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TAIWANinfo

Tajvan védelmi ipara

A tajvani elnök, Tsai Ing-wen a nemzeti védelmi ipart politikai prog-
ramjának egyik alappillérévé tette. Az új vezetés egy magabiztos nem-
zeti haderő kiépítését célozza, miközben zajlik az informatikai, légi- és 

hajózási ipar fejlesztése.

Már most többen is jelezték, hogy képe-
sek a kormányzati elvárásoknak megfelelő 
színvonalon teljesíteni. A CSBC Corporation, 
Taiwan május elején bemutatta helyi fej-
lesztésű, csúcsteljesítményű konténerhajó-
ját a déli kikötővárosban, Kaohsiungban. A 
YM Window és YM Width 368 m hosszú, 51 
m széles, 14 198 20 TEU (twenty-foot equi-
valent unit) szállítására képes hajók. Egy 
negyven-láb hosszú konténer – a leggya-
koribb méret – nagyjából két TEU-nak 
felel meg. 
A megnövelt teljesítménynek köszönhe-

tően a hajók kevésbé esnek kalózok áldo-
zatául Szomália partjainál, nem úgy, mint 
az 1998-as eset, a Maersk Alabama, egy nagy-
jából 1 000 TEU-t szállító CSBC teherhajó. 
„Csak kevesen tudják, hogy a 2013-as ’Cap-
tain Phillips’ című Tom Hanks film a mi 
hajónk történetén alapul”, meséli Lai Sun-
quae, a CSBC igazgatója. 

A CSBC tájékoztatása szerint a hajókat a 
kanadai Seaspan Corp. megbízásából gyár-
tották egy ötéves lízingszerződés keretében 
a Yang Ming Marine Transport Corp. közre-
működésével, amely a világ 10. legnagyobb 
flottakezelő cége Tajvan másik stratégiailag 
fontos kikötővárosában, Keelungban. A 
fennmaradó 3 hajót a CSBC még ebben az 
évben tervezi megépíteni. 
Kaohsiung az ország fő hajógyártó köz-

pontjaként számos világszínvonalú vízi jár-
művet hozott világra az elmúlt években: a 
Pan Shi, a tajvani hadsereg számára 2015. 
márciusában gyártott lopakodó CSBC na-
szád; a Tuo Jiang nevű lopakodó vitorlás a 
Lung Teh Shipbuilding Co. Ltd-től; vagy az Yi-
lan és Kaohsiung egyárbocos hajók, melyet 
a Jong Shyn Shipbuilding Co. gyártott 2014. 
márciusban a partiőrség részére. 
Mindeközben az Aerospace Industrial De-

velopment Corp., Tajvan egyik vezető re-
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pülőgépgyártó cége részt vett egy párbe-
szédpanel létrehozásában (A-Team 4.0) 
helyi vállalkozások számára, erősítve ezzel 
az ország szerepét a globális légiközlekedé-
si piacon. A Légiközlekedési és Űrügyi Fej-
lesztési Hivatal álláspontja szerint Tajvan 
versenyképessége a „megfelelően integ-
rált ipari csoportokban, a szilárd alapokon 
nyugvó K&F erőforrásban, a hézagmentes 
infrastruktúrában, valamint a csúcsminő-
ségű humán-erőforrásban és a megingat-

hatatlan ipari alapban rejlik. Tsai több al-
kalommal hangoztatta, hogy Tajvan érdeke 
a saját vízi és légi járművek fejlesztése. „A 
haditengerészeti potenciál növelése mellett 
jótékony hatást gyakorol a helyi hajóépítési 
és gépészeti ipar fejlődésére is” – mondta az 
elnökasszony.   
A kormány szerepe „a kereslet növelése 

lesz a nemzetvédelmi jellegű iparágak fej-
lesztése és átalakítása céljából” – tette hozzá 
Tsai. 

„Tajvan és Paraguay diplomáciai kap-
csolatai nem szokványosak, ez a mindkét 
irányban működő együttműködés túlmu-
tat az üzleti beruházásokon”, mondta Tsai. 
„Barátságunk  szilárd alapját képezik olyan 
univerzális értékek, mint a demokrácia, a 
szabadság és az emberi jogok tisztelete.”
Az elnök szerint, Tajvan és Paraguay már 

dolgoznak többek között olyan szociá-
lis együttműködési projekteken amelyek 
elősegítik a lakáshoz való jutást, valamint 
csökkentik a digitális szakadékot. Kiemel-
kedő példakánt említette a Digitális Le-
hetőségek Központját (Digital Opportunity 
Center), melyet Tajvan javasolt 2003-ban 
az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági 
Együttműködés keretében, az elképzelés 
világosan szemlélteti a Kínai Köztársaság 
kormánya által tett erőfeszítéseket a társa-

dalmi egyenlőtlenség csökkentésére. „Szá-
mos tajvani high-tech cég, köztük az Acer 
Inc. és az AsusTek Computer Inc., kötelezett-
séget vállalt, hogy hardvert és felhő alapú 
oktatási szoftvert juttat a paraguayi fiata-
loknak, hogy segítsen nekik csatlakozni a 
digitális világhoz,” mondta Tsai.
Ami a mezőgazdasági együttműködést 

illeti, az elnök megemlítette: Tajvan 

Tsai előadást tartott a paraguayi kongresszuson

Tsai elnök június 28.-án beszédet mondott a paraguayi kongresszuson, a 
fővárosban, Asuncion-ban. Beszédében rámutatott kormánya gyakorla-
tias diplomáciájára, valamint a Kínai Köztársaság (Tajvan) és dél-ameri-

kai diplomáciai szövetségese közötti viszonosságra.
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fokozatosan növeli marhahús import-
ját Paraguayból, feltéve, hogy ezek a 
termékek megfelelnek a tajvani egész-
ségügyi mércéknek. Ezenkívül, továbbra 
is támogatja a latin-amerikai országot ta-
karmány termelése fejlesztésében, orvosi 
adatkezelésében, orchidea termesztésé-
ben és a fehér fedőhal tenyésztésében.
Tsai fontosnak tartja a lakossági cserekap-

csolatokat is. Megemlítette, hogy kormá-
nya 14-ről 18-ra emeli a paraguayi egyete-
mistáknak nyújtandó ösztöndíjak számát, 
valamint több helyi iparági szakértőt és 
kínai nyelvtanárt biztosít az országnak.
A gazdasági együttműködést illetően, az 

elnök azt mondta: mivel kiegészíti egymást 
Tajvan és Paraquay éghajlata és ipari szer-
kezete, több kapcsolatra és beruházásra 
számít a két nemzet magánszektorai kö-
zött. Ez elősegíti majd, hogy a Latin- Ame-
rikában megtelepülni kívánó tajvani cégek 
számára Paraquay fontos bázissá váljon.
Tsai kilenc napos, hivatalos latin-ameri-

kai útja második állomásához. ért. A pana-
mai elnök Juan Carlos Valera meghívására 
részt vett a kibővített Panama Csatorna jú-
nius 26-i ünnepélyes megnyitásán, melyre 
a világ minden részéről érkeztek államfők 
és magas rangú tisztségviselők, hogy együtt 
ünnepeljék az 5,4 milliárd USD értékű 
projektet, melynek befejezéséhez kilenc 
évre volt szükség.

Tsai szerint a Kínai Köztársaság több mint 
egy évszázada tart fenn diplomáciai kap-
csolatokat Panamával, és a két fél között 
szoros együttműködés és cserekapcsolatok 
alakultak ki. „Meggyőződésem szerint, ez a 
látogatás tovább erősíti hosszú távú part-
neri kapcsolatunkat,” mondta.
Mielőtt részt vett az ünnepségen, Tsai 

tárgyalásokat folytatott Danilo Medina 
Sanchez-el a Dominikai Köztársaság el-
nökével, Oscar Samuel Ortiz Ascencio-val, 
El Salvador alelnökével, Jafeth Cabrera 
Franco-val, Guetamala alelnökével, va-
lamint Juan Orlando Hernandez Alvar-
do-val, Honduras elnökével. Több témá-
ról is tárgyalt velük, például arról, hogyan 
lehetne erősíteni különböző területeken 
az együttműködést a Kínai Köztársaság és 
négy közép-amerikai diplomáciai szövet-
ségese között. Tsai-nak Valera elnökkel is 
volt kétoldalú találkozója. Panamai útja 
során a két ország együttműködési meg-
állapodást írt alá a bevándorlásról és az 
emberkereskedelem megakadályozásáról. 
Tajvan 3.000 doboz influenza elleni gyógy-
szert adományozott Panama egészségügyi 
minisztériumának, hogy az ország leküzd-
hesse a H1N1 influenza járványt.
Ez volt Tsai első külföldi útja államfőként. 

Június 30-án hagyta el Paraguay-t, hogy 
visszatérjen Tajvanra, útközben leszállt az 
egyesült államokbeli Los Angelesben.



2013-ban a költő Xiang Yang megjelen-
tette a The Handwritten Era című gyűjte-
ményt, amely levelek és 
történetek sorát öleli fel 
kézzel írva, 24 tajvani 
író tollából az 1980-as 
évekből. A költő sóvá-
rogva emlékezik meg a 
mű előszavában ezekről 
az időkről: „A kézírás 
éveiben a tinta megörö-
kítette az író kedélyál-
lapotát és rögzítette ezt 
a pillanatnyi állapotot 
az utókor számára – ez 
olyan kincs, amely mai, 
gépíró társadalmunk-
ban már aligha fellel-
hető. Ez a könyv azt a 
közeli kapcsolatot hiva-
tott leképezni író és írás 
között, amely a modern 
világból ilyen formában kiveszett.  

Lemmingek
Szerencsére az írás aranykora nem 

múlt el végérvényesen, a tinta és toll 
iránti rajongás új lendületet vett és 
megfertőzte a virtuális közegben szoci-
alizálódó fiatalokat is. 
A ‘Töltőtoll Lemmingek Brigádja’, rövi-

den a ‘Lemmingek’ egy Facebook csoport, 

amely három éve azzal a céllal alakult, 
hogy a tollal dolgozó művészek megoszt-

hassák munkáikat 
egymás között. 
A csoport vezérelve 

világos:  van egy kü-
lönös rágcsáló, amely 
a papírt fészkeként, 
a tollat ételként, a 
tintát pedig italként 
használja. A toll lát-
tán azonnal harap és 
nem ereszti, szorítja 
azt az élete árán is. 
Annak idején mikor 
felfedezték ezt a fajt, a 
‘lemming’ nevet adták 
neki. 
Yan Lizhong, a cso-

port alapítója meséli, 
hogy a ‘Lemmingek’ 
valójában szorgos 

alkotóművészek együttese, ahol a tagok 
gyakran mutatják be munkáikat a többiek-
nek. 
„A virág elhervad, de a tavasz zavartala-

nul telik tovább”.
„Akkor is lehet meditálni, ha nincs a kör-

nyéken tiszta föld”.
A klub azok számára alakult, akik szíve-

sen bölcselkednek tollal és tintával rövidke 
mondatok formájában, papíron.

Az írás, mint meditáció

A kalligráfia modernkori reneszánszát éli, az elmúlt hónapokban vé-
gigsöpört az online, a nyomtatott és a töltőtoll-piacon, még a kézírás 
iparába is új életet lehelt. Életkorra és az embert egyre kevésbé igénylő 
számítógépek és okostelefonok térnyerésére fittyet hányva egyre töb-
ben térnek vissza a kézíráshoz, így idézve fel a hétköznapokból sokszor 

kivesző meghittséget, intimitást és őszinteséget.

Chiung-fang írása, 
Taiwan Panorama

Fotók: Chuang Kung-ju



 A részletgazdag poszterek, színek, fel-
használt írószerek, vagy a dekorációként 
rajzolt állatok éppúgy jelentéssel bírnak, 
mint maga a tartalom és betűtípus. 
Yan a csoportot eleinte csupán kedvte-

lésből alapította, álmában sem számított 
ilyen népszerűségre, a tagok száma jelen-
leg meghaladja a 125 000 főt. „Átlagosan 
300-700 új regisztrálónk van naponta. Hét-
végén és ünnepnapokon ez a szám köny-
nyen 1 000 fölé szalad”. 

Ethan Yeh kalligráfiája
A ‘Lemmingek’ között akad néhány is-

mert név is, köztük Ethan Yeh. Yeh har-
mincas éveiben járó középiskolai tanár, aki 
szenvedélyesen ír, sőt,  kalligráfus-bajnok. 
A National Taipei University of Education 
tollbázisú kalligráfia versenyének xingshu 
(félkövér szöveg) díját nyerte meg soro-
zatban öt alkalommal, itskaishu (szabvány 
szöveg) díját pedig egyszer.
„A kalligráfia nekem való” – mondja Yeh, 

majd hozzáteszi, hogy az írás számára felér 
egy meditációval vagy Zen gyakorlattal, 

ugyanazon transzállapot-élményt keltve. 
Yeh  nem tartja meg magának az írás örö-
mét: tanítja is a kalligráfiát. Ennek szelle-
mében létrehozta saját Facebook oldalát, 
mely már 8 000 látogatót vonzott alig pár 
hónap alatt. 
Habár 20-30 töltőtolla van, köztük nem 

egy antik, igen értékes darab, szokás sze-
rint olcsóbb darabokat használ az órá-
kon.  Sőt, a leggyakoribb típus amit kéz-
be fog egy SKB golyóstoll, ami nagyjából 
17 NTD. „A tinta puhán folyik át, ezért 
nagyon könnyen kezelhető, a karakterek 
egyszerűen formálhatóak”. Tavaly Taj-
vant is elérte a színező-mánia, de hamar 
felváltotta egy új trend: a másolókönyv. A 
Sun Color Culture adott ki elsőként ilyen 
könyvet. 
Summer Chou, a cég sales és marke-

ting osztályáról meséli, hogy az ötlet 
tulajdonképpen a koreai regényekből 
származott. „A múltból meríteni inspi-
rációt egyfajta divattá vált” – a Sun Col-
or tehát megjelentette az első angol és 
kínai másolókönyveket. 



Töltőtoll-láz
A kézírás feléledése új lendületet hozott a 

töltőtoll-, a tinta- és papíriparnak. Egy ki-
mutatás szerint a PChome24h Shopping we-
báruház nyolcszoros kereslet-növekedést 
könyvelt írószerekből. 
A hús-vér üzletek is tartják a ritmust. Ty 

Lee, a Xiaopin Yaji, hírhedt töltőtoll keres-
kedés tulajdonosa tíz fővel növelte az el-
adói létszámot, és még mindig lenne hely, 
hogy maradéktalanul kiszolgálja a megnö-
vekedett vásárlói igényeket. Lee szerint a 
korábbi években 
együtt nem adott 
el annyi színes-
ceruzát, mint ta-
valy, a színezők 
reneszánszakor. 
Most, hogy a fo-
gyasztókat meg-
fertőzte a töltő-
toll-láz, ezekből 
fogy a legtöbb. 
„Teljesen kifo-
gytak a készletek 
a három nagy japán márkájú termékből. 
Annyit adunk el, amennyit gyártani tud-
nak”. 
„Az emberek tollat ragadnak, és szeretné-

nek valami semmiséget írni”. Yan, aki hiva-
tásos töltőtoll-javító mester, azaz saját sza-
vaival élve egy „pensmith”, a tollgyűjtést és 
kalligráfiát egyfajta életstílusnak tekinti. 
A két szokás nagyon közel áll egymáshoz, 
némely hobbikövető igen könnyen válik 
írószermániássá. 
Az őrület azonban nem merül ki pusztán 

tollakban. A tintaválaszték szintén sosem 
látott mértékben gyarapszik. Régebben 
nagyjából három szín létezett: a fekete, a 
kék és a vörös. Napjainkban több száz is 
elérhető, még mélyebbre rántva ezzel a 
Lemmingeket megszállottságukban. 

Csak írj
A nyomtatott szöveg nem érhet fel a kézí-

rás melegségével. Nem lenne fantasztikus, 
ha a számítógépek vissza tudnák adni sa-
ját írásképünket? Talán  ez nincs is olyan 
messze, mint azt gondolnánk. 
Tavaly egy betűvállalkozás, a justfont el-

indította a „justwrite” nevű brandet, ami 
kézírás-szerű betűkészletek létrehozására 
specializálódott. A tulajdonos Michael Yeh 
saját apjának kézírását szerette volna  meg-
örökíteni, körbejárta az ezzel foglalkozó 

cégeket, de néha 
az ár, máskor a 
betűkép nem fe-
lelt meg az elkép-
zeléseinek, így a 
kezébe vette az 
irányítást. 
Több, mint egy 

éven át igazít-
gatta apja betű-
készletét. 2015. 
októberétől de-
cemberig tesztü-

zembe állította szolgáltatását amely jóval 
nagyobb érdeklődést váltott ki az embe-
rekből, mint azt előtte gondolta. A tesztü-
zem ideje alatt havi hatféle betűtípusban 
maximalizálta saját kvótáját, mely igen 
hamar betelt. Yeh cége azóta több, mint 
százféle személyre szabott „kézírásos” be-
tűtípust komponált. 
Amikor a justwrite különösen szép kézí-

rással találkozik, beindulnak a tulajdo-
nossal a tárgyalások, hogy a fontot piacra 
vigyék. Ilyen volt például a Grandma Xiong-
gu, a Mr. Eggplants, vagy a Mei-a betűkész-
let. Ethan Yeh „Yeh Calligraphy” elneve-
zésű betűtípusa pedig már több, mint 300 
elővásárlást generált.  
Lee örömmel tanítja a kalligráfiát, melyet 

kezdetek óta egyre növekvő lelkesedéssel 



A World Coffe Show rendezvény kereté-
ben megrendezett négynapos megmé-
rettetésen több, mint 50 ország nemzeti 
bajnoka főzött kávét az ír fővárosban. A 
bajnokok négy espresso, négy capuccino 
és négy jellegzetes, saját ital készítésében 
vettek részt, az italokat egységes szem-
pontrendszer alapján 15 perces zenés be-
mutatók során értékelték. 
12 versenyző jutott tovább az elődöntő-

be, ahonnan hatot kvalifikáltak a döntő-
be. Wu díja tartalmaz egy espresso gépet, 
egy kávéőrlőt, kilencnapos brazíliai ki-
rándulást és egy utat a vancouveri svájci 

víz-eljárással működő koffeinmentesítő 
üzembe. Az öt további finalista Kanadá-
ból, Hollandiából, Franciaországból és az 
Egyesült Államokból érkezett. 
Wu villamosmérnökként diplomázott a 

National Taiwan University Villamosmér-
nöki Karán. Több évig mérnökként dolgo-
zott, 2004-től kezdett kávéval kereskedni, 
majd 2011-ben megnyitotta saját, „Simple 
Kaffa” nevű üzletét.
A világbajnok az elmúlt három évben so-

rozatban nyerte a nemzeti bajnokságokat, 
2014-ben pedig a hetedik helyezést érte 
el az akkor WBC-n. „A jó kávé záloga a 

Tajvani barista győzött a 2016-os világbajnokságon

Berg Wu végzett az első helyen a dublini barista világbajnokságon 
(WBC) június 25-én, első tajvaniként és mindössze második ázsiaiként a 

verseny 16 éves fennállása óta. 
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művel. Készített egy 
30 perces módszert, 
amely fejleszti a kézí-
rást. „Nem könnyű vál-
toztatni egy már rög-
zült beidegződésen, ez 
nincs másként az írás-
sal sem. Meg kell tisz-
títani a régi hibáktól és 
stílustól, hogy elölről 
lehessen kezdeni. A 
kalligráfia nem más, 
mint a gondolatok pa-
pírra vetése”. 

Yan osztja a közvé-
lekedést, miszerint 
vannak olyanok, akik 
képtelenek számí-
tógép/telefon/egyéb 
technológia nélkül 
írni, ezért a kínai 
nyelv képszerűsé-
gét kezdi felváltani a 
fonetikus jelleg. „A 
kezdeti lelkesedést to-
vább kell táplálni, ha 
életben akarjuk tarta-
ni a kalligráfiát”.



jó minőségű víz, hi-
szen ez adja a kávé 98 
százalékát”, mondja 
Wu. Megfelelő a víz, 
ha a pH értéke, tel-
jes oldott sótartalma 
(TDS) ideális szinten 
van, valamint ásvá-
nyi tartalma alacsony 
(puha víz), vagy ma-
gas (kemény víz).

A kérdésre, amely 
magánéleti, illetve 
szakmai céljait fir-
tatja a következő tíz 
évre Wu azt vála-
szolja, hogy tapasz-
talatait és tudását 
szeretné továbbad-
ni, ezzel is „inspi-
rálva a pályakezdő 
kávéspecialistákat”. 

Tung elmondása alapján Lin több gazda-
sági és pénzügyi szakértővel konzultált a 
június 23-i népszavazás lehetséges követ-
kezményeiről. Az egyeztetéseket követően 
a kormányfő felhívta a Gazdasági Ügyekért 
Felelős Minisztériumot, hogy dolgozza ki, 
miként erősítheti az ország az EU-val és az 
Egyesült Királysággal fenntartott kapcsola-
tát. Tung szerint a Brexit szavazást követően 
mind az EU, mind pedig az Egyesült Király-
ság várhatóan szorosabb együttműködésre 
törekszik Ázsiával, hogy enyhítse a kiválás 
okozta visszaesés mértékét. Ez válthatja ki 
a nemzetközi befektetői kedv növekedését 
Tajvanon. 
A brit szavazás kimenetele azért sokkol-

ta a nemzetközi pénzügyi piacokat, mert 
mindenki ellenkező eredményre számí-
tott. Mikor véglegessé és hivatalossá vált 

a szavazás állása, a negatív hatás azonnal 
érezhető volt a nemzetközi tőkepiaci muta-
tókon, egyúttal a font és az euró zuhanóre-
pülésbe kezdett. Lin június 27-i beszédében 
leszögezte, hogy bár a bizonytalanság jelen 
van, valamint számolni kell a Brexit negatív 
hatásaival, a válság egyúttal lehetőségként 
is értelmezhető. A kormány továbbra is ki-
tüntetett figyelmet szentel Európa politikai 
és gazdasági folyamatainak. 
Június 24-én a tajvani tőzsde (TWSE) mu-

tatója 2,30 százalékos gyengüléssel zárt köz-
vetlenül a Brexit lezárultát követően, mi-
után külföldi befektetők 13 milliárd NTD 
értékben adtak el részvényeket. 
Az magas eladási mutatók ellenére 7,7 mil-

liárd NTD értékű vásárlás is történt a júni-
us 24-i hét második felében, a TWSE tájé-
koztatása alapján.
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A kormányfő katasztrófa mellett lehetőséget lát a Brexitben

Lin Chuan miniszterelnök az Egyesült Királyság döntését, miszerint ki-
lép az Európai Unióból nem kizárólag aggasztónak, hanem egyben le-
hetőségnek is látja a tajvani gazdaság számára, nyilatkozta június 27-én 

Tung Chen-yuan, a kabinet szóvivője.
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