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Tisztelt Rektor Urak, Miniszterhelyettes Asszony, Rektorhelyettes Úr, Igazgató Úr!  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

Évtizedekkel ezelőtt, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, Márai Sándor azt az intelmet 

hagyta számunkra örökül, hogy „menj nyugatra. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél.” 

Számunkra kelet nemcsak egy különleges, izgalmas messzi vidék, hanem egyben az őshaza 

képe is. A magyarság eredete ebbe a keleti tájba nyúlik vissza, mely eredetet aztán megannyi 

tudós, utazó kutatott, s akik aztán utazásaik alkalmával eljutottak a messzi Kínába is, ezáltal 

kialakítva az első kapcsolatokat, együttműködéseket. Azóta eltelt sok száz év, a világ 

átváltozott, a globalizáció elhozta számunkra azt, hogy már egyetlen ország sem tűnik messzi 

vidéknek, sőt kapcsolataink az internet, a repülőgépek, a közös befektetések által még 

szorosabbá váltak.  

A magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját, néhány éve, 

2019-ben ünnepelhettük, hiszen Magyarország 1949. október 6-án az elsők között ismerte el a 

pár nappal korábban megalakult Kínai Népköztársaságot. A magyar-kínai kétoldalú 

kapcsolatok fejlesztése a Keleti Nyitás külgazdasági és külpolitikai stratégia 2010-es 

meghirdetését követően újabb komoly lendületet kapott. 2011 és 2019 között Orbán Viktor 

miniszterelnök és Li Kö-csiang (Li Keqiang) kínai kormányfő minden évben legalább egy 

alkalommal hivatalos formában, személyesen találkozott. 

Kiemelkedő kétoldalú kapcsolatunkat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2017-ben a 

legmagasabb, az átfogó stratégiai partnerség szintjére emelkedett a magyar-kínai kétoldalú 

együttműködés.  

A 2020-as évben – a koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére is – Kína vált 

Magyarország legnagyobb befektetőjévé. 2021-ben ez a pozitív tendencia tovább folytatódott. 

Magyar részről továbbra is elkötelezettek vagyunk a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok fejlesztése, a pragmatikus együttműködés megerősítése, valamint a kínai 

befektetések hazánkba való áramlásának elősegítése iránt. 

 

Kedves Hölgyeim és Uraim!  

„Akinek messzi földről jött barátja akad, vajon nem örülhet-e?” – tette fel a kérdést a 

világ egyik legjelentősebb filozófusainak egyike, Konfuciusz. Azt hiszem, áttekintve a magyar 

- kínai kapcsolatokat megállapíthatjuk, hogy igen, mi magyarok elégedettek lehetünk a kínai 

nép barátságával. Ékes bizonyítékai ennek a barátságnak a magyarországi Konfuciusz 

Intézetek, amelyek elhozták hozzánk Kína nyelvét és kultúráját, bizonyítva, hogy mennyire 

fontos a kultúra közvetítő szerepe az államok közötti kapcsolatokban.  

Ma azért gyűltünk össze, hogy méltó módon megünnepeljük az ELTE Konfuciusz 

Intézet alapításának 15. évfordulóját. A magyarországi Konfuciusz Intézetek, s mindenekelőtt 

az ELTE-n működő intézet hatékony tevékenységének köszönhetően számos olyan magyar 

diplomata képviseli hazánkat Kínában, akik kiválóan ismerik a fogadó országot, annak nyelvét, 

s ezen keresztül a kultúráját is. Ennek köszönhetően tudják, miként lehet hatékonyan 
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szorosabbra fűzni a kétoldalú gazdasági együttműködést, Magyarországot pedig megismertetni 

és közelebb hozni a kínai emberekhez. Mindez hozzájárul a két állam kapcsolatának további 

kedvező fejlődéséhez.  

Bízom benne, hogy a Konfuciusz Intézetek sikere a jövőben is töretlen lesz és továbbra 

is megfelelően szolgálják a két ország közötti eredményes kapcsolatokat. Nincs más hátra, mint, 

hogy megköszönjem azt a lankadatlan energiát, amivel a Konfuciusz Intézetet a munkatársak 

működtetik, s jó ünneplést kívánjak az est hátralévő részében!  

 

 

 

 


