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K í n a 

Útibeszámoló 2016.04.11. - 04.20.) 

 
Kép 1. 

Államformája: Népköztársaság.  

A legfőbb hatalom az államfő kezében összpontosul ( jelenleg: Hszi-Csin- Ping), aki a 

- Kínai Kommunista Párt és a Központi Bizottság főtitkára 

- Kínai Népköztársaság Elnöke 

- Központi Katonai Bizottság főtitkára 

A világ legnépesebb és Kelet-Ázsia legnagyobb országa. Fővárosa: Peking. 

A világ legősibb folyamatos civilizációja, amely már az ókorban önálló kulturális egységet alkotott és igen 

fejlettnek számított. Számos - Európában csak jóval később megismert találmány (iránytű, papír, nyomtatás, 

puskapor, porcelán, selyem, fogaskerék, stb.) – már az ókorban ismert volt Kínában. 

Kína ma a világ 3. katonai, 2. gazdasági potenciálja. 

Területe: 9 640 821 km2                       (M.o.: 93 000  km2   Kína több, mint 100  -szorosa)    

Kína legnagyobb része (mintegy 3/4-e) magashegy. Területe Ny-ról K-re lépcsőzetesen lejt. Legmagasabb 

pontja a Mount Everest  (más néven: Csomolungma:  8848 m. 

Legnagyobb folyói:       Jangce   5980 km                  (a Föld 4. leghosszabb folyója)  

                                       Sárga folyó:  5464 km              ( a Föld 7. leghosszabb folyója)        

                      Cholnoky Jenő magyar födrajztudós a 19. sz. legvégén 2 évet töltött e két folyó tanulmányozásával. 

 További nagy folyói:    Brahmaputra                        ( a Föld 5. legnagyobb vízhozamú folyója)    

                                       Amur 

                                       Indus 

                                       Mekong 

Kína éghajlata a nagy területi kiterjedés miatt igen változatos. 

A kínai nyelvnek sokféle változata van, az egyes nyelvjárásokat beszélők nem feltétlenül értik meg egymást, 

ezért került – némi egyszerűsítést követően – bevezetésre a mandarin nyelvjárás, amit többé-kevésbé 

mindenki megért. Nagyon kevesen beszélnek idegen nyelvet és a legtöbbjük azt is gyengén.  

Kína gazdaságára vonatkozó érdekes adat: Évente 2 új erőművet adnak át. 

Kína pénzneme: renminbi 

Használatban :1, 5, 10, 20, 50. 100  jüan 

1 jüan = 41,78 Ft    
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P e k i n g  (Beijing) 

Lakóinak száma:  21 710 000 lakos ( Mo.:: 9 781 000 lakos), több, mint 2,2 x annyi, mint Mo. teljes 

lakossága. 

Területe:               16 808 km2    ( Bp.   525 km2   32 x nagyobb, mint Bp.   M.o. területének több, mint 1/6-a) 

Bp. Peking távolság légvonalban:  7 340 km 

Budapesttel 2005.06.16-óta testvérvárosi kapcsolata van. 

Az ország fővárosa, bár népesség tekintetében csak az ország második városa. 

Pekingbe való eljutás egyik módja:  Bp. - Dudai ( majd átszállás után) Dubai –Peking repülőjárat az 

Emirates légitársaság     A 380 tip. repülőgépével.  

Kép 2. 

 
Bp. - Dubai  4029 km,      Dubai - Peking 5857 km  Ezt a közel 10 000 km-es utat  5 + 6 óra alatt teszi meg. 

Az  A 380 tip. Airbus-okat 2005 óta gyártják. A kétszintes utasterével a világ legnagyobb utasszállító 

repülőgépe. Un. szélestörzsű gép: Törzsátmérője  > 6 m. Kialakításától függően 500 – 800 utas szállítására 

alkalmas  

Egy sorban 9-10 ülés van, közte két folyosóval 

Kép 3. 

  
Az ülések háttámlájába beépített monitoron filmeket lehet nézni, vagy tájékozódni a repülés aktuális 

adatairól:             -          Hol jár a gép, milyen távol van az úti céltól? 

- Milyen magasan repül?                                10-12 000 km 

- Hány Co ott a hőmérséklet                            - 45 ….-55 Co 

- Mekkora a gép sebessége                            600-750 km /óra   
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Az utasokat az Emirates légitársaság udvarias és kedves stewardessei fogadják és látják el a légiút alatt.  

 

Kép 4. 

 
Kép 5. 

 
A Pekingi nemzetközi repülőtér >1 milliárd m2   vagyis   1000   km2-es alapterületével a világ egyik 

legnagyobb repülőtere. Közel 80 millió utast szolgál ki évente. Három terminállal rendelkezik. 

 

Peking 

A világszerte ismert, legendás város, Peking története több mint háromezer évre nyúlik vissza. Körülbelül 

kilencszáz éve lett a kínai birodalom fővárosa. Itt van a legtöbb olyan műemlék, amelyet a világörökség 

részévé nyilvánított az Unesco. A várost, amely magán viseli a kínai kultúra összes meghatározó jegyét, még 

ma is belengi a császárkor atmoszférája. Nem véletlen, hogy mindig is a világ meghatározó városai közé 

tartozott, és ez ma sincs másképp. 
Peking időjárása:  nem túl barátságos. A telek nagyon hidegek, szelesek és szárazak, ami azt jelenti, hogy a 

 -10 fok sem kizárt fényes nappal. A nyarak pedig melegek, párásak és csapadékosak. Június és szeptember 

között négyszer annyi eső hull, mint a többi hónapban együttvéve, a középhőmérséklet pedig 25 fok, amely 

azt jelenti, hogy éjszaka sem hűl le a levegő. Ez a szélsőséges pekingi időjárás a monszunnak köszönhető.   

De ettől is nagyobb problémát jelent a pekingi időjárásban a hihetetlen méreteket öltő szmog! Szakemberek  

szerint egy téli nap az utcán annyi kárt okoz egy embernek, mintha egy doboz cigarettát szívott volna el!  
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Kép 6. 

Kép 7. 

  
Peking központjában fekszik a Mennyei béke tere (Tiananmen tér) 

Kép 8. 
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mely a világ egyik legnagyobb tere. mely 440 000 m2 A kínai történelemben számos esemény színhelye 

volt. Az 1989-es kíméletlenül elfojtott diáktüntetésről (vérengzés) vált hírhedtté, ismertté.  A Tiltott város 

főbejárata előtt fekszik. 

Kép 9. 

 
Kép 10. 
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A Tiltott város a világ legnagyobb palota együttese. 72 hektáros területén  (961 x 750 m)  980 épület van. 

Kép 11. 

 
 

Több kapuja, bejárata van. A Tiananmen tér felőli bejárat:  

Kép 12. 

 
 

 

 

 



 7  
 

A kapun belül: 

Kép 13. 

 
Az Isteni hatalom kapuja: 

Kép 14. 
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A Dicsőséges Keleti kapu:  

Kép 15. 

 
Egyébként a vörös szín a kínaiak szerint az öröm, az igazság és az erény jelképe. Kínában szokás újévkor 

vörös borítékban pénzt adni a fiataloknak és gyerekeknek. (Az újév, azaz a Holdújév 2019. február 5.-én 

köszöntött be és ezzel kezdetét vette a „Disznó éve”.) 

A Tiltott város 500 éven át - 1368-1912-ig, a Ming- és a Csing-dinasztia korában - szolgált a kínai császárok 

lakóhelyéül és a kínai birodalom ceremoniális és hatalmi központjaként. Ide engedély nélkül nem léphetett 

be senki. A Tiltott várost egy 7,9 m magas bíborszínű fal, valamint egy 6 m mély 52 m széles árok veszi 

körül. A fal alapjánál 8,5 m, tetejénél 6,5 m széles. Az árokból kiemelt földet – az É-i oldalon - egy 

mesterséges domb: a Szén-hegy létrehozására használták fel.: 

Kép 16. 
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 Ez egy 45 m magas domb. Elnevezése arra a palota ellátását szolgáló szénre utal, amit a domb lábánál 

tároltak. 

1925-től a Tiltott város a Palotamúzeum szervezeti keretébe tartozik. A múzeum hatalmas anyaga  a Ming- 

és a Csing- dinasztiák császári gyűjteményén alapul. 

A Tiltott város két része: a külső udvar:  ceremoniális célokra használták. 

                                          belső udvar:   itt élt a császár és családja. Itt intézte napi ügyeit. 

A Legfelső Harmónia csarnoka:  

Kép 17. 

 
  (2300 m2-es) Kína legnagyobb fából készült csarnoka. Ez volt a ceremoniális központ.  

Az épület felirata: 

Kép 18.   
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Az épület díszítése:  

Kép 19. 

 
Nincs két egyforma figura a díszítések között. Az épület 64 m széles, 34 m mély és 27 m magas. Az épületet 

86 faoszlop tartja. 

Kép 20. 

 
 Közepén helyezkedik el az aranylakkal festett trónus 2 m-es talapzaton. 

A csarnok padlózatát un. aranytéglákkal burkolták, amit különleges agyagból több hónapig tartó kiégetéssel 

készítettek. Ütésre fémes hangot ad. A csarnokok burkolata nagyobbrészt ma is eredeti, kb. 600 éves. 
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A Tiltott várost az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította 1938-ban. 

Kép 21. 

 
Az Ég temploma: buddhista szentélytemplom. 1406-1420 között épült. 270 hektáros park közepén áll. Az 

épület Peking szimbóluma. 

Három fő épületcsoportja: - Jó termésért imák csarnoka: 

Kép 22. 
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                                            - Fenséges Menny temploma: 

Kép 23. 

   
Fenséges Menny templom egyik terme: 

Kép 24. 
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Kép 25. 

 
                                            - Kerek oltárhalom  ( Ez egy üres emelvény)  Ezen a  szent helyen tartotta a 

császár az év legjelentősebb áldozati szertartásait. Évente 2 alkalommal látogatott ide, egyszer a téli 

napéjegyenlőség idején, hogy háláját fejezte ki az előző évi termésért, másik alkalommal pedig a következő 

termés megáldásáért imádkozott. Más császári épületekhez hasonlóan ide sem léphetett be más csak az 

uralkodó.  

Föld domb: 

Kép 26. 
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Égi tisztaság palotája: 

Kép 27. 

 
Trón az Égi tisztaság csarnokában: 

Kép 28. 
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Béke és Harmónia Palotája: 

Kép 29. 

 

 Kép 30. 

 (Láma templom)  

 
Peking északkeleti részén található, az egyik legnagyobb tibeti buddhista kolostor a világon. A templomot a 

kínai császárok építtették, akik ezzel tisztelegtek a buddhizmus tibeti változata előtt. Az évek során sok 

tibeti és mongol szerzetes élt és tanított itt, és még manapság is lakóhelyet ad a templom szerzeteseknek. A 

templom különlegessége az egy darab fehér szantálfából kifaragott, 26 méteres magas, Buddha szobor. 
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Kínai Nagy Fal  

Kép 31. 

 
Ie. 3.sz- és a 17.sz eleje között épített erődítmények összessége, amelynek a célja az volt, hogy a földművelő 

Kínát megvédje a nomád népek támadásaitól. Építése közel 2000 évig tartott. 8550 km hosszú.  

Kép 32. 

 
Külső borítása téglából és tégla alakú kövekből áll. Belsejét döngölt agyaggal és kőzúzalékkal töltötték fel. 

Nagy része hegyvonulatokon húzódik, úgy, hogy külső oldalán meredek sziklák vannak A Fal magassága 

átlagosan 10m. Szélessége talpazatánál 7-8 m, tetejénél 4-5 m.  
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Kép 34. 

 
 

Kép 33. 

 
A Falon - nyíllövésnyi távolságra egymástól – bástyák, erődítmények, jelzőtornyok találhatók. 

Kép 35. 
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Ming sírok.  

Kép 36. 

 
A Ming dinasztia (1368-1644) 276 éven át uralkodott. Jólétet és békét biztosított a lakosság számára.. 

Pekingtől mintegy 50 km-re található 13 Ming császár sírja, amelybe rengeteg kincset rejtettek el. Köréjük 

pompás épületeket emeltek. A sírdombok ma a világörökséghez tartoznak, bár a kincseket régen elrabolták 

belőlük. A sírokhoz vezet a Szellemek útja: amely ~1 km-es sétány, két oldalán kőszobrokkal. Az ülő 

alakok a tiszteletet 

Kép 37. 
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Kép 38. 

 az állók a védelmet jelentik 

Kép 39. 

 
Az emberalakok 

Kép 40. 
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Kép 41. 

 
különböző minisztereket, katonákat ábrázolnak. Két oldalt, a szobrok mögött park van pihenőhelyekkel. 

Parkok: Pekingben sok park van, ahova az emberek kijárnak egy kicsit kikapcsolódni, lazítani, mozogni, 

sakkozni, vagy kockajátékot játszani. Bár a parkok egy része fizetős. A parkok útjain alkalmi csoportokban 

tornáznak, táncolnak. 

Kép 42 

 
Olimpia park  

Kép 43. 
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Kép 44. 

 
 

Lakóházak  

Kép 45. 

  
Több felhőkarcoló épült Kínában 2015-ben, mint a világ többi országában összesen. 
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Kép 46. 

A 2016-ban átadott toronyépületeket a Magasépületek és Városi Lakókörnyezet Tanácsa nemzetközi 

szervezet szokásos éves jelentésében számolta össze. Összeállításuk szerint 2015-ben a világon 

százhuszonnyolc 200 méternél magasabb szerkezet épült, ezekből pedig Kínában nyolcvannégyet adtak át.  

Kép 47. 

 
Több mint 50 millió lakás állhat üresen a kínai városokban, ami a teljes állomány mintegy 22%-át teszi ki - 

írja a Bloomberg Gan Li, egy kínai egyetem professzorának tanulmányára hivatkozva. Az üresen álló 

lakások nagy részét befektetési céllal vásárolt lakások teszik ki, ami komoly problémát jelent: egyrészt 

nagyon megnehezíti a fiatalok számára az első otthonhoz való hozzájutást (hiszen az árak is elszálltak a 

befektetési célú felvásárlások miatt), másrészt viszont, ha megfordul a piac, és az árak csökkenésétől tartva 

önteni kezdik a piacra a befektetők az ingatlanokat, az megroppanthatja a kínai gazdaságot. Ennek 

következményeit az egész világgazdaság megsínylené. 

https://magyarnemzet.hu/%22http:/skyscrapercenter.com/research/CTBUH_ResearchReport_2016YearInReview.pdf/%22
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-08/a-fifth-of-china-s-homes-are-empty-that-s-50-million-apartments?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic
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Peking közel nyolcvan négyzetkilométer kiterjedésű légvédelmi bunkerhálózatában ma egymillió ember él 

3-4 méter átmérőjű, kicsiny, ablaktalan szobákban. A külvárosban, ahol zöldségesek, piaci munkások élnek 

a föld alatt, kétféle szobaméret közül lehet választani. A 2x2 méteres szobák tízezer forintnak megfelelő 

jüanba kerülnek havonta, a nagyobbak átmérője sem éri el az öt métert, de 16 ezer forintnyi jüant kérnek el 

értük. Természetesen ezt nem mutatják meg a turistáknak. 

Hutongok  

Kép 48. 

  
  A Jüan dinasztia (1271-1368) idejéből származó szűk sikátorszerű ősi utcák igazi különlegességnek 

számítanak a modern Peking felhőkarcolói után. 

Kép 49. 

  
A Hutongok a pekingiek számára igen fontosak. Őrzik és óvják őket. A hutongok szélessége az alig ½ m –

től a 10 m-esig váltakozik. 

Némelyikük csupa kanyar vagy éppen zsákutca. Itt mindenki ismerte a másikat. Mintegy 1000 hutong 

maradt fenn. A piros lámpionok, tégla homlokzatok között régi udvarok, üzletek és autentikus kínai 

kifőzdék bújnak meg. Az idő mintha megállt volna ezen a különösen régi helyen. 

A kis épületek között közös mosdó és fürdő helyiségek találhatók. Ezeket a lakásokat ugyanis csak mosdó és 

fürdőszoba nélkül lehetett építeni. 

Amíg Peking egészén tisztaság van, és a teljes foglalkoztatottság keretén belül lelkesen szedik az emberek a 

szemetet, itt igen nagy a szemét és a rendetlenség helyenként. 

 A hutongok megtekintése lehetséges az ott utasra várakozó riksákkal is. 
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Kép 50. 

 
Itt található egy zöldségpiac is. 

Kép 51. 
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Épületek, építmények  

 

Dob-torony 

Kép 52. 

 
Harangok és dobok voltak a hangszerek az ókori Kínában . Később a kormány és a közösségek használták 

őket az idő bejelentésére. A harang- és dobtornyok központi szerepet játszottak a hivatalos időmérésben 

Kínában a Yuan , a Ming és a Qing dinasztiákban. A harang- és dobtornyok 1924-ig továbbra is Peking 

hivatalos időmérőjeként működtek, 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_(instrument)
https://en.wikipedia.org/wiki/Drum
https://en.wikipedia.org/wiki/Musical_instrument
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuan_Dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_Dynasty
https://en.wikipedia.org/wiki/Qing_Dynasty
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CCTV központ - TV torony 

Kép 53-54. 

         

   Kína Központi Televíziójának Központi épülete Adminisztrációs munka, hírek közvetítése, rádió–

televízió adások készítése és filmgyártás folyik az épületben. 
   Pekingi központi tv-torony, a 405 méter magas építmény 1992 óta működik a fővárosban. 
 
Kép 55. 

Nemzeti Színház 

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1di%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Filmgy%C3%A1rt%C3%A1s
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Nyugati Pályaudvar  

Kép 56. 

 
Egyike Peking nagy vasúti pályaudvarainak. Naponta akár 150-180 ezer utas is megfordul az állomáson, de 

a csúcs egy nap alatt a 400 ezer utas volt. Utasforgalma alapján Ázsia legforgalmasabb állomási közé 

tartozik. 

Vanszung pagoda 

Kép 57 

 
Mai napig buddhista szerzetesek lakják 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Peking
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lyaudvar
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81zsia
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Vizikocka 

Kép 58. 

 
A 2008-as olimpia úszószámainak otthont adó épület hivatalos neve "Nemzeti Vízisport Központ", ám a 

köznyelv csak "Vízkockának" hívja találóan: a szerkezét képező 22 ezer acélgerenda és az általuk tartott 

levegővel teli műanyag "párnák" ugyanis egy hatalmas, áttetsző buborékokkal borított kockával teszik 

hasonlatossá az uszodakomplexumot.  

 

Madárfészek olimpiai Stadion  

Kép 59. 

     A pekingi olimpia központi helyszíne, a Pekingi Nemzeti Stadion - ismertebb nevén Madárfészek - 

innovatív, monumentális épület. 423 millió amerikai dollárt felemésztő 91 ezer férőhelyes aréna. Az ágas-

bogas, hálószerűen kialakított acélszerkezet biztosítja a levegő keresztirányú mozgását, ugyanakkor 

védelmet biztosít a nézők, és sportolók számára az eső és szél ellen, mindemellett az UV-sugárzást is 

megfékezi. 
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Mao-Ce-Tung mauzóleuma  

Kép 60. . 

 
Itt van a nagy vezér Mao koporsója. A koporsó, kristályból készült. Mao szürke öltözetben fekszik, és piros 

zászlóval van deréktól letakarva melyen ott van a sarló és kalapács. Ez a kristályból készült koporsó teszi 

lehetővé a turisták számára, hogy távolról is jól láthassák Maót a nagy vezért. 

Kép 61. 

 
Metro  

Kép 62. 
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Hagyományos gyorsvasúthálózat Kína fővárosában, Pekingben. 19 vonallal, 574 kilométeres hálózattal és 

több mint 300 állomással rendelkezik,  ezzel a második legforgalmasabb hálózat Kínában (a sanghaji 

metró után). Az átlagos utasforgalom 7 560 000 fő naponta; a csúcs 8 690 000 utas volt. A hálózat 

folyamatos fejlesztés és bővítés alatt áll.  

Kép 63. 

 
Vallás 

A kínai vallás nem képez egységes hit- és gyakorlatrendszert, hanem egymásra ható vallási és filozófiai 

hagyományok összetett egészeként fogható fel. Különösen három (önmagában nem egységes) 

hagyománynak van jelentősége:           konfucianizmus 

                                                              taoizmus 

                                                              kínai buddhizmus 

A kínai filozófia minden kimagasló teljesítménye mellett sohasem törekedett egy, a világ jelenségeit 

kimerítően és rendszeresen megmagyarázó egységes rendszer kialakítására, 

Kép 64. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Peking
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaji_metr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaji_metr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konfucianizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Taoizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_buddhizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnai_filoz%C3%B3fia
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Kép 65. 

 
A népi vallás: keveréke a vallásos és nem-vallásos gyakorlatoknak: a helyi kultuszok és hiedelmek, a 

konfuciánus szabályok (pl. őskultusz), a buddhista életelvek és taoista szertartások egybeolvadásának 

terméke.  

Kép 66. 

  
A népi vallásban fontos szerepe van az ünnepségeknek, a szellemeknek, a különféle bajelhárító eljárásoknak 

és a halottak tiszteletének. Vallási tevékenységük  meghatározó részét az egyéni, társadalmi és természeti 

erők (jin és jang) szabályozása és harmonizálása jelenti. Kína vallási életében békében megfértek egymás 

mellett a különféle vallások és azok számos irányzata, szektája, iskolája. A liberalizmus abban is 

megnyilvánul, hogy egyetlen kultusz se volt kötelező mindenki számára. Ki-ki szabadon választhat tisztelete 

tárgyául isteneket, patrónusokat, védőszellemeket. 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90stisztelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90stisztelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jin_%C3%A9s_Jang
https://hu.wikipedia.org/wiki/Istenek
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Nagysebességű vonattal Pekingből- Sanghaiba. A távolság  1818 km. 

Kép 67. 

 
Az utazási idő 4,5 óra. 2011 júniusában adták át a személyforgalomnak. A vasútvonal több, mint 80 %-a 

hidakon vezet. 

Kép 68. 

 
 Az útvonalon Tanjang és Kunsan között található a világ két leghosszabb vasúti hídja: A Tanjang –Kunsan 

vasúti híd hossza 164 km és a tiencsini vasúti híd 113,7 km hosszú. A vonat átlagsebessége 329 km/ó. Max. 

sebessége: 380 km /ó. Ez a vasútvonal Kínában az egyik legfontosabb vasútvonal. Naponta 14 vonatpár 

közlekedett 2017-ben.  

Kép 69. 
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A vasútvonal megépítésé mindössze 4 évet vett igénybe. 2013 márciusában köszöntötték a 100 milliomodik 

utast, kevesebb, mint két évvel azután, hogy megnyílt a vasútvonal.  

S a n g h a i 

Sanghaj a Kelet-kínai-tenger, a Csendes-óceán melléktengere partján fekszik, körülbelül egyenlő távolságra 

Pekingtől és Hongkongtól. 

Kína legnagyobb ipari városa, a Távol-Kelet egyik gazdasági központja, tartományi jogú város a kelet-kínai 

tengerpart középső részén, a Jangce torkolatvidékén, a folyam Huangpu nevű kis mellékfolyójának két 

partján.2015-ben már 24 152 700 fő lakott Sanghajban. Az ENSZ 2016-os becslése alapján a város 

lakossága 2030-ban > 30 millió fő lehet.  

Sanghaj 6218 km²-es területének legnagyobb része a Jangce folyam hordaléka által feltöltött síkság, átlagos 

tengerszint feletti magassága 4 méter. A terület délnyugati részén van csak néhány domb. Legmagasabb 

pontja (103 méter). A városnak gazdag felszíni és talajvíz-készletei vannak. A Huangpu két részre osztja a 

várost.A városban működik a világ legrégebbi folyamatos trolibuszhálózata, amely 1914. november 15-én 

állt üzembe. 

Jelenleg Sanghajban tizenöt metróvonal üzemel. 

Kép 70. 

 
387 állomással 637 km összhosszban, de újabbak is kilátásban vannak. Az 1995. április 10-én megnyitott 

hálózatot a tervek szerint 2020-ig 877 kilométer hosszúra akarják fejleszteni.  

Kép 71. 

 
Metroállomás 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet-k%C3%ADnai-tenger
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csendes-%C3%B3ce%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Peking
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hongkong
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1vol-Kelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jangce
https://hu.wikipedia.org/wiki/Huangpu-foly%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trolibusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/1914
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaji_metr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1995
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_10.
https://hu.wikipedia.org/wiki/2020
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2004. január 1-jén Sanghajban nyílt meg a német Transrapid cég fejlesztéseként a világ első közforgalmú 

mágnesvasútja is, amelyen 30 kilométer megtétele mindössze 8 perc. 

Sanghaj két repülőtérrel rendelkezik: a Hungcsiao és a Sanghaj-Putungi nemzetközi repülőtérrel. Innen 

közlekedik a városközpontba a városi mágnesvasút, a világ leggyorsabb és legdrágább (kilométerenként 

közel 10 milliárd forintba kerülő) gyorsvasútja. 

Sanghajban kevés régi emlék látható.  

Kép 72.  

 
A legtöbb épület a 19. század, még inkább a 20. vagy 21. század építészetét dicséri. 

A város az 1992-es gazdasági reformokat követően városképében is nagyot változott, rohamléptekben 

felhőkarcolók lepték el a várost. 2010-ben a legmagasabb épülete a Kelet Gyöngye tévétorony 

Kép 73.  

  
468 méterrel, de a 2016-ban átadott Sanghaji Torony 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transrapid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaj_maglev_vas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaj_Hungcsiao_nemzetk%C3%B6zi_rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaj-Putungi_nemzetk%C3%B6zi_rep%C3%BCl%C5%91t%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaji_lebeg%C5%91_m%C3%A1gnesvas%C3%BAt
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/21._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1992
https://hu.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Tower
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 a 632 méterével jelentősen túlszárnyalja, jelenleg a világ második legmagasabb épülete. Ma már mintegy 

négyezer felhőkarcoló van Sanghajban, több, mint New Yorkban.  

Kép 74. 

  
Kép 75.  

 
 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
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Sanghaj régi-új központja a Huangpu folyó kanyarulatához csatlakozik. A Huangpu-folyó  

Kép 76. 

  
egy 113 km hosszú folyó Kína keleti tengerpartja közelében. Sanghajon folyik keresztül, 

a Jangcéba torkollik. A folyó itt dunányi szélességű, igen forgalmas, tele van motoros uszályokkal, 

sétahajókkal. A kanyar belső ívén épült az új tv torony.A Huangpu a városközponttól 28 km-re csatlakozik a 

Jangcéhoz, amely innen további 40 km-re ömlik a tengerbe. A tengeri hajók egészen a városig fel tudnak 

jönni a széles és mély folyón. 

Kína, de a világ egyik legfontosabb gasztronómiai központja is egyben. Ha kínai ételekről van szó, akkor 

felejtsük el az itthoni édes-savanyú levest vagy csúsztatott csirkét. Amit Európában kínai ételek címszó alatt 

kapunk, az köszönőviszonyban sincs az Ázsiában elérhető társaikkal. Sanghaj pedig vegyíti az ország 

különböző tájairól érkező konyhákat. 

Kép 77.  

 
A szecsuani specialitás: olajban főtt hús fűszerekkel és zöldséggel. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Foly%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sanghaj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jangce
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Kép 78. 

  
Sörból is van választék bőven., 

 A helyiek alig használnak készpénzt és bankkártyát. Mindenki a telefonját mutogatja, az eladó vagy 

pénztáros pedig azt szkenneli fizetéskor. Ehhez kínai bankszámlára van szükség, amit a telefon 

applikációhoz hozzá kell rendelni, ezután pedig bárhol használhatjuk. Tényleg BÁRHOL. Az étteremben, a 

sarki éjjelnappaliban, de még az utcai gyümölcs-, vagy streetfood árus is elfogadja. Nem csupán fizethetünk 

vele, de barátainknak is küldhetünk ezen keresztül pénzt. Nem kell várni 2-3 munkanapot, hogy 

megérkezzen az összeg, az utalás azonnali.  

 

Shangai Világkereskedelmi Központ (World Financial Center)  
Kép 79. 

 
   A torony építése 6 évet vett igénybe. Így készült el a világ 8. legmagasabb épülete, a maga 492 méteres 

magasságával. 101 emeletre tervezték, ebből 3 a föld alá lett süllyesztve. Üvegborítása több mint 10.000 db 

üvegpanelből áll, melyek egyenként 600 kg súlyúak. A sörnyitóhoz hasonlíthatóan végződő felhőkarcoló 

épületben méregdrága bevásárlóközpontok vannak 
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Kép 80.  

 
Használható területe 381,600 m2. Ilyen hatalmas területtel tud helyet adni a rengeteg világcégnek, banknak, 

étteremnek és a benne működő hotelnak. Az első 7 emeleten működnek az éttermek és boltok. A 7-től 77-ig 

emeletig irodákat találunk benne, amiket nagy cégek bérelnek, mint a Shanghai Bank, Commerzbank de a 

Google Shanghai irodája is itt, a 60. emeleten találhat 

Kép 81. 

 
A101. emeleten kilátóterasz van. Ez a szint üvegből készült, végig. Lenézve egész Sanghaj elénk tárul, 

435m magasból. 

 

 Bund (Wai Tan)   

Kép 82. 
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     A Bund Sanghaj vízparti sugárútja. A bund szó rakpartot  jelent A Bund 1,6 km hosszan fut a Huangpu 

folyó partján.  Épületei a város 1949 előtti múltját mutatja be valamint a  folyó mentén, épült új 

felhőkarcolókat. Tény, hogy nappal nem annyira parádés, annál inkább este kilenc után, amikor a Bund felöl 

nézve a Huangpu-folyó túloldalán lévő Pudong (pénzügyi) negyed felhőkarcolói  csodálatosan ki vannak 

világítva.  Pudong, ez az új pénzügyi negyed, ahol a kínai jelleget felesleges keresni. Elegáns, ultramodern, 

impozáns építészeti remekek sora. 1992-ben kezdték el tervezni, és leesik az ember álla hogy 

huszonegynéhány év alatt mit teremtettek.  

 A Huangpu folyóban tükröződő villogó felhőkarcolók ilyenkor igazán fotogének. Rengetegen 

fényképeznek. Gyakori, hogy a sok ázsiai turista némelyike éppenséggel egy európaival kíván együtt fotón 

látszani. A légkör békés, de a rengeteg turista azért nagy zajt és tolongást okoz a folyóparti hosszú sétányon. 

Azért kellemes este a Bund-on sétálni. Minden este van fény show műsor. A Bund régi nagy épületei is 

gyönyörűen ki vannak világítva. .  

 

Nanjing Road  

Kép 83.  

  
   A  Bund melletti  utca élete hajnalban is nyüzsgő, a helyiek táncolnak, gyakorolják a tai chit és a qi 

gongot. Éjjel és éjszaka, a kínai turisták, a külföldiek és a sanghaji helyiek séta területe. Nagyon színes, 

izgalmas, nyüzsgő metropolisz. A vllág egyik legforgalmasabb utcája, ami egy kb. 500 méter hosszú 

gyalogos zóna. Este 6 és 9 óra között érdemes ott sétálni. Hömpölyög a tömeg, rengeteg a látnivaló, az  

ember és a kirakat. Látványosan úszik fényárban az egész. 

 

https://www.fodors.com/world/asia/china/shanghai/things-to-do/sights/reviews/the-bund-160330
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Shanghai torony  

Kép 84.,  

 
Kép 85.   

 



 41  
 

    632 méter magas, és ezzel jelenleg a világ második legmagasabb épülete. Másodpercenként 18 métert 

emelkedik a liftje.  A belépő a világ 2. legmagasabb épületébe mindössze 90 jüan, ami kb. 3800 Ft-nak felel 

meg. A 118. emeletet teljesen körbe lehet sétálni, természetesen végig üveggel borított, még a járófelület is. 

Kép 86.  

 
Kép 87.  
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Kép 88.  

 
Kép 89. 

 
 Egy-másfél órát elidőzhettünk odafent, miközben a lentről égig érőnek tűnő Jin Mao toronyra már ebből a 

magasságból csak lefelé lehet nézni  Szenzációs élmény! 
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Keleti Gyöngytorony  

Kép 90. 

  
   Sanghajban a 468 méter magas Oriental Pearl Radio és TV torony  a Pudong-Parkban, a Huangpu folyó 

keleti partján található. 1991-ben épült, a torony a 11 különböző méretű, egymáshoz kapcsolt szférától kapta 

a nevét, melynek legmagasabb szintje - az űrmodul - 350 méteres jelzéssel ellátott megfigyelési szintet 

tartalmaz egy üvegpadlós külső fedélzeten. A torony 15 nézőtérrel büszkélkedik  

Kép 91. 

.  
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Jade Buddha templom  

Kép 92. 

 
   Ma is működő buddhista kolostor. A templomot 1918 és 1928 közt építették fel, melyet rendszeresen 

restaurálnak, így olyan gyönyörű, hogy megszólal.  

Kép 93. 

A burmai jáde kő Buddha szobrot, amiről a  templom a nevét kapta, egy Hui Ge nevű szerzetes hozta vissza 

Kínába a 20. században, ami az egyike az ő általa hazahozott 5 db egy tömbből kifaragott jáde Buddhának. 
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Rengeteg Sanghaj-i keresi fel a templomot nap mint nap, hogy adományokkal és füstölőkkel róják le 

tiszteletüket a megannyi pavilonból álló komplexumban.  

Kép 94. 

 
Yuyuan kert  

Kép 95. 

 
Kertnek nem nevezhető, inkább gagyiudvarnak. 
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Nem is titkolják Sanghaj egyik legismertebb bolhapiacának igazi funkcióját: a bejáratnál a "Yuyuan Fashion 

Street" (Yuyuan Divatutca") felirat díszeleg.  

Kép 96. 

  
Kép 97..  
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Nanpu híd  

Kép 98., 

 
Kép 99. 

 
     A Huangpu folyón átívelő Nanpu híd Shanghai (Sanghaj) egyik központi hídja. Két darab 150 méter 

magas H oszlop tartja 22 pár acélsodrony segítségével a szerkezetet. Maga a híd 846 méter hosszú, ebből 

423 méter a szárazföld felett kanyarog. A híd legfőbb látnivalója a körkörös alakú útvezetés. Erre azért volt 

szükség, mert a híd a folyó felett olyan magasan ível át, hogy a szárazföldre lehajtást csak nagy dőlésszögű 

útfelülettel, nem biztonságos módon oldhatták volna meg, így a szintkülönbséget a körkörös útvezetéssel 

küszöbölték ki.   
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 Kép 100. 

 
Francia negyed  

   Ez egy oázis a gigaváros kellős közepén, szűk utcákkal, sok kicsi, tarkabarka bolttal, pici vendéglővel, 

kávézóval, sötét téglafalas házikókkal. A régi gyarmatosítási korszak maradványa. Mindez  különleges 

légkört ajándékoz a világ minden tájáról érkezett látogatónak. Nagyon népszerű negyed. Az némileg taszító, 

hogy a boltok mennyire elrugaszkodottan drága árszinten árusítanak. Jó, hogy a drága butikoktól kis 

távolságra utcai szabót is lehet látni szorgoskodás közben.  

Xujiahui Catholic Church  

Kép 101.  
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Zhujiajiao  

Kép 102.  

.  

Egy vízi város  Sanghaj szélén, mely mintegy 1700 évvel ezelőtt jött létre. Találtak 5000 éves régészeti 

leleteket is.  Számos folyója illetve viziútja és 36 kőhídja van. Sok ősi épület található még ma is a 

folyópartokon    található.  

Kép 103.  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Water_town_(China)&action=edit&redlink=1
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Kép 104. 

 
Kép 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51  
 

Épületek, építmények 

Nézzünk még meg néhány különleges épületet a sok száz közül 

Amara Sinature Hotel                                                Central Hotel 

Kép 106.                                                                     Kép 107. 

.      

Grand Central Hotel                                                      Le Royal Meridien Hotel 

Kép 108.                                                                         Kép 109. 

.                      
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Marriott Hotel                                                                    Metropolo Classig Hote                       

Kép 110.                                                                             Kép 111. 

 

                     
 

 

 
 

The Yangtze Boutique Hotel                                    Jin Jiang Park Hotel 

Kép 112.                                                                     Kép 113. 
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Orient Bund  Hotel                                                        Radisson Blu Hotel 

Kép 114                                                                         Kép 115. 

     
   

                                       

Jin Jiang Pacific Hotel                                                     Intercontinental Hotel 

Kép 116.                                                                           Kép 117. 
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Ramada Plaza Hotel                                                                  Pullman Skyway Hotel 

Kép 118.                                                                                    Kép 119. 

           
                                                                                                  Longhua templom                                                           

Kép 12q.                                                                                   Kép 121. 

.        

Utcarészlet 

Kép 122. 

  



 55  
 

Development Bank 

Kép 123. 

 
Lakótelep 

Kép 124. 

 
Kínai Művészeti Múzeum, más néven Kína Művészeti Palota 

Kép 125. 
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Lama-templom 

Kép 126. 

 
 

         Huxinting Teaház 

Kép 127.. 
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Natural History Múzeum 

Kép 128. 

 
 

A kis ismertetőmet egy régi kínai tanítással fejezem be: 

 

Kínai tanítás – A pénz 

Vehetsz házat, 

De otthont nem 

Vehetsz ágyat, 

De álmot nem 

Vehetsz órát, 

De időt nem 

Vehetsz könyvet, 

De tudást nem  

Vehetsz pozíciót, 

De tiszteletet nem 

Megfizetheted az orvost, 

De az egészségedet nem 

Megveheted a lelket, 

De az életet nem 

Megveheted a szexet, 

De a szerelmet nem. 

 

 

 

Budapest 2019. március 13. 


