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Tisztelt Házigazdáim!  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Vendégek! 

 

Nagyon köszönöm a kedves meghívást!  

 

Engedjék meg, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszterhelyette-

seként, elsőként tisztelettel köszöntsem az ELTE Konfuciusz Intézetének valamennyi 

vezetőjét és munkatársát az intézmény alapításának 15. évfordulóján! 

 

Az ELTE Konfuciusz Intézet Kína hivatalos nemzeti kulturális intézete 

Magyarországon. Az itt végzett elkötelezett munka színvonalát jól jelzi, hogy bár a 

világon már sok száz hasonló intézet működik, ők azon kevesek egyike, akik elnyerték 

a modell intézet minősítést.  

 

Szívből gratulálok az eltelt évek alatt elvégzett kiváló munkájukhoz! 

 

Hölgyeim és Uraim! 

 

Ez a mai, közös ünnepi alkalom ismét remek alkalom arra, hogy keressük 

mindazt, ami összeköt. Mindazt, ami összeköt, azaz közös az ázsiai Kínában és az 

európai Magyarországon.  

 

A mester mondotta: „Aki a célt ismeri, az tud dönteni, aki döntött, nyugalmat 

talál, aki megtalálta a nyugalmát, bizonyosságban él. Aki bizonyosságban él, az 

birtokolja önmagát, aki birtokolja önmagát, az jobbá teheti életét.” 

 

Az ókori görögöknél, a híres Delphoi jósda falán ez a felirat állt: „Ismerd meg 

önmagadat, és tudni fogod a sorsodat! Változtass magadon, és változni fog a sorsod!” 

 

A mester mondotta: „Azért, hogy állandóan boldog lehess, folyton változnod 

kell.” 

 

A mi ókori bölcsünk, Hérakleitosz azt tanította: „Nem léphetsz kétszer 

ugyanabba folyóba.” 

 

 

A mester mondotta: „Nagyon fontos, hogy meglássuk azt is, ami szabad 

szemmel nem látható.” 
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Az egyik legkedvesebb francia írónk, Antoine de Saint-Exupéry írta a Kis 

hercegben: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek 

láthatatlan.”  

 

 

A mester mondotta: „Ha kis dolgokban nem vagyunk türelmesek, akkor a nagy 

álmainkat hiúsítjuk meg.” 

 

Egy magyar közmondás így szól: „Türelem, rózsát terem.”  

 

 

A mester mondotta: „Minden a szavak helyes használatán múlik.” 

 

Egyik legnagyobb költőnk, József Attila így írt: „A lét dadog, csak a törvény a 

tiszta beszéd.” 

 

 

A mester mondotta: „Nincs megvetendőbb gyávaság, mint ha tudjuk, mi a 

helyes, mégsem tesszük meg.” 

 

Ugyanez a csodálatos Bulgakovnál a Mester és Margaritában: „A legnagyobb 

bűn: a gyávaság”. 

 

 

A mester mondotta: „Nem az a legnagyobb dicsőség, ha soha nem bukunk el, 

hanem, ha valahányszor elbukunk, mindig talpra állunk.” 

 

Nos, ez pedig mintha Magyarország egyik mottója lenne.  

 

 

Hölgyeim és Uraim! 

 

Láthatjuk tehát, hogy már a gondolkodásmódunk alapjaiban is mennyi közös 

elemet fedezhetünk fel.  

 

Mi, a Kulturális és Innovációs Minisztériumban úgy gondoljuk: 

Magyarországnak keletre és nyugatra egyaránt ki kell tekintenie: Senki a világon nem 

lehet annyira öntelt, hogy azt állítsa, mindent tud. Mi itt Magyarországon abban 

hiszünk, hogy a kínai tudásra, gondolkodásmódra is szükséges ahhoz, hogy 

Magyarországon erős innováció működjön.  

 

A kínai vezetők rendkívül magas szinten ismerik és tisztelik hazájuk kulturális 

örökségét, világszínvonalú egyetemeik vannak, de bárki mehet tanulni bárhová a 
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világban, sőt ezt még ösztönzik is. Ők már felismerték annak a jelentőségét, hogy aki 

lemarad, az veszít. 

 

Ahogy miniszterünk, Csák János úr mondta nemrégiben: „Nekünk az a 

feladatunk, hogy annyira értsük Kínát, amennyire a nyugati civilizációt. Tisztában kell 

lennünk azzal, milyen dinamikák, milyen forgáspontok mozgatják, jellemzik a 

világot.”  

 

Mi a Nyugat részeként is fontosnak tartjuk, hogy sokrétű, kölcsönös tiszteleten 

és jóindulaton alapuló kapcsolataink legyenek Kínával, legyen egyfajta közvetítő 

szerepünk. 

 

Keletről jőve, a Nyugat részeként mi, magyarok csak az évszázadokon át bevált 

választ adhatjuk:  bármi történjék is, meg kell őriznünk identitásunkat, 

önrendelkezésünket és cselekvőképességünket. Ez a gondolatmenetünk is megegyezik 

Kínáéval. 

 

 

Tisztelt Vendáglátóim! 

 

A sok közös érzés és gondolat felismerése után végezetül meg egyszer 

megköszönöm a meghívásukat! 

 

További fontos, értékteremtő munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!  

 

Munkájuk során mindenben számíthatnak ránk, ahogy mi is mindig 

számíthattunk az Önök együttműködésére! 

 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 

 

 


