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Zanzibár
 Szöveg és fotó: BUZÁS BALÁZS
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Az óriásteknõsök
túlélõ-paradicsoma
A helyiek még napjainkban is ilyen egyszerû, keskeny
csónakokkal járnak ki halászni az Indiai-óceán vizére.
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A csodálatos fûszerszigetként ismert Zanzibár békésen megbújik az anyaország, Tanzánia mellett. Az
ottani szafari-turizmus résztvevõi legfeljebb a terepjárós túrák levezetéseként jönnek ide pihenni, de
van, aki egy-két hetet is rászán a helyiek által
Unguja néven emlegetett sziget felfedezésére. Megéri, mert az egymillió lakossal rendelkezõ, 117
kilóméter hosszú földdarabon fekete Afrikától teljesen eltérõ, különleges világot talál.

HÁZAT AZ AJTÓ KÖRÉ!

STONE TOWN sikátoraiban a faragott faajtók
számítanak a legkülönlegesebb látványossá-

Szultáni sziget
JAMBO! – köszönnek a charter járat utasaira a szerény kifutópályán álldogáló rakodómunkások. Az udvariasság természetes, a
sziget fõ bevételi forrását a fûszereken kívül
a turizmus adja. Tanzánia modernségéhez
képest itt mintha visszamentünk volna az
idõben. A Világörökség részét képezõ Stone
Town, a muszlimok lakta sziget legnagyobb
városa a régmúlt idõk Perzsiáját idézi.
Zanzibár nevét is még a perzsák adták: a
‘zang’ feketét, a ‘bar’ partot jelent. Persze
létezik egy másik magyarázat is, miszerint a
név arab eredetû, a ‘zayn za’l barr’ jelentése
távoli sziget.
A FEHÉRRE meszelt falú házakkal szegélyezett utcák labirintusában furcsa látványosságok keverednek. A belváros szûk sikátoraiban minden kanyar és forduló után újabb
és újabb látnivaló várja a kíváncsi nézelõ-

dõket. Tanzániában sehol sem lehet annyi
kulturális emléket találni, mint itt. A tengerparti sétányon a híres Afrika-utazó, Livingstone háza, mellette Barghash szultán palotája, és az ománi uralkodók által épített régi
erõd áll. A palotát 1883-ban emelték, majd
a Brit Haditengerészet szétlõtte, de újjáépítették, és a mai napig csak a Csodák Házaként emlegetik.

HAJDANÁBAN Stone Town kikötõjébõl rabszolgákkal, arannyal, elefántcsonttal és trópusi keményfákkal megrakott hajók indultak
hosszú útjukra. A hajdani rabszolga-kereskedelemrõl már csak az Anglikán katedrális
közelében fennmaradt néhány régi cella
árulkodik. A kereskedõkkel együtt viszont
megérkezett az iszlám vallás és az arab építészeti stílus, amely még ma is meghatáro-

Az óváros közepén található az 1870-ben épített Anglikán katedrális.

goknak. A városban több mint ötszáz található belõlük. A rendkívüli alkotások alapanyaga
vagy a kenyérfa, vagy a kemény, de tartós

zó az egész kelet-afrikai partvidéken, különösen Zanzibáron. Ennek a korai idõszaknak
legfontosabb építészeti emléke a XII.
században emelt Kizimkazi mecset. A túloldalon, közvetlenül a Queen együttes legendás frontemberérõl elnevezett étterem mellett az általam csak „mûmaszájnak” hívott
fiatalok árulják Tanzániából származó ajándéktárgyaikat. Itt született Freddie Mercury,
és annak ellenére, hogy a városi sportcsarnokban soha nem tartott koncertet, a
Queent mindenki szereti. Az étterem olcsó,
de ha valaki nagyon alacsony költségvetésû
útban gondolkodik, az a szomszédos
Forodhani kertben fillérekért étkezhet. Ez a
városi park estére megelevenedik, és a

fõtéri arab sütödékhez hasonló kifõzdék
csakúgy ontják magukból a finomabbnál-finomabb tengeri ételeket.
A Börtön-sziget teknõsei
HA MEGUNTUK az afrikai viszonylatban jelentéktelen nyüzsgést, a régi rabszolgapiac
helyén emelt katedrális látványát, a Darajani
piac kicsit illatos halait és a faragott ajtókkal
díszített, zegzugos óvárost, mindezt hátrahagyva apró lélekvesztõkre szállhatunk,
hogy a szomszédos Changuu-szigetre hajózunk. A félórás utat sok turista megteszi,
hogy a miattuk csak Börtön-szigetnek hívott
földdarabon gondtalan henyéléssel töltsék
egész napjukat.

A Börtön-sziget fõ látványosságai az Aldabra-óriásteknõsök.

‘mvule’, más néven afrikai tikfa, amit a szárazföldrõl szállítanak ide. A gyönyörûen faragott szimbólumokat még inkább kihangsúlyozzák a nagy, sárga rézszögek, amelyeket a
levelekbe, illetve az ajtó középsõ részeibe ütnek. A leggyakoribb szimbólumok a lakosok
különféle kívánságait fejezik ki: a láncokból
kirakott szegély a betolakodók ellen véd, a
datolyafa bõséget, a hal pedig termékenységet jelent. A tulajdonos monogramját az osztófa feletti szemöldökfába vésik, gyakran a
Koránból vett kivonattal. Zanzibár egyik õsi
hagyománya szerint elõször felállítják és kifaragják az ajtót, majd köré építik a házat.

ZANZIBÁR – AZ ÓRIÁSTEKNÖSÖK TÚLÉLÕ-PARADICSOMA

RIPORT

Sikátori séta. A jellegzetes Tingatinga festmények közönséges bicikli zománccal készülnek.

A sziget hüllõparkjában számtalan egzotíkus állat él.

A banánt elsõsorban megsütve, köretként
fogyasztják, akárcsak az édesburgonyát.

Lent: A tarisznyarák nem „csíp”, de eltakarítja a szerves hulladékot.
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Fent: A partraszállás sokszor nem is olyan egyszerû, a turisták nem ússzák meg száraz lábbal.
Lent: Chumbe-szigeten a „civilizáció” egyetlen jele a hófehér világítótorony, és a közelében épült luxus bungalók.

AZ EGYKORI börtönnek már nyoma sincs,
a sziget legfõbb látványosságai a távoli
Seychelles-szigetekrõl idetelepített Aldabraóriásteknõsök leszármazottai, akik a kezünkbõl veszik el az õröktõl vásárolható salátát. A gyarmatosító hajósok élõ konzervnek szánták az 1800-as években magukkal
hozott páncélos hüllõket, amelyek jelenleg
fajuk fennmaradásának zálogai. A sûrû hajóforgalom miatt a hófehér homokkal borított tengerpart közelében élõ korallzátonyt
hiába is keresnénk, azonban a teknõsök elégedett csámcsogása kárpótol.

AZ EMBER egykori jelenlétére már csak egy
kicsiny mecset romjai, az angolok által épített, hófehér világítótorony, és a méregdrága
öko-lodge emlékeztet. Búvárkodni tengerbiológusi privilégium, de vezetett sznorkelltúrára mindenkit elvisznek. A sziget körül az
élõ korallzátony olyan, akár egy ékszerdoboz. Az Indiai-óceánban megfigyelt keménykorall-fajok mintegy kilencven százaléka megtalálható ezen a vidéken. A vízben
csak úgy kapkodjuk a fejünket, mindenhol
új és új látvánnyal ajándékoz meg minket
Chumbe-sziget káprázatos élõvilága. A föld
egyik legszebb merülõ helye ez, ami elsõsorban az itt élõ mintegy 370 halfajnak köszönhetõ. A zátony valóban egészséges, kis
szerencsével polipot, ráját, vagy akár tenge-

A legtöbb turista pihenni érkezik Zanzibárra, és csak itt döbben rá, hogy a szigeten akad látnivaló is.
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TAJVAN – AHOL A VARÁZSLÓ IS BECSUKJA SZEMEIT

Chumbe-sziget
HA VALÓDI korallzátonyra vágyunk, nem
kell mást tenni, mint a sziget fõvárosától
délre indulni, és a korlátozott számú látogatót fogadó, magántulajdonban lévõ, de államilag védett Tengeri Rezervátumba utazni.
Chumbe-szigete a fenntartható ökoturizmus
mintapéldája. Létét annak köszönheti, hogy
az 1960-as évektõl zárt katonai területnek
számított, ahová nemhogy turista, de helybéli sem tehette be lábát. Mivel a szigeten
csak kis létszámú kiszolgáló személyzet
dolgozik, és a természet komoly védelem
alatt áll, így kikötésre alkalmas mólót sem
építettek. A hajóról a 28°C-os vízbe ugorva
juthatunk ki a partra.

EXKLUZÍV
UTAZÁSOK

ri teknõst is láthatunk. Az erdei séta során
fõleg madarakkal, éjszaka pedig a világ legnagyobb szárazföldi rákjával, a stílszerûen
csak pálmatolvajnak hívott jószággal is találkozhatunk. A szigetre telepített ritka antilopokat, az Ader-duikert hiába keresnénk,
szabvány kiskutya méretükkel és drapp színükkel remekül beleolvadnak az aljnövényzet sûrûjébe.

ZANZIBÁR TÖRTÉNELME
ZANZIBÁR történelme szinte egész
Kelet-Afrika történelme. Az elsõ bevándorlók kétezer éve érkeztek a
szárazföldrõl, és valószínû, hogy valamilyen bantu nyelvet beszélõ törzs
tagjai voltak. A szigetet a korai idõkben látogatták meg elõször arab,
majd perzsa hajósok és kereskedõk.
Az elsõ, bizonyíthatóan afrikai árukkal megrakott hajó a VIII. század környékén indult Arábiába. Ez a kereskedelem a XII–XV. század között
élte fénykorát. Zanzibár jelentõs város volt, fontos kereskedelmi láncszem India és Ázsia távolabbi tájai
felé. Ennek az idõszaknak a végére
az eredeti bantu lakosság teljesen
beolvadt az bevándorlók közé, ezzel
teremtve meg a mai etnikai miliõ
alapjait az egész szigetcsoporton.
A XVI. SZÁZAD elején érkeztek a
portugál hódítok. Rövid uralkodásuk
nem tartott sokáig, de ez volt a sziget egyik aranykora. Utána az angolok használták Zanzibárt, megállónak az India felé vezetõ hajóútjaikon.
A XVI. század végétõl kezdve az
ománi arabok folyamatosan harcoltak a terület ellenõrzési jogáért. A
XIX. század elejére megszilárdították
a hatalmukat, és ettõl kezdve Zanzibár lett a legfõbb kereskedelmi
központ a partvidék mentén. Ebben
az idõben még maga az ománi szultán is áthelyezte udvartartását a Perzsa-öbölbõl Zanzibárra.

A Jozani-erdõ kolobuszai
A SZAFARIRÓL érkezõ turistákat már semmilyen emlõs nem izgatja fel, a kivételt ez
A vörös kolobuszok a sziget híres lakói.

Fent: Az ültetvényeken dolgozó munkások zöme muszlim vallású.
Lent: Zanzibár mai lakói többnyire afrikai, arab és európai õsök leszármazottai.

Minõség-vonzó
árakon-19 éve!

SZILVESZTERI programok

alól legfeljebb Kizimkazi delfinjei jelentik. Õk
persze nem is sejtik, hogy Unguja egykoron
úgy nézett ki, mint kicsiny testvére, Pemba,
ahol még ma is jócskán találunk erdõket és
benne állatokat. Itt is maradt valami, igaz,
csak árnyéka az egykori erdõségeknek, de a
szigetnek még mindig a legnagyobb összefüggõ lombos területe a déli részén található
Jozani-erdõ és a közeli Chwaka-öböl, mely
számos ritkaság otthona. Ezek egyike a
csak itt élõ vörös kolobusz majom, mely
annyira megszokta az emberek jelenlétét,
hogy – a vadõr állításával ellentétben –
szinte elénk sétál, és kézbõl eszi a banánt.
Amióta a sziget legnagyobb ragadozói, a
zanzibári leopárdok kipusztultak, a majmoknak nincsenek természetes ellenségei.

THAIFÖLD

Fûszertúra
KÓKUSZPÁLMÁKKAL lépten-nyomon találkozhatunk, de ha nem megyünk el egy vezetett fûszer-túrára, akkor sosem tudjuk meg, mi fán
terem a szegfûszeg, a fekete bors vagy a szerecsendió. Meglepõ, hogy mennyire apró gazdaságokban termesztik a sokféle, illatos fûszert, melyek a szigeten mindenhol kaphatók.
A gyömbér, a kardamom, a fahéj, a vanília és
a citromfû hazája azonban nem Zanzibár, hanem az Indiai-óceán valamelyik távoli szeglete.
A cserekereskedelem régi mesterség errefelé.
A XIX. század második felében Zanzibárról
származott a világ fûszereinek közel kilencven
százaléka.

Goa+Aranyháromszög

4* hotel R 12 nap

299 900
319 900

BALI üdülés
Bali - Lombok

4* hotel R 13 nap
4* hotel R 13 nap

259 900
289 900

Lent: A Chumbe-szigeti luxus szállás közösségi helyisége nem zanzibári, hanem polinéz stílusban épült.

Pattaya - Ko Chang - Ko Samui - Phuket - Krabi - Phi-Phi
Trópusi pihenés

3* hotel 14 nap

Pihenés thai körúttal 3* hotel 14 nap

KUBA üdülés

4 éj Havanna + 6 éj Varadero

4* reggeli/all inklusive 11 nap

MÁLTA 6 nap / 5 éj

289.900

4* félpanzió már

89 900

CIPRUS 6 nap / 5 éj 4* félpanzió már

96 900

Egzotikus üdülések
THAIFÖLD
Pattaya - Ko Chang - Ko Samui - Phuket - Krabi - Phi-Phi
Trópusi pihenés
3* hotel R 12 nap 169 900
Pihenés thai körúttal
3* hotel R 14 nap 229 900
Angkor + Idilli pihenés
4* hotel R 14 nap 325 900

GOA India No.1 Beach régiója 4*hotel R 10 nap
Goa+Karnataka
3*+ hotel R 10 nap

219 900

KUBA üdülés 4 éj Havanna + 6 éj Varadero
VIETNÁM

4* hotel R / all inclusive 11 nap

279 900

3*+ hotel programokkal 13 nap

274 900

ZANZIBÁR - TANZÁNIA-szafarik
4* félpanzió 12 nap
4* félpanzió 12 nap

289 900
429 900

2*+ hotel R 8 nap

129 900

3* hotel programokkal R 12 nap

479 900

Pihenés
Szafari +pihenés

DUBAI
BRAZÍLIA

Egzotikus felfedezõtúrák
INDIA - ARANYHÁROMSZÖG
febr. 12. - 19.

INDIA - NEPÁL
márc. 9. - 24.
A KÜLÖNLEGES - RAJASTHAN

márc. 23. - ápr. 3.

INDIAI HIMALÁJA-TIBET-NEPÁL
ápr. 5.-20.

A SZIGET a teljes függetlenséget
1963. december 10-én nyerte el,
majd alig egy hónappal késõbb egy
véres forradalomban döntötték meg
a szultán uralmát. Ezt követõen deklarálták az egyesülést Tanganyikával
(Tanzánia szárazföldi része), és a
szövetségbõl alakult meg a Tanzániai Egyesült Köztársaság. Bár az
idõszakos választások idején még
napjainkban is szóba kerül Zanzibár
teljes önállósága, erre valószínûleg
egyhamar nem kerül sor.

219 900
249 900

MEXIKÓ FELFEDEZÉSE

márc. 28.-ápr. 13.

249 500
469 500
309 500
659 500
499 500

PERU KÖRUTAZÁS márc. 17.-ápr. 1.
559 500
VIETNÁM - LAOSZ - KAMBODZSA
BURMA - ANGOR
SZÍRIA - JORDÁNIA

feb.12.-26

499 500

jan. 22.-febr. 2.

519 500

ápr. 8-18.

275 700

Gazdag programok – rendkívüli látnivalók!
Fedezze fel Ön is a világot!
Áraink tartalmazzák: repülõjegy, szállás megadott ellátással,
idegenvezetés, transzferek.
Külön fizetendõk: a reptéri illeték, vízumügyintézés, biztosítások

Várjuk megtisztelõ érdeklõdését!
U-000663

RIPORT

Minõség és exkluzivitás
– nálunk mindez megfizethetõ áron

www.unitravel.hu
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Bp. Bajcsy-Zs. út 27. •Tel.: 302-1295, 302-2978
unitravel@unitravel.hu

RIPORT
Az Indiai-óceán mentén élõ népek kultúrája ilyen dhow vitorlásoknak köszönhetõen keveredik még ma is. A kis hajókkal hihetetlen távolságot megtesznek.

TÖBB FAJTÁT a francia és az angol gyarmatosítók csempésztek ide, és honosítottak
meg a kedvezõ klíma miatt. Az éves hõmérsékletváltozás nagyon kiegyensúlyozott
(24-29°C között mozog), így lett az indonéz
származású szegfûszeg legnagyobb termesztõje Zanzibár, de hasonló a helyzet a
vanília esetében is. Az óceán mentén élõ
népek vitorlás hajóikkal, az egyárbócos
‘dhow’-okkal még ma is folyamatosan ingáznak Kelet-Afrika, India és az Arab-félsziget országai között. Így alakulhatott ki ez a
multikulturális világ, ahol varázslatos össze-

visszaságban keveredik az indiai konyha a
tengeri ételekkel, az afrikai kézmûvesség az
arab kultúrával, és a madagaszkári zene a
fekete rappel.

TELEKI SÁMUEL EXPEDÍCIÓJA
GRÓF TELEKI SÁMUEL Zanzibárról indította
hosszú expedícióját. Elõtte, 1886. október
31-én megérkezett Höhnel Lajos, elõkészíte-

UTOLSÓ ZANZIBÁRI napunk valahol a távoli
Szerengeti felett csúszik le a horizontról, de
ezt már egy dhow fedélzetérõl nézzük.
A látvány giccses képeslapra emlékeztet,
mindenesetre mókás, ahogy a sziget egyetlen õrnaszádja elõtt kecses delfin család
szeli a hullámokat, és távolból a müezzin
hangja szól.
III

Kedvelt és egyedi ajándék a kézzel festett Tingatinga festmény. A stílus megalkotója egy dél-Tanzániából származó mûvész, Edward Saidi Tingatinga.

ni az utat. Errõl így ír úti beszámolójában:
„Elõttem legalább mind a két szultáni palota,
a hozzájuk csatlakozó és az összedõléshez
közel álló erõd, továbbá a vele szemben épült
vám-fészerek, a bennük ide-oda hullámzó
idegenszerû típusok tömegével együtt, régi
ismerõsöknek tûntek fel; ugyanezen behatást
tették rám a vásártéri élénk nyüzsgés-forgás,
az ott gazdagon felhalmozott tropikus gyümölcsökkel, az indusok lakta mozgalmas,
keskeny utcájú városnegyed és végre a
Ngambu, azaz a néger külváros is”.
HÖHNEL NEM TÉTLENKEDETT Teleki megérkezéséig. Megismerkedett a leghíresebb karavánvezetõkkel, akik készségesen tájékoztatták Kelet-Afrika belsejében szerzett tapasztalataikról. Itt fogadta fel útikalauzának a
híres elefántcsont kereskedõt, Dzsumbe
Kimemetát. Teleki Sámuel Londonból érkezett a brit-indiai hajótársaság Orientál nevû
gõzösén, 1886. november 29-én. Partra
szállásának oly nagy jelentõséget tulajdonítottak, hogy maga a szultán, Szajid Bargas is
fogadta õt. Majdnem két hónapig tartottak az
elõkészületek, majd 1887. január 23-án indultak el a kontinens felé, a Star nevû hajóval, hogy feltérképezzék az addig még ismeretlen Nagy-hasadékvölgy vidékét.

22

V I L Á GJ Á R Ó U T A Z Á S I M A G A Z I N

