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Arab kereskedők a Han dinasztia idejében (i.sz. 25-220) 
már szállították Kínába a mákgubó megszárított nedvét 
járványos hasmenés és hasonló Isetegségek gyógyszere
ként, Perzsiában fedezték fel, hogy ennek az anyagnak 
nagyobb mennyisége kellemes kábulatot okoz. Az ópium 
használatának elterjedéséhez Mohammed mámorító italok 
fogyasztását tiltó parancsa is hozzájárult, hiszen az eh ető  
kábítószerre a hívek nem találtak utalást a Koránban.

A tizenhatodik században az iszlám terjedésével a mák
termelés Indiában is meghonosodott; a homokos talaj itt 
különösen kedvezett a termésnek. Portugálok és hollandok 
egyidejűleg jöttek rá, hogy a szárított máknedvet dohánnyal 
keverve el lehet szívni. A francia valamint a holland Kelet- 
Indiai Társaság kezdte meg a dohányzásra előkészített ópi
um importját Jávára, Formozára, Szumátrára és Kínába, de 
ez a kereskedelem szűk korlátok között maradt.

Az ópiumkereskedelem csak akkor vált hatalmas üzlet
té, amikor az India felett korlátlan uralmat gyakorló angol 
Kelet-Indiai Társaság kiszorította a bevásárló piacokról a 
franciákat, dánokat, portugálokat és hollandokat.

A Társaságot 1600-ban kereskedelmi vállalatként ala
pították óriási alaptőkével és olyan királyi szabadságlevél
lel, amely jogot adott a Társaságnak a brit koronán kívül 
álló országokban törvényeket kibocsátani. A Társaság tette 
Indiát gyarmattá, aminek végső aktusaként India 1877-ben 
a brit birodalom része len. 254 éves fennállása alatt a Társa
ság India és Kína történelmét -  és ezzel a világtörténelmet 
-erősebben befolyásolta, mint a világkereskedelem összes 
többi vállalkozása együttvéve.

A Társaságot az a módszer különböztette meg minden 
hasonló vállalkozástól, ahogyan képesek voltak Indiában 
a parasztokat rákényszeríteni a máktermelés fokozására, 
és a kínaiakat a fogyasztás folytonos növelésére. Az utóbbi 
érdckéebn kereskedelmi céheknek álcázott titkos társasá
gokat hoztak létre, amelyek példa nélkül álló módon avat
koztak be saját népük történetébe. Először a vallás és a 
politika területén szereztek pozíciókat, majd nekiláttak, 
hogy a kábítószerélvezetet Kína belső területein elter

jesszék. Nemcsak az ópiumfogyasztás termelte a hasznot, 
hanem a hozzá tartozó intézmények, a játékbarlangok és 
bordélyházak is.

Volt olyan időszak, amikor magától értetődött, hogy 
minden angol gentleman élete egy részét a „kínai üzletben” 
tölti. A számlát a kínaiaknak kellett viselniük. Az ópiumfüst 
szenvedélye behatolt a tiltott város falai mögé, és minden 
egyes kiló, amit Kantonban kirakodtak, csökkentette a kí
nai ezüstpénz értékét, men a kínai termékek eladása régen 
nem fedezte már a kábítószer behozatalát. Az ópium nem
csak megmérgezte a kínai lakosságot, de tönkretette a 
pénzt; növekvő drágaságot, termeléscsökkenést, a kincstár 
bevételeinek elapadását okozta. 1840 körül az ópiumüzlet 
a bevétel nagyságát tekintve a brit külkereskedelem mint
egy három ötödét termelte meg; hasznából futotta a Kelet- 
Indiai Társaság India feletti uralmának és igazgatásának 
óriási költségeire.

Elsőként Warren Hastings ismerte fel az ópiumkereske
delemben rejlő lehetőségek valódi méreteit. 1732-bért 
Churchillben született, s tizennyolc évesen már írnokként 
a Társaság szolgálatában állt Kalkuttában. A helyi nyelvek 
ismeretében egyre magasabbra jutott; 1772-ben a Társaság 
bengali korámánvzóvá tette. A Társaság szolgálatában álló 
zsoldosokkal kényszerítene a parasztokat a máktermelés 
kiszélesítésére. Hastings teljesen tudatában volt a kábító
szer pusztító hatásának; később nyilvánosságra került fel
jegyzéseiben írja: a z  ópium  nem  tartozik a  létfontosságú  
áru k  közé, éppen  ellen kező leg : életveszélyes lu xu scikk. 
Ezétt csak  a  kü lkereskedelem ben  sz a b a d  felh asz n á ln i. A 
korm án y zatn ak a  legszigorúbb eszközökkel m eg kell a k a -  
dályozn ia , hogy a  m érget sa ját alattva ló i fog y asszák . Ezt 
a kettős erkölcsöt képviselték a huszadik században a japá
nok is, amikor Kína elfoglalásakor az ópiumfogyasztást 
igyekeztek minden eszközzel terjeszteni, hogy megtörjék 
a japán invázióval szembeni ellenállást. A Mikádó alattva
lóinak azonban szigorúan tilos volt az ópium élvezete.

Anglia 1756-ban névleg megtiltotta a Kelet-Indiai Tár
saságnak az ópium Kínába szállítását; e  tilalom csak az 
üzletben részt vevők lelkiísmereténck megnyugtatására 
volt elegendő.

A császári udvar súlyos tiltásokkal igyekezett véde
kezni, de a fenyegetés teljesen hatástalan maradt, hiszen 
minden harmadik kínai rabja volt a szenvedélynek. Az an
golokkal kapcsolatban álló titkos társaságok pedig nem 
engedtek betekintést saját tevékenységükbe.

Amikor 1820-ban Tao Kuang császár ült a sárkánytrón
ra, elhatározta, hogy a legkeményebben fog fellépni népe 
betegsége ellen. Kantonba küldött egy császári biztost kor
látlan hatalommal felruházva. Az intézkedés természetesen 
brit ellenállásba ütközött. Az erőszakos összecsapások so
rozatát követően 1839-ben London hadihajókat indított 
érdekei védelmére; éppen száz évvel a második világhábo- 
itörése előtt kitört ez első ópiumháború.
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A VÁLTOZÁST MEGELŐZŐ EGYENSÚLY

Várható, hogy az egyesítést ünneplő angol sajtó himnu
szokat fog zengeni a város életerejéről, szépségéről, dina
mikus fejlődéséről, alkalmazkodóképességéről, nehéz 
helyzetekben tanúsított bátorságáról. Aligha esik majd szó 
azonban a város születésének körülményeiről. Miféle szel
lemiség kötődött bele a város történetébe annak foganta
tásakor?

Hongkong -  a név illatos kikötőt jelent -  az első ópium
háború eredményeként született meg. Brit ópiumkereske
dők alapították 1842-ben, hogy illegális ópíumszállítmá- 
nyaikat partra tehessék Kínában. Mióta Nagy Britannia arra 
kényszerítette Kínát, hogy a Hongkonggal szemben fekvő 
félszigetet száz évre bérbeadja, a gyarmat ebből a félsziget
ből és összesen 235 szigetből áll, s 35 km hosszú közös 
határa van Kínával, Л Kanton folyó torkolatánál terül el; 
Kanton városa innen északra, éppen a Ráktérítőn fekszik. 
(Rudolf Steiner a materialista világszemlélet elterjedésében 
különösen nagy szerepet tulajdonít a Rák je g y é n e k .)  Hong
kong a második ópiumháború idején (I860) fontos katonai 
szerepet játszott, minta Kína elleni barbár támadás kiindu
lópontja. Ebben a háborúban angol és francia seregek dúl
ták fel Pekinget, lerombolva a császár nyári palotáját is.

1880-ban Kínában százmillióra tehető az ópiumszívók 
száma, tizenötmillióra a súlyos kábítószerfüggőké. A ki
lencvenes években az ópiumkereskedelem a hongkongi 
bevételek közel felét eredményezte.

Az ópium kereskedők vezették be a kínaiakat a modern 
üzleti- és bankvilág technikáiba. Hongkongon keresztül 
érkezett meg Kínába az első gőzgép és az elektromosság 
(később a számítógép). A hongkongi bankárok és üzletem
berek nemcsak Kína első ipari forradalmában játszottak 
vezető szerepet, hanem a nyugati mohóságot is táplálták 
a kínai piac nyújtotta korlátlan haszon lehetősége iránt. 
Egy eredetileg ópiumkereskedéssel foglalkozó cég (a 
Jardine’s) és a 1864-ben I Iongkongban alapított 1 Iongkong 
és Sanghai Bank finanszírozta Kína vasúthálózatának kiépí
tését. Ez a bank játszott vezető szerepet 1911-ben a köztár
saságkikiáltásában, és amikor Kína 1935-ben megszüntette 
saját valutájának ezüstfedezetét, az ezüstkészlet ebben a 
bankban landolt. A Japán elleni háború harci felszerelésé
nek 70 %-a Hongkongon keresztül érkezett az országba.

A húszas években azonban Hongkong még mindig 
nem volt az az óriási kereskedelmi és jóléti birodalom, 
amilyennek a gyarmat első kormányzója, Sir Henry Pöttin
ger megjövendölte. Lakosságának negyedrésze ópiumszí
vó volt, krónikus szegénység uralkodott, teljes volt a lakás
nyomor és a demokrácia hiánya,

Első ízben 1946-ban tiltották be az angol hatóságok a 
gyarmaton az ópium fogyasztását, Addig nem volt olyan 
család Kínában, amelyet ne érintett volna a kábítószerszen
vedély. Ennek különös hatása már a múlt század hatvanas 
éveiben megmutatkozott. Egy 1916-os előadássorozatában 
Steiner beszélt azokról a mélyreható következményekről, 
amelyeket a kínaiak testének kábítószerrel való legyengí- 
tésével el akartak érni. Olyan lelkek, amelyeknek kínai 
testben kellett volna inkarnálódniuk, nem illeszkedhettek 
bele az ópiummal mérgezett genetikai áramlatba, így Euró

pában öltöttek testet. Érzékeny megfigyelők, mint az orosz 
Alexander Herzen vagy az angol John Stuart Mill már a 
XIX. század közepén az európaiak elk ín a ia sod ásáró l be
széltek. A polgári élet növekvő uniformizáiódása Mill véle
ménye szerint elnyomta az individualitást és monoton egy
öntetűséget, „kiegyensúlyozott középszerűséget’ teremtett. 
Az ópium háború  valójában  az t je len ti -  mondta Steiner -  
hogy a  lelki elem  a  F öld  egy ik pon tjáról, ah ov á tartozik és 
a h o l haszn ossá válhatn a a z á lta l hogy> a  n eki m eg felelő  
testben  je len  ik  m eg, a  F öld  egy m ásik p on tjára  h elyeződ ik  
át, a h o l olyan  h ata lm ak  eszközévé válik, am elyek ilyen  
vagy olyan  m ódon  ártan ak  a z  em beriségnek.

Ennek következtében tehát Európában emberek töme
geiben alakult ki a lélek és a test közötti összhang hiánya, 
ami kiszolgáltatta őket a hazugságokat és téveszméket ter
jesztő propagandistáknak. Steiner természetesen nem a 
bevándorlók számának korlátozásáról beszél, hanem arról, 
hogy a karma megzavarása milyen következményekkel 
jár. Ugyanakkor azálta l, hogy a  k ín a i testet m egm érgezték 
és n em zedékeket hoztak létre a z  ópium evők befolyása alatt, 
a  k ín a ia k a t arra  kárhoztatták, hogy nagyrészt érellen , 
a láren d elt lelkeket fo g a d ja n a k  be m agukba. E lelkek közül 
sokan a számtalan titkos szövetség (triádok) sorai felé vet
ték útjukat, amelyek Kína-szerte mindenütt előbújtak a föld 
alól a XIX. században, és amelyek 1945 óta Hongkongból 
a bűnözés és a kábítószerkereskedelem elképzelhetetlenül 
nagy, járványszerű méreteket öltő hullámát bocsátották út
jára a világban.

Amikor 1949-ben a győzelmes kommunista seregek 
bevették Kantont, minden további nélkül tovább mehettek 
volna a nemzeti szégyent megtestesítő Hongkongig. Az új 
vezetők azonban anélkül hogy megindokolták volna, nem 
így döntöttek. Csu En-laj 1955-ben nemhivatalos három
órás látogatáson Hongkongban a brit kormányzóval meg
állapodott a várost illetően egy m odus vivendi-ben, Mao 
pedig 1955-ben kifejtette: jobb . h a  H ongkongot úgy hagy
ju k , ahogyan  van. N incs oku n k a  sietségre, hogy vissza
vegyük. Most éppen  így h ozza  a  legtöbb haszn ot a  sz á 
m unkra. 1975-ben Csu En-laj meghirdette a Négy m oder
n izá lás  programját, amelynek Kínát 2000-ig vezető gazda
sági hatalommá kell tennie. Az akkor már halálosan beteg 
Csu azzal kezdte, hogy védencét, Teng Hsziao-Pinget elő
készítette a Mao utáni korszak vezetésére. Kapcsolatuk a 
húszas évekig nyúlik vissza. Csu a kulturális forradalom 
idején megmentette Tenget a vörösgárdistáktól, Teng pedig 
haláláig hűen szolgálta a Négy m od ern izá lás  eszméjét.

Teng nyitott kapukat meghirdető politikájának előké
szítői Hongkongban olyan csatornát láttak, amelyen át a 
kapitalizmus „pozitív” vonásai a keleti partvidékre szivá
roghatnak, onnan pedig továbbszivattyózhatok Kína belse
jébe. 1980 és 92 között Kínában a bruttó nemzeti összter
mék évente átlag 8,9 %-kal nőtt, a külkereskedelem értéke 
1980 és 90 között 38 milliárd dollárról 115 milliárd dollárra 
emelkedett. A külföldi beruházások 60 %-a 1979 és 1995 
között a két parányi gyarmati enklávéból, Hongkongból 
és Macaoból származott; túlnyomórészt az előbbiből. (Ma
cao éves bevételének 80 %-a a triádok által ellenőrzött 
hongkongi játékkaszinók monopóliumából származik.) 
Tengerentúli kereskedelmének egyharmadát Kína Hong-
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kongon keresztül bonyolítja le. Ez a gyarmati nagyváros a 
kommunista Kína legjelentősebb kereskedelmi partnere 
és pénzcsináló központja.

Fennállásának egész ideje, de különösen Teng hata
lomra jutása ôta a brit gyarmat a nyugati modernizmus és 
materializmus eltcrjesztője Kínában. Mi az, ami fordított 
irányban, Kínából jut ki Hongkongon át a világba? M ade 
in C hina olcsó használati cikkek nagy7 választéka, valamint 
olyan kultúrjelenségek, mint a kung-fu, a triádok bűnöző 
tevékenyvsége. s elsősorban a kábítószerkereskedelem.

A brit Hongkong a nemzetközi kábítószercsempészet 
feltételeiből született meg, és életét egy hasonló szituáció
ban fejezi be: a heroin (ópiumkivonat) nemzetközi keres
kedelmével. Mióta a kínai maffia, a triádok a hetvenes évek 
elején átvette a heroincsempészet irányítását, ez az üzletág 
hatalmas fejlődésnek indult. A nyugati társadalom heroin- 
függővé tétele még nem jutott el arra a szintre, mint amilyen 
Kína nyugatról történt megmérgezése volt a múlt század
ban, de ez nem fog hosszú időt igénybe venni, különösen, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a triádok a heroinon kívül 
újabb kábítószerekkel is foglalkoznak. A nyugati országok 
rendőrségei egyetértenek abban, hogy7 a szicíliai maffia a 
triádok ezoterikusán megalapozott fanatizmusa, kifinomult 
átváltozóképessége, nyílt erőszakossága mellett egy' csapat 
kisiskolásnak számít, Délkelet-Ázsia arany háromszögének 
hatalmas mennyiségű heroinját a triádok mozgatják. 1983- 
ban a New York-i piac 3 %-át tette ki ez a heroin, 1988- 
ban 70 %-át. A Mennyei Béke terén történt események óta 
egyre nő a hongkongiak száma, akik 1997 előtt el akarják 
hagyni az országot. A triádok, jól tudva, hogy a kínai ható
ságok az őpiumháborúk idejének tömeges kivégzései óta 
nem változtattak álláspontjukon, az exodust választják, és 
az egész világ különféle chinatownjaiban telepednek le, 
ahol aztán főhet miattuk a helyi rendőrség feje.

Hongkong mindenesetre továbbra is a kábítószerkeres- 
kedeiem bevételeinek központi pénzmosodája marad. 
Mindig rossz hírű csempészkikötő volt, de éppen a bankti
tokra vonatkozó törvények megszigorítása és a gazdasági 
gyeplő meglazítása óta a kokainkereskedők korábban soha 
nem látott haszonra törekszenek. A telekárak 1978 és 81 
között megnégyszereződtek, a bankok úsztak a pénzben. 
Ugyanebben az időben került hatalomra Teng, aki 
meghirdette a nyitott kapuk politikáját.

Steiner okkult kutatásai szerint az emberi fejlődés mos
tani szakaszának három szellemi lény megtestesülése ad 
közvetlen impulzust. Lucifer, aki az embert egyoldalúan a 
szellemi világ felé ragadja, az időszámításunk előtti har
madik évezred kezdetén inkarnálódott. Középen áll a ki
egyenlítő, egyensúlyt teremtő Krisztus megtestesülése. A 
most következő harmadik évezred elején Ahriman, az em
bert egyoldalóan a testiségbe, a fizikai mivoltába belekötő 
lény jelenik meg a Földön, hogy hatását az atlanti-amerikai 
kultúrából kiindulva kifejtse. Ahriman igyekezete arra irá
nyul, hogy az emberiséget a szupermaterializmus nem
zetközi hálójába belefonja. Tevékenységének és hatékony
ságának legkedvezőbb feltétele, ha minél kevesebb ember 
látja át eljövetelének valódi célját. Ezért a luciferi inspiráció 
hatását őrző keleti kultúrák átalakítása m odern  civ ilizá
c ió v á -  amit a britek végre is hajtottak -  Ahriman eredmé

nyes megtestesülését előkészítő, szükséges folyamat.
Lehet-e Hongkongra úgy tekintenünk, mint injekciós

tűre, amelyen át Kína egyr sorsfordító adagot kapót a nyu
gati materializmusból? Lehet, hogy ennek a városnak ez a 
feladata, amelyet az emberiség történetében be kellett töl
tenie? Az 1984-es kínai-brit nyilatkozatban, amely Hong
kong átadását készítette elő, az áll, hogy az 1997-et követő 
50 éven át fennmarad a városban a meglévő kapitalista 
struktúra. Ha tehát ebben az időben nem következik be 
újabb társadalmi nyugtalanság, 2047-ben véget ér ez az 
injektálás. Akkor a kínai hatóságok vísszahullajthatják a 
kikötőt abba a homályba, amelyből 1842-ben támadt.

G erle Já n o s  fo rd ítá sa

FELHÍVÁS

Szerves Építészeti Kalauz
anyagának gyűjtésére

Szeretnénk az O rszág ép ítőb en  folytatásokban 
közzétenni -  később pedig lehetőségeink szerint 
önálló kötetben is kiadni -  egy országos építészeti 
kalauzt, amely a K6s Károly Egyesülés építészei és 
valamennyi szerves gondolkodású magyar építész 
fontos, megtekintésre érdemes munkáit mutatná be. 
Az anyag összegyűjtésére elsősorban az ország 
egyes régióiban élő kollégáinkat, barátainkat kérjük: 
A munka az 1991-es Velencei Építészeti Biennale 
katalógusa és az O rszágépítő  1996/3 száma ada
tainak földrajzi jegyzékbe sorolásával kezdődhet. 
Az adatgyűjtés az alábbiakra terjedjen ki:

* Településnév, településen belüli cím
* Épület, építmény pontos megnevezése
* Építész, esetleg további tervezők neve
* Tervezés és építés időpontja
* Fontosnak tartott körülmények leírása,

építéstörténet, utólagos változások, 
üzemeltetéssel kapcsolatos 
megjegyzések (legfeljebb egy gépelt 
oldal terjedelemben)

* Rajzmásolatok, fényképek vagy hiányuk
esetében szükségességükre való utalás 

Jelen gyűjtés kifejezetten a jeles szerves építészeti 
munkákra terjed ki, tehát csak a valóban jelentős, 
jó minőségben elkészült építészeti, tájépítészeti, bel
sőépítészeti művek adatait várjuk, valamint a javas
latokat az adatgyűjtők és a feldolgozásban részt ven
ni kívánók személyére. Durva becsléssel országosan 
mintegy két-háromszáz építményre terjedhet ki a 
kalauz anyaga. A jelentkezést, adatokat az Alapít
vány címére kérjük megküldeni. (1114 Budapest, 
Villányi út 8.) Érdeklődni a 213-9837-es telefon
számon, Gerle Jánosnál lehet.
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