
 

Qi Dayu, a Kínai Népköztársaság Magyarországon akkreditált rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövetének levelét felolvasta Chen Kun Oktatási tanácsos. 

 

 

Tisztelt Borhy László rektor úr, tisztelt Hamar Imre rektorhelyettes úr, tisztelt vendégek! 

 

Ezen a jeles napon ünnepeljük az ELTE Konfuciusz Intézet megalapításának 15. 

évfordulóját. A Kínai Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének nevében 

szívből gratulálok! 

 

Az ELTE világhírű felsőoktatási intézmény, számos nagynevű oktatót és kiváló 

kutatót foglalkoztat. A két ország fiatal tanulóinak kívánsága, hogy ismereteiket 

bővítsék, kapcsolataikat erősítsék, az ELTE Konfuciusz Intézet ennek megfelelően, 

nyelvi és kulturális párbeszéd révén gyarapítja mindkét fél tudását, erősíti a barátságot, 

és érdemben hozzájárul a kultúrák közötti kölcsönös tanuláshoz. Tizenöt évnyi 

építkezés és fejlődés során a kínai nyelvtanítás, a kulturális tevékenységek, a 

tudományos kutatás, a tanárképzés és a humán kapcsolatok területein egyaránt átfogó 

fejlődést ért el. Mára a kínai nyelv népszerűsítésének és Kína kutatásának fontos 

fórumává vált, egy olyan csomóponttá, amely baráti összeköttetést teremt a két ország 

fiatalsága között. Rendkívül fontos szerepet tölt be a kínai–magyar kulturális és oktatási 

együttműködésekben, valamint a humán kapcsolatokban. 

 

Kína és Magyarország egyaránt ősi történelemmel és csodálatos kulturális 

örökséggel rendelkezik. A humán kulturális kapcsolatok pótolhatatlan szerepet töltenek 

be a két nép barátságának erősítésében. A diplomáciai kapcsolatok létesítése óta eltelt 

több mint hetven év során a két nép szoros barátságot ápol. Az ELTE Konfuciusz Intézet 

a nyelvet hídnak tekintve, a két ország közötti kulturális cserekapcsolatok és 

kommunikáció egyedi csatornáját építette ki. A kínai–magyar kapcsolatoknak a 

történelem során valaha volt legjobb időszakát éljük. Kína „Egy övezet, egy út” 

kezdeményezése és a magyar „Keleti nyitás” politikája szorosan összefonódik, 

erőteljesen ösztönzi a két ország közötti gyakorlati együttműködések elmélyülését és a 

humán kapcsolatok folyamatos bővülését. Mára az ELTE-n kívül négy további magyar 

felsőoktatási intézmény alapított Konfuciusz Intézetet, ez kiválóan mutatja az ELTE 

Konfuciusz Intézet kisugárzó hatását, példamutató voltát. A jövőbe tekintve reméljük, 

hogy a többszintű és széleskörű humán kapcsolatok tovább fogják gyarapítani a kínai 

és a magyar nép összhangját, új tartalommal gazdagítva a két nép barátságát, új fejezetet 

írva történetükben.  

 

A jövőre nézve reméljük, hogy az ELTE Konfuciusz Intézet, a kínai–magyar 

barátság szilárd alapjain, továbbra is teljes mértékben kiaknázza a kínai nyelvoktatási 

központ, a tanárképző központ és a tudományos kutatóközpont kínálta lehetőségeket. 

A kultúra népeket összekötő erejére hagyatkozva továbbra is lendületet ad a kínai–



magyar kulturális kapcsolatoknak és a kölcsönös tanulásnak, új eredményekkel járulva 

hozzá a két ország fiatal generációi közötti kölcsönös megértéshez. 

 

Kívánom, hogy az ELTE gyarapodjon, virágozzon, és ragyogó jövő elé nézzen! 

 

 

Qi Dayu 

A Kínai Népköztársaság Magyarországon akkreditált rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete 


