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           Liu Yongfu

Liu  Yongfu  (1837―1917)  a  mai  Guangxi  tartomány  területén  született.  Fiatal  korában
tengerészként dolgozott, majd részt vett a Zheng San és Wu Yazhong által vezetett Qing birodalom
ellenes harcokban. A csapattestének a zászlaja: a 7 csillagos fekete zászló volt. Ők alkották a híres
„Fekete zászlós sereget”. 

1867-ben, amikor a Qing hadsereg megtámadta, több mint 300 embert vezetve befészkelte
magát a mai Észak Vietnam területére. Csapatai csakhamar már több, mint 2000 embert számláltak.
Kemény  fegyelmet  tartott,  ezért  elnyerte  a  katonák  támogatását.  1873-ban  a  Francia  csapatok
megtámadták  Vietnamot.  A vietnami  seregekkel  egyesülve  a  „Fekete  zászlós  sereg”  támadást
indított a Franciák ellen. Lemészárolták a Francia csapatokat és hatalmas győzelmet arattak. Ekkor
a vietnami uralkodó admirálissá nevezte ki Liu-t és három tartomány ellenőrzését bízta rá. 1883-ban
a  Franciák  elfoglalták  Vietnam  nagy  részét  és  Gungxi  tartomány  felé  tervezték  további
előrenyomulásukat.  Liu  3000  emberét  vezetve  ismét  hatalmas  győzelmet  aratott  a  Francia
seregeken. A vietnami uralkodó ismét kitüntette és további tartományokat bízott az irányítása alá.
1884-ben a Francia intervenciós csapatot 5000 fővel nyomultak be Vietnamba, majd Tajvanba. A
Qing  udvar  félt  háborúba  bocsátkozni  a  Franciákkal,  ezét  egyesültek  Liu  seregeivel  és  azok
admirálisává nevezték ki a tábornokot. Lin Tao-nál körbevették és megállították a Franciákat. Ekkor
a Qing tábornok, Feng Zicai tábornok is megtámadta a Francia csapatokat. Ez megfordított a háború
menetét,  de a Qingek féltek egy esetleges elhúzódó háború költségeitől, mely az udvar bukását
eredményezhette  volna,  ezért  leállították  a  csapatok  támogatását.  Az  aláírt  békeszerződésben
Vietnamot Francia fennhatóság alá helyezték. Liu 3000 fős seregét először 1200 főre, majd 300 főre
csökkentették.

1894-95-ben kitört a Japán háború. Ekkor Liu csapatait Tajvan védelmére vezényelték. A
rákövetkező évben a Qingek békét kötöttek Japánnal, mely szerint átengedték nekik Tajvan szigetét.
Liu csapataival Tajvanon maradt és Tainan városában rendezte be főhadiszállását. Innen folytatta
csaknem  öt  hónapon  át  tartó  véres  harcát  a  Japán  seregekkel  szemben.  Mivel  megszűnt  az
utánpótlása egyre visszább szorult a szigeten. Emberei nagy részét lemészárolták. Tainan elesett,
Liu-nak  sikerült  visszamenekülnie  Kanton tartományba,  ahol  az  emberek általános  tisztelete  és
szeretete  övezte.  1902-ben  Kanton  tartomány  Shi  járásának  generálisa  lett,  majd  a  Xinhai
forradalom kitörésekor (1911) a Kantoni Népi Milícia főparancsnoka. 1917-ben betegségben hunyt
el.



„Kiskorom óta csodálom a Fekete Zászlós Sereg nemzeti hős vezetőjét, Liu Yongfu-t” – Sun Yat Sen

A 7 csillag zászló

Liu Yongfu háromszor kéri meg Wong Feihongot

 Wong Feihong                            Mok Gwei Lan

A Xinhai (1912) forradalom győzelme után, Kanton tartományban még nem volt teljes a
nyugalom. Mindenhol hadurak kezében volt az irányítás. Sun Yat Sen felállította a Kantoni Népi
Milíciát.  A „Fekete  Zászlós  Sereg”  vezérét,  Liu  Yongfu-t  bízta  meg  a  milícia  vezetésével.  Liu
mélyen átérezte a vállára nehezedő felelősség súlyát. 

Kantoni  harcművész  körökből  szeretett  volna  választani  egy  nagy  tiszteletnek  örvendő
harcművészt, hogy a milícia kiképző parancsnoka legyen. Ezzel akarta megnyugtatni a hadurakat.
Azt  gondolta,  hogy  a  csaknem húsz  évvel  ezelőtt  híressé  lett  Wong  Feihong  lenne  a  legjobb
parancsnok. Megbízta hadserege két tisztjét Wu Liang-ot, és Wu Qin-t, hogy keressék meg Wong
Feihong-ot.  A  két  katona  elment  Kanton,  Xiguan  városrészében  található  Bao  Zhi  Lin
gyógyszertárhoz.  Itt  élt  Wong  mester.  Ekkor,  Wong  már  80  éves  volt!  A világtól  elvonultan
nyugalomban  élt,  nem  kívánt  a  külső  dolgokkal  foglalkozni.  Nem  is  akart  a  jövevényekkel
foglalkozni, hosszú ruhát és szemüveget viselő ősz szakállas ember volt. Senki sem gondolta volna,
hogy valaha híres harcművész volt. 



Wu Liang előadta  jövetelük  célját  és  két  kézzel  átnyújtotta  Liu  meghívó  levelét.  Wong
elolvasta és mosolyogva azt mondta: „Liu generális rokonszenvét köszönöm, de már egy aggastyán
vagyok, nehezen viselném a megbízás súlyát. Kérjetek meg más mestert!” A levelet visszaadta Wu-
nak.  A  tisztek  elbúcsúztak  és  visszatértek  a  táborhelyükre,  ahol  elmesélték  a  történteket  a
tábornoknak.  Liu  mélyen meghatódott  és  sóhajtva  azt  mondta:  „A milícia  vezető  kiképzőjének
tisztségéért sok harcművész áhítozik, de Wong Feihong nem törődik a hírnévvel. Ezer hadsereg
élére sem találhatnánk alkalmasabb vezetőt!”

A közelben tartózkodó egyik katona elmondta, hogy régen jól ismerték egymást Wong-gal, ő
talán meg tudná győzni a mestert. Liu generális egyetértett. He Zhong a katona elment Wong-hoz,
de a mester csak a fejét rázta és nem akart többet beszélni erről He-vel. A generális másodszor is
kudarcot vallott. Ez nagyon elszomorította, még vacsorázni sem tudott szomorúságában. Ezt látva
két lánya Da Qiao és Er Qiao azt mondták apjuknak: „Van egy közmondás, miszerint A legnagyobb
hit hegyeket képes elmozdítani. Azt gondolják az emberek, hogy ha csak a segédeidet küldöd, akkor
nem teljes szívedből szeretnéd meghívni a mestert. Nem lenne jobb, ha magad mennél el?”

Liu tapsolt örömében. Másnap két lányával elment a Bo Zhi Lin patikába. Wong mesternek
egy szót sem szólt a kinevezésről és a katonai parancsnoki megbízatásról. A lányai Wong mester
feleségével  beszélgettek.  A lányok  mesterüknek  kérték  Wong  Feihong  feleségét.  Mok  asszony
elgondolkozott mekkora dicsőség is számára, hogy a nagy generális lányinak mesterévé válhat. 

Másnap a lányok lovas kocsival mentek újdonsült mesternőjük elé, hogy a katonai táborba
kísérjék. „A férjeknek a feleségük mellett a helye!” – tartja a mondás. Ezért természetesen Wong
mestert is meghívták a táborba. A kíséret minden tagjával nagyon tisztelettudóan bántak és Wong
mestert is nagy tisztelettel kezelték. A tábornok lányai nevelőanyjukként tiszteletüket tették a mester
felesége előtt. Így Wong mester a nevelőapjukká vált. Nagy szeretettel bántak nevelőapjukkal, ez
nagy  örömöt  okozott  Wong  Feihong-nak.  Wong  és  Liu  nap  nap  után  együtt  voltak.  Wong
megismerte Liu tábornok jellemét és ez mélyen megérintette. Végül elvállalta a milícia kiképző
parancsnoki kinevezést.

Ezért lobog azóta minden Wong Feihong Hung Kuen iskolában a 7 csillag fekete-fehér zászló!


