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Hogy tetszik Kína? − kérdezték Gergő kínai és magyar ismerősei az első ott töltött napok 
után. Ez volt számomra a legzavarbaejtőbb kérdés. Számos országban jártam, és az ilyen 
kérdésekre azonnal jött a spontán válasz; szép, vagy érdekes. Egy táj, egy város lehet szép, 
vagy ha nem szép, lehet lenyűgözően érdekes. Lehet érdekes például az elképesztő kosz is, 
mint amit Kairóban tapasztaltam, vagy a nagymértékű nyomor, ami noha fájdalmas, de mégis 
olyasmi, amivel nem találkoztam korábban. 

Hogy tetszik Kína? − kérdezték újra és újra, és én még napok múlva is csak zavarodott 
mosollyal tudtam válaszolni. 

Kínát persze nem láttam, csupán egy várost, amely azonban magyarországnyi lakossággal 
büszkélkedhet, majd Hong Kongot, ami egy igazi nagyvad, majd írok róla. 

Később azért találtam fogást Guangzhou-n is, amikor csavargásaim során egy kicsit 
beleláthattam az ott élők életébe. 

Természetesen Gungzhou legfőbb nevezetessége a nagyfiam, Gergő. Ő a hatalmas kiterjedésű 
metropolisz legfőbb látványossága, érdekessége, amiért érdemes volt a fél életemet a repülőn 
tölteni, hogy láthassam. 



 

 

Csak repült a gépünk, csak repült, csak repült 

És ha már a repülőutat emlegetem. Odafelé 2,5 óra Helsinkiig, majd másfél órás várakozás 
után egy felejthetetlen 9,5 óra vár a gyanútlan vállalkozóra, aki úgy véli, ez egy elviselhető 
idő a repülőn. Ha ezt kibírta, visszafelé abban a jutalomban részesülhet, hogy ez a 9,5 óra 
10,5-re növelődik a szembeszél miatt. A gép csak megy és csak megy és csak megy és csak 
megy ott fent a magasban kitartóan, fáradhatatlanul, véget nem érően a nagy 
világmindenségben, szerencsére nem céltalanul, hanem végül mégiscsak megérkezik oda, 
ahova az utasok szerint már soha a büdös életben nem fog. Nekem ez azért nem volt annyira 
meglepő, mert volt már módom hasonló megpróbáltatásokban, elsőnek Kubába utazva, 
amikor is megállapítottam, hogy a pilóták és utaskísérők élete maga a borzalom, de 
Benjáminnak ez a repülőút eléggé sokkoló volt. 

 

Otthonunk a felhőkarcolóban 

No, de megérkeztünk, és az első látványosságot azonnal kipipálhattuk, mert Gergő várt 
minket a repülőtéren, így azonnal megtekinthettük őt élő-eleven valóságában. Egy elegáns 
negyedbe vitt bennünket, egy lakóparkba, vagy minek nevezzem, amely toronyházakkal, 
ezeket kiszolgáló katonai őrséggel, irodákkal és személyzettel rendelkezett. Olvasgattam a 
felhőkarcolókról, így megtudtam, hogy minden egyes felhőkarcolóhoz saját igazgatás 
tartozik, hiszen városnyi ember lakik bennük. Szóval nem elég egy házmester, akihez be lehet 
zörgetni, ha hetek óta nem cseréli ki a lépcsőházban a villanykörtét, vagy egy közös 
képviselő, aki általában amúgy se nagyon képvisel semmit. A néhány felhőkarcolóból, 
úszómedencéből, játszótérből, parkból, sétáló utakból álló lakópark körbe volt kerítve, és csak 
a kódszám ismeretében lehetett behatolni a kapun, vagy ennek hiányában bízni az ott álló 
katona arcmemóriájában, ami fehérek esetében mindig megbízhatóan működött. 



  

A házak alagsorában parkoló van, bombabiztos, hatalmas, nehéz ajtókkal, mivel ezek egyúttal 
óvóhelynek is szolgálnak. Vannak továbbá lent sportolási lehetőségek, tollaslabda pálya, 
squas pálya, ping-pong asztalok. Láttam zenetanulásra alkalmas kis helyiségeket is, ahol a kis 
kínai gyerekek zongoraleckéket vettek a tanáraiktól. 

 

 

 

Gergő a 27. emeleten lakik, ami a legfölső szint. Innen a kilátás nem semmi, körben 
toronyházak sokasága látható, közvetlen közelben egy nagy park, a távolban pedig egy hegy. 
Ami viszont nem látható még ebből a magasságból sem: ég, felhő, Nap és csillagok. Miért 
nem, hiszen már szinte karnyújtásnyira lehetünk tőlük? Az állandóan város felett lévő 
szmogtól. Ez egy olyan város, ahol soha nem süt a Nap, és nincs nyári csillagos égbolt sem, 
ahova felnézve átélhetjük a világmindenség kiterjedését, és a magunk igen-igen fontos lényét 
pedig porszemként a nagy véget nem érésben. 

 



 

 

A Nap ugyan nem sütött, de meleg az volt. Izzasztó, fullasztó, alig viselhető. A lakásban 
szerencsére légkondicionáló van és az üzletek nagy részében, éttermekben, irodákban is. 
Ezzel szemben nincs fűtés sehol télen, mert Mao azt mondta, nem kell, így aztán sehol sincs. 
Fogvacogva várják a kínaiak a hideg hónapok elmúltát. Jó, nincsenek akkora mínuszok, de 
azért a fagypont körüli hőmérséklet már éppen eléggé borzongató. 

(A város klímája szubtrópusi monszun, forró és esős, az éves átlaghőmérséklet 21.7 fok, a 
legmagasabb 38.7, a legalacsonyabb télen nulla fok.) 

 

Azt írja az net 

Ezt találtam a neten: „Guanzghou, angol nevén Kanton, Kína déli részén, a „Gyöngy” folyó 
torkolatánál fekszik, Hong Kong és Macao szomszédságában. 7.434 négyzetkilométernyi 
területén tíz millió lakos él.” (Gergő azt is hallotta, hogy ma már ez az adat elévült, és ez a tíz 
inkább húsz, de szerintem elégedjünk meg a tízzel, az sem semmi egy városhoz képest!) 

Ezt is írja a net: „Guangzhou 2.200 éves történelmével a világ legnagyobb, legrégebbi tengeri 
kereskedelmi központjának tekinthető. Gazdag históriájának köszönhetően bővelkedik 
látnivalókban.” 

A bő látnivaló aztán fel is soroltatik. Nagy lendülettel indul, majd pár pont után 
végelgyengülésben kimúlik. Egy blogíró úti beszámolójában azt olvastam, hogy nemigen 
találtak nevezetességet, azt a néhányat, amit felsorolt az útikönyv  − pár templom, emlékhely 
− azt is zárva találták. 

Na, most pedig bevallom, hogy ezek itt önigazolásul szolgálnak csak nekem, mivel ezúttal 
nem a szokásos felkészültséggel vágtam neki az utazásnak, hanem csak úgy ráereszkedtem, 



lesz, ami lesz, látok, amit látok. Úgyhogy örömmel olvasgatom ezeket a leírásokat utólag, 
tehát nem mulasztottam semmit. 

Na de ilyen izgalmasan is ír a net: „Kanton Kína harmadik legnagyobb városa, legismertebb 
vásárvárosa, egyben Kína leggazdagabb tartománya, a Hongkonggal szomszédos Kuangtong 
székhelye. Kikötője és több száz évre visszanyúló kereskedő múltja miatt a "Nyugat 
kapujaként" is emlegetik, a XVIII. században csak Kanton kikötőjében volt engedélyezett az 
európaiakkal folytatott kereskedelem. Modern, tiszta, szép város, ahol a felhőkarcolók 
ugyanúgy meghatározzák a városképet, mint a történelmi épületek.” 

A kikötőt azért nem láttuk, mert bár ugyanarról a városról van szó, de a város akkora, hogy mi 
a kikötőtől vagy 150 km-re laktunk. Nyilván a bővelkedő történelmi épületek is ilyen 
szórásban vannak. 

Amit viszont igazán sajnálhatok: „A tutaj-városrész, vagyis a tan-kiak (csolnakosok) 
külvárosa 7-8 km. hosszúságban a folyón terül el és cölöpökhöz erősített tutajokon áll, s 
amelyben nagyobbára hajósok és halászok (összesen mintegy 200,000-en) élnek; vannak 
köztük ezután egyes mulatóhelyekül szolgáló, úgynevezett virághajók is.” 

  

Gasztronómiai élményeim 

A legnagyobb gasztronómiai élményem Kínában a házhoz szállított pizza volt. Ez 
bombabiztosan finom volt. Hasonlóan kellemes volt az első este egy szuper elegáns 
étteremben Gergővel kettesben elköltött vacsora is. Ezúttal pizzát ettünk. Finom bort ittunk, 
és nagyon jól elbeszélgettünk. 

 



 

 

No, de nem értem be ennyivel a kínai konyhával való ismerkedés terén természetesen. Gergő 
elvitt bennünket egy érdekes helyre, amely vegetáriusként elég megrázó volt számomra. 
Inkább nézett ki egy állatkertnek, mint étteremnek, ugyanis élő állatok tömege várt a 
kivégzésére. Ezerféle hal úszkált a nagy akváriumokban, és kígyók, angolnák, polipok, 
kagylók százai közt sétálhattunk. A rákok lekötözött lábakkal vártak sorsuk beteljesedésére. 
Egy kis krokodil sokáig kikötve elmélkedhetett rövidke életének értelmén, vagy 
értelmetlenségén. Én őt már csak akkor láttam, amikor a feje el lett választva a testétől, majd 
egy kis részével később az asztalunkon ismerkedhettem. 

 Az éhes vendég körbejár és rámutat azokra az áldozatokra, amelynek látványa hatással van a 
gyomornedveire. A pincér szorgalmasan jegyzetel, vagy azonnal begyűjti a kiszemeltet. Én 
néhány ismeretlen zöldségfélére mutattam rá, és kétféle gombára, amelyek közül egyik sem 
landolt az asztalon, sőt, a zöldségek közül is mindössze az egyik, de ezen Gergő cseppet sem 
csodálkozott, azt állította, mindig meglepetés, mit kap végül, még akkor is, ha a mindennapi 
megszokott ételét rendeli. Vagy nem értik, mit szeretne, vagy aznap a szakács mást ételt 
álmodott ugyanazon a néven. 

 



 
 

Hong Kongban egy óriási étteremben látott vendégül Gergő a hong kongi titkárnőivel együtt. 
Mikor csodálkoztam, hogy milyen hatalmas, és mennyi ember van itt, akkor Gergő elmesélte, 
hogy Guangzhou-ban van egy igazán nagy étterem, amely napi tízezer embert étkeztet, és a 
személyzet száma ezer fő. A két vidám kínai és még vidámabb japán hölggyel elköltött ebéd 
érdekessége a tésztába göngyölt húsok és zöldségek voltak. Én gombásat ettem, valami édes-
savanyú mártással, rizzsel és pálcikával. Ez utóbbit evésre használtam, kissé ügyetlenül. 

A felszolgálás úgy történt, hogy faháncs edénykékkel megrakott nagy kocsikon hordtak körbe 
különböző ételeket, és ha valamelyik megtetszett, akkor tettek az asztalunkra. Így összegyűlt 
vagy tízféle étel is, többnyire húsos persze. 

Utolsó napon Guangzhouban egy thai étterembe vitt Gergő az ottani üzlettársakkal együtt. Ez 
annyira hangulatos hely, hogy már a belépés után nagyon jókedvem lett, pedig még nem is 
kezdtek el a zenészek és a táncosok buzgólkodni. Később váratlan merényletként egyik táncos 
felcibált a helyemről, és táncolásra kényszerített több más vendéggel együtt, akiket a többi 
táncos ejtett túszul. No, annyira nem volt ellenemre, mint ahogyan az alábbi képen látható. 



 
 

 
 
 
Gergő egy gyönyörű teázóba is meginvitált, ami azért is volt egy üde színfolt az életünkben, 
mert a mozgalmasan lüktető metropoliszban egy csendes kis tavacska mellett volt, valóságos 
béke szigeteként. A teát készítő hölgy végig velünk ült az asztalnál, mert a teakészítési 
ceremónia megkívánta az állandó ottlétét. 
 



 
 
 

Gergő munkája 

Nagy örömömre némi fogalmam lett Gergő munkájáról, mert párszor elvitt magával, 
miközben a dolgait intézte. 

Mivel bőrökkel foglalkozik, bőrös nagykereskedőkket látogattunk meg. Szintén egész negyed 
van, ahol semmi más nincs, mint bőrök bőrök hátán. 



 
 
 
Hatalmas üzletházban pedig már a feldolgozóipar termékeivel találkozhattam, ultra elegáns 
bemutatóboltokban gyönyörű cipőket, csizmákat, táskákat csodáltam. 
 
 

 
 



 

Nevezetességek látogatása helyett csavargás és vásárl ás 

Az óriási városban zavarodottan kerestem, amitől kínai, de nem találtam. Azt mondtam, olyan 
ez a város, mint Dunaújváros. Igaz, ez elképzelhetetlenül nagy, és égbeszökő 
felhőkarcolókkal teli, de jellegében mégis arra emlékeztet. A feliratok szerencsére kínai 
betűkkel vannak írva, innen tudhattam csak, hogy hol vagyok. Az emberek nyugatiasak, igaz, 
egyformán sötét hajúak és ferde szeműek, de egyébként sem öltözködésük, sem viselkedésük 
nem tér el semmiben. Eleinte még az sem tűnt fel, hogy olyan sokan vannak, mert a szélesre 
tervezett utakon elférnek az autók, és az utcán is csak egy átlagos nagyváros forgalmával 
találkoztam. 

Érdeklődtem, hol van valami olyan negyed, ahol a tradicionális kínai élettel, építészettel, 
kultúrával találkozhatom? Hát sehol. Ebben a tartományban nincsenek falvak sem, a kisebb 
települések is város benyomását keltik a magas, panelszerű házaikkal. 

Szeretek egyedül csavarogni idegen városokban, sőt, jóformán csak egyedül szeretek. A 
magam tempójában, a magam elmélyülésében. Gergő elvitt egy-egy negyedbe, ahol 
elsősorban vásárolni lehetett, de ahol hamarosan felfedeztem a kínaiakat is végre, amint élik a 
hétköznapjaikat. 

A vásárlás ezúttal kitüntetett szerepet kapott a rendkívüli olcsóság miatt. De ne higgye senki, 
hogy csak a nálunk megtalálható gyenge színvonallal lehet találkozni. Van itt minden, a 
legjobb minőségű és ultradivatos holmik éppen úgy, mint a bóvli. Külön utcák, negyedek 
vannak mindennek, véget nem érően sorakoznak a cipős boltok, áruházak, vagy a ruhás 
boltok, vagy akár a vaskereskedések. 

Tulajdonképpen a vásárlások alatt találkoztam Kínával. Először is a boltosok maguk mutattak 
meg valamit az ott élők életéből. A kínaiak szorgalmasok, a kereskedelemmel foglalkozó 
családok gyakorlatilag a boltban élnek. Mivel egész nap, és hétvégeken is az üzletükben 
tartózkodnak, ezért itt esznek és alszanak is, ha megéheznek, vagy elálmosodnak. Sokszor 
találkoztam az üzletben ülve, vagy fekve alvó boltosokkal. Nem ritka, hogy a kicsi gyerekeik 
is velük vannak, és ott játszanak, vagy alszanak anyjuk ölében. Persze a leírt életkép nem a 
nagy áruházakra jellemző, hanem az utcákon véget nem érően sorakozó üzletekre elsősorban. 



 
 

 
 

 
A másik hely, ahol találkozhattam végre Kínával, az üzletek közt megbúvó kis utcák voltak. 
Ide csak óvatosan merészkedtem, és próbáltam fényképezni, nem is alaptalanul, mert 
többnyire kitessékeltek ezekből a szegényes sikátorokból. Fényképezzek kívül, ahol 
viszonylag rendben tartott nagy házak vannak, vagy egyenesen elegáns irodaházak, pazar 
bankok, üzletek, és ne itt! 
 



 
 
 
Ezért csak kevés kép készült, de azért kis ízelítőt tudok mutatni abból, amit láttam. Az 
emberek az utcán élnek közösségi életet, lépten nyomon kis társaságokba botlottam, akik 
kártyáztak, vagy valamiféle kínai társasjátékkal szórakoztatták magukat. Voltak, akik nem 
tiltakoztak a fotózás ellen, mások mérgesen elzavartak, amikor megkérdeztem, 
megörökíthetem-e őket? 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Sokan vannak, mint a kínaik 

Na, hát igen, végül is tényleg sokan vannak. Eleinte ez nem tűnt fel, különösen nem abban a 
negyedben, ahol laktunk. De aztán belekeveredtem mindenféle forgatagba, ahol aztán volt mit 
bámulnom az embertömeg hullámzásán. 

A pályaudvarokon és vásárlóhelyeken felkiálthattam, te jó Isten, mennyi ember, hol vagyok, 
csak nem Kínában? 

  



Kalandom a leprással 

Hajléktalannal és kéregetőkkel alig találkoztam. Egyik nagy áruház előtt azonban 
belebotlottam több szerencsétlen sorsú emberbe is, köztük három leprásba. Amint 
felismertem, hogy mi is a betegségük, az első szívszorulós döbbenet után az jutott eszembe, 
hogy le kellene fényképeznem egyiküket. Gondoltam, odamegyek, adok pénzt, és kérek tőle 
engedélyt, hogy lefotózzam. Aztán szó nélkül elmentem mellettük, mert nagyon elszégyelltem 
magam, hogy ez a rettenetes emberi nyomorúság számomra érdekességgé vált. Aztán, ahogy 
tovább ódalogtam, töprengtem a viselkedésemen. Nagyszerű, most pénzt sem adtam neki 
szégyenemben. Nyilván, ha választhatna, azt mondaná, ide a pénzt, csináld meg a rohadt 
fotódat és menj a francba. No, de az igazi az lenne, ha adnék pénzt, csak úgy, ahogy szoktam 
is, ha bárki kér tőlem, ellenszolgáltatás nélkül. 

Jó, akkor visszamegyek, és adok pénzt, csak úgy. 

Visszamentem, adtam pénzt. 

Majd megkérdeztem, hogy lefotózhatom-e? 

Szegénynek tök mindegy volt, nem foglalkoztatták már ilyen dolgok. Úgyhogy  készítettem 
róla felvételt, igen. Nem teszem fel ide, nem azért csináltam, csak magamnak. Hogy miért? 
Nem is tudom. 

 

Mit láttam még? 

A város gyönyörű és hatalmas parkjai közül egyet láttam, amely az 1911-es Gungzhou-i 
forradalom áldozatainak állít emléket. Mint a város többi parkjait is, ezt is szobrok, kis 
folyók, hidak és tavacskák díszítik. 

 

 



 

 
 

 
 

Voltam a kísértet-lakta volt kormányzati negyedben is, ahol a politikai változásokat követően 
a diplomaták elhagyták villáikat, amelyek azóta is üresen tátonganak. Üdítő volt látni a szép 
villaépületeket a sok toronyház és egyen-bérházak után.  Itt található a hiperelegáns White 
Hotel, amelyet belülről is megnéztem. Volt itt minden, mi szem szájnak ingere: vízesések, 
vadregényes, buja növényzet, értékes szobrok, elefántcsont faragások, csillogás, villogás. 

Gergő más pazar szállodát is megmutatott belülről, például a Garden Hotelt, vagy Hong 
Kongban a leghíresebb, legdrágább hotelt, amiről majd a megfelelő helyen írok. 



Láttam a Gyöngy folyót nappal, és este, pazarul kivilágított hajókkal. 

Láttam egy hatalmas pályaudvart, feltartóztathatatlanul vonuló embertömeggel. 

Felüljárók. Ezzel ismerkedtem meg először, mert Gergő már a repülőtérről hazafelé felhívta 
rájuk a figyelmemet. Rengetegen vannak és iszonyú hosszúak. De nem ez a legfőbb 
érdekességük. Ott mennek, ahol éppen a kedvük tartja. Bekúsznak például az emeletes házak 
közé, úgy, hogy az emberek megérinthetik a lakásainak ablakából. Hogy mi korom lehet 
odabent és az ott lakók tüdejében, azt elképzelhetjük. 

Az alábbi kép csak arra péda, hogy a házak közt kanyarog a felüljáró, de a többségük 
hatalmas, széles, magas építmény, nem ilyen kicsi, mint ez. 

 
 

 
 

Rácsok. Kár, hogy vannak, mert elcsúfítanak mindent. Az itt élők félnek a betöréstől, ezért az 
égvilágon mindenhova rácsokat szerelnek fel. Mindegy, hogy a huszadik emeleten laknak-e, 
vagy a földszinten, el nem mulasztanak rácsokat felszerelni. Ezek aztán elrozsdásodnak, 
elkoszolódnak, és nagyon csúnya látványt nyújtanak. Egyébként nekem teljesen 
biztonságosnak tűnt a város, gondtalanul csavarogtam benne, igaz, talán tehettem is, mert 
nemrégen kitiltották a városból az össze motort, mivel néhány motoros azzal kereste nehéz 
kenyerét, hogy elrabolta a járókelők táskáját. Érdekes megoldás a problémára a motor teljes 
bojkottálása, beleértve a motoros taxikat is. 

Tényleg, taxi! Sokan vannak és nagyon olcsóak. Nagyjából annyi, amennyi itt egy 
villamosjegy. 

Különben minden olcsó. A ruhákon, cipőkön, műszaki dolgokon, és egyebeken kívül az 
élelmiszer is olcsó. Öröm volt a közértben bevásárolni, mert míg itthon arra bámulunk rá 



fizetéskor, hogy de hát mit vettem én, hogy ennyit fizetek pár holmiért, ott fordítva. 
Hogyhogy ennyi cucc csak ennyibe kerül? 

VIP. Egyik bőrös nagykereskedő elment a bankba, hogy ki tudja fizetni az árut. Elkísértük őt. 
A bankba belépve csalódottan láttam, hogy milyen sokan várakoznak, gondoltam, jó sokáig 
üldögélhetünk, mire sorra kerülünk. Emberünk azonban egy ajtóhoz ment, rátette az ujját egy 
érzékelőre, amely beazonosította az ujjlenyomatát, és az ajtó azon nyomban feltárult előtte. 
Bementünk a helyiségbe, ahol csak egy-két személy várakozott. Pár perc után szólították is a 
mi emberünket, méghozzá úgy, hogy neki nem kellett semmit tennie, hiszen érkezését már az 
ajtón kívülről jelezte a banktisztviselőknek az ujjlenyomatának üzenetével. Ezt a VIP 
szolgáltatást azok vehetik igénybe, akiknek tetemesebb összeg van a számlájukon. 

 

Fura gyümölcsök 



 
 

Lampionok 
 

 

Bazáráruház 

  



Hong Kong 

Hát igen. Ez is Kína. Vagy mégsem? 

Egy 200 km-es sebességgel száguldó ultramodern, kényelmes vonattal utaztunk Hong 
Kongba. A határon ki kellett szállni, és gyalog lehetett átmenni. Útlevél ellenőrzés, csomagok 
átvilágítása, sőt, infraérzékelős testhőmérséklet mérés. Aki lázas beteg, maradjon otthon. Ez 
az óvatosság csak a madárinfluenza óta van, amikor sokan megbetegedtek, meghaltak a 
behurcolt betegség miatt. 

 

Mit ír a net Hong Kongról? 

Hongkong Különleges Igazgatású Terület Angol: Hong Kong Special Administrative 
Region of the People's Republic of China) a Kínai Népköztársaság két különleges igazgatású 
területének egyike (a másik Makaó). A területet, amely több mint 260 szigetből áll, általában 
csak Hong Kongként ismerik, ám a régi angol nyelvűszövegekben Hongkongnak írták. 

Területe Budapest kétszeresét teszi ki, míg lakossága Magyarország népességének kb. 
kétharmada, így a Föld egyik legsűrűbben lakott területe (csak Monaco és a 
közeli Makaó előzi meg). Egyike a világ kereskedelmi és gazdasági központjainak. 
Külön jogrendszere van, saját pénzneme és bevándorlási törvényei, továbbá saját közúti 
forgalmi szabályai (továbbra is a baloldalon vezetnek). Csak a honvédelmi és diplomáciai 
ügyekben kötődik a Kínai Népköztársasághoz. 

A mai Hongkong helyén a paleolitikum óta van emberi település. A térség a Csin (Qin)-
dinasztia (i.e. III. sz.) óta része Kínának, a későbbiekben kereskedelmi és hadikikötő volt. A 
legelső feljegyzett európai látogató Jorge Álvaresportugál tengerész 1513-ban. 

A Kínára kényszerített első ópiumháborút követő 1842-es nanjingi szerződésban Hongkong 
szigete és számos kisebb sziget került a brit korona birtokába. A második ópiumháború után, 
az 1860-as első pekingi konvencióval aKowloon (Jiu Long)-félsziget következett, majd 
az 1898-as második pekingi konvenció 99 évre a britek birtokába adta az ettől északra fekvő 
úgynevezett Új területeket. 

1949 után a pekingi kormánynak katonai szempontból aligha jelentett volna nehézséget a brit 
gyarmat megszállása, ám ezt mégsem hajtották végre. Ezt a döntést az is befolyásolta, 
hogy Anglia – tekintettel elsősorban Hongkongra és kínai gazdasági érdekeltségeire – 1950. 
január 5–6-án megvonta elismerését a Tajvanra menekült „nemzetiektől”, és jegyzékben 
erősítette meg már korábban is kifejezett szándékát az új hatalom elismerésére. 
Bár Kína tudomásul vette a status quót Hongkong kérdésében, azt is világossá tette, hogy nem 
tolerálná a független állam létrehozását.1972-ben az ellen is tiltakozott, hogy 
az ENSZ dekolonizációs különleges bizottsága Hongkongot és Makaótszerepeltette a 
gyarmati országokat felsoroló listán, mivel ezek a „kínai terület részei, amelyeket a brit és a 
portugál hatalmak foglaltak el”, és ezért sorsuk megoldása „teljesen Kína szuverén joga”. 

Miután a bérlet meghosszabításáról nem sikerült megegyezni, 1984-ben kétoldalú 
szerződésben mondták ki, hogy a lejáratkor egész Hongkong visszakerül Peking uralma alá, 
egyúttal rögzítették az „egy ország, két rendszer” elvének fenntartását 50 évre. A brit 



lobogót 1997. június 30-án vonták le, egy nappal később visszacsatolták a Kínai 
Népköztársasághoz, amelynek ma legfejlettebb része. 

A birtokba vételt követően 1998-ban tartottak először többpárti törvényhozási választást, ahol 
az ellenzéki erők a hatvanból így betölthető húsz hely zömét megszerezték. Két évvel később 
már valamivel kevesebb helyet nyertek el, de még többségben maradtak. 2004-ben viszont – 
amikor már harminc mandátumért lehetett versengeni – nem sikerült a szakmai szervezetek 
között szétosztott helyekből szerezniük, és elvesztették többségüket. 

A Hongkong kormányzójává Peking által 1997-ben kinevezett Tung Chee Hwa – miután Hu 
Jintao kínai pártfőtitkár-államfő számos vezetési hibájáért nyilvánosan elmarasztalta – 2005-
ben lemondott. Utóda kétéves mandátummalDonald Tsang lett, akit 2007 márciusában öt évre 
újraválasztottak; a második terminusát július 1-jén kezdte. 2007novemberében a –
 Peking támogatását élvező – Demokratikus Szövetség egy jobb Hongkongért nyerte a 
helyhatósági választásokat, összesen 115 mandátumot szerezve a 364 képviselőtestületi 
pozícióból. 

Politika 

Kína Hongkong Különleges Igazgatású Terület része nagyfokú autonómiát élvez a kínai "egy 
ország, két rendszer" politikájának köszönhetően. A terület kormánya (amelyet a főminiszter 
vezet) felelős az adminisztráció ellenőrzéséért. A kormány a pekingi központi kormányzat 
nagyfokú támogatását élvezi, ennek ellenére pénzügyileg független tőle. 

A város szülöttei 

• Li Ka-shing milliárdos: 10. helyezett a Forbes „World’s Richest People 2006” listáján, 
18,8 Mrd dollár 

• Bruce Lee színész 
• Jackie Chan színész 

 
 



 

Jackie Chan, amint a sikló pénztáránál álldogál. Ott lakik Hong Kongban. 

 

És mit írok én? 

Két napot töltöttem a semmihez sem hasonlítható város-országban.  
Elsősorban a képek fogják elmesélni, hogy milyen, én csak pár szót írok. 

El kell mesélnem például, hogy van egy szuper jó dolog itt! Sok, de ami most eszembe jutott. 
Vesz az ember egy kártyát X összegért, amivel aztán bármit elérhet. Jövök, megyek, le a 
metróba, fel a buszra, be a boltba, be az étterembe, vásárolok, költök, de nem kell 
foglalkoznom buszjeggyel, vagy pénztárcával, hanem csak odaérintem a kártyámat, amiről 
lelopja a megfelelő összeget, és kész. A lopást egy kis csipogás jelzi, a mennyiséget kiírja, így 
mindig tudom, hányadán állok. Elképesztően megkönnyíti az életet! 

  

Hong Kong Peak 

Ha csak tehetem, minden idegen városban megkeresem azt a helyet, ahonnan felülről 
nézhetem meg a várost. Hát ha valahol érdemes ezt megtenni, az Hong Kong. Egy siklóval 
kapaszkodtunk fel, egészen meredek szögben a város legmagasabb hegyére, a Hong Kong 
Peak-nak nevezett  csúcsra.  

Ezt láttuk, amikor lenéztünk: 



 
 
Kicsit sejtelmes a tejfehér ködtől, mint Leonardo festményein a sfumato, vagy mint egy fátyol 
mögé bújt szégyenlős hölgy, de azért talán sejteti pompás alakját. 
 

 
 



Ez a Bank of China, amely prizmaként működik, Gergő elmesélte, hogyan lett tervezve, de 
most csak félig-meddig jut eszembe, majd megkérdezem, és pótolom,hacsak nem felejtem el 
ezt is. Irdatlan magas. 
 

 
 
Bank of Hong Kong. Ez szintén irdatlan magas, és az a legfontosabb információ róla, hogy 
Gergőnek is itt van számlája. 
 



 
 
Ez már lentről egy részlet, a szigeteket összekötő komppal. 
 

 
 



 
 
Ha az előzőeket irdatlannak neveztem, erre már nincs szó és képzelet. A világ tíz 
legmagasabb felhőkarcolója közül három Hong Kongban van, egy Guangzhou-ban és egy 
Sanghaj-ban, tehát a fele kínai. Ez itt az International Finance Centre, amely gyakran nem 
karcolja a felhőt, hanem a felsőbb emeletek egyenesen belelógnak. 413 m magas, 90 emeletes. 
Ezt követi a Centrál Plaza 374 m-rel, végül a a Bank of China Tower a maga 367 m 
magasságával. 
 



 
 
Itt látható, hogy az irdatlan magas felhőkarcolók a kisgyerekei a messze kimagasló IFC-nek. 
 

 
 

Japán szakács nekünk szorgoskodik. 
 



 
 

Kis-és nagyfiam Hong Kongban. Kár, hogy a kis-és nagylányom nincs velünk. 
 

 
 

Minden este 8 órakor kezdődik a lightshow. 
 
 



 
 

Utcakép 
 
 

 
 

A Peninsula Hotel a Rolls Roys legnagyobb megrendelője. Ezzel hozzák be a repülőtérről a 
szegény, elgyötört utasokat. A szálloda a világ egyik legismertebb szállodája, több film 
forgatási helyszíne. Ha itt akarnál megszállni, ne feledd alaposan feltölteni a bankkártyádat! 
Egyetlen éjszaka közel 100 ezer Ft, de ha a 377 m2-es lakosztályra vágysz, akkor 1.2 millió 
Ft-tal kalkulálj naponta. 

 



Ami kimaradt  

A világ legnagyobb ülő Buddhája egy hegyen van, gyönyörű templom mellett, de sajnos ide 
éppen nem lehetett felmenni. Ezt már jóval előtte jelezték a metróállomásokon, nehogy valaki 
hiába fáradjon oda a látványosság reményében. 

Na, hát ez minden! Újra itthon vagyok, és láthatom az erkélyemről a kék eget és a Napot 
nappal, éjjel pedig a csillagokat, és örömmel gondolhatok vissza kínai utazásomra. 

 


