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JJ Navala falu lakói egykor rettegett
emberevõk voltak, ma kedvesen
mosolyogva fogadják a látogatót.

A Yasawa-szigeteki Kék Lagúna. A Brook Shields fõ-
szereplésével készült filmet nézve európaiak és

amerikaiak milliói vágyakoztak e földi édenkertbe. 
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„Bula!” – hangzik a barátságos kö-

szöntés mindenfelõl. Körülöttem

buraszerû hajkoronát viselõ poli-

néz arcok – megérkeztem boly-

gónk túlsó felére, a Fidzsi-szige-

tekre. Nem olyan régen a Bounty

legendás kapitánya, Blight még

versenyt evezett az itt élõ kanni-

bálokkal, akik mára annyira meg-

szelídültek, hogy az egykoron

emberevéshez használt villáik kó-

piáit a reptéri vámmentes boltban

árulják. Ennek ellenére az ország

a veszélyes úti célok között sze-

repel, de mint az alábbi cikkbõl is

kitûnik, teljesen alaptalanul.

Megilletõdött kislány a Yasawa-szigeteken. A
Fidzsi-szigeteket gyakran említik veszélyes úti
célként, de ebbõl semmit nem tapasztalunk.

Tiltólistás turistaparadicsom

Taweuni szigete máig a legzöl-
debb, de az esõerdõket itt is
veszélyeztetik az ültetvények.

FIDZSI-
SZIGETEK

� Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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A CSENDES-ÓCEÁN déli részén elterü-
lõ, földrajzilag Melanéziához tartozó szi-
geteket barátságos polinézek lakják, a „ve-
szélyes” besorolást az ismétlõdõ kormány-
puccsok miatt kapta, de ennek nyomát
sem találjuk. Az idelátogató turista csak a
történések pozitív oldalát, a korrupció el-
tûnését tapasztalja, de szerencsére a turiz-
mus virágzik.

A LÁTOGATÓK zöme a szomszédos
Ausztráliából vagy Új-Zélandról érkezik és
feltûnõen sok a világkörüli repülõjeggyel
utazó hátizsákos turista, akik nem a kul-
turális vagy a természeti látnivalók miatt
jönnek, hanem kipihenni a több hónapos

utazás „fáradalmait”. Rájuk már a repülõ-
téren lecsapnak az utazási irodák ügynö-
kei és szinte azonnal a közeli Mamanuca-
és Yasawa-szigetcsoportra viszik õket. 

A FÕ SZIGETHEZ, Viti Levuhoz közel
esõ apró Mamanuca-szigetek zömén resor-
tok és „luxus” hátizsákos bungalók talál-
hatók, némelyiket csak partyszigetként
emlegetik. Az olyan öt-tíz perc alatt körül-
járható, hófehér homokkal övezett, pál-
mafás szigeteken, mint a South Sea vagy a
Beachcomber, valóban nincs mit csinálni
a heverészésen kívül, így aki aktívabb ki-
kapcsolódásra vágyik, az továbbhajózik a
Yasawa-szigetekre.

Kék lagúnák szigete

A HATALMAS, sárga katamarán lassan
beúszik a szigetek övezte lagúnába, mely-
nek türkizkék vize a hollywoodi rendezõ-
ket is megihlette: 1980-ban, Brooke
Shields fõszereplésével itt forgatták a le-
gendás „Kék lagúna” címû filmet. 

KIKÖTNI a partot övezõ korallzátonyok-
tól nem tudunk, ezért a menetrend szerin-
ti járathoz a szigeteken gomba módra sza-
porodó szállások (resortok) motorcsónak-
jai jönnek, hogy mindenkit álomnyaralása
helyszínére szállítsanak. 

A SZEMÉLYZET igencsak meglepõdik,
amikor a parton megtudják, hogy nem
õket választom. Idõmet inkább tölteném
a helyiek társaságában. Nanuya Lailai-
szigeten sajnos nincs falu vagy más tele-
pülés, de egy kedves helyi család hagyo-
mányos ‘burékkal’, kis bungalókkal várja
a turistákat. Az egyetlen vendégük én va-
gyok, szinte családtagként kezelnek. 

SZÁMOMRA ez az igazi kék lagúna.
Kim, a családfõ saját csónakján visz
körbe. Felettünk a szomszédos, magán-
tulajdonú luxussziget hidroplánja köröz,
de az egy másik világ. A szomszédos szi-
getek dombjai túrázásra csábítanak, de
tudom, hogy az igazi Fidzsi nem itt van.
Néhány nap múlva tovább is repülök
Taveuni felé. 

LLeenntt:: A Yasawa-szigeteket méltán tartják Fidzsi legszebb szigeteinek. A szigetlánc északi tagjait
csupán az 1990-es évek eleje óta látogathatják turisták.

FFeenntt:: Nanuya Lailai-szigeten ilyen bungalókban élvezhetjük a déltengerek hangulatát. 

A Fidzsi-szigetek megmaradt erdei csodálatos vízeséseket rejtenek.
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nekem kell valakit megkínálnom a követ-
kezõ adaggal, miközben némi aprót illik
felajánlani az iskolának. Ajándék kava nél-
kül érkezni egy faluba a legnagyobb udva-
riatlanság, de az ivászat egy-két liter elfo-
gyasztása után feladható. A lavórt folya-
matosan utántöltik, de szerencsére mindig
akad, aki örömmel átvállalja a zsibbadó
nyelvû látogatónak szánt dózist.

MÁSNAP a Widava esõerdõben túrázom,
mely egykoron véres törzsi háborúk és
kannibál lakomák színhelye volt, mára a
madarászok paradicsoma. Pár éve a helyi-
ek külföldi segítséggel összefogtak, és az
ökoturizmus kiépítésébe kezdtek. Sajnos,
a többórás esõerdõtúrát csak kevesen vál-
lalják be, pedig a Lavena Parti Sétány vagy
a Tavoro-vízesések népszerû célpontnak
számítanak. 

TAVEUNI MÁSIK nevezetessége, hogy
egykor itt húzódott a dátumvonal, ami a
megszálló angolok számára annyit jelen-
tett, hogy a Waiyevo falu füves focipályá-
ján húzódó vonal egyik oldalán vasárnap

is dolgoztathatták az ültetvényeseket, lé-
vén ott már hétfõ volt… 1879-ben az egy-
szerûség kedvéért a Fidzsi-szigetek egészét
a keleti idõzónához csatolták, míg a
szomszédos Tongát a nyugatihoz, így aki
oda repül, az ma indul, de tegnap érkezik.

Kannibálkultúra és fidzsi víz

ÉN MOST CSAK a szomszédos Viti Levu
szigetére, pontosabban a fõvárosba,
Suvába repülök. A dimbes-dombos, zöld

Az igazi Fidzsi

MÁR A GÉPRÕL látom, hogy helyesen
döntöttem. A sziget 80%-át a Bouma
Nemzeti Örökség Park erdei borítják, me-
lyek a sziget legmagasabb pontjáig, az
1241 méter magas Uluigalau-hegyig védett
otthont adnak az itt élõ madaraknak.

A SZIGET KELETI oldalán fekvõ Lave-
nába tartva poros földúton zötykölõdöm,
a buszon csak fidzsi emberek utaznak. A
kis faluból egyenesen a Wanabu-vízesésig
gyalogolok. Errefelé nemcsak rám köszön-
nek a helyiek, de megkérdezik, honnan
jöttem és tetszik-e Fidzsi.

ESTE FALUÜNNEPET rendeznek, mely
egyben adománygyûjtés is az iskola javára.
A módszer egyszerû: a kis tér közepén ola-
joshordó, rajta mûanyag lavór, benne a
nemzeti ital, a mámorbors gyökértör-
zsének nedvébõl készült ital, a ‘kava’. A
fél kókuszdióból kínált barna lötty felhör-
pintése rám is vár, az enyhén narkotikus
létõl nyelvem azonnal elzsibbad, de most

A Tavoro-
vízeséshez

vezetõ 
függõhíd
Taveuni-

szigeten.

A szigetek földrajzi helyzetüknél fogva egyedül-
álló állatvilággal büszkélkedhetnek: Fidzsi-

szigeteki boa, leguán és endemikus madarak
várják az idelátogató természetbúvárokat.

Még a hátizsákos turizmus is csak néhány
helyre koncentrálódik. A kisebb falvakat sok-
szor csak földúton, helyi buszokkal érhetjük el.
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KKLLeenntt:: A Viti Levu-szigeti Navala falu lakói ma is
hagyományos kunyhókban élnek, de a civilizá-
ciótól nincsenek elzárva.



elérõ tigriscápa. A félórás etetés után
Scarface búcsút vesz látogatóitól, és a fe-
jünk felett fél méterrel, méltóságteljesen
tovaúszik a Csendes-óceán türkizkék vi-
zében.

AZ UTOLSÓ NAPOKAT Navalában, a
skanzenszerû, hagyományos házairól hí-
res falu környékén töltöm, ahol a „Bula!”
szó elhangzása után már automatikusan
ürítem fenékig a kavával csurig töltött kó-
kuszedényt, miközben azon gondolko-
dom, hogy ki és miért teszi tiltólistára a
világ legbarátságosabb szigetét?    ���
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város fõ nevezetességeit a koloniális épüle-
tek adják, de a Fidzsi Múzeum érdekes ki-
állítása is megér egy délelõttöt. Rekonstru-
ált óceáni kajakok, faragott bálnafogak és
a híres kannibálvillák eredeti változatait
láthatjuk itt. A kannibalizmus hagyomá-
nya már kihalt, a harcias szellem szintén,
de a szépen faragott bunkósbotok szeren-
csére még megmaradtak. 

A NAGY HÕSÉGBEN megszomjazom,
de nem a nálunk is népszerû és Fidzsin is
méregdrágán árusított, hasonló nevû pa-
lackozott vizet iszom, mert a csapvíz itt is
biztonsággal iható. Felháborító, hogy egy-
felõl mindenki azt hangoztatja, hogy ne
pazaroljuk a szigetek édesvíz-készletét, mi-
re egy élelmes külföldi vállalkozó a fél vi-
lágot elárasztja az itt palackozott ásvány-
vízzel. A címke tanúsága szerint a konti-
nentális szennyezõdésektõl mentes sziget
vize a legtisztább Földünkön, de arról,
hogy a palack a messzi Kínából érkezik,
és a palackozóüzem Lautokában, Viti
Levu fõ ipari központjában található, már
egy szó sem esik.

A PARLAMENT modern épületét fotóz-
gatom, majd hirtelen ötlettõl vezérelve a
szép, koloniális stílusban épült, hófehér
Elnöki Palota felé veszem az irányt. Az
õrség katonái meglepve hallgatják fotózá-
si vágyamat, majd kérésemre felettesük-

höz fordulnak. Néhány perc telefonálga-
tás után a katonai puccsot irányító, jelen-
leg elnöki pozícióban tetszelgõ Baini-
marama kapitány személyesen utasítja el
kérésemet. Sebaj, van itt ennél izgalma-
sabb dolog is. 

Bizarr cápaetetés

A KORALLPART népszerû üdülõhelye,
Pacific Harbor felé indulok, azzal az eltö-
kélt szándékkal, hogy könnyûbúvárként a
Beqa-lagúna cápái közé merüljek. A vilá-
gon egyedülálló módon levezényelt cápa-
etetés közben nem a Bahamákról jól
ismert szirtcápákat, hanem nagyobb test-
véreiket, bikacápákat és tigriscápákat etet-
nek a víz alatt, miközben mi ketrec és vé-
dõfelszerelés nélkül gyönyörködhetünk a
‘Scarface’-nek (sebhelyes arcú) becézett öt
és fél méteres tigriscápa tiszteletet paran-
csoló étkezésében. A cápauszonyra vadá-
szó kínai halászok annyira megtizedelték
az állatok állományát, hogy manapság
már ritka látvány az ivarérett méretet 
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A kava vagy yagona a mámorbors gyökértörzsé-

nek nedvébõl készült ital, melyet Mikronézia és
Polinézia nemzeti italaként tartanak számon.

Taveuni öregember unokájával a Lavena Parti
Sétány mentén.

A helyiek között élve valódi képet kapha-
tunk a szigetlakók természetközeli élet-

módjáról, mindennapi munkájáról.  

Viti Levu fal-
vaiban még
ma is a fo-

lyóban mos-
nak az asz-

szonyok.
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