匈牙利别无二处。请您千
万不要错过！

中国烹饪学习班的报名工作已经开始，开班时间等具体信息请见孔子学院网页。

Konyha-
művészet



19 www.konfuc iusz in teze t .hu

KALLIGRÁFIA

Intézetünk a nagy érdeklődésre való tekintettel újra meghirdeti 
kalligráfia tanfolyamát! Elismert kalligráfus mesterünk, Yu Zemin 
művész úr októberben ismét szeretettel várja a kínai szépírás sze-
relmeseit!

A tanfolyam indulásának időpontját honlapunkon ismertetjük: 
www.konfuciuszintezet.hu

为了满足中国艺术爱好者的愿望，孔子学院将再次举办中国书法艺术讲座！广
受欢迎的中国书法艺术家余泽民先生将从10月份起向您介绍中国书法的历史源
流和墨韵之美。

中国书法艺术讲座的报名工作已经开始，开班时间等具体信息请见孔子学院网页。

TAIJI (ejtsd: Tajcsi)

A lankadatlan érdeklődésre való tekintettel 2009. októberében ismét taiji tanfolyamot in-
dítunk. Ha Ön is fontosnak tartja a mozgást, testi-lelki harmónia elérésére törekszik, és 
mindenekfelett biztos akar lenni benne, hogy képzett, elismert mestertől van lehetősége 
tanulni, akkor kétségtelenül nálunk a helye! Óráinkat Magyarországon élő neves kínai taiji 
mester tartja!

Kínában a taiji mindennapos tevékenység, parkokban a legkülönböző korú emberek, férfiak és nők egyaránt lassú 
folyamatos mozgással, testsúlyáthelyezésekkel naponta 15-20 percen át rendszeresen mozognak

A taiji mozgássor leggyakrabban 24 mozdulatelemből tevődik össze, de különböző hagyományok más és más 
rendszereket ismernek

A tanfolyam indulásának időpontját honlapunkon ismertetjük: www.konfuciuszintezet.hu

Kalligráfia
tanfolyam

Taiji
tanfolyam
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2009年第二学期教学计划

在2009年，孔子学院对教学活动进行了如下重要调整，中学与高等学院的汉语
教学阵地得到了进一步拓展，开设汉语课的中学和大学数目越来越多。不仅布
达佩斯市内的学校数目增多，从2009年秋季新学期开始，在德布列森市、凯奇
凯梅特市、皮利什乔堡市、塞格德市、维斯普列姆市等地也将为汉语学习提供
机会。

在成人进修领域同样获得突破性发展，我们将在一些重要的政治、科技研究所
举办汉语学习班，并与政府机构和匈牙利科学院签署了教学协议，孔子学院将
举办公益性质的汉语培训班，提供中国基础文化知识等免费讲座。

从2009年秋季开始继续举办已成为我们孔子学院传统项目的汉语水平考前辅
导班，在举办汉办国家语言考试的同时增加了新的匈牙利国家语言考试，ITK 
Origo考试。

HSK Vizsga
汉语水平考试
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Oktatási programjaink
2009 / II. félévben

2009-ben jelentős változások következtek be oktatási tevékenységünkben, sokkal nagyobb teret kapott a közép- 
és felsőfokú intézményekben folytatott kínai nyelvtanítás, magyarán megszaporodott azoknak a középiskoláknak 
a száma, ahol Konfuciusz Szakkörök, s azoknak az egyetemeknek a száma, ahol Konfuciusz Kurzusok indulnak. 
Budapesten belül is sokkal több iskolában tanítunk, de ami új: országos szintű oktatási tevékenységünk 2009  
őszén veszi kezdetét, Debrecen, Kecskemét, Piliscsaba, Szeged, Veszprém városokban is lehet már kínai nyelvet 
tanulni.

A felnőttképzésben feltétlen nagy előrehaladás, hogy fontos politikai és tudományos intézetekben tartunk kínai 
nyelvtanfolyamokat, megállapodásokat kötöttünk a kormányzati szervek és a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézeteivel. Sikeresnek ígérkeznek az ún. ismerkedő tanfolyamaink, melyeken teljes díjmentességgel lehet 
megismerkedni a kínai nyelv és kultúra alapelemeivel.

Immár hagyományosnak mondható intézeti nyelvtanfolyamainkat 2009 őszén is folytatjuk, de bővült az Intéze-
tünkben letehető nyelvvizsgák száma (ITK Origo) is.

 Hanban tankönyv Kozjek-Gulyás Anett oktatási igazgató
 《长城汉语》 安奈特，教学项目主管



22www.konfuc iusz in teze t .hu

大学校园内的汉语教学 （2009年秋季）

罗兰大学孔子学院在运转了近三年的过程中，面向大学生正式开设了汉语课，
首先在罗兰大学文学院，其后将逐步扩展到理学院、法学院等不同的学院。大
学生们每周可以获得4学时的中文学习，承认学分，并由来自中国的母语老师言
传身教，学费全免。

从2009年秋季开始，孔子学院根据已经积累的教学经验，继续在大学内举办开
展汉语教学。孔子学院为与其合作的大学、学院提供更多的机会，让更多的大
学生获得汉语学习的机会。

我们期待能有更多的大学和学院与我们合作。

详情咨询请发送邮件至以下地址：
development@konfuciuszintezet.hu。

2009 年9月已开展的汉语教学

布达佩斯市
罗兰大学（文学院、理学院、法学院）

塞梅尔维斯大学
兹里尼·米克洛什国防大学

德布列森
德布列森大学（文学院）

皮利什乔堡市
帕兹马尼·彼特天主教大学（文学院）

正在筹备过程中
（2010年春季即将开展的汉语教学):）

塞格德 （塞格德大学文学院）

凯奇凯梅特（凯奇凯梅特学院，工程学院）
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Konfuciusz Kurzus az egyetemeken (2009 ősz)

ELTE Konfuciusz Intézete közel három éves működése során valamennyi egyetemi hallgató számára kínai nyelv-
tanfolyamot hirdetett meg „saját berkekben”, előbb az ELTE Bölcsészettudományi Karán, majd kiterjesztettük 
ezeket a kurzusokat az ELTE Természettudományi és Állam- és Jogtudományi Karára is. Az egyetemi hallgatók 
heti 4 tanórában felvehették a kurzuskínálatban meghirdetett kínai nyelvet, s kredites órák formájában, 
díjmentesen tanulhattak kínai nyelvet a Konfuciusz Intézet kínai tanáraitól.

2009 őszétől a megszerzett tapasztalatok birtokában további egyetemeken is megkezdtük a kínai nyelv tanítását. 
Együttműködő egyetemek, főiskolák számára nyújt a Konfuciusz Intézet lehetőséget, hogy diákjaik díjmentesen 
tanulhassanak kínai nyelvet.

Várjuk további érdeklődő főiskolák, egyetemek együttműködését: 
development@konfuciuszintezet.hu

2009 szeptemberében indított kurzusok

Budapest
Eötvös Loránd Tudományegyetemen (Bölcsészettudományi Kar, Természettudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar)
Semmelweis Egyetem
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Debrecen
Debreceni Tudományegyetem (Bölcsészettudományi Kar)

Piliscsaba
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Bölcsészettudományi Kar)

Előkészítés alatt
(2010 tavaszi szemeszterében induló kurzusok):

Szeged (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)
Kecskemét (Kecskeméti Főiskola, GAMF, Tanítóképző)

Konfuciusz
Kurzus
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在中学开设的汉语课 (2009年秋季)

从2009年10月开始，罗兰大学孔子学院免费在中学里开设汉语课。汉语课为那
些想在学校里将中文作为第二外语（或第三外语）学习的同学提供可能。

布达佩斯市 公共经济职业中学

阿帕查市切列·亚诺什中学

贝尔热尼·丹尼尔中学

厄特沃什·尤若夫中学

劳德·雅夫涅学校

德国中学

拉德诺蒂·米克洛什中学

圣伊什特万中学

瓦罗什马约尔中学

维莱什·彼特中学

凯什凯梅特市 博雅依·亚诺什中学

维斯普列姆市 罗瓦希·拉斯洛中学

为了配合汉语学习的需要，我们特建了以下汉语学习信息网页：
www.kinaiul.hu

中学汉语课由一名中学教师监管、领导，由一名孔子学院教师执教。汉语课的
主要内容在进行汉语学习的同时介绍中国文化，讲授学习方法，并为自学打下
良好基础。

关于中国文化常识课程，使用汉办教材，并且介绍在匈牙利出版的关于中国的
书籍，另外孔子学院还通过知识竞赛的形式予以普及。

希望能有更多的学校与我们合作，请致函以下电邮： 
development@konfuciuszintezet.hu
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Konfuciusz Szakkör a középiskolákban (2009 ősz)

2009. októberétől az ELTE Konfuciusz Intézet (tandíjmentes) szakköröket támogat középiskolákban. A szakkörök 
előkészítik annak lehetőségét, hogy az iskolában második (vagy harmadik) alternatív nyelvként a kínait lehessen 
választani. (Jelenleg egy középiskolában valósult meg, a Trefort Gyakorlógimnáziumban)

Budapest Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Apáczai Csere János Gimnázium

Berzsenyi Dániel Gimnázium

Eötvös József Gimnázium

Lauder Javne Iskola

Német Nemzetiségi Gimnázium

Radnóti Miklós Gimnázium

Szent István Gimnázium

Városmajori Gimnázium

Veres Péter Gimnázium

Kecskemét Bolyai János Gimnázium

Veszprém Lovassy László Gimnázium

A szakkörök munkájának támogatására külön honlapot hoztunk létre:
www.kinaiul.hu

A szakköröket a gimnázium egyik tanára felügyeli, vezeti, a tényleges foglakozásokat a Konfuciusz Intézet egyik 
tanára tartja. A szakkör fő tevékenysége: a kínai nyelvtanulás, de emellett a kínai kultúra bemutatására is súlyt 
helyezünk.

A honlapon különböző Hanban tananyagokat teszünk hozzáférhetővé, ezek módot nyújtanak nyelvgyakorlásra, 
egyéni szorgalom esetén önálló tanulási lehetőségeket is biztosítanak.

A kínai kultúra megismeréséhez a Hanban művelődési anyagát használjuk, bemutatjuk a Magyarországon meg-
jelent kínai tárgyú könyveket, átgondolt művelődési kviz-játékokkal népszerűsítjük.

Várjuk további érdeklődő középiskolák együttműködését: 
development@konfuciuszintezet.hu

Konfuciusz
Szakkör
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为成年人开设的汉语培训（2009年秋季）

根据我们的调查，那些对中文学习感兴趣的朋友，总有许多既诱惑又为难的因
素影响他们下决心报名学习（“我开不开始学习……？”）。结果发现，所有
人都非常清楚学习中文的重要性，只是对象形文字和复杂的声调学习感到缺乏
信心而已。有些人犹豫不决：“我有可能学会它吗？”“要花多少时间才可能
见到学习效果？” 这些都是最常见的疑问。我们并不想空口游说，孔子学院从
2009年秋季开始举办免费的汉语培训班。两周之内，每个朋友都会获得切实的
体验，并会以亲身的体会破除“中文对我来说是天书”的习惯意识。

布达佩斯市: 2周，每天（20学时）

授课地点：罗兰大学孔子学院

语言 +文化常识 
2 周， 20学时 

2009年8月24日－9月6日 
周一-周五： 14:30–16:00

许舒焙
《长城
汉语》

免费

语言 +文化常识  
2 周， 20学时

2009年9月21日－10月2日 
周一-周五： 18:00–19:30

汪雪帆
《长城
汉语》

免费

语言 +文化常识  
2 周，20学时

2009年10月26日－11月6日 
周一-周五：18:00–19:30

许舒焙
《长城
汉语》

免费

语言 +文化常识  
2 周，20学时

2009年11月23日－12月4日 
周一-周五：18:00–19:30

汪雪帆
《长城
汉语》

免费

德布列森市: 1个月，每周2次 (16学时)
迪斯茨穆斯商业学院
（地址：4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1）
2009年10月，具体信息请参见网页： www.discimus.hu

凯什凯梅特市：1个月，每周2次 (16学时)
厄维格什培训学校
（地址：6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9）
2009年10月，具体信息请参见网页：www.ovegeskepzo.hu
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Konfuciusz Tanfolyam a felnőttképzésben (2009 ősz)

Felmérést végeztünk, milyen kínai nyelvtanulási kedvünk, milyen vonzó és milyen taszító motívumok befolyásol-
ják döntéshozatalunkat („belevágjak…?”). Kiderült, hogy a kínai nyelv fontosságáról mindnyájan meg vagyunk 
győződve, de csaknem ugyanilyen egységes a kép a nyelv megtanulhatóságát illetően, csak éppen ellenkező 
hangsúllyal. Valamennyiünkben enyhe szorongás lép fel: „Megy ez nekem egyáltalán?”, „Mennyi idő alatt lehet 
itt kézzel fogható eredményt elérni?” voltak a leggyakoribb kérdések. Győzködés helyett 2009. őszétől Ismerke-
dő intenzív tanfolyamokat indítunk. Két hét leforgása alatt bárki hiteles tapasztalatokat szerezhet, saját maga 
meggyőződhet arról, hogy mennyire igaz a „nekem ez kínaiul van” mondás. Mindezt teljesen díjmentesen ajánlja 
Intézetünk.

Budapesten: 2 hét, minden nap (20 tanóra)

ELTE Konfuciusz Intézet (1088. Múzeum krt. 4/F)
Telefon: (36)-(1)-411-6597
www.konfuciuszintezet.hu

Nyelv + kultúra 
2 hét, 20 tanóra

2009. augusztus 24–szept. 6 
H-P: 14:30–16:00 Xu Shubei Changcheng 

Hanyu
Tandíjmen-
tes

Nyelv + kultúra  
2 hét, 20 tanóra

2009. szeptember 21–okt. 2 
H-P: 18:00–19:30

Wang 
Xuefan

Changcheng 
Hanyu

Tandíjmen-
tes

Nyelv + kultúra  
2 hét, 20 tanóra

2009. október 26–nov. 6 
H-P: 18:00–19:30 Xu Shubei Changcheng 

Hanyu
Tandíjmen-
tes

Nyelv + kultúra  
2 hét, 20 tanóra

2009. november 23–dec. 4 
H-P: 18:00–19:30

Wang 
Xuefan

Changcheng 
Hanyu

Tandíjmen-
tes

Debrecenben: 1 hónap, hetente kétszer (16 tanóra)
Discimus Üzleti Akadémia (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1)
2009. októberben, lásd a honlapon: www.discimus.hu

Kecskeméten: 1 hónap, hetente kétszer(16 tanóra)
Öveges Képző (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9)
2009. októberben, lásd a honlapon: www.ovegeskepzo.hu

Konfuciusz
Tanfolyam
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为教师举办中国知识培训(2009年秋季)

中国知识师资培训

一直以来，孔子学院始终致力于为中学教师（尤其是历史专业教师）的师资培
训，帮助他们更为专业地传授中国知识。在罗兰大学中文系教师的帮助和支持
下，孔子学院在秋季开学后将继续举办中国知识讲座。

讲座将在孔子学院内举办，详情请参见孔子学院网页。

汉语学堂

从2009年开始，我们将在中学进行小班汉语教学（6-10人）。学员们在获得了
基础的汉语知识之后，可以申请孔子学院奖学金，有望获得去中国短期留学机
会（见网页）。

2009年，孔子学院将根据集体报名情况，为有汉语学习需求的教师们开设课
程。欢迎想要参加汉语学习的教师前来报名：
development@konfuciuszintezet.hu

Guo Xiaojing, a Konfuciusz Intézet 
igazgatóhelyettese kínai nyelvórát tart.
孔子学院副院长郭晓晶在进行汉语教学
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Konfuciusz Akadémia a tanári továbbképzésben (2009 ősz)

Művelődéstörténeti Konfuciusz Akadémia

A Konfuciusz Intézet az eddigi tevékenysége során figyelmet fordított arra, hogy középiskolai tanárok (főleg tör-
ténelem szakos) számára Kína ismereteik fejlesztésében szakszerű vezetést adjon. Az ELTE Kínai Tanszékének 
előadóinak bevonásával Intézetünk továbbképző közismereti tanfolyamokat tartott, ezek folytatódnak az őszi 
tanévben. A foglalkozásokat a Konfuciusz Intézetben tartjuk, időpontjaikat honlapunkon ismertetjük

Kínai nyelvi Konfuciusz Akadémia

2009-től meghirdetünk kis létszámú (6-10 fő) nyelvi képzésre alapuló tanfolyamokat az arra igényt támasztó 
középiskolákban. Az alapszintű kínai nyelvtudás elérése után a Konfuciusz ösztöndíjak közül a kifejezetten erre a 
célra „kitalált” rövid távú ösztöndíjakkal (lásd ott) Kínában fejleszthetik tudásukat.

A nyelvi képzésre igényt tartó középiskolai tanárok számára 2009-ben csoportos jelentkezés alapján indítunk 
foglalkozásokat. Részt venni kívánó tanárok jelentkezését várjuk: development@konfuciuszintezet.hu

Kecskeméti Bo lyai Gimnázium, itt a tanári karból tízen vesznek részt a kínai nyelvi 
Konfuci usz Akadémia tanfolyamán.

凯什凯梅特市博雅依中学，这里的教育系共有10名教师报名参加孔子学院的汉
语学习班。

Konfuciusz
Akadémia
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孔子学院的汉语学习班

孔子学院继续为致力于汉语学习的朋友们开设语言班。如果顺利完成了孔子学
院汉语初级体验班之后（免费汉语学习），将享受50%的学费优惠。罗兰大学的
师生可享受20%的学费优惠。

布达佩斯的汉语学习班
初级班（小班教学）

初级班 
8 周， 32学时

2009年9月 21
日－ 11月11日 
周一、 周三： 
18:00–19:30

许舒焙 《新实用汉语》
32.000 
福林

初级班  
(长周期班) 
16 周， 32学时 

2009年9月 24
日－2010 年1
月7日 
周四： 18:00–
19:30

汪雪帆 《新实用汉语》
32.000 
福林

初级班 (周末班) 
8 周，32 学时

2009年9月26
日－11月 14日 
周六： 10:00
－13:00

汪雪帆 《新实用汉语》
32.000 
福林

初级班 (口语班) 
11 周， 33 学时

2009年9月25
日－12月4日 
周五： 16:30
－18:45

许舒焙 《长城汉语》
32.000 
福林

中级班 (小班教学)

中级班 
8 周，32 学时

2009年9月22
日－11月12日 
周二、 周四： 
18:00－19:30

郭晓晶 《新实用汉语》
32.000 
福林

一对一教学

10 学时 根据具体情况面议 40.000 福林

凯什凯梅特市: www.ovegeskepzo.hu
2009年10月末开始汉语初级班
厄维格什培训学校 
（地址：6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9）

德布列森市: www.discimus.hu
2009年10月末开始举办汉语初级学习班 
迪斯茨穆斯商业学院
（地址：4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1）
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Intézeti nyelvtanfolyamok

Az Intézet székházában tandíjas tanfolyamainkat továbbra is élénk érdeklődés kíséri. Akik a Konfuciusz Tanfo-
lyamunkat (tandíjmentes ismerkedő) sikeresen elvégezték, azoknak 50%-os kedvezményt biztosítunk. Az ELTE 
egykori hallgatói (alumni) pedig 20 % kedvezményben részesülnek

Kínai nyelvtanfolyamok Budapesten
Kezdő (kiscsoportos)

Kezdő 
8 hét, 32 tanóra

2009. szeptember 
21–nov. 11 
H, Sze: 18:00–19:30

Xu 
Shubei Xinshiyong Hanyu 32.000 Ft

Kezdő (nyújtott) 
16 hét, 32 tanóra

2009. szeptember 
24–2010 jan. 7 
Cs: 18:00–19:30

Wang 
Xuefan Xinshiyong Hanyu 32.000 Ft

Kezdő (hétvégi) 
8 hét, 32 tanóra

2009. szeptember 
26–nov. 14 
Szo: 10:00–13:00

Wang 
Xuefan Xinshiyong Hanyu 32.000 Ft

Kezdő (beszédcentrikus) 
11 hét, 33 tanóra

2009. szeptember 
25–dec. 4 
P: 16:30–18:45

Xu 
Shubei Changcheng Hanyu 32.000 Ft

Haladó (kiscsoportos)

Középhaladó 
8 hét, 32 tanóra

2009. szeptember 
22–nov. 12 
K, Cs: 18:00–19:30

Guo 
Xiaojing Xinshiyong Hanyu 32.000 Ft

Magánórák

10 tanóra megbeszélés szerint 40.000 Ft

Kecskeméten: www.ovegeskepzo.hu
2009. október végén indítunk kínai kezdő tanfolyamokat,
Öveges Képző (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9)

Debrecenben: www.discimus.hu
2009. október végén indítunk kínai kezdő tanfolyamokat,.
Discimus Üzleti Akadémia (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1)

Intézeti
Tanfolyam
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外设汉语学习班

至今为止孔子学院一直根据学员的需求，在学院之外的一些合作单位内举办汉
语学习班。2009年我们很高兴地通过孔子学院已在社会上取得的声誉，与政府
各部委取得联系并达成协议，共有103名公务员参加孔子学院的汉语学习班。同
样，孔子学院还与匈牙利科学院达成协议，在科学院内的专业研究所内开设汉
语学习班，我们首先将在2009年10月为匈牙利科学院政治学研究所的同事们教
授中文。

为当地华人举办匈牙利语学习班

2009 年秋季将为当地华人举办匈牙利语学习班。

为当地华人举办匈牙利语学习班

学习班 时间 教师 教材 学费

初级匈牙利语 
8 周，32 学时

9月8日－10月29日 
周二、 周四： 
18:00－19:30

芭尼娅丝·艾
迪特

学院教材
40.000 
福林

初级匈牙利语 
8 周，32 学时

10月5日－11月25日 
周一、周三： 
18:00－19:30 

芭尼娅丝·艾
迪特

学院教材
40.000 
福林

初级匈牙利语 
8 周，32 学时

11月3日－12月24日 
周二、周四： 
18:00－19:30

芭尼娅丝·艾
迪特

学院教材
40.000 
福林

孔子奖学金

1. 短期奖学金 
4 周，一学期或一学年。年龄上限：55周岁 

2. 长期奖学金，可以获得学位证书:
学士学位奖学金(4—5学年，年龄上限：35 周岁) 
硕士学位奖学金(2－3学年，年龄上限：45 周岁 )

博士学位奖学金（3－4学年，年龄上限：45 周岁)
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Kihelyezett nyelvtanfolyamok

Kínai nyelvtanfolyamainkat eddig is kihelyeztük egy-egy reprezentatív intézménybe, ha ott ilyen igény felmerült. 
2009-ben örvendetes módon – úgy hisszük jó oktatási hírverése nyomán – a kormányzati tisztségviselők léptek 
kapcsolatba Intézetünkkel, s megkötött megállapodásunk szerint több mint százan vesznek részt kínai nyelvtan-
folyamainkon. Hasonlóképp megállapodtunk a Magyar Tudományos Akadémiával, hogy szakaszos szervezéssel 
az Akadémia egyes intézményeiben folyamatosan indítunk majd kínai nyelvtanfolyamokat, elsőként 2009. októ-
berében az MTA Politikai Tudományok Intézete munkatársai számára.

Magyar nyelvtanfolyamaink kínaiaknak

2009 őszén is meghirdetjük magyar nyelv-tanfolyamatainkat kínaiak.

Magyar nyelv kínaiaknak

tanfolyam időpont tanár tankönyv tandíj

Kezdő magyar 
8 hét, 32 tanóra

2009. szeptember 8–okt. 29 
K, Cs: 18:00-19:30 Bányász Edit Intézeti 

jegyzet 40.000 Ft

Kezdő magyar 
8 hét, 32 tanóra

2009. október 5–nov. 25 
H, Sze: 18:00-19:30 Bányász Edit Intézeti 

jegyzet 40.000 Ft

Kezdő magyar 
8 hét, 32 tanóra

2009. november 3–dec. 24 
K, Cs: 18:00-19:30 Bányász Edit Intézeti 

jegyzet 40.000 Ft

Konfuciusz-ösztöndíjak – kínai egyetemeken

1. Rövidtávú ösztöndíjak 
(4 hét, egy szemeszter, illetve 1 iskolai év).  Korhatár: 55 év 
A jelentkezés feltétele a legalább alapszintű kínai nyelvtudás. 

2. Hosszabbtávú ösztöndíjak, diplomaszerzési lehetőséggel:
Ösztöndíj BA diploma megszerzéséhez  (4–5 egyetemi évre szóló. Korhatár: 35 év ) és MA diploma megszerzésé-
hez: (2–3 egyetemi évre szóló  Korhatár: 45 év ) és Doktori ösztöndíj. (3–4 egyetemi évre szóló. Korhatár: 45 év.)

Kihelyezett
Tanfolyam

Tanfolyam
Kínaiaknak

Konfuciusz
Ösztöndíj
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孔子学院举办的语言考试 

关于 HSK语言考试的信息 

汉语水平考试（HSK中文水平） 是在中国和世界许多国家内为非汉语母语的人
设立并举办的中华人民共和国官方汉语考试。2001年，匈牙利的罗兰大学文学
院东亚系获得举办该项考试的资格。自2007年开始，该项考试由罗兰大学孔子
学院组织。具体信息请参见孔子学院网页。

关于YCT 语言考试的信息

少儿汉语水平考试（YCT）是为非汉语母语、年龄在15岁以下的学生设立的汉语
考试。具体信息请参见孔子学院网页。

关于 ITK Origo 语言考试的信息

从2009年开始，罗兰大学孔子学院得到外语进修中心的授权，成为举办考试的
地点之一，具体信息请参见孔子学院网页。 

考前辅导班

辅导班 开班时间
负责教
师

课本 学费

HSK （汉语水平考试）

HSK 考前辅导班 
总共32 学时

2009年9月 14日 
周一、 周三17：00 

阿奈特
学院教
材

30.000 
福林

HSK 语法辅导班 
总共32 学时

2009年9月15日 
周二、周四17:00 

阿奈特
学院教
材

30.000 
福林

HSK 周末辅导班 
总共32 学时

2009年9月19日 
周六9:00 

阿奈特
学院教
材

30.000 
福林

YCT ( 少儿汉语考试)

YCT 辅导班 
总共24 学时

2009年9月26日 
周六10:00－13:00

查尼·
佐尔坦

学院教
材

15.000 
福林
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Nyelvvizsgák a Konfuciusz Intézetben

Információk a HSK kínai nyelvvizsgáról

A HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Népköztársaság hiva-
talos kínai nyelvi vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvűek számára dolgoztak ki és tartanak meg Kínában és a 
világ számos országában. 2001 óta a vizsga Magyarországon az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén volt letehető, 
2007-től a vizsgát az ELTE Konfuciusz Intézet szervezi. A HSK írásbeli vizsga, szóbeli része nincs. Részletesen 
www.konfuciuszintezet.hu 

Információk a YCT nyelvvizsgáról

A YCT a nem kínai anyanyelvű, 15 év alatti tanulók nyelvvizsgája. 
Részletesen honlapunkon. www.konfuciuszintezet.hu 

Információk ITK Origo nyelvvizsgáról

2009-től az ELTE Konfuciusz Intézet is az Idegennyelvi Továbbképző Központ meghatalmazott vizsgáztató helyei 
közé tartozik. Részletesen honlapunkon. www.konfuciuszintezet.hu 

Vizsga-előkészítő tanfolyamok

tanfolyam időpont vezető 
tanár tankönyv tandíj

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)  汉语水平考试,

HSK esztcentrikus 
32 teljes óra

2009. szept. 14 
H, Sz: 17:00 

Kozjek-
Gulyás Anett

Intézeti 
jegyzet 30.000 Ft

HSK nyelvtani  
32 teljes óra

2009. szept. 15 
K, Cs: 17:00 

Kozjek-
Gulyás Anett

Intézeti 
jegyzet 30.000 Ft

HSK hétvégi 
32 teljes óra

2009. szept. 19 
Szo: 9:00 

Kozjek-
Gulyás Anett

Intézeti  
jegyzet 30.000 Ft

YCT ( Youth Chinese Test )

YCT ifjúsági 
24 tanóra

2009. szeptember 26 Szo: 
10:00–13:00 Csányi Zoltán Intézeti  

jegyzet 15.000 Ft

Nyelvvizsga
HSK, YCT

Nyelvvizsga
ITK Origo



时间 活动项目 页数

2009-09-08 电影：《桃花灿烂》 2

2009-09-15 《远东研究》首刊发行新闻发布会 3

2009-09-19 文化遗产日活动 4

2009-09-29 讲座：《全球危机对中国体制改革的影响以及地区差别》 5

2009-10-02 植物园里的银杏日活动 6

2009-10-03 庆祝中匈建交  60周年研讨会 8

2009-10-06 电影：《我的长征》 9

2009-10-09 中学校园里的中国文化日 10

2009-10-10 中国音乐与武术文艺演出 11

2009-10-27 讲座：《回到未来——中国战略文化的传统与新特征》 12

2009-11-03 电影：《暖情》 13

2009-11-13 中学生中国文化知识竞赛 14

2009-11-19 中国－匈牙利语言文化“午后茶” 14

2009-11-24 讲座：《中国的富裕与贫困地区》 15

2009-12-07 罗兰大学孔子学院成立三周年庆祝晚会 16

2009-12-15 讲座：《中国烹饪的秘密》 17

2009年第二学期文化类培训班

中国厨艺培训班 18

书法班 19

太极班 19

2009年第二学期教学计划

大学校园内的汉语教学 22

在中学开设的汉语课 24

为成年人开设的汉语培训 26

为教师举办中国知识培训 28

孔子学院的汉语学习班 30

外设汉语学习班 32

为当地华人举办匈牙利语学习班 32

孔子学院奖学金 32

孔子学院举办的语言考试 34



Dátum Esemény
2009-09-08 Filmklub (Barackfa-virágzás) 2
2009-09-15 Könyvbemutató (Távol-keleti Tanulmányok 2009) 3
2009-09-19 Kulturális Örökség napjai 4
2009-09-29 Ismerkedés a mai Kínával (Csanádi Mária) 5
2009-10-02 Ginkgo-napok (kétnapos) 6
2009-10-03 Konferencia (A magyar-kinai diplomáciai kapcsolatok 60 éve) 8
2009-10-06 Filmklub (Hosszú menetelésem története) 9
2009-10-09 Középiskolások kulturális napja (Trefort Gimn.) 10
2009-10-16 Középiskolások kulturális napja (Radnóti Gimn.) 10
2009-10-10 Kínai zene-és mozgásművészeti gálaműsor 11
2009-10-27 Ismerkedés a mai Kínával (Rácz Lajos) 12
2009-11-03 Filmklub (Gyengéd érzelem) 13
2009-11-13 Középiskolások kínai kulturális versenye 14
2009-11-19 Kínai–Magyar Klub 14
2009-11-24 Ismerkedés a mai Kínával (Gyuris Ferenc) 15
2009-12-07 Három éves a Konfuciusz Intézet 16
2009-12-15 Ismerkedés a mai Kínával (Buslig Szonja Andrea) 17
Kulturális Tanfolyamaink 2009/ II. félév
Kínai konyhaművészet 18
Kalligráfiai Tanfolyam 19
Taiji Tanfolyam 19
Oktatási Programjaink 2009/II. félév
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Kihelyezett nyelvtanfolyamok (díjtételes) 33
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Konfuciusz-ösztöndíjak – kínai egyetemeken 33
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