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2011. február 3-án a Nyúl évébe lépünk.  
Az elmúlt esztendő nagy tettei, újításai 
után végre egy harmonikusabb esztendő 
köszönt ránk: a hangsúly a családon, testi 
és lelki egészségünk megteremtésén lesz, 
kreativitásunknak pedig semmi sem szab-
hat határt. 

Az ELTE Konfuciusz Intézetben mi is a har-
mónia és a kreativitás szellemében várjuk  
ez évben az érdeklődő közönséget: az immár 
hagyományosnak mondható programjaink 
mellett kínai egészségmegőrző napot ren-
dezünk az ELTE campusán, a mesés pekingi 
opera világát varázsoljuk Budapestre, Kecs-
kemétre, Szegedre és Debrecenbe, jóté-
konysági eseményen veszünk részt a bicskei 
Batthyány-kastélyban, emellett most először 
tandíjmentes csomózó- és taiji-tanfolyamot 
is hirdetünk alkotóerőtől hajtott, testi-lelki 
harmóniára törekvő barátainknak.

Kreativitásunkat bőségesen lesz alkal-
munk kamatoztatni a III. Európai Konfuciusz 
Intézetek Konferenciáján is, amelyre lelkesen 
készülünk: anyaintézményünk, a Hanban 
vezetősége mellett Európa minden szegle-

téből több mint 
száz Konfuciusz 
Intézet-igazgatót 
látunk vendégül! 

Természetesen nem feled-
kezünk meg a kínai nyelv sze-
relmeseiről sem: folyamatosan 
indítunk különböző szintű  
és jellegű nyelvtanfolyamokat 
Budapesten és vidéken egy-
aránt, hallgatóinkat nyelvvizs-
ga-előkészítő tanfolyamainkkal 
sarkalljuk tudásuk lemérésére, 
és továbbra is havonta indítjuk 
nagy sikerű tandíjmentes Ismer-
kedő kurzusainkat az érdeklő-
dők számára.

Reméljük, színes programjaink, változatos 
tanfolyamaink elnyerik tetszését, és legköze-
lebb személyesen is találkozhatunk rendez-
vényeink egyikén.

Magam és az Intézet nevében kívánok harmo-
nikus, kreatív Nyúl esztendőt minden kedves 
Barátunknak!

Kedves Barátunk!

Dr. Hamar Imre
igazgató

www.konfuciuszintezet.hu   



Február

ISMERKEDÉS A MAI KÍNÁVAL – ELŐADÁS-SOROZAT

Az ELTE Konfuciusz Intézet Modern Kína-kutatási Központja által szervezett 
ingyenes előadás-sorozat 2011-ben is folytatódik. A rendezvényekre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadások minden hónap utolsó keddjén, 
18:00-kor kezdődnek.

Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Kínai nyelvtanárok szakmai fóruma
Időpont: 2011. február 4.; április 22.; június 24.
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2011-ben is folytatja 
nyelvtanári szakmai fórum sorozatát. A fórumon 
kínai és magyar kínai nyelvet oktató tanárok oszt-
ják meg egymással tapasztalataikat, keresnek  
választ az oktatásban felmerülő sajátos problé-
mákra. Minden egyes szakmai fórum egy adott 
irányvonal, téma mentén haladva elemzi a magyar 
diákok nehézségeit elsősorban a grammatika  
és kiejtés terén, melyek feloldására a szakem-
berek közösen igyekeznek megtalálni a legjobb 
megoldást.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Programjainkról bővebben honlapunkon tájékozódhat!

JúniusMájusÁprilisMárcius
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Tandíjmentes kínai csomózó tanfolyam  
az ELTE Konfuciusz Intézetben!
Időpont: 2011. január 28., február 4., 11. és 18. 17:00–18:30
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 
16.)

A nagy érdeklődésre való tekintettel az ELTE Konfuciusz Intézet négy 
alkalomból álló tandíjmentes (!) csomózó tanfolyamot indít. 

Kínában a csomózás megbecsült művészeti forma, a mindennapi élet szerves 
része. A kínaiak évszázadok óta készítik számos fajtáját praktikus és dekoratív 
célból egyaránt: események megünneplésekor, halászathoz, vadászathoz kívánt 
jó szerencse szimbólumaként, csomagolás vagy kötözés céljából, ruha díszítésére 
vagy egyéb népművészeti munkák felékítésére. A bonyolult csomózási technikával 
és a csodás színkombinációkkal készült remekművek nemcsak hogy páratlan ele-
ganciát kölcsönöznek a tárgyaknak, de egyben jókívánságot is hordoznak: jó sze-
rencsét, gazdagságot, szerelmet, házasságot stb. szimbolizálnak.

Jelentkezés online a www.konfuciuszintezet.hu honlapon!
A tanfolyam min. 5 fő jelentkezése esetén indul!

Fotókiállítás a Gólyavárban

Időpont: 2011. február 8–22.
Helyszín: ELTE BTK – Gólyavár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

Az Intézet múlt év végén az ASIA Centerben nagy sikerrel megrende-
zett Kína – ösztöndíjas diákok szemével című fotókiállításának képeit 
idén februárban az érdeklődők már az ELTE Gólyavárban is megte-
kinthetik. A képeket az ELTE Távol-keleti Intézetének Kínai szakának 
ösztöndíjas hallgatói készítették, kamerájukkal eljutva Kína legeldu-
gottabb szegleteibe is. A nyertes fénykép – az ASIA Center jóvoltá-
ból – Holch Gábor Mindenki szellemi kalauza – Kína című könyvében 
is helyet kapott.

Február
Március Április Május Június

január 28 – február 18.

február 8–22.

www.konfuciuszintezet.hu   



Február
Március Április Május Június

február 16.

február 8–22.

Holdújévi Gálaműsor
Időpont: 2011. február 16. (szerda) 18:00 óra
Helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet 2011-ben is hatalmas show-műsorral köszönti a Holdújévet, melyre 
szeretettel várja régi és új barátait, a kínai kultúra iránt érdeklődő közönséget! Február 16-án  
a Tianjini Egyetem Peiyang művészegyüttese, énekesek, táncosok és zenészek készülnek ha-
misítatlan kínai hangulatot varázsolni a nézők elé.

Ünnepeljük együtt a Nyúl évének beköszöntét, töltsünk 
együtt egy felejthetetlen estét!

Jegyek február 7-től korlátozott számban igényelhetők  
az ELTE Konfuciusz Intézetben.

Jordán Gyula:
A kínai föderalizmus kérdéséhez 
Időpont: 2011. február 22. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem 
  (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Kína hosszú történelme során lényegében egységes, centralizált 
birodalom volt, amit csak időszakonként szakítottak meg a birodalom 
szétesésének periódusai. A föderalizmus mellett azonban komoly érvek 
szólnak: óriási terület, nagy regionális, nyelvi, nemzetiségi megosztottság stb. 
A föderalizmus hangsúlyosan a 20. század első két évtizedében merült fel, majd hosszú időre 
feledésbe merült. Némi meglepetésre az utóbbi mintegy két évtizedben sajátos értelmezés-
ben ismét sokat foglalkoznak vele. Az előadás végigtekinti a kínai föderalizmus történetét.

Jordán Gyula, az ELTE nyugalmazott docense

   www.konfuciuszintezet.hu



Február Március
Április Május Június

Ismét tandíjmentes kalligráfia-tanfolyam az EKI-ben!
Időpont: 2011. február 25., március 4., 11. és 18. 17:00–18:30 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 16.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet a hatalmas sikerre való tekintettel 
ismét négy alkalomból álló, tandíjmentes (!) kalligráfia-tan-
folyamot indít az érdeklődők részére!

A résztvevők megismerkedhetnek a kínai kalligráfia kiala-
kulásának történetével, bepillantást nyerhetnek a kínai ka-
rakterek szimbolikus világába, és elsajátíthatják a kalligráfia 
szakszerű ecsetvonásainak technikáját. Az órákat az ecsetke-

zelésben verhetetlen Li Linping Tanár úr tartja.

Jelentkezés online a www.konfuciuszintezet.hu 
honlapon!
A tanfolyam min. 10 fő jelentkezése esetén indul!

Hanban-könyvek az EKI-ben – Könyvkiállítás

Időpont: 2011. március 10. (csütörtök) 10:00–17:30 óra
Helyszín: ELTE Konfuciusz Intézet (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. I. 16.)

Az ELTE Konfuciusz Intézet első alkalommal 
rendez könyvkiállítást könyvtárának legérde-
kesebb, legizgalmasabb, legszebb könyveiből. 
Az érdeklődők a könyveket lapozva betekintést 
nyerhetnek a kínai irodalom, harcművészet,  
teakészítés, kalligráfia, valamint történelem 
varázslatos világába. A könyvtári állományból 
– a Konfuciusz Intézetek központja, a Hanban 
által ajándékozott könyvek mellett – bemuta-
tásra kerülnek neves sinológusok hagyatékai-
nak egyes darabjai is.

február 25. – március 18.

március 10.

www.konfuciuszintezet.hu   



Február
Március

Április Május Június

március 17.

március 26.

Te is lehetsz sztár Kínában!  
– Az ELTE Konfuciusz Intézet tehetségkutató versenye 
Időpont: 2011. március 17. (csütörtök) 14:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Intézetünk 2011-ben is megrendezi a Te is lehetsz sztár Kínában! elnevezésű tehetségkutató 
versenyét, melyre szeretettel várunk minden kínaiul tanuló hallgatót, aki kedvet érez a sze-
repléshez, aki meg szeretné magát mutatni a magyar–kínai közönségnek. Nevezni bármilyen 
műsorszámmal lehet, amely valamilyen módon a kínai kultúra szerves részét képezi. Énekel-
hetsz kínai popslágereket, nemzetiségi dalokat, táncolhatsz kecsesen selyemlegyeződdel, 
megnevettethetsz minket xiangsheneddel (hagyományos kínai egy- vagy kétszemélyes kaba-
ré), mondandódat előadhatod kuaibannal (hagyományos 
kínai ritmushangszer), vagy akár megpróbálkozhatsz a 
pekingi opera műfajával is. A lényeg, hogy pár percre el-
higgyük: te vagy a kínai előadó művészet csillaga. 

Jelentkezni a Konfuciusz Intézetben található űrlap 
kitöltésével lehet február 14-től 25-ig!

Kína Bicskén – Jótékonysági kínai kulturális nap
Időpont: 2011. március 26. (szombat)
Helyszín: Batthyány-kastély (2060 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.)

A kínai asztrológia szerint 2011-ben, azaz a Nyúl évében nyitottabbak, segítőkészek leszünk.  
Ez csak még inkább arra sarkallja Intézetünket, hogy programjainkkal jótékonysági eseményeken 
is részt vegyünk. Az ELTE Konfuciusz Intézet márciusban Bicskén csatlakozik egy ilyen nemes kez-
deményezéshez:

Egy hónappal a kínai újév beköszönte után kerül sor a kínai újév megünneplésére  
a bicskei Batthyány-kastélyban. Március 12-én délutántól várják a szervezők mindazokat, akik érdek-

lődnek – többek között – a kínai autentikus zene és tánc, a kínai sze-
rencsecsomó kötése, a maszkfestés vagy a kínai papírkivágás iránt. 
A kastély ezenkívül helyet ad még egy Kína hétköznapi életét bemu-
tató fotókiállításnak, illetve Kínát megjárt bicskeiek emléktárgyaiból,  
régiségeiből összeállított bemutatónak. A rendezvény bevételével  
a szervezők egy bicskei bölcsődét, illetve a szintén helyi Kossuth 
Zsuzsa Gyermekotthont támogatják.

Palásti Lajos, a tavalyi tehetségkutató versenyünk második 
helyezettje Dashannal, a Kínában élő neves előadóművésszel

   www.konfuciuszintezet.hu



Február
Március

Április Május Június

KÍNA NÉPEI ÉS TÁJAI – ELŐADÁS-SOROZAT
Kína népei és tájai című előadás-sorozatunk keretében az ELTE Konfuciusz Intézet kutatók be-
vonásával kíván átfogó képet adni a Kínai Népköztársaság nemzetiségeinek életéről, kultúrá-
járól, a mai modern Kínában betöltött szerepéről, és az ezekhez fűződő tudományos kutatá-
sokról, eredményekről. 

Dr. Birtalan Ágnes:
Dzsingisz kán újjáéledő kultusza Belső-Mongóliában,  
az Ordosz-vidéken 
Időpont: 2011. március 22. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK „B” Épület 217-es terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A mongol krónikákból és folklórból ismert egyik 
hagyomány szerint Dzsingisz kán testét halála után 
a ma Belső-Mongóliához tartozó Ordosz-vidéken, a 
Sárga-folyó nagy kanyarulata által közrefogott terü-
leten temették el. Birtalan Ágnesnak a mongol né-
pek között végzett terepkutatásai során lehetősége 
nyílt arra, hogy a 13. század óta jelen lévő Dzsingisz-
tisztelet néhány helyszínét meglátogassa, valamint 
hogy a nagykán kultuszának egyik legismertebb 
ordoszi mongol származású kutatójával, Solongod 
Hurcsbátarral (Mong. Solongγod Qurčabaγatur) 

együtt dolgozhasson. Előadásában összefoglalja a Dzsingisz-kul-
tusz történeti hátterét, a hozzákapcsolódó szakrális szövegha-
gyományt (ez utóbbival egyébként részletesen a Mongolisztika 
Doktori Program hallgatója, Bereczky Zoltán foglalkozik készülő 
doktori disszertációjában), valamint terepgyűjtéseiből bemu-
tat egy olyan fotó- és hanganyagot, mely a hagyományőrző, 
de turistákat is szép számmal vonzó Dzsingisz-emlékhelyeken 
készült.

Dr. Birtalan Ágnes mongolista, az ELTE BTK 
Belső-ázsiai Tanszék tanszékvezetője

március 22.

www.konfuciuszintezet.hu   



Február
Március Április

Május Június

március 23. – április 13.

március 29.

Tandíjmentes taiji-tanfolyam 
Ha Ön a mai rohanó világban fontosnak tartja az egészséget és a mozgást, emellett a testi-lelki 
harmónia elérésére törekszik, akkor az új esztendőben Önt is szeretettel várjuk négy alka-
lomból álló tandíjmentes (!) taiji-tanfolyamunkra. Ha képzett és elismert mestertől szeretne 
tanulni, akkor nálunk a helye!
Időpont(ok): 2011. március 23., 30., április 6. és 13. 18:00 óra
Helyszín: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola (1088 Budapest, Trefort u. 8.)
Jelentkezés online a www.konfuciuszintezet.hu honlapon!
A tanfolyam min. 10 fő jelentkezése esetén indul!

Mi is az a taiji?
A taiji (ejtsd: thájtyí) talán a világon ma legismertebb, de mindenképen a legha-
tékonyabb kínai eredetű harcművészet és egészségmegőrzési mód, egy olyan 
mozgásrendszer, amelynek lényege a belső energia áramoltatása. Fejleszti a test 
koordinációját, miközben a test és a tudat harmonikus kapcsolatára törekszik. Fontos szerepet tölt be 
az egészség megőrzésében, a betegségmegelőzésben azáltal, hogy mozgósítja az energiákat, és egyen-
súlyt teremt. A gyakorlás eredményeképpen javul az általános fizikai erőnlét, fokozódik a betegségekkel 
szembeni ellenálló képesség, magasabb kort lehet elérni, s az önvédelem tényleges mértéke is fokozódik.  
A rendszer ismerete és használata fokozott pszichikai terheléssel járó munkát végzők számára különösen 
ajánlott, de hasznos segédeszköz a mindennapi terhelések elviselésére és levezetésére is.

Dr. Bóka János:
Változás és állandóság: a népi bíróságok  
a Kínai Népköztársaság alkotmányos berendezkedésében 
Időpont: 2011. március 29. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A reform és nyitás politikája a Kínai Népköztársaság igazságszolgáltatási rend-
szerét sem hagyta érintetlenül. Különösen az elmúlt másfél évtized igazság-
szolgáltatási reformjai gyakoroltak jelentős hatást a népi bíróságok szerveze-
tére, működésére és személyi állományára. A változtatások elsősorban a népi 
bíróságok átláthatóbb, hatékonyabb és professzionálisabb működését hiva-
tottak elősegíteni, nyomokban azonban felfedezhető az a törekvés is, hogy a 
népi bíróságok a társadalmi konfliktusok lassan, de biztosan növekvő körében kerüljenek döntési pozí-
cióba. A Kínai Népköztársaság alkotmányos berendezkedése, illetve a sajátos jogpolitikai célkitűzések 
olyan intézményi modelleket és fejlődési pályát teremtettek az igazságszolgáltatási szférában, amelyek 
feltétlenül alaposabb tanulmányozásra érdemesek, és amelyek pontos megértéséhez vagy reális érté-
keléséhez a „nyugati” demokráciák alkotmányjogi axiómái nem biztosítanak megfelelő keretet.

Dr. Bóka János, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanársegédje



Február Április
Április

Május Június

április 13.

április 26.

Kínai egészségmegőrző nap az ELTE-n 
Időpont: 2011. április 13. (szerda) 11:00–17:00 óra
Helyszín: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A tavaszi megújhodás jegyében az ELTE Konfuciusz Intézet áp-
rilisban az ELTE campusán várja az egészséges életmód híveit, 
azokat, akik szeretnék megtudni, hogy milyen gyógymódokat 
kínál a több ezer éves múltra visszatekintő kínai orvoslás. Ne-
ves kínai orvosok tartanak előadást az érdeklődő közönség 
számára, továbbá személyes tanácsokat adnak a hozzájuk fordulóknak. A helyszínen a részt-
vevőknek lehetőségük nyílik kínai gyógynövényekből készült termékeket is vásárolni.

Bányász Edit:
A „láthatatlan írások” rövid története (1949–1976) 
Időpont: 2011. április 26. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A Kínai Népköztársaság első korszakának irodalma ellentmondásos képként tárul elénk: egy-
részt léteztek a hivatalos kulturális modellnek megfelelő, széles körben publikált, szocialista 
realizmus irányzatához sorolható írások, mellettük pedig észrevétlenül gyarapodtak a „látha-
tatlan írások”: azok az irodalmi alkotások, amelyek nem feleltek meg a kor ideológiai követel-
ményeinek, ezért íróik titokban tartották megszületésüket. Ezek az írások csak évtizedekkel 
létrejöttük után juthattak el a kiadókhoz és az olvasókhoz. 

A több ezer éves kínai kultúrában ezeknek az alkotásoknak újonnan felfedezett művészi 
színvonaluk adhat aktualitást. E különleges kínai irodalmi jelenség névadója, Chen Sihe iroda-

lomtörténész szerint ugyanis könnyen észrevehető, hogy a korabeli 
hivatalos irodalom és a „láthatatlan írások” fejlődése közötti viszony 
fordítottan arányos: minél erősebb ellenőrzést gyakorolt a politikai 
hatalom a szépírás felett, annál haloványabbá váltak az engedé-
lyezett művek, és annál színesebbé a „láthatatlan írások” – a nagy 
nyilvánosságnak szánt művekből eltűnt művészi szépség végül más 
helyen tört utat magának…

Bányász Edit sinológus az ELTE BTK 
sinológiai doktori programjának doktorandusza

www.konfuciuszintezet.hu   



Február Március
Április Május

Június

április 27. – április 30.
A pekingi opera varázslatos világa  
– Gálaműsor kínai vendégművészek közreműködésével
Időpont(ok): 2011. április 27. Budapest
 2011. április 28. Kecskemét
 2011. április 29. Szeged
 2011. április 30.  Debrecen

Az ELTE Konfuciusz Intézet idén még közelebb hozza 
Kínát Önhöz: a Nyúl évében a pekingi opera varázslatos 
világát varázsolja Budapestre, Kecskemétre, Szegedre 
és Debrecenbe. Sun Ping művésznő és társulata előadásában, hagyományos kínai hangszerek 
kíséretében híres operarészleteket hallhatunk, melyeket a színjátszás, zene, tánc és harcmű-
vészeti elemek együttese tesz még izgalmasabbá. 

A részletekről honlapunkon tájékozódhat!

Chinese Bridge, azaz Kínai Nyelvi Híd verseny 
egyetemistáknak és középiskolásoknak
Időpont: 2011. május

2011-ben, a Nyúl évében is megrendezzük a világ kínaiul tanuló fiataljainak nyelvi 
vetélkedőjét,  a Chinese Bridge Competitiont, azaz a Kínai Nyelvi Híd versenyt. A ve-
télkedőre – amelyet kétszer rendezünk meg: egyetemisták, illetve középiskolások 
részére – szeretettel várjuk minden olyan, vállalkozó szellemű, kínaiul tanuló diák 
jelentkezését, aki meg szeretné csillogtatni kínai nyelvtudását és előadói képessé-
gét, és aki attól sem riad vissza, ha Kínáról szerzett ismereteiről kell számot adnia.

A vetélkedő három fordulóból áll:
1.  a versenyzőknek egy saját maguk által írt kínai nyelvű fogalmazást kell elmondaniuk,
2.  Kínával kapcsolatos kérdésekre kell felelniük,
3. illetve egy szabadon választott műsorszámot kell előadniuk.

A szerencsés diákok ösztöndíjat nyerhetnek Kína legnevesebb egyetemeire, illetve lehetőséget 
kapnak rá, hogy hazánkat képviseljék a Kínában megrendezendő nemzetközi Kínai Nyelvi Híd ver-
senyen. Ezenfelül minden évben két-két sikeres versenyző a győztes versenyzővel együtt utazhat 
Kínába, hogy ott – az ország meghívott követeként – szurkoljon csapattársának.

A rendezvények időpontjairól és helyszíneiről honlapunkon tájékozódhat.

május
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Február Február Április
Május

Június

május 14–15.
Múzeumok majálisa
Időpont: 2011. május 14–15. (szombat–vasárnap)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum parkja

A Magyar Nemzeti Múzeum 1996-ban hívta először 
életre a magyar múzeumi világot összefogó Múzeu-
mok Majálisát. A rendezvényhez évről évre egyre több 
kulturális intézmény csatlakozik. Természetesen, mint 
mindig, az ELTE Konfuciusz Intézet most májusban is  
a Múzeum parkjában várja színes programokkal, kéz-
műves-foglalkozásokkal és izgalmas előadásokkal  
a kínai kultúra iránt érdeklődő közönséget.

Balogh Mátyás:
A mongvorok 
Időpont: 2011. május 24. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK „B” Épület 217-es terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

A mongvor (kínaiul tu 土) egy viszonylag kevéssé is-
mert kínai népcsoport Csinghaj tartomány keleti felé-
ben. Eredetükre vonatkozóan több elmélet is létezik; 
ezek közül a legáltalánosabban elfogadott az, mely sze-
rint a mongvorok a 13. században, Dzsingisz kán által, 
a mai Kanszu és Csinghaj tartományok területén létre-
hozott mongol helyőrségek lakosainak leszármazottai, 
akik az évszázadok folyamán különböző török, tibeti és 
kínai népcsoportokkal keveredtek. A mai mongvorok életmódja egyáltalán nem emlékeztet 
a nagyállattartó nomád mongolokéra, nyelvük viszont kétségkívül a mongol nyelvek közé so-
rolandó, még akkor is, ha minimális átjárhatóság sincs a mongvor és a többi mongol nyelv és 
nyelvjárás között. A mongvorokat két nagyobb csoportra, az északi Huzhu-i és a déli Minhe-i 
mongvorokra szokás osztani, s e két csoport mind nyelvi, mind kulturális szempontból szá-
mos eltérést mutat. Az előadás a közvetlenül a Sárga-folyó partján élő Minhe-i mongvorok 
mindennapi életét, hitvilágát, ünnepeit, nyelvét és szokásait mutatja be a helyszínen folyta-
tott terepmunkák során készített fényképekkel és videóval.

Balogh Mátyás mongolista, az ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék tanársegédje

május 25.
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Február Március Március
Május

Június

május 31.
Dr. Hosszú Hortenzia:
A globalizáció hatása Kínára: haladás vagy hanyatlás? 
Időpont: 2011. május 31. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Az előadás a globalizációs folyamatoknak a kínai 
államra tett hatásával foglalkozik. Kína ugyanúgy 
kiszolgáltatott a globalizációs folyamatoknak, 
akárcsak más nemzetállamok. A kínai vezetés 
azonban, szemben más országokkal, képes volt 
a globalizációt, mint államépítő modernizációs 
eszközt, saját céljai megvalósítására használni. Ma 
már a választott eszköz eredményessége a gazda-
sági mutatók ismeretében megkérdőjelezhetet-
len. De vajon mi motiválta a döntéshozókat, hogy 
ezt az utat válasszák? 

Dr. Hosszú Hortenzia, a Kínai Társadalomtudományi Akadémia vendégkutatója, 
a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományok Intézetének tudományos munkatársa

Gyereknap a Ligetben 
Időpont: 2011. május 29. (vasárnap)
Helyszín: Városliget – Napozórét

Május utolsó vasárnapján, a verőfé-
nyes Napozórét Nemzetek Utcáján várjuk 
színes programjainkkal a kicsiket és nagyo-
kat egyaránt. Lesz itt móka, kacagás, kínai 
tetoválás, papírkivágás, kínai csomózás, fes-
tés és rajzolás, kalligrafálás, kvízbajnokság, 
rajzverseny, kínai ruhapróba, és sok-sok más 
érdekesség! Gyere el, és sátrunkban biztos, 
hogy nem fogsz unatkozni!

május 29.
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Február Február Április

június 17–19.
Európai Konfuciusz Intézetek III. Konferenciája
Időpont: 2011. június 17–19. (péntek–vasárnap)
Helyszín: ELTE BTK – Kari Tanácsterem 
  (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

Mára több mint száz Konfuciusz Intézet és 
Konfuciusz Tanterem működik Európa több 
mint harminc országában. Az európai Inté-
zetek igazgatói 2009-ben Löwenben, majd 
2010-ben Londonban gyűltek össze megvi-
tatni az aktuális kérdéseket, az Intézeteket 
érintő közös problémákat. 2011-ben az ELTE Konfuciusz 
Intézetet érte a megtiszteltetés, hogy megrendezze  
az európai Konfuciusz Intézetek soron következő konfe-
renciáját. 

A konferencia főbb témái:

Május
Június

Adminisztráció fejlesztése

Nyelvtanítás módszertana

Tankönyvkiadás

www.konfuciuszintezet.hu   



Február Március Április Május
Június

Múzeumok éjszakája 
Időpont: 2011. június 19. (szombat)
Helyszín: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum
  (1062 Budapest, Andrássy út 103.)

A Múzeumok éjszakáját elsőként Franciaországban 
rendezték meg 1999-ben Szent Iván éjszakáján. Ennek 
mintájára 2003 óta az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um Magyarországon is megrendezi ezt a jeles eseményt. A rendezvény sikerét jelzi, hogy évről 
évre az éj leple alatt egyre többen és többen keresik fel a múzeumokat. A Konfuciusz Intézet 
a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum keleti hangulatú kertjében izgalmas progra-
mokkal várja a kínai kultúra szerelmeseit.

Major Kornélia:
Kínai irodalmi utópiák a 20. század elején 
Időpont: 2011. június 28. (kedd) 18:00 óra
Helyszín: ELTE BTK – Kodály-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

A 20. század eleje a régi kínai irodalom 
átalakulásának, a modern kínai irodalom 
létrejöttének időszaka volt. Az átalakuló 
regényirodalomnak fontos jellemzője 
volt a hagyományos regénytípusok új-
raértelmezése, s a klasszikus regények-
nek számos átirata, folytatása született, 
amelyekben a műfaji kereteket feszeget-
ték; addig játszottak a hagyományokkal  
és a történettel, míg a megszülető mű-

vek az eredeti paródiái lettek. Ennek a regényirodalomnak egy izgalmas szeletét alkotják  
a fantasztikus és utópisztikus regények: az előadás ez utóbbiakat mutatja be.

Major Kornélia sinológus, a Távol-keleti Intézet Könyvtárának könyvtárosa

június 19.

június 28.
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Kínai nyelvi kurzusok az egyetemeken

Az ELTE Konfuciusz Intézete négyéves működése során valamennyi egyetemi hall-
gató számára lehetővé tette a kínai nyelv tanulását az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán, az ELTE Természettudományi Karán, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán is. A hallgatók heti 2–4 tanórában vehetik fel a kurzuskínálatban meghirdetett 
kínai nyelvet, s kredites formában, díjmentesen tanulhatnak a Konfuciusz Intézet 
tanáraitól. 

2009 őszétől – kilépve az ELTE keretein – további budapesti és vidéki egyetemeken is 
lehetővé tettük egyetemi hallgatóknak, hogy megismerkedhessenek a kínai nyelvvel 
és kultúrával. 2010-ben tovább bővítettük a kínai nyelv oktatásába bekapcsolódott 
egyetemek és főiskolák hálózatát, s ezt a tevékenységünket 2011-ben is folytatjuk. 

Budapest Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
  Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola

Debrecen Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
   
Piliscsaba Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szeged  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

OKTATÁSI PROGRAMJAINK

www.konfuciuszintezet.hu   



Kínai szakkörök középiskolákban

2009 októberétől az ELTE Konfuciusz Intézet (tandíjmentes) szakköröket támogat kö-
zépiskolákban. A szakkörök előkészítik annak a lehetőségét, hogy az iskolában második 
(vagy harmadik) idegen nyelvként a kínait lehessen majd választani. A szakkörökben  
a kínai nyelvtanulás mellett a kínai kultúra bemutatására is nagy hangsúlyt helyezünk.

Jelenleg Magyarországon az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskolájában, illetve Sze-
geden a Radnóti Mikós Kísérleti Gimnáziumban választható második idegen nyelv-
ként a kínai. 2011-ben további három gimnáziumban tervezzük, hogy elindítjuk a kínai 
második idegen nyelvként történő oktatását.

Középiskolák, ahol már szakköri formában folyik a kínai nyelv oktatása:

Budapest Eötvös József Gimnázium
  Radnóti Miklós Gimnázium
  Veres Péter Gimnázium
  Lauder Gimnázium

Kecskemét Bolyai János Gimnázium

Szeged  Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola
  Ságvári Gimnázium  

   www.konfuciuszintezet.hu



Intézeti nyelvtanfolyamok

Az Intézet székházában zajló tanfolyamainkat továbbra is élénk érdeklődés kíséri. Azok számára, 
akik az ELTE Konfuciusz Intézet ismerkedő, tandíjmentes kurzusát sikeresen elvégezték és szí-
vesen folytatnák a nyelvtanulást, intézetünk a teljes tandíj árából 50%-os kedvezményt biztosít  
a (következő) K1-es modulra való jelentkezéskor. Ha lelkesedésük még ennek elvégzése után is tö-
retlen, a következő modulra a teljes tandíj árából közel 20%-os kedvezménnyel iratkozhatnak be.

Kínai nyelvtanfolyamok Budapesten kedvezményes díjakkal
(Tanfolyamaink min. 5 fő jelentkezése esetén indulnak!)

Modul Időtartam Kezdés Befejezés Beosztás Tandíj
3 8 hét, 32 tanóra január 4. február 24. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
5 8 hét, 32 tanóra január 4. február 24. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
2 8 hét, 32 tanóra január 17. március 9. H–Sz 18:00–19:30 26 000 Ft
4 8 hét, 32 tanóra január 12. március 7. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
1 8 hét, 32 tanóra február 2. március 30. H–Sz 18:00–19:30 16 000 Ft
2 8 hét, 32 tanóra február 8. április 5. K–Cs 18:00–19:30 26 000 Ft
3 8 hét, 32 tanóra február 14. április 11. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
1 8 hét, 32 tanóra február 28. április 27. H–Sz 18:00–19:30 16 000 Ft
4 8 hét, 32 tanóra március 1. április 26. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
6 8 hét, 32 tanóra március 1. április 26. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
3 8 hét, 32 tanóra március 16. május 11. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
5 8 hét, 32 tanóra március 9. május 9. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
2 8 hét, 32 tanóra március 30. május 25. H–Sz 18:00–19:30 26 000 Ft
1 8 hét, 32 tanóra április 5. május 26. K–Cs 18:00–19:30 16 000 Ft
3 8 hét, 32 tanóra április 5. május 26. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
4 8 hét, 32 tanóra április 11. június 6. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
2 8 hét, 32 tanóra április 27. június 22. H–Sz 18:00–19:30 26 000 Ft
5 8 hét, 32 tanóra április 26. június 16. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
7 8 hét, 32 tanóra április 26. június 16. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
1 8 hét, 32 tanóra május 2. június 27. H–Sz 18:00–19:30 16 000 Ft
3 8 hét, 32 tanóra május 25. július 20. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
4 8 hét, 32 tanóra május 31. július 21. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
1 8 hét, 32 tanóra május 30. július 25. H–Sz 18:00–19:30 16 000 Ft
2 8 hét, 32 tanóra május 31. július 21. K–Cs 18:00–19:30 26 000 Ft
5* 8 hét, 32 tanóra június 6. július 27. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
3  8 hét, 32 tanóra június 20. szeptember 14. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft
6 8 hét, 32 tanóra június 21. szeptember 15. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
8 8 hét, 32 tanóra június 21. szeptember 15. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft
2 8 hét, 32 tanóra június 27. szeptember 21. H–Sz 18:00–19:30 26 000 Ft

Tanítási szünetek: március 14. és 15, illetve április 25. és június 13. • Az oktatás augusztusban szünetel.
* Július 20-án és 25-én a Modul 5-ös tanfolyam órái 17:00-19:15-ig tartanak!

Magánórák:  10 tanóra • megbeszélés szerint • 40 000 Ft 
További nyelvtanfolyamaink indulásáról kérjük, tájékozódjon honlapunkon!
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Tandíjmentes (!) tanfolyamok a Konfuciusz Intézetben

A 2009 nyarától induló tandíjmentes (!) kínai tanfolyamaink igen nagy népszerűségnek 
örvendenek. Ismerkedő intenzív tanfolyamainkat ajánljuk bárkinek, aki hiteles tapaszta-
latot szeretne szerezni arról, hogy mennyire igaz a „nekem ez kínai” mondás. 

Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a kínai nyelv és kínai kultúra. Azok, akik  
a két hét alatt kedvet kaptak a kínai nyelv további elsajátításához, következő kezdő tan-
folyamunkra féláron, mindössze 16 000 Ft-ért iratkozhatnak be.

2011-ben az alábbi időpontok közül válogathat tandíjmentes tanfolyamainkból:
Modul Időtartam Kezdés Befejezés Beosztás Tandíj

Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra január 17. január 28. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra január 17. január 28. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra február 14. február 25. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra február 14. február 25. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes
Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra március 21. április 1. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra március 21. április 1. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes
Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra április 18. május 2. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra április 18. május 2. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes
Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra május 16. május 27. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra május 16. május 27. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes
Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra június 14. június 27. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra június 14. június 27. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes
Ismerkedő A 2 hét, 10 tanóra július 4. július 15. H–P 18:00–19:30 Tandíjmentes
Ismerkedő B 2 hét, 10 tanóra július 4. július 15. H–P 16:30–18:00 Tandíjmentes

Tanítási szünetek: március 14. és 15, illetve április 25. és június 13.

Jelentkezni online a www.konfuciuszintezet.hu honlapon lehet.
A jelentkezés részleteiről telefonon is érdeklődhet Intézetünkben: 061 411 6597

Magyar nyelvtanfolyamok kínaiaknak

2011-ben is meghirdetjük kínaiaknak szóló magyar nyelvtanfolyamainkat.

Az alábbi időpontok közül választhatnak a magyarul tanulni szándékozó hallgatók:
Modul Időtartam Kezdés Befejezés Beosztás Tandíj

Kezdő magyar 8 hét, 32 tanóra február 7. április 4. H–Sz 40 000 Ft
Haladó magyar 8 hét, 32 tanóra február 1. március 29. K–Cs 40 000 Ft
Kezdő magyar 8 hét, 32 tanóra április 4. május 30. H–Sz 40 000 Ft
Haladó magyar 8 hét, 32 tanóra március 29. május 19. K–Cs 40 000 Ft

Tanítási szünetek: március 14. és 15, illetve április 25.
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Nyári tábor Kínában

Idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre – az ELTE Konfuciusz Intézet  
és partnerintézete, a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem szervezésében – az a nyári tábor, 
amelynek keretében Magyarországról tíz, kínaiul tanuló 12–18 év közötti középisko-
lásnak van alkalma egy hetet Kína fővárosában, Pekingben eltölteni. A táborba Ázsia, 
Európa és az amerikai kontinens 12 országából érkeznek kínaiul tanuló fiatalok, akik 
15 csoportban mérik össze felkészültségüket a kínai kultúráról és nyelvről.

A rendezvény ideje alatt a kínai nyelvtudás fejlesztése mellett a szórakozásra  
és a városnézésre is alkalmuk nyílik a diákoknak. A kulturális előadások mellett – kínai 
operaelőadás, kungfu-bemutató – a fiatalok többek között megismerkedhetnek a kínai 
papírkivágás és az operamaszk készítésének technikájával is. Reméljük, hogy az eltöl-
tött egy hét gazdag élményei még inkább ösztönözni fogják a diákokat a kínai nyelv 
elsajátítására és továbbtanulására.  

Az ELTE Konfuciusz Intézet a Hainan Légitársasággal utazik.

Konfuciusz-ösztöndíj

A két évvel ezelőtt beindított ösztöndíjprogram keretében évről évre több hallgató részesül 
rövid, illetve hosszú távú Konfuciusz-ösztöndíjban.

Idén harmadik alkalommal van lehetőségünk odaítélni Konfuciusz-ösztöndíjakat kínai 
egyetemeken tanulni szándékozó hallgatóknak. 
Az ösztöndíjak típusai:
1. Rövid távú ösztöndíjak • egy szemeszter, illetve 1 iskolai év  
 Korhatár: 55 év • A jelentkezés feltétele a legalább alapszintű kínai nyelvtudás
2. Hosszabb távú ösztöndíjak, diplomaszerzési lehetőséggel
 – BA diploma megszerzéséhez • 4–5 egyetemi évre szóló ösztöndíj • Korhatár: 35 év
 – MA diploma megszerzéséhez • 2–3 egyetemi évre szóló ösztöndíj • Korhatár: 45 év
 – Doktori ösztöndíjhoz • 3–4 egyetemi évre szól • Korhatár: 45 év

Az ösztöndíjak beadásának feltételeiről és időpontjáról kérjük, tájékozódjon honlapunkról!

HSK ösztöndíj
Az ELTE Konfuciusz Intézet ösztöndíjban részesíti mindazokat a tehetséges hallgatókat, 
akik kiváló eredményt érnek el a HSK nyelvvizsga szintjein. Az ösztöndíjjal a hallgatók 
négyhetes intenzív nyári nyelvi képzésen vehetnek részt Kína valamelyik egyetemén.

www.konfuciuszintezet.hu   



Nyelvvizsgák a Konfuciusz Intézetben

Intézetünkben négyféle nyelvvizsgát tehet a vizsgázó. Ezek:
1. a Kínai Népköztársaság hivatalos nyelvvizsgája, a HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, 

Kínai Szintfelmérő Vizsga),
2. a Konfuciusz Intézet nyelvtanárai vizsgáztatásával vezetett ITK Origó Rigó utcai 

nyelvvizsga, 
3. a kereskedelmi nyelvvizsga (BCT Business Chinese Test), valamint
4. a Fiatal Tanulók Nyelvvizsgája, a Youth Chinese Test (YCT).

Röviden a HSK nyelvvizsgáról

A HSK nyelvvizsga (Hanyu Shuiping Kaoshi, Kínai Szintfelmérő Vizsga) a Kínai Nép-
köztársaság hivatalos kínai nyelvi vizsgája, amelyet nem kínai anyanyelvűek számára 
dolgoztak ki és tartanak meg Kínában és a világ számos más országában. 2001 óta  
a vizsga Magyarországon az ELTE BTK Kelet-ázsiai Tanszékén volt letehető, majd 
2007-től a vizsgát az ELTE Konfuciusz Intézet – mint a Hanban hivatalos vizsgaköz-
pontja – szervezi és bonyolítja le. 

A HSK vizsga rendszere 2010-től megváltozott. Az új típusú HSK szinteket a CEF 
(The Common European Framework Reference for Language), a Közös Európai Nyelvi 
Referenciakeret alapján és követelményeinek figyelembevételével dolgozták ki.

Az új típusú HSK vizsga rövid ismertetése

A vizsga felépítése 
A vizsgáztatás két különálló részt tar-
talmaz, írásbelit és szóbelit. Az írásbeli 
vizsga az 1-es szinttől a 6-os szintig ter-
jed; míg a szóbeli vizsga a HSK alapfokot, 
HSK középfokot, illetve a HSK felsőfokot 
tartalmazza.

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

HSK – 6. szint  HSK (felsőfok)

HSK – 5. szint  

HSK – 4. szint  HSK (középfok)

HSK – 3. szint  

HSK – 2. szint  HSK (alapfok)

HSK – 1. szint  

Vizsgafokozatok
Közvetlen összehasonlításban a HSK 
vizsga a Közös Európai Nyelvi Referen-
ciakeret követelményei alapján a követ-
kező: 

HSK Szókincs CEF

HSK – 6. szint 5000 felett C2

HSK – 5. szint 2500 C1

HSK – 4. szint 1200 B2

HSK – 3. szint 600 B1

HSK – 2. szint 300 A2

HSK – 1. szint 150 A1
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HSK – 1. szint Azoknak a tanulóknak ajánlott, akik képesek felismerni és alkalmazni 
néhány egyszerű kínai karaktert. Képesek egyszerű mondatokban 
kommunikálni.

HSK – 2. szint Azoknak a kezdő nyelvi szinten lévő tanulóknak ajánlott, akik 
képesek a kínait egyszerű és direkt módon alkalmazni, és akik 
kommunikációs jártasságot mutatnak a mindennapi élet átlagos 
szituációiban. 

HSK – 3. szint Azoknak a középhaladó nyelvi szinten lévő tanulóknak ajánlott, 
akik képesek a kínait magánéletük, tanulmányaik és munkájuk 
igényeinek megfelelően alkalmazni, valamint alkalmasak a legtöbb 
kommunikációs feladat teljesítésére.

HSK – 4. szint Azoknak a középfokú tudással rendelkező tanulóknak ajánlott, akik 
viszonylag széles körben képesek megvitatni az egyes témákat kínaiul, 
és magas szintű kommunikációra alkalmasak kínaiul beszélőkkel.

HSK – 5. szint Azoknak a tanulóknak ajánlott, akik képesek kínai újságokat  
és magazinokat olvasni, kínai nyelvű filmeket nézni, s mind szóban, 
mind írásban képesek megadott témáról fogalmazást írni, illetve 
szóban képesek egy adott témáról önálló hosszabb előadást tartani. 

HSK – 6. szint Azoknak a nyelvtanulóknak ajánlott, akik könnyedén megértenek 
bármilyen információt írásban kínaiul. A kommunikációban 
bármilyen témában képesek magukat akadálytalanul kifejezni.

2011. I. félévében a következő nyelvvizsgákra jelentkezhetnek az ELTE Konfuciusz Intézetben:

Típus Időpont
HSK 2011. május 22.
YCT 2011. május 14.

A HSK nyelvvizsga sikeres letételéhez Intézetünk 
a következő nyelvvizsga-előkészítő tanfolyamokat ajánlja: 

Típus Időtartam Kezdés Befejezés Beosztás Tandíj
HSK – alap 8 hét, 32 tanóra márc. 23. máj. 18. H–Sz 18:00–19:30 32 000 Ft

HSK – közép 8 hét, 32 tanóra márc. 29. máj. 19. K–Cs 18:00–19:30 32 000 Ft

Röviden az ITK Origó Rigó utcai nyelvvizsgáról

Kínai nyelvből alap-, közép- és felsőfokon tehető nyelvvizsga 
az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjában (ITK Rigó 
utca). 2009 novemberétől a vizsgáztatás a Konfuciusz Intézet 
nyelvtanárai vezetésével történik.
További előkészítő tanfolyamainkról részletes információt 
honlapunkon (www.konfuciuszintezet.hu) olvashatnak.

A nyelvvizsgára történő jelentkezés részleteiről 
hamarosan honlapunkon tájékozódhat.

www.konfuciuszintezet.hu   




