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BALI
� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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Bali, Lombok és a Gili-szigetek
BALI A TURISTÁKNAK SZÓLÓ PROSPEKTUSOK SZERINT MAGA A NYARALÓPARADICSOM. PEDIG HA EL-

HAGYJUK A NÉPSZERÛ KUTA PARTJÁT, EGY TELJESEN MÁS VILÁGBA CSÖPPENÜNK, AHOL ALIG TALÁL-

KOZUNK TURISTÁVAL, S AHOL A CSODÁS TENGERPARTOKNÁL TÖBBRE VÁGYÓK IS IDILLI ÁLLAPOTO-

KAT TALÁLNAK, ÉS EGY HELYEN ÉLVEZHETIK DÉLKELET-ÁZSIA MINDEN ELÕNYÉT: A LENYÛGÖZÕ

BALINÉZ KULTÚRÁT, A KEDVES HELYBÉLIEK VENDÉGSZERETETÉT – VISZONYLAG ALACSONY ÁRAKON. 

A Riport rovat támogatója
a Canon Hungaria Kft.
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UUbbuudd,,  aa  kkeezzddeett
A REPÜLÕ SZINTE a tengerben landol, de
még mindenki a vulkánkitörésrõl beszél,
amit az imént láttunk Jáva felett átrepülve.
Az indonéz vízumot gyorsan felkapjuk, és
mivel Denpasar, Bali közigazgatási központ-
ja kevés látnivalóval szolgál, rögtön a sziget
belseje felé vesszük az irányt. 

KÖRÜLBELÜL EGY ÓRA múlva érkezünk a
dombok közé rejtett Ubud városába, ahol a
könyvekbõl jól ismert balinéz stílussal
szembesülünk. Legyen szó szállodáról, ét-

teremrõl vagy népmûvészeti boltról, a világ
legjobb építészeinek és lakberendezõinek
munkáit láthatjuk.

MIVEL BALI az Egyenlítõtõl pár fokkal délre
helyezkedik el, trópusi növényzet fedi, és ez
hatványozottan igaz erre a kisvárosra is. A
sziget kicsi, hossza mindössze 140 kilomé-
ter, szélessége 80 kilométer, a legmagasabb
pontját pedig a 3 142 méter magas Agung
tûzhányó jelenti. Az indonéz szigetek majd’
mindegyike a következõképpen fest: közé-
pen egy vagy több vulkán, lejtõin települé-
sek, tengerpartján fekete vulkanikus homok.

UBUD BALI SZIGETÉNEK kulturális és mû-
vészeti központja, de sajnos a Puri Lukisan
Szépmûvészeti Múzeum kora délután be-
zár t. Viszont bármelyik templom udvarán
bolyongva feltûnik, hogy a helyiek mennyire
õrzik kultúrájukat, és hordják a népviseletet.
A hagyományõrzés legszebb példája a
balinéz táncest, amelyre zenész barátaim
beszélnek rá, és valóban nem is bánom
meg. Ubudban minden este más stílusú
táncot láthatunk, ráadásul természetes hát-
térrel, általában egy templom udvarán. 
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Bali zsúfolt strandjaival ellentétben a lomboki

Tanjung Aan tengerpart magányát nem zavarja
fürdõzõk tömege.

Kuta Beach,
Lombok – a

gyönyörû ten-
gerpartra

csak kevés
turista érke-
zik, õk is in-

kább a Rinjani
vulkán kedvé-

ért jönnek a
szigetre.
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MMaajjmmookk,,  tteemmpplloommookk,,  vvuullkkáánnookk
A BALIN TETT kirándulások közben könnyû
a kulturális és a természeti látnivalókat öt-
vözni, hiszen ezen emlékek mindegyike a
zöldben található. A Sangeh Majomerdõ fe-
lé vesszük az irányt, ahol a rákász makákók
saját templommal és erdõvel rendelkeznek.
Innen csak egy ugrás a Bratan-tó, mely 
1 200 méter magasan, fantasztikus termé-
szeti környezetben, kétezer méternél maga-
sabb vulkánok között található. Itt emelke-
dik ki a tó víztükrébõl a híres Pura Ulun

Danu Bratan templom, mely 1663 óta a tó
istennõjének szentélye. Figyelmem a ki-
csiny templom felõl a fákon csüngõ repülõ-
kutyákra terelõdik. A liba méretû denevér-
félék itt a szuvenírfotóra vágyó bátrabb tu-
ristákat hivatottak kiszolgálni, de a
szabadban fontos szerepet töltenek be a
szigetek ökoszisztémájában. 

JATILUWIH FALU rizsteraszai között, kes-
keny utakon autózva érkezünk a misztikus
Pura Luhur Batukau balinéz stílusban épült

A Riport rovat támogatója
a Canon Hungaria Kft.
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templomához. Erre a szent épületre is igaz
– ahogy az összes többi templomra –,
hogy csak az úgynevezett ’szarong’-ban lá-
togatható. A szarong egy vékony kendõ,
amelyet a férfiak is maguk köré tekernek. Itt
mindenki ezt hordja, hiszen népviselet. 

AZ INDIAI-ÓCEÁN felé indulunk tovább, a
Tanah Lot templomhoz, mely Bali talán leg-
szebb fekvésû épülete. Az óceánba lenyug-
vó Nap látványát többszáz turista társasá-
gában élvezzük, akik a közeli Denpasarból
érkeztek, és a kötelezõ naplemente fotók el-
készítése után inkább a vásárlásra koncent-

rálnak. Én a közeli barlangban élõ, és szent-
ként tisztelt tengeri kígyókat keresem fel.

BALI NEM CSAK a mûvészetek, de a ter-
mészet szerelmeseit is vonzza. A szigeten
több aktív vulkán található, melyek közül a
Batur vulkán mászható meg a legkönnyeb-
ben. A nem túl magas hegy meghódításá-
nak kiindulópontja Toya Bungkah falu, mely
az 1 717 méter magas vulkán lábánál fek-
szik. Az árnyékos erdei ösvény után kopár
vulkanikus tájon csiszoljuk fényesre bakan-
csaink talpát, hogy a tûzõ napon két és fél
óra alatt érjük el a csúcsot, ahonnan tiszta

BBAALLII  TTÖÖRRTTÉÉNNEELLMMEE

A SZIGETEK elsõ lakói Kr. e. 3 000 kö-
rül telepedtek le. 1343-ban a kelet-jávai
Madzsapahit Birodalom kolóniát alapí-
tott Balin, majd a XV. században a biro-
dalom hanyatlásával tömegesen ván-
doroltak át Jáváról a szellemi vezetõk,
mûvészek, papok és zenészek. Euró-
paiként elõször a portugálok léptek a
szigetre, õket a hollandok követték,
akiknek uralma a II. világháborúig töret-
len volt. 

EKKOR AZONBAN Japán a szigetvilág
elfoglalásával gyengítette a hollandok
hatalmát. 1945. augusztus17-én kikiál-
tották a független Indonéz Köztársasá-
got, majd Achmed Sukarno elnökleté-
vel létrejött az elsõ kormány. Az ország
több ezer szigetbõl áll, köztük a legna-
gyobbak Jáva, Szumátra, Borneo, Ce-
lebesz, Új-Guinea.

1946-BAN a szövetséges erõk elûzték
a japánokat, majd a hollandok újra ha-
talmuk alá vették Indonéziát. A hágai
tárgyalásokat követõen Hollandia elis-
merte Indonézia függetlenségét, és
megalakult a Holland-Indonéz Unio,
élén a holland királynõvel. 1950-ben a
szövetségi állam ismét Indonéz Köztár-
saság lett.

Az 1960-as évek a konfrontáció idõsza-
ka, az ország szembekerült a szomszé-
dos Malajziával és az egész nyugati
világgal. 1965 Indonézia politikai vízvá-
lasztója. A kommunista puccskísérlet-
ként elkönyvelt államcsíny megtorlása
során közel félmillióan vesztették életü-
ket. Sukarno elnök lemondott, s a ha-
talmat Suharto tábornok vette át. A
Suharto rezsim idõszakában a gazda-
ság stabilizálódott és rendezõdött Indo-
nézia viszonya a szomszédos orszá-
gokkal.

1997-98-BAN Indonézia gazdasága
drámai válságon ment keresztül, a rú-
pia kiérdemelte „a világ legrosszabban
teljesítõ valutája” címet. Suharto le-
mondott, székét Habibié foglalta el, aki-
nek elnöksége alatt tovább erõsödött
az ellenséges hangulat. 1999. június 7.,
az általános parlamenti választások óta
az olajnagyhatalom életét már a harma-
dik elnök irányítja: Susilo Bambang
Yudhoyono 2004. októberében kezdte
meg öt éves ciklusát.
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Bangli, Bali. Az öreg fa Kehen-templom udvarának ékessége.
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idõben nagyon szép kilátásban gyönyör-
ködhetünk, vagy a kénes gõzben sült ba-
nánt piríthatunk.

AZ INDONÉZ VULKÁNOK zöme sajátos,
úgynevezett dupla-kalderás, ami azt jelenti,
hogy a hatalmas kráteren belül található
egy második kráter, mely maga a tulajdon-
képpeni vulkán. Erre mászunk fel, majd né-
mi pihenés után a kráter peremén haladunk,
mígnem a vulkáni kúp másik, meredek ol-
dalán leereszkedünk. A helyiek szerint a
vulkán Dewi Danu, a vulkánisten otthona,
ezér t a kráter tó környékét szent helyként
tisztelik. Sajnos a lent pipáló többi kráter
közelébe nem mehetünk, mert az intenzív
aktivitás miatt a kormány lezárta a területet. 

INNEN BANGLI városába indulunk, egy õsi
balinéz királyság egykori fõvárosába, hogy
felkeressük a gyönyörû, balinéz stílusú
Pura Kehen templomot. Ez már az esõs év-
szak, délután elered az esõ, de a szembejö-
võ templomi menetek látványa és hangulata
hamar feledteti ezt. 

AKIT ÉRDEKEL az állatvilág, annak érde-
mes felkeresnie Taman Burungot, azaz a
Bali Madárparkot, ahol eredeti környezetük-
ben csodálhatjuk meg az Indoausztrál szi-
getvilágban honos madárvilág 250 fajának
mintegy ezer példányát. A madarakon kívül

A Riport rovat támogatója
a Canon Hungaria Kft.
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FFeenntt::  Az 1 717 méter magasan fekvõ Batur vulkán dupla kalderájának peremén haladó gyalogút.

Lombok. A
Rinjani vulkán
lejtõit borító
erdõk között
megbúvó
Kembang
Kuning víz-
eséshez csú-
szós lépcsõ-
sor vezet.

BB
AA

LL
II



18

RR
IIPP

OO
RR

TT

A balinéz stí-
lusú Kehen-

templom jel-
legzetes, 

11 szintes
szentélye. 
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láthatjuk a 2,5-3 méteresre megnövõ
komodói varánuszokat is, de ezért jobb el-
menni Komodó- vagy Rinca-szigetére, és
eme hatalmas gyíkokat eredeti élõhelyükön
megcsodálni. 

HA MÁR ITT JÁRUNK, érdemes leugrani
Kuta Beach-re, ahonnan a Balin nyaraló tu-
risták 99%-a ki sem teszi a lábát. A valóban
szép tengerpartot elsõsorban szörfösök lá-
togatják, a világ legnagyobb versenyeit is itt
rendezik. Nagy a nyüzsgés az eddig látot-
takhoz képest, de ezután fogjuk csak igazán
értékelni a sziget többi részét és Lombokot.
Denpasarból mintegy fél óra alatt repülünk
át a szomszédos Lombok szigetére, mely
szintén a Kis-Szunda-szigetek tagja, Bali te-
rületénél azonban jóval kisebb. A két sziget
azonban mind kultúrájában és vallásában,
mind természeti adottságaiban jelentõsen

A Riport rovat támogatója
a Canon Hungaria Kft.
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Bali második
legnagyobb
templomát, a
Kehent, azaz
a Kincstár
templomát
démoni
figurák õrzik.

A Kehen-templom udvarán álló szobrok a
hinduizmusból már jól ismert figurák, a balinéz
hitvilág szereplõi.

FFeenntt:: A Kehen-templom lépcsõsorát elefántszobor védi. A fõbejáratot csak nagyobb ünnepek alkalmával, kizárólag az istenek és papok számára nyitják ki. BB
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eltér egymástól. Legnagyobb városában,
Mataramban – mint a legtöbb indonéz
nagyvárosban – semmi érdekes nincs,
ezért célszerûbb a sziget látképét uraló, ha-
talmas, 3 726 méter magas Rinjani vulkán
lábánál fekvõ Tetebatu faluig utazni. 

LOMBOKRA TÖBBNYIRE csak az jön át, aki
szeretné megmászni a Rinjanit. Ez egy ko-
moly, többnapos túra, ezért mi, idõ hiányá-
ban kihagyjuk, és a vulkán oldalában lévõ,
kevésbé látogatott esõerdõk felé vesszük az

irányt. A Rinjani 1995-ben tört ki legutóbb,
az azóta is aktív vulkán teljes területe nem-
zeti park. Már utunk elején látszik, hogy a
termékeny vulkáni hamuban kialakított rizs-
teraszok hamarosan átadják helyüket a
Rinjani vulkán oldalára felkapaszkodó tró-
pusi esõerdõknek. A falusiak nemcsak rizst

termelnek, hanem dohányt is, amit a legna-
gyobb dohánygyár tó cégek megbízottjai
rendszeresen felvásárolnak. 

EGYENLETESEN emelkedve, egy keskeny
ösvényen túrázunk tovább, amely egyre sû-
rûbb erdõbe vezet. A minket kísérõ falusi
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Lombok. A
szaszak nép

életét be-
mutató

skanzenek
legnagyob-

bika Sade
faluban ta-

lálható. 

A kislány a Bratan-tóhoz érkezõ turistáknak kí-
nálja fotózásra kedvencét, a cibetmacskát.

LLeenntt::  Lombok. Aratás a Tetebatut övezõ rizsteraszokon.
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kutyák izgatott csaholással vetik be magu-
kat a sûrûbe. Az itt élõ langurok dühítették
fel õket. A fekete majmok lélekszakadva, de
gyakorlottan rohannak egyre feljebb a fá-
kon, és onnan fenyegetik a kutyákat. 

EGY NEMZETI PARKBAN az ember után a
kóbor kutyák és macskák okozhatják a leg-
nagyobb kárt, de sajnos a környezõ falvak-
ból hozzánk csapódó kutyákat nehéz haza-
küldeni. Az ösvény végén egy csodaszép
vízesést találunk, melynek vize egy kicsiny
tóban gyûlik össze. Elered az esõ, gyéren
lakott falvak és békés rizsteraszok között si-
etünk vissza szállásunkra.  

LOMBOK SZIGETÉNEK legszebb strandját
szintén Kuta Beach-nek hívják, de a hangu-
lat merõben más.  Ez még a nyugalom és
béke vidéke, ahol tengeri füvet termesztõ
halászok, helyi szörfösök és a képeslapok-
ról már oly’ jól ismert kép tárul a szemünk
elé: fehér homok, idilli öblök és szikrázó
napsütés. A sziklákon egy pecázó helybéli
bukósisakban védekezik a nap ellen. 

TERMÉSZETESEN Lombok is szeretne a tö-
megturizmus oltárán áldozni, és erre remek
lehetõséget látnak a tradicionális szaszak
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Az ártalmatlan, gyümölcsevõ repülõkutyákkal
már csak házikedvencként találkozhatunk. Va-
don élõ társaik itt vagy a fazékban végzik.

A Meno-szigeten található Madárpark lakója ez
a ritka szarvascsõrû madár.

Növendék rákász makákó a Sangeh-i Majomer-
dõben.
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falvak bemutatásával. A skanzenszerû Sade
teljes egészében védett mûemlékfalu, így
maradéktalanul megõrizte õsi, hagyomá-
nyos jellegét. A falu lakói elsõsorban szõt-
tesek készítésével foglalatoskodnak, ezeket
a turistáknak készítik. Végülis igazuk van:
õrzik és bemutatják a kultúrájukat, és még
pénzt is keresnek vele. A szõtteseken kívül
a vidék agyagmûvessége és szobrászata
szintén híres, ezért érdemes felkeresni egy
agyagozó falut is.

GGiillii--sszziiggeetteekk
A GILI-SZIGETEK három tagja közül Meno
a legkevésbé látogatott, ezért arra vesszük
az irányt. Elhagyjuk Tetebatut, és a Lom-
bok szigetének északnyugati partján talál-
ható Bangsal kikötõjébe utazunk, ahol
bambuszrúddal stabilizált motorcsónakok-
ba szállunk, és hosszúnak tûnõ hánykoló-
dás után Gili Meno szigetén kötünk ki. Ki-
kötõt azonban nem találunk – hiszen egy
egészen apró szigetrõl van szó –, így a ho-
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Lombok. A Sade skanzen-faluba látogató turistákat népviseletbe öltözött szaszak zenészek köszöntik.

Ünnepi ruhába öltözött lányok Tirta Empul bejáratánál. 



mokos strand tetszõleges pontján érünk
par tot. Közvetlenül a tengerpar ton épült
bungalókban lakunk, igazi világjáró pihe-
nõhely, ahol a falon gekkók, a WC-ben bo-
garak élnek.

A KORALLZÁTONYOKKAL övezett kicsiny
Gilik, azaz apró szigetek mindegyik tagja
hallatlan népszerûségnek örvend a hátizsá-
kos utazók körében. A szigetek vezetõsége
a szárazföldekrõl kitiltotta a motorizált jár-

mûveket, így az egyetlen közlekedési esz-
köz a lovasszekér vagy más néven
’cidomo’. A másik két sziget kicsit populári-
sabb, és már kezdik kiépíteni: Gili Trawan-
gant (a Gili-szigetek legnagyobb tagját) a

kormány „party-szigetnek” nevezte ki, míg
Gili Air a kettõ közti átmenet. Meno nyugal-
mát azonban egyik sem adja vissza. A szi-
get méreteit jelzi, hogy másfél óra alatt kö-
rülsétálható.

Még Tetebatu idõs lakosai sem szokták meg a mostanában ide látogató külföldi vendégek látványát.

Rituális fürdõzés Tirta Empul szabadtéri medencéjében. 
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A WALLACE-VONALON fekvõ szigetek ten-
geri élõvilágába csak úgy nyerhetünk bete-
kintést, ha alámerülünk. A Wallace-vonal az
ausztrál és az ázsiai élõvilágot elválasztó
képzeletbeli vonal, amely a szigetek között
szeli át a tengert, ezért itt találjuk a Gili Ten-
geri Rezervátum legjobb merülõhelyeit.
Emiatt bõven van látnivaló a víz alatt, hiszen
a korallzátonyok több mint hatezer tengeri

állatfajnak adnak otthont. Kis szerencsével
nemcsak az indoausztrál régió korallszir ti
halaival, de akár tengeri teknõsökkel vagy
szirtcápákkal is találkozhatunk. 

A BÚVÁRKODÁS vagy sznorkel „fáradalma-
it” nem is lehetne jobb helyen kipihenni,
mint a tengerparti éttermek valamelyikében,
ahol egy egész napos eszem-iszom után is
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Terület: 5 633 km2. Vallás: Hindu. Hiva-

talos nyelv: Bahasa bali és bahasa in-

donéz. Pénznem:  Indonéz rúpia

(1USD = kb. 10 740 IDR). Helyi közle-

kedés: Olcsó az autóbérlés, a taxi és a

minibuszok is.  Helyi specialitások: Az

indonéz ételek alapja a rizs és a tész-

ta, zöldségekkel, sült hússal fogyaszt-

ják. A nagy meleg miatt a Bintang sör

és a frissen facsart gyümölcslevek

ajánlottak. Szállások: Balin már na-

gyon olcsón is fantasztikus szállásokat

találunk, a lomboki szállások egysze-

rûbbek. Ajánlott idõszak: Hivatalosan

a mi nyarunk számít száraz évszak-

nak, de ez a fõként Ausztráliából érke-

zõ turisták fõ szezonja is. Az esõs év-

szakban is nyugodtan utazhatunk, a

zivatarok késõ délután és éjszaka ér-

keznek.

További információ: www.bali.com
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Áldozati
gyümöl-

csöskosarat
fején cipelõ
nõ Lombok
legnagyobb
hindu temp-

loma, a
Meru elõtt.

Lombok. 
A Sade skan-

zen-faluban
élõ idõs

szaszakok a
hagyományok

utolsó õrzõi.

megdöbbentõen kis összeget kérnek. A
strandon körbe-körbe járnak a helybéli
masszírozó asszonyok, akik a trópusi ten-
gerparton, kókuszpálmák árnyékában szak-
avatott kezeikkel bárkibõl kimasszírozzák az
itthonról hozott stresszt.                   ���


