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Előszó
2014 őszén ünnepeltük a 65. évfordulóját annak, hogy Magyarország és a Kínai Népköztársaság felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot. Ennek
alkalmából a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézetén belül működő
Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport konferenciát szervezett, amely az előadók számát, a felölelt témák sokféleségét tekintve minden idők legnagyobb
modern Kína-kutatási konferenciája volt Magyarországon. A jelen kötet ezen
rendezvény előadásainak írott változatát tartalmazza.
A konferenciával – illetve e tanulmánykötet összeállításával – az volt a célunk, hogy az évforduló kapcsán megpróbáljunk képet kapni a mai Kínával
kapcsolatban jelenleg hazánkban zajló kutatásokról, s persze arról is, hogy
meddig jutott Kína a fejlődésben, és milyen lehetőségei vannak a magyar–
kínai kapcsolatoknak. Ennek megfelelően könyvünk tanulmányai számos
különböző témával foglalkoznak: szó esik Kína gazdaságáról, bel- és külpolitikájáról, hadseregéről, képzőművészetéről és irodalmáról, illetve a magyar–kínai kapcsolatok múltjáról, jelenéről és jövőjéről is.
A Kínai álom – kínai valóság cím két dologra utal. A „kínai álom” a 2012–
2013-ban hatalomra került új kínai vezetés jelszava, amely a nagy, erős,
jómódú Kína felépítésére igyekszik mozgósítani az embereket. Szerzőink
kimondva, kimondatlanul azt vizsgálják, hogy mennyire reális ez a kínai
álom, mekkora esélye van Kína tartós sikerének, milyen nehézségekkel kell
szembenéznie. Másrészt nekünk, magyaroknak is vannak „kínai álmaink”,
sokakban él egyfajta csodavárás Kínával kapcsolatban. Több – egymással
is vitatkozó – írás azzal foglalkozik, hogy valóra válhatnak-e a kínai befektetésekkel, piaccal, gazdaságfejlesztéssel, hitelezéssel kapcsolatos álmaink,
érdemes-e Kínáról álmodoznunk.
Bár hazánkban az utóbbi években Kína egyre divatosabb téma nemcsak
a tudományos életben, hanem a közbeszédben is, jellemzően még mindig
kevés a vele kapcsolatos hiteles információ. Bízunk benne, hogy kötetünkkel
hozzájárulhatunk Kína jobb megismeréséhez, a Kína-kutatás népszerűsítéséhez, a Kínával kapcsolatos döntések megalapozásához. Biztosak vagyunk
benne, hogy a hosszú távú sikert – saját kínai álmunk beteljesülését – csak
megbízható ismeretekre építve érhetjük el.
Salát Gergely
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